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 المَمخَّص

وفينقًدالرٍّجاؿ.دراسةهتطبيقي ةهعمىكتاًبوعنواُف ىذا البحث: اًتـالر اًزٌم،كمىٍنيىجي أًبيحى اإلماـعبديالر حمًفبفي
الت عًديؿ"."الجرًحك

ا ابًفأبيحاتـالر ازٌمفيالٌرجاًؿجرحن فيجمًعأقكاًؿاإلماـً االستقرائٌيكذلؾى فيالبحًثالمىنيجى كقداعتمدتي
فيبياًفخصائًص الكصفي  المنيجى اتبعتي .ثـ  اكتعميبلن أحكاموفيبعًضاألحاديًثتصحيحن ،ككذلؾى كتعديبلن

كمميزاًتو. إليوىذاالبحث.منيًجاإلماـً كٌموىكمايىيًدؼي كذلؾى
 وتكوَف البحُث مف مقدمٍة، وخمسِة فصوٍؿ، وخاتمٍة، وفَيارس. 

طىبيعةى البحًثكى اختيىاًره،كأىدىافىو،كالدٍّراساًتالٌساًبقة،كمنيجى فييا:أىمي ةىالمكضكًع،كأسبابى أٌماالمقدمةيفىبي نتي
 البحثى خمسةىفصكؿ:عمًميًفيو.كقدقسمتي

كىالجرًحالفصؿ األوؿ: الرجاًؿ، نىقًد ًبًعٍمـً تعريؼو مع كترجمىتيو، اًتـ، حى أًبي بًف الر حمًف عبًد اإلماـً عصري
كالتعديؿ،كمراتبيما.

:درايةيابًفأىبيحاًتـبالرٍّجاؿ.الفصؿ الثاني
عبًدالر الفصُؿ الثالث اإلماـً .جاؿعديًؿالرٍّاتـفيتبيحىحمًفبًفأى:منيجي

نماذًبذكًرتطبيقي ةه)دراسةه غيرًعد لىيـجمفالركاًةالذيفى أبيوأبي،كمقارنةيأحكامًوبأحكاـً همفالن قاد،كأحكاـً
.ـ(حاتً

عبًدالرحمًفبًفأبيحاتـفيتجريًحالرٍّجاؿالفصُؿ الرابع اإلماـً .:منيجي

غيرًكاًةالٌلر اذجمفانمىبذكًردراسةيتطبيقي ة) يـ،كمقارنةأحكامًوبأحكاـً جر حى أبًذيفى ييوأبًهمفالن قاد،كأحكاـً
.ـ(اتًحى

أبيالفصؿ الخامس ابفي عم ميا رًحكالت عًديؿ،كىأحاًديثى الجى ًديث،كقكاعًد الحى بعًضمصطمحاًتعمكـً :دراسةي
اتـفيكتاًبو. حى

إلىخاتمًةالبحًث،كضمٌ النتائًجكالتكصيات،ثـ خمصتي :ومْف أىْـّ النتاِئجنتييىاأىـ 

فيالجرًحكالتعًديؿ.- المتكسطيفى اعمميًّابالغىالدٍّقًة،كىكًمفالمعتًدليفى ـيفينىقًدهالٌرجاؿمنيجن اٌتبعىاإلما

  ومف أىْـّ التوِصَيات: 

عادًةطباعتًكالتعديؿالجرحً"كتابًضركرةياالعتناًءب- فمًةىبلمىاء،كالسٌاألسمىبطىضىفيضمىيىوكتحًقيقوبمىا"،كا 
اآلثاًر،كالحكـىعمىاألسانيد.يؼحرًالتصحيًؼكالتٌ فيو،كتخريجى

الًعمىؿ.،كتابالجرًحكالتعًديؿ،جاؿنىٍقدالرٍّ،جنيىمى،ـالٌرازمٌ:ابفأبيحاتًالكممات المفتاِحّية
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Abstract 
The title of this thesis is Imam Abdur-Rahman bin Abi Hatem ar-Razi and his 

methodology in criticizing men an applied study on his book al-Jarh (criticizing) and 

at-Ta’deel (praising).  

The study is composed of an introduction، five chapters، a conclusion، and 

indices. The introduction presents subject importance، reasons behind its selection، 

its aims، the previous studies، the methodology، the role of the researcher، and the 

research plan. The study is divided into five chapters: the first one presents the time 

of Imam Abdur-Rahman bin Abi Hatem and his biography، in addition to an 

introduction about the science of Jarh (criticizing) and Ta’deel (praising) men، and 

their ranks. The second chapter discusses Imam bin Abi Hatem’s Diraya (knowledge) 

in men. The third chapter discusses Imam bin Abi Hatem’s methodology in praising 

men. This forms an applied study through mentioning examples of men who were 

praised by the Imam، and comparing his judgment with other Imams including his 

father Imam Abu Hatem. The fourth chapter discusses Imam bin Abi Hatem’s 

methodology in criticizing men. This presents an applied study through mentioning 

examples of men who were criticized by the Imam، and comparing his judgment with 

other Imams including his father Imam Abu Hatem. The final chapter illustrates some 

terms used in the sciences of Hadith، the rules of Jarh and Ta’deel، and some hadiths 

which Imam bin Abi Hatem classified as ma’loul (discredited in terms of 

authenticity) in his book. The conclusion lists the most important results and 

recommendations.  

Most important results include: 

- The Imam followed in his criticism of narrators a scientific and accurate 

methodology، and followed a moderate approach in Jarh and Ta’deel. 

Most important recommendations include: 

- It is essential to give more attention and care to the book “Jarh and ta’deel” 

through reprinting to ensure accurate punctuation of names، correction of 

mistakes and misspelling، takhreej of narrations (investigating their rank)، 

and judging asaneed (chains of narrators).  

- Keywords: bin Abi Hatem ar-Razi، method، criticizing men، Jarh and 

ta’deel book، ilal. 
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 ِإْهَداء

-  عميَّ ِمنَوالدّي.!-بعَداللِ–إلىوالدّيالَحِبيَبين،وليَسَأَمنَّ

َوجلَّ–إلىالتيلوالىابعَدالِل - ماكاَنالسطُراأَلّوُلفيىذهالّرسالة..َولوالدعاؤَىا-عزَّ
َماكاَنتالكممُةاألخيرُةفييا.!

،وحدَّما - ،َوعدَّمافيومنَخَفَقات.إلىُأمِّي:مدََّمافيالقمِبمنُحبٍّ فيومنِبرٍّ

مْنَفْضل.! - َفضٍلقدَرَددُتوألصحاِبوإاّلَماأِلَساتَذِتيَعميَّ إلىأساتَذِتي،وكلُّ

رأفت - د. إسماعيلرضوان، د. طالبأبوَشعر، د. حّماد، نافذ د. عودة، أحَمد إلىد.
ار:َمدىَمافياألعماِقمنِإجالٍلوتقديرٍ وِعْرَفان.نصَّ

إلىاّلذيعرَفوَفيَمالَغايَةاأَلسَمىِمنوجوِده،ولْمُيضيِّْعنفَسوفيَمَتاىِةالَحياة.! -

إلىالذيَناليخافوَنفيسبيِلِدينيم،وحرّيتيملومَةالِئم..الذيَنماَوىُنواِلماأصاَبيمفي -
عمىأبواباألقصى.سبيِلالِل،وماَضُعفواومااسَتَكانوا..المرابطينَ

إلىالواثقيَنبتماِمىذااألمِرحتىيسيَرالراكُبمنصنعاَءإلىَحْضَرَموتالَيخاُفإال -
الَل...والّذئَبعمىغنِمو.

إلىالذيَنَيكتبوَنِبدَماِئيمصفحَةالَمجِدوالِعّزالتِميِد،وُيعبِّدوَنبأشالِئيمطريَقالعبوِرإلى -
تِحالقريب.!النَّصِر،والف

َأْنَسفضَميم،والَأْغَفمُت - لىغيِرىمَكثيرين،لْم إلىىؤالءجميًعاُأىِديىذهالرسالة...وا 
!.قرَالوَاكرةِيالفيذَتِمفيذاكرَيِبِأْنأحتفظَثرتُيآَكنِّلَذكَرىم؛
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 شكٌر وتقدير

قؼً - فييابالتكى أىىـ  كنتي ال،فىكافىشكرنالًلعمىمرةو ديدنا،كرىغبىةنالتىٍخبك،كأىمىبلن فيقىمًبيدىاًفعناجى يىخمؽي
يىٍخمىؽ،كيىًقيننااليىنفىد.

،كىاليىًضيؽ.! - ابواليىشح  ،كقٍديىًضيؽ،كىكحدهعىطىاؤهكًرحى قديىًشح  شيءو كؿ   شكرانلًلألف 

فىضي عىني،ك - اجةو إليوفيحى اإاٌلشكرناللألٌنيمارىًغبتي عميوفىتحن فيورجاءنفىخي بىًني،كمىاعٌكلتي ماأم متي
ًلي،كالامتٌدتيىدىامإليويكمنافىعادىٍتميقًفرىة.!  فىتحى

ليؾ، - كا  الٌشكًر،كأجزليوأًليستاذمكشىيخيكميشرفي،الدكتكرأحمدعكدة..ىىذهالرسالةيمنؾى أعظـي ثـ 
 لكارتقٍتلمستكلجيكدؾى ًبأٍفآىميؿي إاٌلدعاءهمتصؿه عمي  مييا.كلعٌموالييكىافئفىضمؾى مىعيعى كتعبؾى

كالس مكات. رب ناىذهالٌرسالةىفيميزاًفالحسناًت،كرافعةنلمدرجاًتفيجٌنةوعرضيااألرضي  يجعؿى

بشيًخناكأستاًذناال فيىذاالبحًثأٍفأىشريؼى نعمًةالًلعمي  ًمفتماـً إف  دكتكرالمتميزالًعمبلؽناًفذثـ 
كالعزيمًة القكٌية، كاإلرادًة العاليًة، ًة اليم  معنى ذلؾى قبؿى نا شيخي عٌممنا كقد ًلي، مناقشنا حم اد حسيف
يىغتىًذم إٌنما كالتألؽى التمٌيزى كأف  الجيد. كأعظـً الكدٍّ، بأشدٍّ إاٌل تككفي ليسٍت المجًد نضرةى كأف  الٌصمدة،

الدكتكرًبالتعبً باألستاذ أفأشرؼى ا ليأيضن اللي يقٌدرى أٍف الًلكجميًمو ًمفلطيًؼقدًر ف  كا  كالميعىانىاة.
 اللى فأسأؿي لبناف، ًميؿ الجى البمًد ليمف الد ركيشمناقشنا أحمد فيعمًره،-سبحانىو–ماجد يبارؾى أٍف

الجز اًء.كعمًمو،كعمىًمو،كأٍفيجزيىوعٌنيكعفمشرفيخيرى

سًبي - كبير،كىحى أستاذىنالعظيـه عمي  فضمؾى ف  شكرناًلشىيخيكأستاًذم،الدكتكرالر اًقيطىالبأبكشىعر..كا 
ماجزلأستاذناعفتبلًمذىًتو. الليخيرى ـىكأدىبىو،فجزاؾى الًعم لقدتعم منىامنؾى أٍفأقكؿى

رىأفتن - الدكتكرالكىريـ ًلشىيًخيكأستاًذم، كممةوشكرنا عمىكؿٍّ شكرنا أستاذىنا؛ كميٍمتنكفى ًدينكفى مى ار.. ص 
 مرةوأخبرتىًنيفيياأٌفمستقببلن بياىم تي.شكرناعمىكؿٍّ ًبياعىزًمي،كشحٍذتى ًبيىاأىٍزًرم،كجمعتى شدىٍدتى

يدناعظيمةنفيص لؾى أستاذىنىالٍفأفتىأىأقكؿإف  ًلي،ىذاالمستقبؿي سىيككفي  ناعًتو.!جميبلن

كىعىكننا - الطريؽ، اؽى ضى كم ما ًليسىعىةن ًبدىعكاًتيمىا أىًجدي كأٌمياٌلمذىيفظمىمتي ألىًبي، ًبيبىيف: الحى ًلكالدٌم شكرنا
ًشد ة،كأيليىـبصمكاًتيماتكفيقناكتسديدناكطمأنينةنفيأمرمكٌمو. اكتيسيرناعندىكؿٍّ كمخرىجن

أبك - كخاليد. دٍّم، ًلجى المذىيفكانىاشكرنا كالس اعديًف إلييما، أىركفي الكتفيفاٌلمذيفكنتي بيبيف، الحى البراء
يىاة. حى  يىشيد افًمفأىٍزًرم،كىأتًكئيعمييمىاكم ماضاقٍتبيى

القمكبً - ككٌؿ إلىىؤالءجميعنا، مىعركفنا إلي  نىعىٍت التيصى ًغيرنا–الطٌيبًة إلى-كلىكصى تكٌلٍت ـ  ث
.!ؽامتنانناعىًميقنا،كشكرناأىٍعمىالظٌٍّؿ
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ذًٍّنيف: 141..................................................................المطمبالثاني:معرفتوبالمؤى

141...............................................................:المطمبالثالث:معرفتوًببىاًئعيالخزٌ
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142.........................................................المطمباألكؿ:معرفتوًبعىدٍّأحاديًثالركاة:
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ًبو": دكؽهالبىأسى 279...............................................المطمبالثاني:قكلوفيالراكم"صى

فمىة":ال دؽككانٍتفيوغى دؽ"/"محم والصٍّ 280..................مطمبالثالث:قكلوفيالٌراكم"محم والصٍّ

دؽ". 280.....................................................المقصداألكؿ:قكلوفيالٌراكم"محم والصٍّ

ٍفمىة": دؽيككانٍتًفيوغى 300...................................المقصدالثاني:قكلوفيالراكم"محٌموالصٍّ

حافظنا": 301.......................................................المطمبالرابع:قكلوفيالراكم"كافى

ٍشيكر" فييـ:"مى لىيـًمفالحديًثإالالقميؿ،كيقكؿي لىيسى 303.............المبحثالخامس:الركاةالذيفى

أىًميىا اتـ،كحكـً ابًفأبيحى 311..................................المبحثالسادس:مراتبالتعديؿعندى

اًتـفيالتعديؿ عبًدالٌرحمًفبفأىبيحى منيًجاإلماـً 314.....................المبحثالسابع:خصائصي

323..........................جاؿالفصُؿ الرابع: منيُج اإلماـِ عبِد الرَّحمِف ابف أبي حاِتـ في َتجريِح الرّْ 
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عمىالجرًحاليىًسير تدؿ  ألفاظو 325..........................المبحثاألكؿ:الٌركاةالمجٌرحكفباستخداـً

ؼ":المطمباألٌكؿ:قكليوفيالراكم"مىجييكؿ" مىجييكؿ"/"الأعرفيو"/"الييعرى 325................../"شيخه

جييكؿ": 325...........................................................المقصداألكؿ:قكليوفيالراكم"مى

جيكؿ":المقصدالثاني:قكلوفيالراكم"شيخه 345.....................................................مى

347.............................................المقصدالثالث:قكلوفيالراكم"الأعرفيو"/"الييعرىؼ":

اًفظ"/" يىكيٍفًبحى ـٍ 352.......................................كىاليىٍحفىظ":المطمبالثاني:قكلوفيالراكم"ل

اًفظ": يىكيفًبحى ـٍ 353....................................................المقصداألٌكؿ:قكلوفيالراكم"ل

اليىحفىظ": 361.....................................................المقصدالثاني:قكلوفيالراكم"كافى
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ءي 366......................................................الًحٍفظ":المقصداألكؿ:قكلوفيالراكم"سىيٍّ

الحديث". 375................................................المقصدالثاني:قكلو"سىيئيالحفًظضعيؼي

عمىالجرًحال تدؿ  بألفاظو 379...................................شديدالمبحثالثاني:الركاةالمجٌرحكفى

379..............................................................المطمباألكؿ:قكليوفيالراكم"شىٍيخ":

الحًديث": ًعيؼي 382..................................................المطمبالثاني:قكلوفيالراكم"ضى

ًبقىكٌم": باًلقىكٌم"/"ليسى 402........................................المطمبالثالث:قكليوفيالٌراكم"ليسى

بالقكٌم": 403.................................................................المقصدياألٌكؿ:قكلو"ليسى

ًبقىكٌم": 407..................................................................المقصديالثاني:قكلو"ليسى

م ميكاًفيو": 411.......................................................المطمبالرابع:قكلوفيالراكم"تىكى

ا فالمطمب عى كأمسىٍكتي عٍنو "كتبتي ًمنو"/ نسمٍع ـٍ فم كضع فيكه فيًو "تكم مكا الٌراًكم: في قكليو لخامس:
ىك كقاؿى فبلف، ًفيو "تكم ـ ٍنو"/ عى الٌتحًديثى كتي فىترى فيو الٌناسي "تىكم ـ ًفيو"/ الن اسي ـى تىكم  ا لم  عٍنو التحًديًث

حًديثىو": 427..............................................................................كٌذاب،فىتىرٍكتي
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نسمٍعًمنو": ـٍ 427................................المقصداألكؿ:قكلوفيالراكم"تكم مكافيًوكضع فيكهفم

فالتحًديًثعى عى عٍنو،كأمسىكتي ًفيو":المقصدالٌثاًني:قكلو"كتبتي الن اسي ـى اتكم  428.................ٍنولم 

عٍنو": التحديثى فيوفتركتي الن اسي ـى 433........................................المقصدالثالث:قكلو"تكم

حًديثىو":المقصدالرابع:"تىكم  ىككٌذاب،فىتىرٍكتي 437....................................ـًفيوفبلف،كقاؿى

 ًبصدكؽ"/"نظرتي حديثيويعمىأن ويليسى دكؽ"/"دؿ  يكيٍفعنًدمًبصى ـٍ المطمبالسادس:قكلوفيالراكم"ل
أ أجٍدحديثىويحديثى ـٍ دؽ":فيحديًثًوفم 438.....................................................ىًؿالصٍّ

دكؽ": يكيٍفعنًدمًبصى ـٍ 438............................................المقصداألكؿ:قكلوفيالراكم"ل

حديثيويعمىأن  ًبصدكؽ":المقصدالثاني:قكلوفيالراكم"دؿ  441.................................ويليسى

ًبثقة": 446........................................................المطمبالسابع:قكلوفيالراكم"ليسى

الحديث" ٍكتيو"/"متركؾي 449.........................................:المطمبالثامف:قكلوفيالراكم"ترى

كتيو": 449.............................................................المقصداألكؿ:قكلوفيالراكم"ترى

الحديث": 452...................................................المقصدالثاني:قكلوفيالراكم"متركؾي

ٍميبالكىًذب عمىالر  473.....................................................المبحثالثالث:ألفاظتدؿ 

يىكًذب": 473.......................................................المطمباألكؿ:قكلوفيالراكم"كافى

ٍخًرقنا": كٍّىناميمى اميمى بتًدعن مي االًّ ضى 482...............................المطمبالثاني:قكلوفيالر اكم:"كافى

ابًفأبيحاتـ،كحكـأىًميا: ٍرحعندى 493.....................................المبحثالرابع:مراتبالجى

اًتـفيالت جًريح عبًدالٌرحمًفبفأىبيحى منيًجاإلماـً 495...................المبحثالخامس:خصائصي

عِديؿ، َوأحاِديَث عمَّميا ابُف الفصؿ الخامس: دراسُة بعِض مصطمحاِت عموـِ الَحِديث، وقواعِد الَجرِح والتَّ 
503.................................................................................أبي َحاتـ في كتاِبو
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ظ  

كاة: فاختمطىًمفالر  507..........................................المطمبالثاني:االختبلًط،كمعرفتيوًبمى

ؿفياصطبلًحابًفأبيحاتـ: 511...............................................المطمبالثالث:الميرسى
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                            ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  جئحئ  مئ   ىئ  يئ   

  .(1)چجبحب  خب  مبىب

اًمديف الحى جبللًوحمدي معىحؽٍّ يقؿ  فكافى لًلكا  لًلفيعيبله،الحمدي مدناكثيرنا،الحمدي ،حى
مبا ًفيوطىٌيبنا مىدىاه،ركنا ًبو،طكيبلن ؿى تفض  سمطىاًنوعمىما كعظيـً ربٍّنا كجًو ًبجبلًؿ يىميؽي حمدنا

كىيدىاه.،عمىينامفنعًموً

األتم اًفاألكمبلًفعمىرسكلًوالذماصطىفىاه الد عىاة،سيًدالت قىاة،كالصبلةيكالسبلـي ماـً ،كا 
حياةو أٌمابىعد:،كطكؽىنىجاة،مىفجعمٍتسٌنتوكحدىىانيجى

الحديًث أىؿى ىيفإف  النبيٍّ توككرثىتيو-ىالليعميوكسم ـصم -ـأىؿي فاىـاصطى ،كخاص 
نرب  دًيىلً،-وسبحانى-ا نقمةى شرعًككنكا كحمىمةى نبٌيويًنو، كعف عنو كالمبٌمغيفى سن ًتو، كحماةى .و،

نىعيـعمىعىيًنو،ك مىقىيـًليذاالشأًف،فىعٌضكاعمىسنًةنبيٍّيـفاصطىنىعيـلنفًسو،كىصى صٌمىاللي–خى
قديحجبييـعىنو،كعفحديًثنبٌيو.-عميوكسٌمـ كعالؽو عائؽو الليعفقمكًبيـكؿ  بالن كىاًجذ.أزاؿى

حًكىـكمنا فيصى كالٌسٌنًة الٌديًف ىـ  يحممكفى ىذا إلىيكًمنا األٌكؿ، اإلسبلـً زمًف منذي ًميـ،أقكاـه
رسكًؿالًل الز مًف-صٌمىالليعميوكسٌمـ–حديثي الحديًثمنذي أىؿي كافى شعاريىـكًدثاريىـ.كذلؾى

الًل رسكؿي خٌبرى ًؿ،إلىيكًمناىذالكٌنيـفيىذاالٌزماًفقدأصبحكاالغرباءىالذيفى صٌمىاللي–األك 
المضطرًبالي-عميوكسٌمـ عفالطريًؽ،فىمىٌفتيـعنيـ.ففيىذاالعالىـً القكـً بعضي كـ،كقىٍدحادى

 الًفتف، كغىًشيىتيـ األىىكاء، كتقاذىفىتيـ مسممنا،-الًمحف، الرجؿي يصبحي الميظًمـ، الميًؿ كىًقطًع ًفتفه
مفالد نياقىميؿ كافرنا،يىًبيعيدينىوًبعىرضو ييمًسيمؤمننا،كييصًبحي ًفي-كييمسيكافرنا،كى عادى و،زمافه

ذىلكادينىو، سن تو،كخى القكـً ابدىأ،فانيزىمتاأليم ةيعفرسكًؿالًل،كضي عىبعضي غريبناكمى اإلسبلـي
كرىضكاًبالقعكًد،فىنيزعتاليىيبةيمفصدكًرعٌدكىـ،كصاركاكىغيثىاًءالٌسيؿ،كسٌمطىالليعمييـمىٍفال

تىدىاعى ا كمى ـي األيمى عمييـ كتىدىاعٍت بالًليىرحـ، الحديًث أصحابى لكف  قىٍصعىًتيىا. عمى األىكىمةي ى
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المضطرًب العالـً ىذا في أٌنو اليقيًف ـى عم يعممكفى ألن يـ قىبضكا، نبٌييـ سن ًة كعمى اعتصمكا،
بالًل،كبسنًةرسكًؿالل. االعتصاـً غيرى ثابته الشىيءىصحيحه الس ًقيـً

بالٌدنيا الٌناسي رىًضيى اللً،فىحيفى برسكًؿ الحديًث أىؿي باألمكاًؿ،رضيى الٌناسي انقمبى
الل،كالٌزخارؼً رسكًؿ ًبحديًث الحديًث أصحابي الدنيا،كرجعى تاًع ًبمى الٌناسي أىؿي،أًنسى كأًنسى

إلىالٌدنيا،الحديًثبرسكًؿالل الناسي الحديًثإلىمكعكًدرسكًؿالًل،ركفى أىؿي صٌمىاللي–كركفى
كسٌمـع األسكاؽً-ميو في بالٌصفًؽ الٌناسي اشتغؿى الحىكض. عمى قريبو أىؿي،بمقاءو كاشتغؿى

بحًديثيـ الميجكرىات،الحديًث الس نًف حياًء الثقاتً،كا  مف الضعفاًء الركاًة تمييًزك،كبتمحيًص
كمافيومفالًعبٌلت.،صحيًححديًثرسكًؿاللً

مفنافمًةالقكًؿأ مكلعؿ  اىدىعفسنًةنبٌييابالمساًفف  أٍفتيجى اليكـى فكاجًبأٌمًةاإلسبلـً
كاألكقات كاألقبلـً ديفه،كالسٍّناًف األمرى ىذا أف  تعمىـ ،كأٍف لًل مف-سبحانىو–كىك قيربىةه أىعظـً

بىات الحديًثال،القيري يىنبىًرمأصحابي األكؿكأٍف سمفييـ بدىأىه ما الحديثًستكماًؿ عمىموفيعمـً :،
عمماؤنىااألجً.فىمقىدـيكتعديمً،كجرًحرجاًلوكنقده أنفىاًسيـبٌلكافى نفاًئسى يىقضكفى كزىرةى،ءيالس اًبقكفى
كالبحًث،كتمحيًصو،-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–كأغمىىأكقاًتيـفيحفًظحديًثرسكًؿالل،حياًتيـ

ركاتوً،عفصحيًحوكسقيًمو تتبًع خبلًؿ مجركًحيًيـ،كالكشًؼعفعدكًليـ،مٍف قد،كى يكأن يـ كى
الرحمًفبفأبيحاتـ:"فمم ا عبدي اإلماـالعىمىـي يقكؿي مقكالمثًؿىذا.كفيذلؾى إلىسبيبلننجدٍلـخي

جيةًإاٌلًمف-كسٌمـعميوالليصٌمى-اللًرسكؿًسنفًمفٍكال،اللًكتابًمعانيمفشيءومعرفةً
كاةًالن اقمةًعدكؿًبيفىنيمىيٍّزىأفكجبىكالركايًة؛الٌنقؿً كاإلتقافًكالثبتًالحفظًكأىؿً،كثقاًتيـ،كالر 
كافىكلما.الكاًذبةاألحاديثًكاختراعً،كالكىًذبالًحفظًكسكءً،كالكىىـً،الغىٍفمىةًأىؿًكبيفىًمنيـ،
كجؿ -اللعفجاءىنىاالذمىكالدٍّيفي حؽ الركاةًبنقؿً-كسمـعميوالليصمى-رسكلوفكع-عز 
.(1)أحكاليـ.."عفكالبحثيالناقمةًعفالفحصيككجبى،معرفتييـعمينا

 اللي قضى عقكًليـ-سبحانىو-كلقد في يختمفكا أف عباًده ،كحفًظيـ،كمداًركيـ،عمى
الًجٍيبذي،فىمىيسكاسكاءن منوكمنيـمف،إذمنيـالحافظيالمتقفي فيكىكذا.كقٍؿىذاا،ىكأقؿ  ألمرى

 الل رسكًؿ حديًث كسم ـ-ركاًة عمىيو اللي أحكالىيـ-صم ى الن قادي بحثى حفظىيـ،فقٍد ،كخًبركا
بطىعىشكاء،كصن فكادرجاتيـ،كسبىركامركٌياًتيـ،كامتحنيكاضبطىيـ خى األمري ،إن ماىيدقةه،فميسى

تام ،كفيـه بطيـكمعرفةه كضى إتقاًنيـ درجًة حسبى الركاة ىؤالء فصن فيكا ،ة. لذلؾى ككضعكا
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ماتقتضيوحاليو،مصطمحاتو ،كألفاظناخاٌصةييطمقكنيافيالراكمحسبى فتنكعتالمصطمحاتي
آلخر ناقدو مٍف ،كاختمفٍت منيـ لكؿناقدو ترلأف  كثيرةن-يـعمىكثرتً-حتىًبت  مصطمحاتو

لكصًؼ الراكميطمقييا كؿناقدو،حاًؿ مصطمحاتي قيمٍتفييـبحثنا،تصمحي الذيفى كامبلنكالركاة
. مستقبلن

اًتـ،كمفىؤالًءالن قاًداألعبلـً الر حمًفبفأًبيحى عبدي ـي اإلما كلقٍد،كالعمماًءالًعظاـكافى
ىذ عندى الٌنقًد فيمنيًج بالكتابىًة أشريؼى الليًليكقد رأٍف العىمىـيس رى الٌناقًد ـٌ،ا األىشى بًؿ فقٍد،كالجى
ا جرحن عمىالركاًة فيالحكـً ةي الخاص  اصطبلحاتيو لىو ،كتعديبلن،كانٍت مراتبى أكؿ  كضعى كقد

فقٍدكانتلوآراءهكأحكاـهفيالتعميًؿكالتصحيح،كالتجًريح،ًلمتعديؿً ،ككذلؾى كاستدراكاته كتعقباته
فيالٌنقد،الحديثعمىغيًرهفيشتىعمكـً متكامؿه كامؿه فيكتاًبوالًعظيـ،كمنىيجه ذلؾى كٌؿ

.-إفشاءىالليتعالى-كىذاكم وماأبٌينيوفيىذاالبحًث،"الجرًحكالتعديؿ"

غيًرًذمسيكلةو أن يأمىًضيفيطريؽو ـي ألىعم ٍفكنتي سىيرنافيمثًؿىذاالبحًث،كا  كأف 
شاقًّا يككفي ،قد كطكيبلن كبيرنا، جيدنا ،ككقتنا،كيىحتاجي كثيرناطكيبلن كص،كتىعبنا كما ػػػكاألمري ؼى
سد"ػػػػػدعبدالرحمًفبفأبيحاتـإذ:إماميناأبكمحمٌ ـيبراحًةالجى "الييستطاعيالًعم

(1).
ًليفيشىيًخي اؿ:أحمى،كمشرًفيفيىذاالبحثً،كأستاًذم،لكف  ،دعكدىةالدكتكرالًمٍفضى

اقتدىاء،تىأىسينا ًغمىارىه،فىيكمىٍفىكفيىذاالعمـً،كحسفى أصكلىو،فقدخاضى فنكنىو،كخبرى ،كأتقفى
الس بؽً ربٍّي،فىمىويقصبي إليوشىيًخي-سبحانىو–كاليديالط كلىفيو.فأسأؿي فقىًنيإلىىمىاكف ؽى ،أفييكى

زاًءفي الجى الد نياكاآلخرة.كأٍفيىجزيىوعنٍّيخيرى

عمىاللً نيواعتماده يييكٍّ أكعنتو صعكبةو أم  ف  عميو،كا  ًبكىجيًو،كثقةهكتككؿه دىائـه كأمؿه
ًبمىعٌيًتوً،الكىريـ سىيبلن،كيقيفه الحٍزفى ىكالمستىعىاف،كأٌنويحيؿي إذىاكافى ىٌيفه ٍعبو صى كؿ  ،كأف  كأىف 

حديًثرسك حب  تشر بى اللقمبنا ًبوعفآخًره،ًؿ كعظمىوكخالىطىيما،كامتؤلى لحمىوي ،حتىمازجى
ب و-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–كتىحديكهرغبةهعارمةهفيخدمًةسٌنًةرسكلنىا عٍنو،سىييًديورى كلٍفيىنفؾ 

،يحتىالكصيكؿكأٍفيربطىعمىقمبً،أفييديىنيسكاءىالس ًبيؿ-سبحانو–كعكنيو.فأساليو،تىكًفيقيو
كيؿ. الكى كىىكحسًبيكًنعـى
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 أواًل: أىميُة الموضوِع، وأسباُب اختياره:
مفم.1 الرجاًؿ نقًد لعمـً أككأىمٌيةشىرؼا بصحةو، مىا عمىحديثو لمحكـً اليىرقىأحده إٍذ ،

إ ،كىذامىاالسبيؿى اكتعديبلن عمييـجرحن ،ًبغيًرمعرفًتوبرجالو،كالحكـً ليوإالًبالمعرفًةسقىـو
الد ًقيقًةًبنقًدالرجاؿ.

ل2 فىمىا .ككذا فيفيـً أقكالو،كبياًفخصائًصمنيجومفأىميةو ،كسٍبًر ناقدو منيًجكؿٍّ معرفًة
. اكتعميبلن ،أكعمىاألحاديًثتصحيحن اكتعديبلن عمىالٌرجاًؿجرحن  طريقتوفيالحكـً

3 بف. الر حمًف عبًد اإلماـً فيمكانةي كافى إٍف قاطبةن، الحديًث فيعمكـً كتضٌمعيو أبيحاتـ،
عمكٍّالعمًؿ،أكالجرًحكالتعديؿ،كغيره،فىيكعمى إالأف  كعبًو،كرسكًخقدًمًوفيىذاالًعمـً

 منيجوفينقًدالرجاًؿلـييفرٍدًبدراسة.

4 ى. إنما أبيحاتـ ابفى اإلماـ أف  مف البعضي يظن و قد ما غيره،نفيي ألقكاًؿ ناقؿو مجردي ك
ا إفٍخصكصن الر اًزي يف، ٍرعىة كأبيزي أبيو، باسـً كارتباطو اسمو، اقتراًف فيكتابومع كافى

عنيما،كعف" قدجمعىأقكالىيما،كنقؿى فعبلن ٍفكافى الًعمؿ"،أكفي"الجرًحكالتعديؿ"،فىيككا 
،كآراءن لوأقكاالن ىكبيىا،كانفرىد.غيرىمامفالعمماًءإالأف   استقؿ 

عمى.5 كتشجيعو مفشيكخيكأساتذتياألجبلءمفتحفيزو ـ كلمىاكجدتي نىقًدث خكًضغماًرعمـً
فيىذاالمكضكع،مستعينةنبالل.الرٍّجاؿ أفأكتبى  ،كالكتابًةفيو،فقدآثرتي

الػػب،كمشػػيئتويناًفػػ.6 الًلغى قػػدرى كمٍّػػوفػػإف  كبعػػدىذلػػؾى رادتػػويفػػكؽىإرادًةالبىشػػر،كتػػٍدبىيرهيكقبػػؿى ذىة،كا 
عمىتدبيرًىـ، ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چكالًخيرىةيكٌمياًفيمااختارهالل.مىاضو

 .(1)چۆئ    ۆئ  

 ثانًيا: أىداُؼ البحث:
البحًث،كمرادهيفأكجزهيبمايمي: أمىاأىداؼي

عبًدالر حمًفبفأىبي.1 اتـفيتعديًؿالرٍّجاؿ،كتجريًحيـ،استقراءيأقكاًؿاإلماـً بؿكفينقدهحى
 ؿ.مىفعًامًميى،كمعرفتوبالٌركاًةكركاياتيـ،كمايدخيإياىـعمكمنا
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أقكاؿاإلماـابفأبيحاتـكحكموعمىالراكم،.2 يث،الحدًادًق همفنيغيرًكأحكاـًالمقارنةيبيفى
عمىىتًفىكصيارً راجحو إلىحكـو  ؤالءالركاًةمكضعالدراسة.و،كالخبلصي

مصطمحاًتالتعديؿ،كألفاظوالتياستخدميافيتكثيًؽالرجاؿ،كمراتبوالتيكضعيا.3 بيافي
 لذلؾ.

4 التجريًح،. مصطمحاًت التيكبيافي كمراتبو الرجاؿ، تجريح في استخدميا التي كألفاظو
 كضعيا.

 هالرجاؿ.تكضيحيخصائًصمنيًجاإلماـابفأبيحاتـفينقد.5

النقاًد،.6 منزلًةابفأبيحاتـبيفى معتدالنرجتوأمتشددهىك،دىككاستنتاجي  .؟أـمتساىبلن،أـكافى

.اإلماـكالخركجيبصكرةومتكاممةوعفمنيج.7 عبدالرحمفبفأبيحاتـفينقدًهالرجاؿى

امفمصطمحاًت.كبيافكدراسةيبعضتعميبلًتوفيكتاًبو،كبعضتعقباًتوعمىغير8ً ه،كبعضن
امفقكاعًدالجرًحكالتعديؿ. الحديًثالتيذكرىافيكتاًبو،ككذابعضن عمكـً

 ثالثًا: الدراسات السابقة:
شديدو بحثو ،كلـأعثربعدى ر  لشيكًخي،كتىحى عممٌية،كأساتذًتي،كسؤاؿو لمراكزى ،كمراسمةو

اإلنترنت عمىشبكًة "اإلما،كبحثو عبدالرحمفبفأبيحاتـكمنيجويفينقًدعمىمفأفردى ـى
:،الرٍّجاؿ"برسالةوعمميةومتخصصة أف  غيرى

1 . فيعمكـً كأثريه الرحمفبفأبيحاتـ، "عبد ماجستيربعنكاف: لمدكتكررفعتفكزمرسالةى
العاـ: في اإلسبلمية. الشريعًة قسـ العمكـ، داًر بكمية القاىرة، جامعًة مف الحديث"

لكتاب1972ً-ق1372 فيو عرضى ابفًـ. كبيفى بمقدمتو، كالتعديؿ" "الجرح حاتـ أبي
 منيجوفيو،ككذاأتىعمىذكًرمراتبوالتيكضعيا،لكن ولـيأًتعمىدراسًةالركاةالذيفى
النقاًدغيًره،أعنيأن وإنما أبيحاتـ،أكجر حيـ،كلـيقارفبيفأحكامو،كأحكاـً عد ليـابفي

النقاًدع ،عىًري اعفجانًبالتطبيؽكالدراسًةلمركاة،كالمقارنًةبيفأحكاـً بالجانًبالنظرمٍّ نيى
عمييـ،كالترجيحبينيا،ككذافقدفاتومفمصطمحاتتعديؿاإلماـابفأبيحاتـ،كتجريحو

 .(1)عندحصًرهليمىايؿ،كذلؾىمًالقىبًليسىشىيءهكذلؾ،

                                                           

الحًديث)ص:(1  (.196(ينظر:د.رفعتفكزم،عبدالر حمفبفأبيحاتـ،كأثرهفيعمكـً
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فيرسالةوفيالتصحيح،كالتعميؿمفخبلًؿكتابو:"عمؿالحديث"،ويمنيجًـف.ككذافقدتيكيم2ٌ
أبيحاتـ"البفًالحديثً"عمؿًمفخبلًؿكتابًكالتصحيحًالتعميؿًاستخراجمنيجًبعنكاف:"

أصكؿ"ازمالرٌ معيًد مف المميبارم، حمزة بإشراؼالدكتكر: المكىكبي، حساف لممؤلؼ: ،
اإلسبلمية،بالجزائر.الديفًبجامعةاألمير  عبدالقادرلمعمـك

3 ." القىكرسالة: الترجيحًرائفًأثر حاتًابفًعندىعمى ـأبي خبلؿً، العًكتابًمف و دراسةه-مؿ
،حسفشبالو،فياليمف،بإشراؼالدكتكر:.لمباحث:أميفمحركس،بجامعةًإبٌ"ةيقي بتط

 ق.1431العاـبالجامعة،فياألستاذالمشارؾفيكميةاآلداب

 رابًعا: منيُج البحِث، وطبيعُة عممي فيو:
الرٍّجاؿ فينىٍقًد بفأىبيحاًتـ الر حمًف عبًد اإلماـً منيجى البحثي عمييـ،يتناكؿي كالكبلـ

ا ٍرحن اكتعميبلن،كتعًديبلن،جى عمىمركي اًتيـتصحيحن الكبلـى باتباًعالمنيًجاالستقرائيٌ،ككذلؾى ذًلؾى ،كى
ب كمميزاتوثـ كخصائصو اإلماـً ًلمنيًج بالنقاًط،يافه منيجي كيتمٌثؿ الكىصًفٌي. المنيًج باتباًع

التالية:

اآلية..أعزكاآلياًتالقرآنيةى1 ـى التيترديبذكًراسـالسكرًة،كرق

،إاٌلإٍفاقت.2 الكاردةمفمظانٍّيافيالكتًبالحديثي ًة،دكنىمىاتكٌسعو األحاديثى ضٍتحاجةه،أخرجي
العٌمًةإفكجدٍت.  أكعم ةهفأتكٌسعبمىايكفيإلزالًةاإلشكاًؿ،كحؿٍّ

مصن فنا.3 كافى إٍف إاٌل كالصفحًة، الجزًء ـى كرق كصاحبو، المصن ًؼ، اسـى أذكري التخريًج: كعندى
 عمىالكتًبكاألبكاًب،فىأىذكيرىيمىا.

القكاعًدالمعر.4 عمىاألسانيًدكفؽى بأقكاًؿالعمماًءأحكـي عمىاألسانيد،كأستعيفي كفًةفيالحكـً
دقةىكتحرمصاحبييمىاقد إسنادنافيالٌصحيحيفأكأحًدىما،فإف  أن ولككافى فيذلؾ،بيدى

عمييما.  كىفىٍتنىاعناءىالحكـً

ليسكامكضعىدراستي.5 لمركاًةالذيفى أ–أترجـي عمييـابفي لـيحكـٍ بيحاتـ،ككردٍتأعنيالذيفى
البًف-أسماؤىيـ "فالتقريًب" اٌل كا  كالتعديًؿ"، "الجرًح كتاًب مف كذلؾى مكٌسعىة، غيرى ترجمةن

. اٌلفىغيرىمىاًمفكتًبالتراجـً  حجر،كا 

6. الدراسًة أبيحاتـ–أم افيالٌركاًةمكضعى عمييـابفي حكـى الترجمةى-أمالذيفى فإن يأيصدٍّري
أبيحاًتـفي"الجرًحكالتعديًؿ".التيساقىيا ابفي
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أبيحاتـقدقالىيافيكتاًبو"عمؿالحديث"ال7 ابفي المصطمحاًتالتيسأدرسياكافى .بعضي
منيا. مصطمحو عندىكؿٍّ إلىذلؾى  في"الجرًحكالتعديؿ"،كىيقميمةهكأشيري

أتكٌسعيفينقًؿ.8 ـ  عمييـ.العمماًءالن ق اًدفيًيـحأحكاـًث مناسبو لحكـو  تىأخمصى

أىبيو،كىغيًرهمفالن ق اد..9 كاة،كأحكاـً ابًفأبيحاتـعمىالر  أحكاـً بيفى  أقارفي

المغًة،ككتًبغىريًب.10 معانيالكمماًتكالعباراًتالغىريبًةالتيتىرد،بالرجكًعإلىمعاجـً أذكري
 الحديث،كالش ركح.

األماكفً.11 بعضى بيامفخبلًؿالكتًبالخاٌصةًبالبمدىاف.أبيفي  كأعٌرؼي

ـُ ابُف أبي حاتـ في كتابو "الجرح والتعديؿ":أّما   منيجي في فصِؿ المروّيات التي عّمميا اإلما

1. المعٌؿكأكجوالًخبلًؼفيو،فأقكؿ:قاؿى أبيحاتـالحديثى فيياابفي ًبالترجمًةالتيذكرى دٍّري أيصى
أبي ـيابفي  حاتـفيترجمًةفبلف،كأسكؽيالترجمة.اإلما

كىيمىا.2 فيالتخريج، المعتمدًة مفالمصادًر مفمصدرو كمتننا آتيبالحديًثبتماموسندنا ـ  ث
ًلمسنًد ذكرو دكفى الخبلًؼ أكجو يذكري ما غالبنا حاتـ أبي ابفى أف  ذلؾى عميو؛ بناءن أقاًرف

يكتفيبذكرً مىا فأحياننا ككذا ، ماكامبلن كغالبنا عميو، يدؿ  منو بعضو أك الحديث، طرًؼ
إٌنيا قاؿى أك الٌرازم، ـي اإلما التيرٌجحيا الطريؽى كالمقارنًة فيالتخريًج أعتمدى أٍف أحرصي
أبذؿ إلييافياالختبلًؼكنتي ييشيري امفالطرًؽالتيكافى بعضن أف  اٌلفأخرل،ذلؾى أىشبو،كا 

عمييا.كسعيكيماآتيبيا،فماأ  عثري

ابًفحجرالعسقبلنٌي،ألٌنو.3 ،مف"تقريًب"اإلماـً أترجـيلرجاًؿإسناًدالطريًؽالتياعتمدتيياأكالن
يعطيالخبلصةى ـ  ث أقكاًؿالٌنقاًد غالبناماييعطيحكمىوعمىالراكممفخبلًؿمقارنًتوبيفى

 فيو،فأكتفيبقكًلو.

فييـاخت.4 الركاةيالذيفى كأٌما رساؿو كا  مفتدليسو فييـنىحًكىمابلؼ،أكعمةهما فإٌنيأيصدٍّري ،
كجارحيف غيرهمعٌدليفى أقكاؿى أذكري ـ  ابًفحجركىساًبقييـ،ث مناسبنا–حكـى بالقدًراٌلذميككفي

عمييـ ميكًصإلىحكـو أقكاليـ،كأخرجى-لمخي بيفى فإٍفحتىأكازفى الٌراكم، بحاًؿ يميؽي بحكـو
م مختمطنا،كافى تدليسيوأـال،أككافى ىك،كىىىؿيىضر  مفأٌممرتبةو فإٌنيأذكري دٌلسنامثبلن

ال،كىكذادكىالىيؾ. ـٍ الر اكمعنو،أ حديثي  ىؿتمي زى

ـ أحكـيعمىاإلسناًدبحسًبحاًؿركاًتو..5  ث



 
 

  8

مفمىظى6 الحديثى ايكفيلبياًفأكجواٌنوكمكاقً.أيخرٍّجي العٌمًة،عو،تخريجن كطرًؽاالختبلؼ،كحؿٍّ
زالًةاإلشكاؿ.  كا 

فبلنناقدركل.7 إلىأف  أبيحاتـباإلشارًةإلىمكاضًعاالختبلًؼ،ًبمىعنىأن وييشيري يكتفيابفي
ما إلييا، ييشير التي الطرؽى فأخٌرجي كذا، فبلف عف ركمى بينىما كذا، كقاؿى فبلف، عف

، سبيبلن إلىذلؾى يذكٍرتمؾ.دأنٌبوإلىأٌفىذهالطريؽىكقاستطعتي ـٍ  قدذكرىا،بينمال

عمىالًعمًؿ.8 ماقالىوالعمماءيالغٌكاصكفى فييا،كأنقؿي أكجواالختبلؼ،كالراجحى كأدرسي أعكدي ـ  ث
كقد الترجيح، مفقرائًف كغيرذلؾى أكثؽ، أك بأكثر، حي أرجى أك أشبىو، بأٌنيا ما فيطريؽو

اإلما ذلؾ.يككفي فأذكري ،أكأرجحي طريؽىكذاأشبومثبلن إلىأف  أبيحاتـأشارى  ـيابفي

فيخبلؿً.9 األنساًب،أكاألماكًف،أكالغريًبالتيترد  بعضى ابًفقدأيبٌيفي الترجمًةمفعنًد
.  أبيحاتـ،أكفيبعًضطرًؽالحديًثمثىبلن

التيأخرٌ.10 فىًفيالمراجًع فيالتكثيؽ: الكتاًب،أٌما اسـى فإٌنيأذكري كطرقو، الحديثى منيا جي
 الحديًث، ـى كرق كالصفحة، كالجزءى، -كالباب، الكتبى مصٌنفكىا اعتمدى التي المصٌنفاًت في

فيترتيبيىا فينفًسمكضًعاألكؿفبل-كاألبكابى ثانيةن،أكطريؽه الطريؽي ذلؾى فإفتكٌررى
 بؿأكتفيبرقـً كٌمو، ذىلؾى المراجًعأيعيدي بقٌيًة كفيتكثيًؽ كالصفحة. فالجزءي اٌل كا  الحديًث،
الكتاًب،كالجزءى،كالصفحة. فىاسـى

ذىاتو.11 لمبغكٌم،كاالسـي :"معجـالٌصحابة" مثبلن مصن فىاًفبالعنكاًفنفسوكأٍفيككفى إٍفتكٌررى
المكضعى أف  بعضيمىامباشرةن،فأذكري األكؿمف"معجـالٌصحابة"البًفقاًنع،كقدكرىدىاعقبى

فيقائمًة لمكتىاب، التفصيميًة المعمكماًت بقٌيةى قاًنع.عمىأٌنيأرجئي لمبغكٌم،كالثانيالبًف
 المراجًعفينيايًةالرسالة.

عمىمعمكماتيا.12 طبعةنمعٌينة،أنص  مرجعو فيكؿٍّ ـٌ:فإٌنيأعتمدي عا أٌمافيالتكثيًؽبشكؿو
في تفصيبلن أخرل،كأٍفيككفى أحيانناإلىالعزًكإلىطبعةو فيرًسالمراجع،لكٌنيقدأيضطر 

 ما،أكسىقط،أكزيادةيمعمكمةو،فأعمديإلىطبعةوأخرلألستبيفى تصحيؼه فيالمعتمدًةلدم 
:كقعىفيطبعًةكذاخطأه،كىيالمعتمدةيلدٌم، أينٌبوعمىذلؾ،فأقكؿي الصكاب،كغالبناما

 ينمافيطبعةوأخرلكذا.ب

خاتمةنفينيايًةالبحث،.13 إلييا،ككذاالتكصيات.أيضمٍّأجعؿي النتائًجالتيتكصمتي  نيياأىـ 

لآلياًت،كاألحاديث،كالٌركاًة،.14 بياالبحث.،أيذيٍّكالمرىاجعًأصنعيفيارسى ؿي
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أمًرمإلى كٌموكقبىموفىًإٌنيياالليقدأسممتي كىجًييإلىيؾ،يؾكبعدىذلؾى المىمجأىكال،كىكىجيتي
إالإليؾ ىمنؾى ٍنجى إالًفيؾ،مى إالًبؾ،أىٍبرىأيمفالثٍّقًة إالًمنؾ،كًمفاألىمًؿ كمف،كمفالر جاًء

ميؾ إالعى إلىيؾ.التككًؿ إاٌل التفكيًض كمف الس ًبيؿ، تىيًديىنيسكاءى أٍف فىأسألؾ ىذا، تجعؿى كأٍف
خالصن الؾ،االعمؿى غيرؾفيونىصيبنا،ميٍخمىصن ألحدو السميعي،كأفتتقب ؿمنٍّي،كأالتجعؿى أنتى إن ؾى

حى،العميـ الككيؿ.كمىكالمكميًعينيكميرًشدميسبًكأنتى كنعـى

كامتنىانيوعمىىعباًدهالفقىراء كريـو غًني  رب  فىفىٍضؿي بتي أىصى ٍفكنتي أك،كا  غفمتي ٍفكنتي كا 
لمتي رسكًؿالًلزى ًعٍصمىةنبىعدى أيكًتيى اٌلذمقٍد الذمما-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–فىٍمفذىا ،كمىفذىا

ساءىقٌط؟!







 
 
 

 الفصؿ األوؿ
عصُر اإلماـِ عبِد الرَّحمِف ابِف أِبي َحاِتـ، 
وترجَمُتو، مع تعريٍؼ ِبِعْمـِ َنقِد الرّْجاِؿ، 

َوالجرِح والتَّعديِؿ، ومراتبِيَما
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 المبحث األوؿ: 
 عصُر اإلماـِ عبِد الرَّحمِف بِف َأِبي َحاِتـ

فييا نشأى التي كبيئىًتو عصًره ابفي ىك إنسافو فييىاؤثٍّيي،كؿ  فيوثٍّكتيؤى،ري في،ري تيساىـي
ًتيا،كصٍقًميا.كييساىـيىكًبدىكرهفيتككيًفتاريًخيا،كتككيًفمبلًمًحشخصي تو،تككيًنوً .كحضارى

 أحدو فيمنالشخصٌيًةأمٍّ ف  نابغناذكيًّا–كا  ٍفكافى طبيعًة-كا  عففيـً بمٍعًزؿو يككفي ليسى
ـى،كالعكامًؿالتيأث رٍتعميو،بيئىًتو أٍفأقدٍّ عمي  يتكجبي كساىمٍتفيتككيًففكًره.مفىناكافى

مىدىلت لنيدرؾى بفأبيحاتـ الرحمًف عبًد اإلماـً عصًر بدراسًة ،يئىًتوبًبًأثًرًه اٌلذمعاشى كالعصًر
فيو.

 المطمب األوؿ: الحياة السياسيَّة: 
أبيحاتـفيسنًةمائتيفكأربىعيف ابفي ،كلدى كعشريف.فىعىاشى كسبعو سنةىثبلثمائةو كتيكفيى

الث اًني العىباسي  )(1)العصرى سنةى الميتككًؿ بخبلفًة يبدأي كالذم في،ـ(847ق/232. كيىنتيي
ىذا946ق/334) كييعرؼي الميعتىضد. بف الميكتىفي بًف الل عبًد بالًل الميستكًفي ًخبلفًة ًفي ـ(

التركي  العنصري برزى األتراؾ"؛حيثي نفكًذ "بعىصًر تاريخيًّا الكيبرل،العصري بالمناصًب كاستأثرى
عمىاإلدارًةكالجيش،فيالدكلة عكبةنفيأيًدييـ.فكانكاكأضحىخمفاءيبنيالعباًسأل،كسيطرى

فيعاصمًةالخبلفًةفى السيادًةكالقراًرليسى يالكالياًتاإلسبلمي ًةاقًيبىكفًبؿٍ،سبحىىـأصحابي
تمٌ "تيٍرًكٍستىاف"األخرلكقد مفإقميـ المىجمكًب التركيٍّ العنصًر بيذا االستعانةي كى(2)ٍت ما، "ببلًد

مكًفكالميعتصـًمٍفًقبىًؿالمأ،(3)كراءىالنير"
في"العصًرالعباسٌياألكؿ".(4)

                                                           

إلىأربعًةعصكر:العصرالعباسٌياألكؿ،أكدكر(اص(1 العباسي ًة تاريًخالدكلًة عمىتقسيـً المؤرخكفى طمحى
( الفارسٌي )847-750ق/232-132الٌنفكذ التركٌي الن فكذ دكري أك الثاني، العباسٌي العصر -232ـ(،

ال945-847ق/334 ييييف البيكى نفكًذ دكر أك الثالث، العباسٌي العصر -945ق/447-334فيرس)ـ(،
1055( التركٌي السمجكقٌي النفكذ دكر أك الرابع، العباسٌي العصر ـ(.1258-1055ق/656-447ـ(،

 (.38أحمدمختارالعبىادم،فيالتاريًخالعباسٌيكاألندلسٌي)ص:
تيرًكستاف:"ىكاسـهجامعهلجميًعببلًدالت رؾ".ياقكتالحمكٌم،معجـالبيمداف(2 ـي  (.2/23)(إقمي
كفي(3 الييىاطمة، لوببلدي ييقاؿي فيشىرقيٍّو كافى فمىا رىاسىاف، يحكفبخي جى كراءنىيًر ًبومىا "ييرادي الن يًر: كراءى مىا )

." كىاًرـز رىاسافككاليةيخى فيغرًبيٍّوفيكخي سم كهمىاكراءىالن يًر،كمىاكافى  (.5/45)المرجعالسابؽاإلسبلـً
4) كتذكري األتراؾ( عمىاصطناًعو حياًتو فيأكاخًر ندـى قد المعتصـى أف  التاريًخ مىندـً–كتبي حيفى .-كالتى

 (.123(،كىأحمدمختارالعبىادم،فيالتاريًخالعب اسيكاألندلسٌي)ص:9/122كينظر:الطبرٌم،التاريخ)
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الض  ويعفالعصًريؿٍّعًؼفيمستىكقدظيرٍتبكادري مبلمحي العصًرالثاًنيالذمتختمؼي
ؿ األك  يعدٍفكذلـٍليـنيأصبحىالذيفىالقادةًبعضىأف المأمكفيالخميفةيماشعرىعندى.ف(1)العبىاسيٍّ

خاؼىلييحد كضعيباإلمكافً بسيكلة غبةىمىـ فإف األمر، السيطرةيباإلمكافًيعدٍلـٍالجندىككذا
ا؛عمييـ الذى،ندًؤالءالجيىىيدًبًلقكةياتٍكبقيى،د نياكاإلىالكنيكرىكاإلىالراحةًمديخىقدٍالناسىف أًلأيضن
أخًطمبىفقدٍ المعتصـًمف جىاإلكثارىيو ببلدًاألتراؾًمبًمف كراءىمىمف شكؿًالن ا عمى ير
بىييطباعىلـتفسدٍدفًالمياةيحيىفى؛ماليؾمى ـ إن وعد، ـ  تدريبنتدريبييمكفيث عسكرينيـ ا الجندًتأميفًلا

حميبيـيىالخميفةًبيدًعةىطيٍّيككنكاأداةنمىاكيةنخاصٌتيـتربيةنكتربي ،الحاجًةمنيـعندىالمطمكبً
حتىضج إلىبىديتفًالترؾًأتأفكاجيبدىف .اخؿفيالد الدكلةًخصكـىـبيًضربيكيىالثغكرى غداد
سكانيمنيي جنكدنحيأصبىفقدٍ،ياـ ليـٍكا تعديىرىثيكىف،كذنفيا أفسدتيي؛يـاتيت حياتيفقد الجىييـ ،ديدةـ
كاالنتقاؿً،(2)اءامر سىمدينةًإلىبناءًالمعتصـيرىكاضطي،يفاديٍّالبغدىيـكبيفىبينىالخبلؼيثىكحدى
.يؼ"كغيرىـصًا"ك"كىغىيف"ك"بيشًفٍمنيـ"األىرىاشتيًقادةهمنيـأصبحىالزمفًكمعى.ـإلىىناؾبيً
الدكلة،نفكذيادىزىك في الخبلفةًىـ بناصيًة معىريتآمىحتى،كأمسككا قتؿًنتصرًالميكا أبيوعمى

ـىالمتككؿً العصريفانتيى.(3)ق247عا سيطرىحيثيالضعؼًعصريكجاءىالقكم عباسي الى
ييـكبقيىبأيدًاألمكريأصبحتٍالسمطةًندإلىمركزًالجيءىؤالءًيجمىكمعى .كـعمىالحيالعسكري
مفصبلحي اًتوالخميفةي يريدكنىومىعىيعًكلالتكقًسًلوليسى،مسمكبىيما،كسمطاًتو،متجردنا ،ما

صداراألكامرً ك يركنىو.ماحسبىكا  .ةكمىالبالحً،كطًبالس كالتنفيذي،أمالر البًبالسيؼًالحكـيصارى

                                                           

بقكًةالًخبلفة،كتركيًزالسمطًةف(1 األكؿي العصري ات صفيكاًبالبراعًةالسياسية،كقكًة(فقدامتازى ييًدالخمفاًءالذيفى
 (.156تاريخالدكلةالعباسية)ص:محم دسييؿطٌقكش،الشخصي ة.كينظر:

ياقكت(2 خًربىٍت". كقٍد كتىكًريتعمىشىرقيدجمىةى بغدادى بيفى كانٍت مدينةه رىأل، مىٍف سير  في "لغةه سىامر اء: )
 (.3/173البمداف)الحمكٌم،معجـ

اقافىك(3 خى ابفى الكزيرى أف  كالًده،لكن ونفىىالتيمةىعفنفسومدعينا فيقتًؿ بالمشاركًة المنتصري ات يـى (كقد
كييؤذيو. منييمايكرىهاآلخرى كؿٌّ ابًنوالمنتصًرمبىاينةه،ككافى الذمقتموأخذنابثأًرأبيو.كلقدكانٍتبينىوكبيفى

 ًمًيـ،فىاتفؽى كأفضى أمراًئًو أكبرى ككافى اقاف، خى بف الفتًح كقتًؿ قتًمو عمى األمراًء مف جماعةو معى المنتصري
قتمىوفقىتمنىاهبو.كجمس الفتحى معىو،كأشاعيكاأف  بىطيكهًبالسيكًؼفقىتىمكهكقتىمكاالفتحى فخى ميوكىيكيشربي فيىجميكاعى

مائىتيف.كينظر:ابنيوعمىالسريًربعدىه،فيصبيحًة كى كأربعيفى فيسنًةسبعو أبكهفييا،كذلؾى الميمًةالتيقتؿى
 اإلسبلمي ة)ص: الس مطانٌيةكالدكلًة الفخرمفياآلداًب في237ابفطبىاطبىا، كىأحمىدمختىارالعبىادم، ،)

(.124التاريخالعباسٌيكاألندلسٌي)ص:
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الن اسي كال،يـعمىأركاحًأمفالناسييىفمـٍالكضعيذافسدىىكىك إكراىناكقسرنا.،عمىالخضكعًكأيجبرى
،كفقدٍتريادىتيا،ؿالذ ةىاألم كأصابى،كعز تىيـ،ـييتىحري كاكفقدى،يـاضًكالعمىأعرى،يـعمىأمكالً
لمقادةًالمخضكعًمضطرنالمجتمعيكأصبحى،يةًجابىكالعمىالمي،عمىالقتاؿًقادرةنكلـتعدٍ،كمجدىىا

يقريؤالءمىىىاألتراؾًجنكدًالحاؿيكاستمرى ف.كالعسكري رىاهيىأمروكؿٍّبكؿًكقى،يفتسمطًالمي مفبيا
مائةً (1))ق334-ق247)سنة العصريزىكتمي . كضعؼً،اإلدارةًكسكءً،اتًالخبلفىبكثرةًىذا

أفٍفمىالخمفاءً ييقتؿ،ييخمعىحتىخميفةهبىنص ييا الن اس(2)أك فينفكًس كالكىىىفي اليأسي كدب  .،
كغابٍتالرفاىٌيةالتيكانيكايىًعيشكنىيا.

تكٍفمدينةي"ال ـٍ فيياابفي(3)ٌم"ر كل ،عفىذهاألحداًثكمٍّياحاتـببعيدةوأبيالتيعاشى
،كحاكلكاانتزاعيىامفالدكلًةالعباسي ةً،فطمعىفيياالطامعكف،فقدعانٍتكعاشٍتأكقاتناعصيبةن

الييطيقكف مىا مفالضرائًب أىميا االضطرابي،ككم فكا فقدحكمىيىا،كالتزعزعي،كعم يا كالخكؼ.
يدالعمىكمٌ.(4)عفالخبلفًةالعباسي ةككانكامستقمٌيفى،الطاىري كف بفزى حكىميىاالحسفي ،ثـ  مؤسسي

الزيدٌية الطاىريٌٍّيف،الدكلًة معى عمييا صراعو طكيبلن،(5)بعدى بينييما الصراعي حتىانتيت،كظؿ 
-867ق/298-254كقامٍتالدكلةيالصفاري ة)،ـ(873-820ق/259-205الدكلةيالطاىري ة)

فيأيدمالطاىرٌييفف،ـ(911 الىًبثىٍتالرم .(6)استكلٍتعمىماكافى مى ـ  ،إلىالخبلفةًأٍفعادتٍث

                                                           

 (.12-2/10)ٌيينظر:محمكدشاكر،التاريًخاإلسبلمً((1
عمى(2 كًؿ المتكى قتًؿ منذي استىكلكا قىد كىانكا األتراؾى أف  "إال يقكؿ: الخمفاًء ىؤالًء حاؿى طبىاطبىا ابفي كيصؼي )

ٍفشىاؤكا مىعكه،كا  ٍفشىاؤكاخى الخميفةيفييًدىـكىاألسيًرإٍفشىاؤكاأبقىكه،كا  المىممكًةكاستىضعىفيكاالخمفاء،فىكافى
الفخرمفياآلدابالس مطانية)ص:قىتىمكه" عدةيخمفاءىـ243. العصًر فيىذا تتابعى كقٍد .): المنتصري

بالل،الميكتىفيبالل،الميقتىدر عمىالل،الميعتضدي بالل،المييتىدمبالل،الميعتمدي بالل،الميعتزي بالل،المستعيفي
الميت  بالل، الر اًضي بالل، القاىري بالل، شاكر، محمكد ينظر: بالل. الميستكًفي لل، ذكرهقي سبؽ مرجع

)2/43-128.) 
إذاشدىدٍ(3 عمىالراكيًةأىٍرًكمريًّا،فأنىارىاكو كٍيتي عربٌيافأصميومٍفرى (الر ٌم:"بفتًحأٌكلو،كتشديًدثاًنيو،فإٍفكافى تي

كىاءى".معجـالبمداف) الر اًئيأطبللىيىاعمىمسيرًة(.كىيمدينةهف3/116عمييىاالرٍّ يببلًدالجباًؿقٍدييشاًىدي
تقريبناًمفالجنكًبالشرقٌيمٍفطىيراف كىيإلىالجنكًبمٍفطىنؼمف-عاصمًةإيرافاليـك-خمسًةأمياؿو

نكبياألطبلًؿمباشرةن.ينظر: وجى إلىالسيؿ.كتقعيقريةيشاهعبًدالعظيـكضريحي مركزجباًؿالبرًزيمتدي
 (.25/7792الشارقةلئلبداعالفكرٌم،دائرةالمعارًؼاإلسبلمي ة)

(.149(ينظر:أحمىدمختىارالعبىادم،فيالتاريخالعباسٌيكاألندلسٌي)ص:(4
كمائتيف)(5 سنًةخمسيفى  ،كمابعدىىا(.5/360(ينظر:الطبرم،التاريخ،حكادثى
كثمانيفكمائتيف)(ابفاألثير،الكاًمؿفيالتاريخ،حك(6 سنًةأربعو  كمابعدىىا(.6/496ادثى
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رألالخمفاءيأٍفييرسمكا مىٍفرىأل".ثـ  اشتداًدكطأًةاألتراًؾفيمقًرالخبلفًةفي"سر  كقتى كذلؾى
المختمفةً إلىاألقاليـً مفشرٍّىـ،بعٌضالقك اًد أحدىىيـإلى"الرٌم"،كييستريحكا ،فأرسمكا فىعىاثى

أىميىا،فييافسادنا أمكاؿى بالٌنفكذ،كنيبى تطم عىإلىالعكدًةإلىمركًزالخبلفًةليستأثرى ـ  كعميو ،ث
ايىانًاحتجىكىاألمكاؿًأخذًمفٍاأكثرىشيئناصنعىمىفى

سيطرًةالدكلًة.(2)"ولنفسً(1) تحتى دخمتالرم  ـ  ث
عانٍتوفيالفتراًتقبىميا،(3)ـ(999-874ق/389-261ة)الساماني  ،لكن ياعانٍتما نيبو مٍف
االستقرار،كاالضطرابً،لؤلمكاؿً (4)كعدـً تأثرى كلقد الٌرمٌ. كاالضطراباًتيذًبًأىؿي الحكادًث ه

السياسيةىفمربٌ كيدفعىضر ه.،كيمىايتقيشر هًلغيًرهىـكتابناأحديماصن ؼى
"ف : ياقكتي الحمكم  بفاأحمديبتغم أفٍإلىكجماعةوةوسن أىؿىمٌالرٌأىؿيككافىيقكؿ

الكتبًبتصنيؼًالناسييوإلىبىفتقر يـكقرب ،وأىمىكأكرـى،التشيعىفأظيرىعمييايٌاردانًالمىسفًالحى
فيذلؾىككافى،هكغيرًالبيتًأىؿًفضائؿًفياكتابنحاتـأبيبفالرحمفًعبديلوؼىفصن ،ذلؾىفي
.(5)ق"275سنةًفييياعمىوبًكتغم المعتمدًأياـً

،(6)"بالطٍّفيمكرًنصيالمى"كتابىيـكًالحىازمالر ءرياكىزىبفديمحم ركٍبىأبكؼىصن كلقد
 ،نيفسًتىسيايىكلًفىدأسىبفأحمدىبف(7)إسحاؽىبفكرنصيمىصالحأبكالرمٌعمىؿىعمًاستيحيفى
.(8)ق290سنةًفييياإلىوقدكميككافى

                                                           

كحيازتيو".(1 كامتبلكيو، ف، مفالًمٍحجى ًإلىىنىفسؾى اجتذابيو الش ٍيء: كاحتجافي ،" فى "حىجى الفعًؿ مصدري اف: اٍحًتجى )
 (.1/262ينظر:الز مىٍخشىًرٌم،الفائؽفيغريًبالحديث)

كمائتيف)(ينظر:الطبرم،التاريخ،حكادث(2 كخمسيفى  (.9/468سنةىستو
 (.191(ينظر:طٌقكش،تاريخالدكلًةالعباسٌية)ص:(3
كمائتيف)(4 كتسعيفى  (.6/562(ينظر:ابفاألثير،الكامؿفيالتاريخ،حكادثسنةخمسو
القصةىإ3/121(الحمكم،معجـالبمداف)(5 ،كبيافأف  عمىماقالىوالحمكم  ٌنماىيمينتحمىةه،(.كسيأتيالكبلـي

أبيحاتـ،كيتكٌرععفًفعًؿمثًؿذىلؾ. ابفي ـي  يترٌفعاإلما
قديكموًإلى(6 بيىاميد ةككافى ـى ،كسافرًإلىبٍغدىادكأقا بفزىكىرياءالر ازم:"مكلدهكمنشؤهًبالرمٍّ (أبكبكرمحم دي

مٍفصغرً سنةن.ككافى لومفالعيمرنىٌيؼكثبلثكفى كى األىدىببغدادى بيىاكبعمـً العىٍقمي ةمشتغبلن همشتيينالمعمكـً
ابفأبي قدكبير.تكفيسنةىعشريفكثمثمائة".كينظر: كى تعم ميىا فًإن ما كيىقيكؿالٌشٍعر.كأماصناعىةيالطٍّبٍّ

يبعىة،عيكفاألنباًءفيطبقاًتاألطباء)ص:  (.414،420أصى
:"مىن(7 ابًفأبيأصيًبعة)ص:(كذاسم اهالحمكم  (:"منصكربفإسماعيؿ"،416صكربفإسحاؽ"،ككقعىعندى

ماقالوالحمكٌم،كمثميوكقعىعندى360كقدنقموعفكتاًب"الفيًرست"البًفالن ديـ)ص: الصكابى (.كيبدكأف 
رًديًزم اؾالجى ٌيبفالض ح   (.6/634الكامؿفيالتاريخ)(،كابفاألىثير،210"زيفاألخبىار")ص:، عبدالحى

 (.3/122(ينظر:الحمكم،معجـالبمداف)(8
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أبيحاتـ ابفي ـي فيواإلما ما،ىكذاكانٍتالحياةيالسياسي ةيفيالعصًرالذمعاشى بكؿٍّ
ثابتناعمىدينو،كالتنازعً،كاالختبلؼً،فيومفاالضطرابً كمٍّوفقدظؿ  ،كعقيدًتو،لكن ومعىذلؾى

زاىدنا،كلـيبًيٍرهزخريفييا،نيالـتيمًيوالد ،وكعممً الحديًثمنذيصغى،عابدنا،بٍؿظؿ  ،هرًطالبنالعمكـً
.-سبحانىو–حتىتكفىاهرب و

 المطمب الثاني: الحياة االقتصاديَّة:
ابًفأبيحاًتـأم االحياةياالقتصادي ةي عصرى أن ياكانٍتحياةنزاىرةنالتيكانتى ،فالظاىري

فىة،ميزدًىرةن فييا"الر ٌم"،ميترى الد نيا،فالمدينةيالتيعاشى ،عظيمةه،مدينةهعامرةه،(1)كانٍتعركسى
العىمىاراتً،كبيرةه ًمف ،كالفكاكوً،كاألشجارً،كاألنيارً،كالحاناتً،كالتجاراتً،كاألسكاؽً،فييىا

يرىاًت.كفييامدارسي .كأىميياأخبلطهمفى،كصنائعي،كالخى كالفرس.فييـي،كاألتراؾً،العربًكمطىارحي
كالز ى كاألئمةي،كالقر اءي،كالعمماءي،التجاري االزدىىارً،كالغيزاة،اد، عمى يىدؿ  ذلؾى ككؿ  ـٌ. ،كالعكا
أرًضو،كالعىمىارً في التغًييري الًل سن ةى لكف  يعيشكنىو. أىمييا كافى الذم ىذه،كالترًؼ لبثٍت ا فمى

كأصبحٍتمعالمييىاأثرنابعدىعىيف.،عظيمةيأٍفخًربتٍالمدينةيال

: مدينةىالرٌمكمفذلؾى بعًضمىفكصؼى ىناأقكاؿى كأنقؿي

 "مىا في "غربالمىلىإشرؽًالمىمفالعالـًدكدًحيجاءى ذاتي،ةهكعامرى،عظيمةهمدينةه":
ثيريفالكىجارًكالت ،بالسكافًةهحمىمزدى،تجاراتو نكاتقىمفايًأىمياهمى. ،(2)اسيبىرٍالكًمنيايرتفعي.

اديبرىكاألى
ضائريكالغى،كالقطفي،(3)

.(5)"دةيٍّالجىالصكؼيةيسىالًيىكالطى،كالنبيذي،كالسمفي،(4)

"كفي كىالمىمىالؾ": "المىسالًؾ في االصطىخرٌم عندى كىى،مٌالر المدفًىذهعظـيأكنعًتيا
آخرًالىامنيىىبلنأيسرىأكال،كبرىأالكى،عمرىأمدينةهفميسىالمشرؽًلىإالعراؽىجاكزتىذاإمدينةه

                                                           

.ينظر:الحمكم،معجـالبمداف)(1  (.3/118(كذاكصفىيااألصمىًعي 
كزآباًدٌم،(2 ،كفارسي توبالفتًح.كالنسبةيكىرابيسٌي.ينظر:الفيري مفالقطًفاألبيًضميعر به (الًكٍرباس:بالكسًرثكبه

 (.570امكسالمًحيط)ص:القى
ا(3 ًسيدىه.كيجمعيأيضن ،قالىوابفي ٍشيى ييـًبوالكى بعضي ميخط ط،كخىص  :ثىكبه (األبراد:"جمعيبيٍرد.كالبيٍردي،بالٌضـٌ

( كالميحيطاألعظـ الميحكـ ًسيدىه، ابف ينظر: د". كبيرى كد كبيري أىٍبريد تاج9/323عمى: ًبيدم، مرتضىالز  ،)
 (.4/348فجكاىًرالقىامكس)العركًسم

4 الميٍعًرب( ترتيًب في الميغرب ًزٌل، الميطىرٍّ المكاـر أبك الكًبيرة". القىٍصعةي كىيى ارىة، غىضى "جمعي : اًئري الغىضى )
(2/105.) 

مفالمشرًؽإلىالمىغرب)ص:((5  (.152مؤلفومجيكؿ،كترجموعفالفارسٌيةييكسؼاليىاًدم،حدكدالعالـً
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ف إف،ارسىكاليى،كالعمارةً،بنيةًاألاشتباؾيٌماأف.كسعيأ(2)ةًصىرٍالعىيفيان إف.(1)كريسابينىالٌإسبلـًاإل
مشيكرةهبكابهأكليا.ايىميتفضيم الرٌ ،الدراىـيىـكنقكدي.(3)يٌنًقيايضنأكليااآلبارًمفـييكمياىي.
.(4)"بارًكتجى،ءاىىدىيـكلى.العراؽًم زايىىمًأم كز،نانيريكالد 

في" المقًدسٌي بفأحمد محمدي :يـالًقىاألىمعرفةًفييـًاسًالتقىأحسفًأم ا فقاؿى بمدهالرم ""
،اماتًالحم بيطيٍّ،اناتًالحىحسفي،سكاؽًاألسيحيفى،وًكاكًكالفىرًاخًفىالمىكثيري،نبيؿه،يٌّيًبى،ميؿهجى

وكبً.اةىىديكعكاـٌ،اةرىسيعمماءي.ًفيواراتًالتجىمفيدي،ياهًالمًغزيري،اتيىؤذًالميقميؿي،اماتًدىاإلكثيري
ـيارًكمكى،حيارًطىكمى،عيائًنىكصى،حيائًرىكقى،كمدارسي،مجالسي أحدي. مياتًأك،سبلـًاإلمفاخرًىك
.(5)"اةزىكغي،ادهكزى ،ةهم ئكأ،اءكقر ،ةهم جًأك،ومشايخيبً،البمدافً

" الحسيًفافمكىكؿٍّيفالمشيكرةًدائفًالمىكرًذًيفافًجىالمرٍاـًآكىكفي بف إلسحاؽى "
الرم  ،لعربًكا،رسًالفيمفىاس،الن مفىأخبلطهايىكأىمي.ةهيمىمًجىمدينةهىيفيقكؿ:"،كأىمىيا،يصؼي

.(6)"اراألشجىكىيكثيرةي.عظاـوكأنيارو،يامفعيكفوأىميكيشربي.األتراؾكى

                                                           

نى(1 ) فضائؿى ذىات خيرىاسىاف، أعماًؿ مف عظيمةه مدينةه كىي نىشىاكيكر، يسٌمكنىو كالعام ةي أكلٍّو، "بفتًح ٍيسىابيكر:
بفعف اف عثمافى فتحيكىافيأياـً المسممكفى سيمة،ككافى الليعنو-جى كاألميًرعبًدالًلبفعىامربف-رضيى

ا،كبنىىبيىاجا13كيرىيزفيسنًة قصمحن عمرى إن يافيتحٍتفيأياـً الليعنو-معنا،كقيؿى عمىيًد-رضيى
ينظر: ثانية". يىا ففتىحى عىامر بف الًل عبدى إلييا فأرسؿى عثمافى أياـً في انتىقىضٍت ن ما قىيسكا  بف األحنًؼ

المىدائًفا5/331)مرجعسبؽذكرهالحمكم، المرجاًففيذكًر ـي في(،إسحاؽبفالحيسىيف،آكا لمشيكرًة
مكىاف)ص:  (.72كؿٍّ

2))( العرب" "لساف في قاؿى4/2883جاءى ة. عىٍرصى فيي بناءه ًفييا ليسى ميٍنفىًتقة ٍكبةو جى كؿ  : األىصمىًعي  "قاؿى :)
ًفيو.كالعىٍرصةيكؿبيقٍ االبناءى ىكمى ،كعىٍرصةيالداًركسىطييا،كقيؿى اتو اكعىرىصى :كتيجمعيًعراصن األىزىرم  بيفى عةو
البناءىًفيو".كينظر:األزىرٌم،تيًذيبالمغىة) كىاسعو ىيكؿ مكضعو فييابناء،كقيؿى  (.2/15الٌدكًركاسعةوليسى

األرًضليجتمعىفيياالماء.ينظر:الفىراىيدٌم،كتابالعىيف)(3 تحتى  (.5/218(قينٌي:جمعيالقناًةالتيتيحفري
 (.207لؾالمىمىالؾ)ليدف/(ينظر:االصطخرٌم،مىسا(4
فيمعرفًةاألىقىاًليـ)ص:((5  (.390ينظر:المقدسٌي،أحسفالتقىاًسيـً
مكىاف((6 دائًفالمشيكرًةفيكؿٍّ اًففيًذكًرالمى اًحظفي"التبصرةبالتجارًةفي(.67)ص:آكىاـالمٍرجى الجى كقاؿى

فيالبمداًفمفاألمتعًةالرفيع 30ًةكاألىعبلًؽالنفيسًةكالجكاىًرالثمينًة")ص:كصًؼماييستىظرىؼي (،بابي
األسمحةي، الرٌم: مفى "كى كىغيرذىًلؾ: اًر كارمكاألحجى كالجى مفطرائؼالٌسمعكاألمتعًة مفاٍلبمدىاًف ييجمبي ما

الرقىاؽ،كاألىمىشىاط".  كىالثيىابي
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ذكرىىا ؿى فطك  في"معجًمو" الحمكم  ذكرىىا "،كقد ًإن يىا: أٌمياتًمفمشيكرةهمدينةهفقاؿى
ـ (1)اخنرسىفىكستكفىمائةهكرابييسىنىكبيفىيابينىات،يرىالخىكىوًالفكاكًكثيرةي،المدفًكأعبلـً،الببلدً ث ."
عظيمةنمدينةنككانتٍ.عًمم المي،ـًحكىالميؽًنم الميرٍّجياآلىبًةهبني مى،سفًالحيعجيبةيمدينةهيىكىًقاؿ:"

حيطافىفرأيتيًرالتتمفمنيزـهكأنا617سنةًفييارابًخىفياجتزتينيأن كاتفؽى .ىاأكثريبىرًخى
خاكيةهأٌنياإالٌ،ابرىالخىبًاىىعيدًربًلقياحاليىبًالحيطافًكتزاكيؽى،باقيةنىارىابًنىكم،قائمةنارابيىخى

"ايىعركشًعمى
(2).

نزاعو إثرى أىًميامفالشيعةً،كفي"تاريًخالطبرٌم":"فقٍدخربىتالرم  نشأٍتبيفى ،كحربو
(3)كالحنفي ة،كالشافعٌيةً فقٍد .ككىذا اتعر ضٍتًلنىكباتو الطبرٌمأيضن تسعوسنةًفي،طبيعي ة.فعندى
كر،الد منيامتٍتيد جفةهكرى،شديدةهزلزلةهةًالحج مذًفيالرمٍّأىؿىأصابى":مائتيفكىكأربعيفى
.!(4)"دينةالمىفمًايىأىمًمفالباقكفىكىربى،ياأىمًمفخمؽهكماتى

المغكؿً ليجماًت ا أيضن اف،يـكاعتدىاءىاتً،كتعر ضٍت خى ًجنكيز يًد عمى خرابييا فىكافى
.(5)ـ.كذافي"دائرًةالمعارًؼاإلسبلمية"1220ق/617سنةى،المغكؿ

 

                                                           

أربعةيآالًؼًذرىا((1 مكم،معجـالبمداف)الفىٍرسىخ:ثبلثةيأىميىاؿ،كالميؿي (.1/36ع.الحى
ـالبمداف)((2 اعندىاليعقكبٌيفي"البمداف")ص:(.3/116الحمكٌم،معجى الرٌمأيضن  (.89كينظركصؼي
3) السببي أٌما فقىاؿ: السبًب عف عقىبلًئيىا مف رجبلن "سألتي ا: أيضن خراًبيا سبًب في الحمكم  يىاقكتي كقاؿى )

اللى كلكف  ، كحنفي ةكىـيفضعيؼه األىقؿ، شافعي ةكىـي طكاًئؼ: ثبلثى المدينًة أىؿي كافى بىمغىو، أمرنا أرادى إذا
السٌنًة،كالشيعًة نصفييـًشيعة.فكقىعىتالعصبٌيةيبيفى البمًدكافى أىؿى السكادياألىعظىـ؛ألف  األىكثر،كًشيعىةهكىـي

كتطاكى كالشافعٌية، الحنفٌيةي، عمييـ افرى فمٌمافتضى ييعرىؼ، مٍف الشيعًة مفى يىترككا حتىلـ الحركبي بينىيـ لٍت
فيجميًعيىالمشافعٌيًة الظ فىري كافى الحنفيًةكالشافعٌيًة،ككقعٍتبينىيـحركبه ىذا-أفنىكىيـكقعىتالعصبٌيةيبيفى

الشافعٌية عدًد قٌمة الخى-مع المىحاؿ  فيىذه مييـ، عى رىىيـ نصى اللى أف  الشيعًةإاٌل محاؿ  ىي تىرىل اٌلتي رابي
،كلـيبؽىمفالشيعًةكىالحنفي ةإاٌل الٌرمٍّ مىحاؿٍّ مةيالمعركفةيبالشافعي ة،كىيأصغري كالحنفي ة،كبقيٍتىذهالمىحى

بيىاإلىدكًرىـع كبييـالتييسمؾي األرًض،كدري بًنيةنتحتى مىغايًةمفييخًفيمذىىبىو،ككجدٍتدكريىـكم يامى
د"!. فيياأحى ابىقيى لمى العساكًربالغىارىاًتكلكالذلؾى لكثرًةمىايطريقيـمفى ًة،كصعكبًةالمىسمؾ،فعمكاذلؾى الظممى

 (.3/117)مرجعسبؽذكرهينظر:الحمكم،
 (.9/265الطبرم،التاريخ)((4
 (.25/7792ة)ينظر:مركزالشارقةلئلبداعالفكرم،دائرةالمعارًؼاإلسبلمي ((5
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 المطمب الثالث: الحالة االجتماِعيَّة:
أبيحاتـ ابًف االجتماعٌيةفيمدينًة عفالحياًة حديثو بعضى المطمبى فيىذا كأذكري

يا،كأخبلطى"الٌرٌم"، الٌناًسكطبقاًتيـفييا:بناءىىا،كفتحى
الرازمٌدىمحم بفجعفريقاؿى ىنىبىفى،كرالمنصيخبلفةًفيميدًالمىالمؤمنيفىأميريـىقدً":

،ايىبًاسيالن يالتمٌالرمدينةى .(1)ة"كمئكخمسيفىثمافوسنةىىابناءىخىأر ك،اخندقنياحكلىكجعؿىاليـك
": اليعقكبي  .(2)ةالمحٌمديٌرمٌالمدينةًكاسـيكقاؿى

ن  (3)افاسىرىخيإلىوتكج لماالمنصكرًخبلفةًفييانزلىميدًالمىألف االسـًذابيىسٌميتماكا 
ـىيدمالمىألف الرشيديلدىكيكبيااىا،نىكبى(4)األزدمٌحمفًالر عبدًبفالجبارًعبدًلمحاربةً عدةىبياأقا
.(5)"اعجيبنبناءنبياىكبنى،سنيفى

ـ  ميؿافتتحىث الجى ابًط الخىبفًعمرىخبلفةًفي(6)مٌارًصىاألنىبعٍكىبفيةيظىرىقىيىاالصحابي 

                                                           

 (.443البىبلًذرٌم،فتكحالبمداف)ص:((1
المرجاًف")ص:((2 بيىا".بينىمافيبقي ًةالمراجًعالتي67كفي"آكاـً المىيًدمنزؿى (قاؿ:"كاسميياالمىيدي ة؛ألف 

افبلتع اسمييامنييمى ًدي ة".كأيًّامىاكافى اسمييا"المحم  ٍتيا،كذكرتيياجاءى ؛إذاسميومحم د،كالمىيًدمذكرى ارضى
ًمٌيبًفعبًد الخًميفًةأًبيجعفىرالمىٍنصيكرعبًدالم ًوبًفمحم ًدبًفعى ابفي :"أىبكعبًدالم ًومحم دي لىو،كىكى لقبه

ًمفبنيالعىب اس".ينظ ر:الذىبٌي،تاريخاإلسبلـالم ًوبًفالعب اًسبًفعبًدالمط مًبالعىب اًسٌي،الخًميفىةيالثٌالثي
 .362(،ترجمة4/500)

يىمي(3 ا حدكًدىامم  يفكبىييؽ،كآخري أزىاٍذكارقصبةجكى يىميالعراؽى ا حدكًدىامم  كاسعةه،أكؿ  :"ببلده راسىافي (خي
حدكًدىا ىكأطراؼي إن ما منيا ذلؾى كليسى ككىرمىاف، كسىجٍّستىاف، ٍزنىة، كغى ارستىاف، طىخى عمىاليندى كتشتمؿي ،

الببلًدمنيانىيسابكر،كىىرىاة،كمىٍرك".الحمكم،معجـالبمداف) مفى  (2/350أٌمياتو
إمرةىخيراساف(4 العباسٌي،كليى العصًر الر حمًفاألزدٌم:"مفاألمراًءاألشد اًءفيصدًر الجباًربفعبًد (عبًد

 كقت140لممنصكرسنة بعضيـ، حبسى بأىميىا، ففتؾى إليوق، و فكج  المنصكًر، طاعةى خمعى ثـ  بعض، ؿى
ابف ينظر: ككلديه". أىمو كنفيى عنقيو، كدق ٍت كًرٍجبله، فقًطعىتيدىاه، إليو كحممكه كه، فأسري المىيدمكجندىه

 (.89-5/88األثير،الكامؿفيالتاريخ)
(.89اليىعقكبي،البمدىاف)ص:((5
6)) قىرىظىةيأيحدنا،كتكفيى المغيرةي،كقدحٌدثقىرىظىةيشيدى ذلؾى عمىيوفأنكرى مييا،فىًنيحى بالككفًة،كالمغيرةيبفشعبةىعى

 الًل رسكًؿ كسم ـ-عف ميو عى اللي مى مف-صى عدةو معى الككفًة إلى عمػػػػري و كج  ٍف ًفيمى ككافى ًبأحاديث.
 الًل أحدهيفقٍّيكنىيي-صم ىالليعمييـكسم ـ-أصحػػػػػاًبرسكًؿ مفكلده بالمدينًة كليسى ، القرآفى كيعممكنىيـ ـ

ًإلىىالجمؿمععمٌي سارى شىًيدفتحالٌرٌمزمفعيمىر.كىكاٌلهعمٌيعمىالككفة.ثيـ  –كمنزلييـبالككفة.ثيـ 
عنيما اللي )-رضيى الطبقاتالكبير ابفسىعد، يينظر: ًصفٍّيف. شًيدى ثيـ  ا4/350، القىاًسـ أبك لبىغكٌم،(،
ابة) حى  (.2/378(،الٌذىبٌي،تاريخاإلسبلـ)5/55معجـالص 
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الليعنو– كعشريف،ثبلثوسنةى-رضيى .(1)أكأربعو

العىربي فىًفييىا فييا: يعيشكفى الناًس مف أخبلطه كافى كاألىترىاؾ،كالفيرسي،كقد
(2) كمف،

أفيككفى فيىفىىؤالءالناًسالذيالطبيعيٍّ إلىطبقات:يعيشكفى ذاالمجتمًعمنقسميفى

كانكايناًصري .1 فيكاليًةالرٌم.جنكديالكاليالذيفى  كنىوضدىأعداًئوكالط اًمًعيفى

 كأغنياًءالمدينة.طبقةياألغنياًءمفأصحاًبالًضيىاعمفأتباًعالخميفًة، .2

القطفى .3 كانكايزرعكفى راعالذيفى  خ.،كالفكاكوىمثؿالبطيًخ،كالخكٍالز 

اع،كالمىسىاؿٌ .4 الًقصى البيركدى،كيعممكفى يىنسجكفى الذيفى فيٍّيفى ن اعالًحرى .(4)كاألمشىاط،(3)الص 

 
 المطمب الرابع: الحياة العمِميَُّة، والفكريَّة:

 الرمٍّ مدينةى أف  ـى الجميؿيافتتحىقدتقد  الصحابي  خبلفةًفيمٌصارًاألنىبعٍكىبفيةيظىرىقىيىا
عنيما–ابًط الخىبفًعمرى اللي كعشريف،ثبلثوسنةى-رضيى أربعو عدده.أك إلييا رحؿى كقد

 الليعنٍ–مفالصحابًة الص ،-ـييرضيى أىمىيافكجكدي يعنيأن يـسييفىقٍّيكفى الببلًد فيىذه ،حابًة
اإلسبلـً،كيعمٍّمكنىييـ ديفى ،كالقرآفً،كييفىيميكنىييـ الل رسكًؿ عميو–كسنةى اللي صم ى

.-كسم ـ
.(5)"زاةهكغي،ادهكزى ،ةهمىئكأ،اءكقر ،ةهم جًأك،مشايخيايبًالبمدافًمياتًأك،سبلـًاإلفاخرًمىلحدىإفىًيي

                                                           

بفىشاـالكىمبٌي،عف443ٍكيينظر:البىبلذرم،فتكحالبمداف)ص:((1 فييىا:"حد ثنيالعباسي أىبيو،عٍف(،كقاؿى
إلىعم اربفيىاسر،كىكعاًمميوعمىالككفةً الخطاًبكتبى بفى عمرى نؼ،أف  شىيريفمفأبيًمخى ،بعدى

عركةيإلىما .كسارى فىفىعؿى فيثمانيًةآالؼو الطائٌيإلىالرمٍّ عركةىبفزيًد ند،يأمريهأٍفيبعثى نىياكى كقعًة
يـ".كينظر:اليعقكبي، الرٌمفقىاتمكه،فأظيىرهالليعمييـفىقتمىيـكاجتىاحى ىىناؾ.فجمىعٍتلوالد يمىـ،كأمد ىـأىؿي

مكىاف)ص:89ص:البمداف)  (.67(،ابفالحيسيف،آكىاـالمرجاًففيذٍكًرالمدائًفالمشيكرًةفيكؿٍّ
مكىاف)ص:((2 دائًفالمشيكرًةفيكؿٍّ اًففيًذكًرالمى  (.67ابفالحيسيف،آكىاـالمٍرجى
العظاـ،كاحدتيياالًمسم ة".ابفمنظكر،لسافالعرب)(3  (.3/2076(المسىاٌؿ:"ىياإًلبىري
الحديث)ص:(4   (.18(د.رفعتفكزم،ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً
فيمعرفًةاألىقىاًليـ)ص:((5  (.390ينظر:محم دبفأحمدالبشارٌم،أحسفالتقىاًسيـً
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 ـ "كقد بيااىت ةًالعسكري الناحيةًمفالمشرؽًببلدًمفالخطيرًاعيىلمكقًالمسممكفى
األسبابمفىذلؾىكغيرً،ةالتجاريٌايىتًكلشيرىة،اإلداري ك ركعةىياتًكشيرى،القديـًيالتراثًفجمعتٍ.

أفبعدى.ككاألجياؿالعصكرًعبرىخمدىاىامًّاعمميًّامركزنأضحتٍحتىالقكيمةىوكتعاليمى،اإلسبلـً
أحكاـًعمىتعمـًكفىحرصييىايأبنائًمفٍرهكثيبدأى،فيالقمكبًكرسخى،الرمٍّإلىببلدًاإلسبلـيدخؿى
فانتشرتٍابًكآدىالمختمفةًيفًالدٍّ ،ـًكالتعم العمـًمؽًحًحيثياللًبيكتيياكعرضًالببلدًفيطكؿًو،

ثـٌ،زكدًكالت ،العمـًمناىؿًمفاؼًرىلبلغتًخرلاأليةًالعممي المراكزًإلىمنيـالكثيريكرحؿى،كالمذاكرةً
ـىالعًوأىمًكتبميغًلتعميـًالرمٍّإلىالرجكعً م عصرًمفابتداءناألعبلـًالعمماءًمفالكثيريفبرزى.
.(1)"الثالثالقرفًفيىبي الذ ىاعصرىتٍمغىبىحتىالتابعيفى دخمىيىا الحسفًبفيديمحم فًممٍٍّف

الميقًرئائيٌكالكسى،(2)يوًقًالفى
(3).

                                                           

 (.25(ينظر:سعدمالياشمي،أبكزرعةىالر ازٌمكجيكدهفيالسن ًةالن بكي ة)ص:(1
رىستىا،قدـى(محم دبفالحسًفا(2 الرأًمأبكعبًدالل،أصميومٍفدمشؽمفأىًؿحى ليـ،صاحبي لش يبانٌي:"مكلىن

بالرم".كعندىابًفقيطمكبيغيافي"تاًج معىىىاركف،فماتى أبيكهالعراؽى،فكلدىمحم دهًبكىاسط،كنشأىبالككفًة،كخرجى
")ص: اإلماـى203(،ترجمة237التراجـً عفأبييكسؼ.،قاؿ:"صحبى الفقوىثـ  أباحنيفةى،كعنوأخذى

عمىمالؾ بفالحىسف:"أقمتي محمدي كلوكتبعديدة.كىكالذمنشرعمـأبيحنيفةفيمفنشرىه".كقاؿى
مفمحمدبفالحسًف كنيفنا".كعفالشافعٌي:أٌنوقاؿ:"أخذتي منوسبعمائةحديثو ًسنيف،كسمعتي ثبلثى

ًكٍقربىعير،كمار كالعيف".كقدقاؿى يمؤليالقمبى اكٌمو،ككافى ركحن امنو،ككافى ركحن سمينناأخؼ  رجبلن أيتي
أحمدي:"الأىرًكمعنوشيئنا".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ) ًبشيء"،كقاؿى مىًعيف:"ليسى (،7/227فيوابفي

:فىعىمىفقيًو،كعمًمو،كفطنىًتو،إالأن و1253ترجمة فيالحديًث.!.قمتي كم وضعيؼه  معىذلؾى
أبيحاتـفي"الجرحكالتعديؿ")(3 ،فقاؿ:"عمٌيبفحمزةىالًكسىاًئي،أبك1000(،ترجمة6/182(كترجموابفي

عبيد أبك ركىلعنو: بفسىيؿ. ًد كمحم  بفعي اش، كأبيبكًر الزي ات، حمزةى ركلعف: الميقرئ. الحسًف
ابفسىبلـ،كأ أبييقكؿذلؾ".كفيالقاسـي كمائة،سمعتي كثمانيفى بالرٌمسنةىتسعو حمديبفأبيسرىيج،ماتى
8/458"ثقاًت"ابًفحب اف) فييكـو كمائةمعىمحم دبفالحسفالشيبانيٍّ كثمانيفى سنةىتسعو بالرمٍّ (:"ماتى

الت نكخٌيفي"تاريخالعمماًءالن ٍحًكٌييف")ص: :"أحداٍلقير اًءالس ٍبعىة،أىخذعمـالن ٍحكعىف(190كاحد".كعندى
 بًكساء،فقاؿى ًبيبالزي اتكىكممتؼه إلىحمزةىبفحى الككفةى،كجاءى لوالًكسائٌيألن ودخؿى ؤىاًسي.كقيؿى الر 

إليو". فنيسبى فيكساءو أحرـى عميو.كقيؿى الكساء.فبقيى لو:صاحبي  حمزةي:مفيقرأ؟،فقيؿى
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قبكريىيـ،(1)ـالمنجٍّمٌارًزىكالفى كبيىا
(4)اؾيح الض ويىمقًفىا،أيضن(3)ريبىجيبفيسعيديياكدخمى.(2)

.(5)التفسيرعنوفكتبى

عمىحافظتٍ-اتكتىييبي-ةعممي عكائؿىكجكديالرمٌيفًةالعمميٌالحركةًمظاىرًكمف
فييامـًالعًمبةًكطى،الرمٌأبناءًبيفىوًكبثٍّمميٌالعًالتراثً ،سائؿىكىلًنتيجةناىرةيالظ هىذًككانتٍ.
تحتىذيفىكال ىـأكالدًتربيةًعمىكابيدأىفقدٍ،الرمٌأىؿًمفاألعبلـيالعمماءييابًأخذىكأسبابو
ـىيحممكفى،عامميفىعمماءىيـيجًتخرًعمىيـمنٍاحرصنةنخاصٌتربيةنيـمًعكائًمفتيـرعايى العم
يرىـغىلًوكنىغيمٍّبىكيي،ـعنيي طمبًعمىادكاعتىيىكييـحبلتًرىفيـمعييىـأبناءىبكفىحًصطىيىفكانكا.

فقدٍككذلؾى.المشرؽًببلدًفيخرلاأليةًالعممي المراكزًفيالكبارًالعمماءمفىوينًكتدكً،الحديثً
العمماءًكبيكتً،ساءًؤكالر األمراءًبعضًكبيكتً،المساجدًفيمـًالعًمجالسًإلىيـذكنىيأخيكاكاني

اإلذفىيأخذكفىأك،عنيـاألحاديثىكفىدكنيييفى،لمرمٌمكفىيقديالذيفىثيفىحد الميفحكؿياىىيرتاديحيثي
اداألحفىإلىىـبعدًكمفاألبناءًإلىاألمانةيـسم تيكىكذا.بالركايةً ـىيـكنىفيكرثي. .بلحىكالص العم
ـىلمؤمفياوبًعتزييىامىيريخىككافى بيفىزيميٍّكيي،ركيياكيى،ميياعىظحافًفييواتًفىكمصن ،يوأبًعم
.(6)"هجدٍّأكأبيولمنيجًوتًمعرفىخبلؿًمفكذلؾىايىيفًعًكضى،ايحيىصحً

                                                           

1)). ـك ًبأٍمًرالن جي ا عىالمن ٍنديبالفىزاًرٌماٍلكيكًفيكىافى مىٍيمىافبفسىميرىةبفجي بيببفسي بفحى ـى م دبفإبراىي ىك:ميحى
حنيفىة، كأبك المقف ع، كابفي أحمىد، بف الخميؿي مثمييـ: يدرىٍؾ ـٍ ل "أربعةه البىٍرمكٌي: الد خى بف يىحيى فيو قاؿى

فدً الدٍّيفالًقٍفًظٌيفي"اٍنبىاهالٌركاًة213(،ترجمة1/251م،الكىاًفيبالكفٌيات)كالفىزارٌم".الص  جماؿي .كقاؿى
اة") بط".590(،ترجمة3/63عمىىأٍنبىاهالن حى الخًطكالضى إلفادًتو،صحيحي باألدىًب،متصٌدره  :"عالـه

مفالمشرًؽإلىالمغرب)ص:((2 كعندىأبيالحسًفاليرًكٌمفي"اإلشاراًت(.152مؤلفومجيكؿ،حدكًدالعالـً
الزيارىات")ص: إسحاؽبفطىمحة،صاحًبرسكًؿالًل83إلىمعرفًة صٌمىالليعميو-(،قاؿ:"بيىاقبري

ا:الببلذًرم،فتكح-كسم ـى الخك اص،كغيره".كينظرأيضن ـى الحيف،مثؿإبراىي ،كبيىاجماعةهمفاألكلياًءكالص 
 (.2/392)البمداف

3) محم د أىبك الش ييد، ، الميفسٍّري الميقرئي، الحاًفظي، ـي، اإًلما اللً-( عبًد أىبك مىكالىيـ،-كييقاؿي الكىاًلًبٌي األىسىًدٌم،
الثقفٌي، اجبفيكسؼى د،كقرأىعميوالقرآف.قتمويالحج  كجك  كلعىفابًفعب اسفأىكثرى الكيكفٌي،أىحدياألعبلـ.رى

 (.4/321ومعىومشيكرة.ينظر:الذىبٌي،سيرأعبلـالنببلء)كقصتي
اإلرساًؿ،مفالخامسًة،مات(4 رىاسىاًنٌي:صدكؽهكثيري ،أكأبكمحم دالخي بفميزىاحـالًيبلًلٌيأبكالقاسـً اؾي ح  (الض 

 تقريبالتيذيب)ص: ابفحجر، المائة. ترجمة280بعدى ابفأ2987(، عند: ترجمةه كلو بيحاتـ،.
.2024(،ترجمة4/458الجرًحكىالتعديؿ)

 (.443الببلذرم،فتكحالبمداف)ص:((5
 (.26(ينظر:أبكزرعةىالر ازٌمكجيكدهفيالسن ًةالن بكي ة)ص:(6



 
 

22 

العًظيـ مدينةهرائدةهمفمدًفاإلسبلـً الرم  كمٍّوأف  مفذلؾى ثقافيٌّ،فيظيري عمميٌّ كمركزه
،فىًريد أىميا،كالمحدٍّثكف،إليوالعمماءييرتحؿي تيرٌبيأكالدىا،كيرحؿي لمعمـ.فكانٍتالعائبلتي طمبنا

العمـ مجالًسو،عمى إلى بأيدييـ الشيكخً،كمداًرًسو،تأخذي لى عممىيـ،كالعمماءً،كا  أك،ينيمكفى
لمت مقٍّي إلىالببلًد بيـ العمميٌ،يرحمكفى المدينًة ىذه فنشاطي فيالطمبًكى،كالطمىب. أىميا ،م ةي

عميو عكائًميا فينبكغً،كحرصي أثرنا لو كأف  البد  ذلؾى بفأبيحاتـ،كؿ  الرحمًف عبًد ،كبركًز
إمامىيىيدىل،فيبيًتعمـفقٍدنشأىكصقًميا.،كتككيًفشخصي ًتوالعممي ة ٍرعىة،بيوأى،بيفى ،كأبيزي

بوأبكهإلىالمشايخً،ـكالفىرخلمعمٍ(1)اًنوق ايزيكىانىفى بو،كيذىبي معىو،كيرحؿي كيدفعوإلى،كيكتبي
أبيو،العمـً ـى أبيحاتـعم ثوعميوحثًّا.فجمعىابفي مفمشايًخيما،كأبيوزرعةى،كيحي كثيرو ـى ،كعم

كثيرنامف صن ؼى الذمصن فوبالكتًب،كمشايخو.ثـ  ـي العظي الكتابي " كالتعديؿي منيا"الجرحي دافعو
الليعنيـ–كأبيزرعةى،مفأبيو .-كرحمىيـأجمىعيف،رضيى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

قًّا:أىطعىمىويًبًفيو".3/1845(كعند:ابفمنظكر،لسافالعرب)(1 يزيق وزى الفىرخى  (:"زىؽ الطائري



 
 

23 

 المبحث الثاني:
 (1)ترجمُة اإلماـِ عبِد الرَّحمِف بِف ِأِبي َحاِتـ 

 المطمب األوؿ: اسُمو، ونسُبو، وكنيُتو:
ـىلًىن سى،اإلسبلـًشيخي" ايىأسرتًـىكرىكزادىار،الفرىعدـىلياكسف ار،خىالفىطريؽىتمي

ـىيا،كاليىفيكمنوسينبيااليىيًّوتميمًمنٍتٍكلدى،هر ميبلحىفىيا،عىارًشىكأعذبىمة،فض المي ئًرالزاجفكحم
كفاؾىطيفي مىؾرجبلنبيسو،كحبًيا، كطاب،بلنجًعىالحديثىبلد،كجاءىالبًبل،طاؼىا،كجىقمكبنؤلى،
"اكرنهبًنكارىماقطؼىاهكأن جنىمى

(2).

العىمىـ ابفي ـي العىمى ـي اإلسبلـً،ىكاإلما شيشيخي كىحده،ًخو،كابفي نىسيجى أحكذيًّا بىاًقعىةن،كافى
،الر ازمٌ،الحنٌظميٌ،مفالبىكىاًقع:عبديالرحمًفبفمحم دبفإٍدًريسبفالمينًذربفدىاكدبفمٍيرىاف



                                                           

ميمٌي،اإلرشادفيمعرفًةعمماًءالحديث)(1 تيوعندى:الخى ،ابًفأبييىٍعمىى،445(،ترجمة3/386(كتنظرترجمى
( الحنابمة 3/103طبقات ترجمة ،)596( دمشؽ مدينًة تاريػػػخ عىسػػػػػػاكر، ابف ترجمػػػػػػػة35/357، ،)

الت دكيف3933 الراًفعٌي، الكريـً قىزكي،عبًد البمدىاف155-3/153ف)فيأخباًر ـ مىكٌم،معجى يىاقكتالحى ،)
مىفييعتمديقكليو612-2/608(،ابفنيٍقطىة،التقييدلمعرفًةركاًةالس نىًفكالمىسىانيد)3/120) (،الذ ىبٌي،ذكري

الحديث،باعتناًء457(،ترجمة205فيالجرًحكالتعديؿ)ص: فيعمكـً أربعرسائؿى )كىكمطبكعهضمفى
)ال تاريخاإلسبلـ الفتاحأبكغدة(، ترجمة7/533شيخعبد الحف اظ)236(، تذكرة ترجمة3/829، ،)

812( غىبىر مىف بىًر خى في الًعبىر )ص:2/27، المحدٍّثيف طبقاًت في المعيف االعتداؿ110(، ميزاف ،)
النببلء)4965(،ترجمة2/587) لؾاألبصاًرفي.العمرٌم،مسا129(،ترجمة13/263،سيىرأعبلـً

( (،الكتبٌي،فكات2/218،اليافعٌي،مرآةيالًجنافكعبرةياليىقظاف)92(،ترجمة5/466مىمالًؾاألمصاًر
،ابفكىثير،207(،ترجمة3/324،الس بكٌي،طبقاتالشافعي ةالكيبرل)257(،ترجمة2/287الكفي ات)

الشافعيٍّيف) (،ابفحىجر،لسافالميزاف15/113البدايةكالنٍّياية)،21(،ترجمة1/254طبقاتالفقياًء
(5/130 ترجمة ،)4688 )ص: الٌرجاؿ في المتكٌممكف الٌسخاكٌم، الحف اظ111، طبقات الٌسيكطٌي، ،)

 346)ص ترجمة )ص782(، المفسٍّريف طبقات ،62 ترجمة المفسٍّريف52(، طبقات الٌداككدٌم، ،
ترجمة1/285) ابفالًعمى264(، مفذىىىب)، شىذىرىاتالذ ىًبفيأخباًر الٌرسالة4/139اد، الكتاًنٌي، ،)

فة) فةلبياًفمىشيكًركتًبالسن ًةالمشر   (.1/72(،)1/67الميستطرى
ار)((2 ارفيممىالؾاألمصى  (.5/206العمىرم،مساًلؾاألبصى
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اتـ.،(1)-معىأن ولـييعقٍّب–يمحٌمدييكنىىبأبً ًبابًفأًبيحى مشيكره
ٍنظىًمٌي": ٍنظىمىةىأم انسىبيو"الحى امعجمةهيتبعييمى،كسككفالنكفً،بفتًحالميممةً–فإلىدرًبحى

القٍيسرىانيٌ،فىدىاريهكمسًجديهفيىذاالدىرب،بالر م-مفتكحةه ابفي المىقًدسي  اؼ:"رأيتيو،كىذاقاؿى كأضى
ٍمتيو" ٍنظىمةيعنيدٍربى–كدخى بإسنىاًدهإلىعبًدالرحمًفبفأبيحاتـقاؿ:(2)-حى المقدسي  .ثـ ساؽى

ٍنظىمىةبفتىًميـمكىاًليمفنىحفيأبيقىاؿى" .(3)"ـأعمىكىالليىأكلىىىذىاعمىعتماديكاال،افغطفىفمًحى
طىاىر ابفي قاؿى تعق بىو،كذا الحمكم  ياقكتى ـ ،لكف  ث كبلمىو "فنقؿى كىـهكىىقاؿ: أرادىكلعم ؛ذا و

يدزىالؾبفًمىبفيىكحنظمةينظمةىحى ألف  ؛مطوغىفيأن والشؾ اففإن طفىاغىم يـ،كأىمًتىبفىةىمىظىنٍحى
يبلفىعىيسبفًقىدبفًعٍسىبفًغطفافىكالفيكلدً،ميـوتىاسميفٍهمىفيكلدًكليسى،ميـتىبفًناةىمى
بفابيعةىرىبفًةىبفركاحىإالحنظمةي،كفىسابيعميوالن عمىماأجمعىالبتةىةىحنظمىميـبفيتىوفاسميمى

بفًمازً كليسىطفافىغىيثبفًرىغيضبفًبىنسبفًعىبفًطيعةىقىبفًارثًالحىف كلده، غيريلو
الحمكٌممفمكالي.فيكعم(4)"ـأعمىميـ،كالليوتىاسميمفٍغطفافىفيكلدًكليسى،غطفافى ىكبلـً

السنديإلىابًفأبي،بنيحنظمةىًمفتىًميـ ًتولمجرًحكالتعديؿ":"فإٍفصح  في"مقدمى المعممي  كقاؿى
.(5)كالتخميطيمم فبعدىه"،حاتـفىييـمفمىكاليبنيحنظىمةىمفتميـ

                                                           

أبكهأبكحاتـ،ي((1 اشديدنا،ككافى مرةنمرضن أن ومرضى ذا"ذلؾى اب،كا  ًبوأجى ،الذمإذاديعيى الًلاألعظـى اسـى ـي عم
:ال االسـ؛فإن وقاؿى أبكهأاليدعكبذلؾى الرحمًفبعمةو،فاجتيدى ابنيوعبدي قدأيصيبى بوأعطىى،ككافى سيًئؿى

بابًنو ًبومىافياآلخرًة،فمم ااشتدى ن ماييسأؿي شيءهمفالدنيا،كا  االسـً بذلؾى عميو،ييسأؿي ذلؾى ،شؽ  المرضي
دعىاؤؾ،كلكٍف ييخبريه:استيًجيبى رألفيالمناـقائبلن الًلاألعظـ،فشىفىاالليابنىو.ثـ  ألجًمو،فدعاباسـً كحًزفى

ييرزٍؽكلدنا. ـٍ سنةنفم الرحمًفمعىزكجًتوسبعيفى عبدي لمد نيا،فكافى باالسـً دعكتى ابنيؾ؛ألن ؾى الييعىقٍّبي كقيؿى
الحديث عمماء معرفة في اإلرشاد الخميمٌي، ينظر: مثمىو". الص بلًح في امرأتيو ككانٍت مس يىا مىا إن و

 .445(،ترجمة2/683)
أباهفي"األنساب")(2 السمعاني  لىدرًبحنظمةىنسبى  (.2/279(كا 
 (.57(ينظر:ابفالقىيسراني،المؤتًمؼكالميختًمؼ)ص:(3
 (.2/311،معجـالبمداف)(الحمكم(4
محٌمدأحمداألزكرٌمفي(5 الباحثي (كينظر:المعممياليماني،مقدمتو"لمجرًحكالتعديؿ")ص:د(.كلقدتعٌقبى

عربٌي،رسالتو:"أبيحاتـكآثارهالعممٌية" يكٍفمفأىصؿو ـٍ أباحاتـل كبلمىو،كقاؿ:إف  الحمكٌم،فنقؿى ياقكتى
 نظمةىالغطىفاًنٌي،كماصٌرحىكبذلؾ،كقدبؿىكمكلىلكاحدو العربية،كىكتىًميـبفحى القبائًؿ مفرجاًؿ

 الٌنٌسابيفى إجماعى مىط...كاٌدعىمعذلؾى ىذاغى بأف  مفتصٌدللًتفضيًؿاألىنسىاب،كقاؿى بعضي ذلؾى أنكرى
 ما أف  تبٌيفى كالمؤرٍّخيف األنساًب فيكتًب بالبحًث كلكٍف ىذهعمىذلؾ. كأف  الحٌؽ، ىك حاًتـ أبك ذكرهي

 غطفاف،كربيعةىكابفي جبًؿزركد،كىكبنكربيعةالذيفىـمفسبللًة فيمناطؽحكؿى تقطفي القبيمةى
،كمفكلًدربيعةركاحة،كمفكلًد مازفبفالحارثبًفقىطيعةىابًفعىنسبًفبىغيضبًفرىيثبًفغىطفافى

فيركاحةحنظمةالذممفسبللتً عساكرى ابفي نظمة: إٌنومفمكاليتىميـبفحى :كمٌمفقاؿى وتميـ".قمتي
في"تيذيبالكماؿ")6072(،ترجمة52/3ترجمًةأبيو،مفكتاًبو:"تاريخمدينةدمشؽ) /24.كالمزم 

 .5050(،ترجمة381
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القكليًففينسبىًتوإلىدربًفعتفىكقدجمعىالدكتكررً أكإلىحنظمةى،حنظمةىكزمبيفى
كاًحدمًبفتىا ىىذىيفالرٍأيىيفكجياًفلشيءو ،يـفيقكؿ:"كيبدكأف  الدربى أف  عمىالظفٍّ فىاٌلذميغمبي

أبيحاتـ ابًف أسرةي فيو باسًميىا،اٌلذمتقطفي سيمٍّيى ،قٍد فظف  األىمري اختمطى الزمف مركًر كمعى
نسبتىيـإلىال الناًسأف  فيو"بعضي .(1)مكاًفاٌلذميقطنكفى

":تيكنسبى فييا.،فإلىالمدينًةالتيكلدى،يوثانًكتشديدً،وأكلٍّبفتحًويإلى"الر مٍّ كىيكعاشى
عمىالحاجٍّمحط كىي،كالخيراتً،الفكاكوًكثيرةي،المدفًكأعبلـً،بلدًالبًأمياتًمفمشيكرةهمدينةه
لى،افرسخنكستكفىمائةهيسابكرنىكبيفىيابينى،الجباؿًببلدًكقصبة،مةًالسابًطريؽً سبعةهزكيفىقىكا 

.(2)..."افرسخنكعشركفى



 المطمب الثاني: مولُده، ونشَأُتو، ووفاُتو:
كمائتيف اتـالٌرازٌمسنةىأربعيفى الر حمًفبفأًبيحى أبكمحم دعبدي ـي اإلما أكإحدىل،كلدى

في(3)كأربىعيف نشأى كقٍد عمـو. كبراءً،كتيقىن،كديفو،بيًت مف حاتـ أبك كأجبٌلًء،كريفعاءً،فأبكه
زم،المحدٍّثيفظًاػػػػالحف  أىؿى ك،ديثًػػػػػاًنوفيالحػػػػفاؽى الًلعمػػػػككذلؾى مفمن ًة ابنيو."فكافى ىػػافى

كىايات كالرٍّ قىمىاطًرالعمـً بيفى رعىة،المذاكراًتمعىأبيوكترب ىب،عبًدالرحمًفأن وكلدى فكانىا،كأبيزي
غيريزق اًنو الص  الفىرخي تٌمت،كيعنياًفبو.فاجتمعىلومعجكىًرنفًسوكثرةيعنايتًيما،كىمىايزؽ  ـ  ث

أبيو مع ًبرحمىًتو اإلسنادى،النٍّعمىة بالحجازً،فأدرؾى الشيكًخ . (4)كالثغكر،كالشاـً،كالعراؽً،كثقاًت
مفالسقيـكسًمعى الصحيحى عرؼى كانٍترحمتيوالثانيةيبنفًسو،فترعرعىفيذلؾى،بانتخاًبوحيفى ـ  ث

لوذلؾى،بعدىتمك ًفمعرفًتو ـىبحسًففيًموكديانًتو،يعرؼي سمًفو"،كتقد  .(5)كقديـً

                                                           

الحديث)(1 (.36ص:(رفعتفكزم،عبدالرحمفبفأبيحاتـالرازمكأثريهفيعمكـً
الٌرٌم،ككصفيياعندىالحديًثعفالحياًةاالقتصاديًة3/116(ينظر:الحمكم،معجـالبمداف)(2 (.كقدتقد ـذكري

 فيعصًرعبًدالرحمًفبفأبيحاتـ.
 .129(،ترجمة13/263(ينظر:الذىبي،سيرأعبلـالن ببلء)(3
باليىم(4 ،ًحصفه :"ًبالفتحثـالضـٌ  (.2/81)مرجعسبؽذكرهًفًلحميىر".الحمكم،(الث غيكري
في"تاريًخمدينًةدمشؽ")(5 عساكرى  (.35/360(قالىومحمديبفعبًدالًلالبغدادٌم،كنقموعنوابفي
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عمىالفضؿً القرآفى حتىقرأتي الحديثى يدعٍنيأبيأطمبي ـٍ "ل أبيحاتـ: ابفي بفقاؿى
كتىعىٌممو،(1)شىاذىاف" القرآفى كفى يىرى المحدٍّثيفى دأبي إلىكٍحي،كقراءىتىوأكالن،كذلؾى ينتقمكفى بعدىذلؾى ـ  ث

القرآًفالكريـً ـ بعدىىايشرعيفيطمًبالحديثً،السن ًة؛فدفىعىوأبكهلتعمـً كعمكمو.،ث

كمائتيف كخمسيفى اسنةىخمسو وأبكهحاجًّ بىٍعدك،كأخرجى فأدرىكواالحتبلـي،لم ايبمًغالحنثى
مىٍيفىة ةىاإلسبلـ.،(2)فيطريقًومفالمدينًةإلىًذمالحي حج  بذلؾأبكهألن وسيدرؾي ففرحى

" الرحمًف: عبدي خمسوسنةىبيأىيجنًخرىأتىحىشيءوكؿٍّفيالدكلةي(3)نيدىاعىسىقاؿى
ةًفىميٍحالذانريديالمدينةًمففييااجنىرىخىيالتالميمةىابمغنىافمم ،عدبىتيمماحتىكما،تيفمائىكىكخمسيفى

.(4)"سبلـاإلًةىحج كتيأدرىحيثي؛للًالحمديكقاؿى،بذلؾىسر فىيألبًذلؾىفحكيتي،تيمماحت

تىمى ماشرعىفيالطمبًيوالحديثقٌككافى أبيو،أكؿى بفاًداللًػػػػػػػػكأبيزرعةىعبي،عمىيًد
لم اشب كقرابتيما،،كىكبمدي يمىا،عبًدالكىريـ ـ  مفآفاًقو،ث العمـً األقطار،طمبى ،فجابى كضربى
اإلبؿً عد ة،أكبادى فيطمًبالحديًثإلىأماكفى فيالرحمًةإلدراًؾ،مرتحبلن عمىسن ًةالمحدثيفى

كالفكائدالحديثيًةالمختمفة.،األسانيًدالعاليةً



 المطمب الثالث: رحالُتو في طمِب الَحِديث:
بولًلك يتدٌينكفى كجؿ -الرحمةيفيطمًبالحديًثديفه كسػن ةهميتبىعػةهشػرعيىاأصػحابي،-عز 
حممىةيالدٍّيفً-ىالليعميوكسٌمـصمٌ–محم دو عمىعاًتًقيـكقػعى،كمبمٍّغيكاالسن ة،كنىقىمىةيالشريعةً،فيـٍ

ػػة،ميػػغيالحػػديثًتب أٍفيشػػٌدكاالرٍّحػػاؿ،كالػػدٍّيًفلؤليم  عمػػييـٍ ،كيىقطعػػكاالًقفىػػار،فكجػػبى كيكاصػػمكاالميػػؿى
ايتفٌقيكافيحديًثنبيٍّيـبالن ياًر ألمػًرربٍّيػـ،-صمىالليعمييـكسػم ـ–كيمى انىو–كامتثػاالن  :-سػبحى

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ        ې  ى            ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     چ

                                                           

1)( الحف اظ تذكرة الذىبي، )3/830( كالتعديؿ" "الجرح في الرحمًف عبدي كترجمىو .)7/63 ترجمة ،)360.
 .-إٍفشاءىالل–ًؿفيوكستأتيدراسةياألقكا

ينظر:(2 سىبعة". أك ، أمياؿو ستةي المدينًة كبيفى بينىيا قريةه النبكي ة، المدينًة أىًؿ ميقاتي "ىي الحمىٍيفًة: كذم )
 (.2/295)مرجعسبؽذكرهالحمكم،

:"ساعدىتًنيالدكلةي"،ك(3 الصكابى مو،كيبدكأف  مفترجى عندى دٍتفيغيًرمكضعو ماكقعتعندى:ابف(كذاكرى
 (.15/21منظكر"مختصرتاريخدمشؽ")

 (.35/360(ابفعساكر،تاريخمدينةدمشؽ)(4
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لمًفقًونفيػرنا(1)چی ی ىئ ىئ ېئ ىئ طائفةومؤمنةو ،.فىسم ىالليتصد رى ذلػؾى كيكػأف 
يكيٍفلػكالأىميػةيالفقػًوفػيالػدٍّيفً ـٍ ػًةالميؤمنػًةًإليػو.كلقىػداقتضػٍتحكمػةيالًل،ل حاجػًةاألم  –كًعظىػـً

فػيمػدىاًركي-سبحانىو الٌنػاسي رسػكًؿالًل،كحفًظيػـ،ـأٍفيىتفػاكتى أصػحابي كػافى صػمىاللي–فكىػذلؾى
الـيحفٍظوأخكه،متفىاًكًتيف-عميوكسم ـ يسػمٍعو،فقٍديحفظيأحديىـمى ـٍ كيسمعيمفرسػكًؿالًلمػالػ

رحمػػػكا،غيػػػريه ػػػاـكاالمسػػػافاًتالطٍّػػػكاؿ،كقطعيػػػ،فؤلجػػػًؿذلػػػؾى ،ككابػػػديكاالمشػػػقاًتالًجسى ألجػػػًؿحػػػديثو
ػػامػػفالػػد نيايصػػيبكنىوال،كاحػػد بػػرحمًتيـعرضن بػػو،يبتغػػكفى كفى يىظفىػػري ،كالمػػاالن كالتجػػارةنيخرجػػكفى

كٌمو. ىكالغنيمةيكالظ فىري ـيكالحديثي إاٌلىك.ألجًميىا.إن ماالعم اليريدكفى فيالًعمـً فىالميرتحمكفى

كصػػػي ةيرسػػػكًؿالًل ـٍ ػػػ،-صػػػمىالليعميػػػًوكسػػػم ـ–كىػػػ ىبًيػػػـأصػػػحابىوخيػػػرنا.فىًفػػػياستكصى
بػػفسػػعيدينػػا،ابشػػكىإًبػػفسػػيفالحيبػػفديمحٌمػػنػػا،حمفًالػػر عبػػدياثنىحػػد "مقدمػػًةالجػػرًحكالتعػػديؿ":"

ػيدعًسىػيأبًػعػف،ةىضػرىنىبػيأىعػف،مٌيرًرىالجينا،اـك العىابفىعنييىادعب نا،ميمافسي –مٌدرًالخي رضػيى
ىصػم -اللًرسػكؿيكػافى،-ـكسػم عميػوالليىصػم -اللًرسػكؿًبكصيةًارحبنم":قاؿىوأن ،-الليعنو

 .(2)"ـكيبًاينىكصًيي-ـكسم عميواللي

                                                           

الرحمًففي"مقدمًتولمجرًحكالتعديؿ")122(]التكبة:(1 عبدي كا2/4[.كقاؿى -يعنيالمؤمنيف–(:"أيًمري إذابعثى
 طا-صمىالليعميوكسم ـ-الٌنبي  كاماسًريةنأفتىخريجى مىال ذيفشىخىصي عى طائفة؛فيحفظالمقيمكفى ئفةه،كتيقيـى

الًل رسكؿي ذىاخرجى كىـًبذلؾ،كا  الس نىف،فإذارىجعكاإخكانييـأخبري مفى ًمفالقرآًف،كمايسف  صمىاللي-أنزؿى
اللي-عمىيوكسم ـ أكعيذر.كقاؿ:"قٍدأمرى إالبإذفو م ؼعٍنوأحده يىتخى ـٍ كجؿ –ل معىنبيٍّو-عز  -المتخمفيفى

إذارىجعيكاإليًيـًبمىاسًمعيكامٍفرسكًؿ-صم ىالليعميوكسٌمـ غازيناأٍفييخًبركاإخكانىيـالغىاًزيفى عم فخرجى
مٍفسن تًو".-صم ىالليعميوكسم ـ-الًل

الٌراكم(.كأخرجى2/12(ابفأبيحاتـ،مقدمةالجرًحكالت عًديؿ)(2 في"المحدًٍّثالفىاصًؿبيفى الر اميرمزم  الحديثى
 )ص: )176كالكىاًعي" ًحيحيالش يخيف" عمىصى ًفي"مستدرًكًو كىالحاكـي بف1/154(، سىٍعيد (مفطريًؽ

التفاًؽا ثابته صحيحه الحاكـي:"ىذاحديثه لشيخيًفسيميماف،عفعب ادابفالعك اـ،عفالجيريرٌم،ًبو.كقاؿى
اًجمسًمـبحديًثأبينىضرىةى.فقد احتجى اًجبسعيدبفسيميماف،كعب ادبفالعك اـ،كالجيريرٌم،ثـ  عمىاالحًتجى

لمجريرٌم.كلـ أصبلن عشرى حيًح"أحدى لوفي"المسنًدالص   عددتي حديثو الذمىكأكؿي اىذاالحديثى ييخرٍّجى
 ـي الحديًث،عفأبيىاركففيفضًؿطبلًبالحديًث،كالييعم أىؿي يجمعييىا الحديًثطرؽه فًميىذا لوعمة،

:"عمىشرًطمسمـكالعمةىلو".فعم ؽى الذىبي  مم فسكىتكاعنو".كقاؿى العبدٌم،عفأبيسىعيد،كأبكىاركفى
العٍبدٌم،عف كفى أبيىىاري حديثي معٌؿ،كالمعركؼي مقبؿالكادعٌيفقاؿ:"ىكحديثه أبيسعيد،كأبكالشيخي
حة"، جدنا،كقدألحقتوًب"أحاديثمعم ةظاىرىاالصٍّ جكيفضعيؼه -ىاركفاسميوابفي كلـأجٍدالحديثى

الذىبيعمىالحديًثمفطبعًةالشيًخالكادعي-فيالمطبكع الكادعٌي.كلقدسقطىتعميؽي الشيخي اقاؿى –كمى
= 
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،ؽاألزرىكسؼىييبفإسحاؽينا،يٌطًالكاسًزيرًالكىبفديمحم نا،حمفًالر عبديثناحد كقاؿ:
اللعنو–مدرًالخيعيدسىأبيعف،بدمٌالعىىاركفىبيأىعف،الثكرمٌسفيافىفػػع :قاؿى،-رضيى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في"بيٍغيىًةالميمتىًمًس1/88بعةداًرالمعرفًة)،فأثبتييامفط-كىيالمعتمدةيفيىذاالبحث العبلئي  (.كقاؿى
مىالؾبًفأىنىس")ص: 28فيسبىاعي اًتحديًثاإلماـً األلباني  االشيخي ًبو".أم  "إسنادىالحديًثالبأسى (:إف 

( حيحة" الص  األحاديًث "سمسمًة في الحديثى 1/565فأكردى حديث فيو280(، كقاؿى عمى، يدؿ  ا كبلمن
الحاكـ.! بكبلـً تصحيحوإي اه،استدالالن

 لىوليسى العمًة ،كعدـً ،كالذىبٌي،كالعبلئٌي،كاأللبانٌيفيتصحيًحالحديثى الحاكـً األئمًة كبلـى :إف  قمتي ثـ 
في"المينتخبمفالعً أحمدى لئلماـً ذلؾى يثبتي ؛إذلمحديًثعمةه،كآتيبكبلـو ؿ":البًفقيدامةىبميسم ـو بل  مىؿلمخى

66(،حديث1/132المىقًدسٌي) :ثناعب اديبفي سميمافى :حد ثناسعيديبفي أحمدىعىفحديثو مييىن ا:سأىلتي :"قىاؿى
:"مرحبناب ،فيقكؿي ٍدًرم  الخي :كن انىأًتيأىباسًعيدو ،عفأبينٍضرىةى،قاؿى ٍيًرمٍّ رى الجي ،عفسعيدو كصي ًةرسكًؿالعك اـً

أبي-صم ىالليعميوكسم ـ-الًل عٍف أبيىاركفى حديثي ىذا شيئنا، ذىا مٍف الم وي خمؽى ما أحمدي: فقاؿى "؟.
 فإف  الحاكـي قاؿى ا العبدٌم،ككمى أبيىاركفى حديثي الحديثى مىأف  عى يدؿ  دقيؽه أحمدى اإلماـً ".فكبلـي سعيدو

يجمعي الًليىذاالحديًثطرؽه :"ىذاحديثه الترمذمٍّ الحديًث،عفأبيىاركفالعبدٌم.كسيأتيقكؿي يىاأىؿي
 فيوحيفى أخطأ رىيرم  الجي أف  الحديًث: عمةي تككفي كبذا عفأًبيسىعيد". كفى أبيىىاري مفحديًث نعرفيوإال 

مكًتوبثبلًثسً قبؿى مختمطهتغي رى أبينٍضرىة،كالجريرم  أبكحاتـفي"الجرًحكالتعديؿ"جعىمىوحديثى نيف.قاؿى
ترجمة4/2) ،)1 كىكحسفي فىييكصالحه ا قديمن عنو كتبى فىمٍف مكًتو، قبؿى حفظيو تغي رى يًرٌم رى الجي "سًعيد :

ن ماىك مٌمفركلعفالجريرٌمبعدىاختبلًطو،فركلعنوخطأنعفأبينضرىةى،كا  ديث".كعب اديبفالعك اـً الحى
 .عىف الحديثى تصحيحييـ سبؽى الذيف األىربعةي  األئمةي يذكٍرىا لـ أكلى، عمةه فيذه العبدٌم. ىاركفى أبي

 كاحدو الحديًث،ضع فوغيري العٍبًدٌم،كعميومداريهفإن وضعيؼي ألبيىاركفى ٍفكافى كا  الحديثى كالثانيةي:أف 
2005(،ترجمة6/363تعديؿ)مفاألئمة،كتنظرترجمتوفي:ابفأبيحاتـ،الجرحكال حجرى ابفي .كقاؿى

 )ص: التيذيب تقريب حجر، ابف كذ بىو". مٍف كمٍنيـ "متركؾ، 408فيو: ترجمة ،)4840 . أف  كمعى
ابتفرًدأبيىىاركفالعىبًدٌمفيىذاالحديًثعفأبيسعيد، اإلماميفأحمىدكالترمًذٌمقدحكىمى ـى اإلما إالأف 

في"ب العىٍبدٌم،بؿلوطريؽه28غيًةالممتًمس")ص:العبلئي  مفأفراًدأبيىاركفى ليسى الحديثى (قاؿ:"إف 
 ـي اإلما تبٌيف.أم ا أبينضرةىعفأبيسعيد".كىيغمطكما طريؽى درٌم،كساؽى أخرلعفأبيسعيدالخي

ال عفأبيسعيدأحديىما:أبكخى متاًبعىيًفألبيىاركفى فىساؽى لـاأللباني  باحاألسًدٌم،كقاؿى دمىكلىابًفالص 
، ،إٍذىىذيفمجيكؿه أبيىىاركفى حديثي الحًديثى ًعيؼ.فىيبقىىأف  ضى ٍكشىب،كقاؿى شىٍيربفحى أعرٍفو،كاآلخري

تحريرتىقريبالتيذيب) كشيعىيباألىرنؤكط، بش ارمىعركؼ، كينظر: يىنفعىاف؟!. فىكيؼى ًعيؼ، (،2/22كضى
ا:مىاًىر2273ترجمة فييـعب اد.كينظرأيضن االختبلًط،كليسى سًمعكامفالجيريرٌمقبؿى ،فىًفيوالركاةالذيفى

( اًمعفيالًعمىؿكالفكائد الجى )129-2/124الفىحؿ، كحاشية )ص:3(، مفالًعمؿ132(، مف"المنتخًب )
فيكبل الحاكـى ـى طارؽعكضاللاإلما محققيو يتعقبي ففيو ؿ"، آًنفنا.لمخبل  الذمسقناه عمىالحديًث ًمو

ا:الكبلـيعمىالحديًثالذميىميىذامباشرةن.!  كينظرأيضن
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اػػػػنمرحباؿىػػقكهأتىإذاكافىقاؿىع،بىتىلكـاسىالن إف ":-ـكسم عميوالليىصم -اللًرسكؿيلناقاؿى
ون إ":-ـكسم يوعمىالليىصم -اللًرسكؿيالنىقاؿى،-ـكسم عميوالليىصم -اللًرسكؿًبكصيةً

"اخيرنيـبًكاكصيفاستىـككيأتىافإذىيفًالدٍّفيكفىييتفقٌيىرضًاألىأقطارًمفناسهأيـيكييأتًسى
(1).

،رجؿهفأتاهيمشؽ،دًمسجدًفياءًردىالد بيأىمعىاجالسنكنتي:قاؿىيس،قىبفكثيرًعفك
فقاؿى ينًمغىبىلحديثو-ىالليعميوكسم ـصمٌ–الرسكؿًمدينةً،المدينةًمفىؾىجئتيرداءًالد اأبىايى":
الكى:قاؿى.ال:قاؿى.؟ةاجىلحىجئتىالكى:قاؿى،-ـكسم عميوالليصمى-اللًرسكؿًعفٍوثيحدٍّتيؾىأن 
اللًكؿىػػػػػػػػػػرسسمعتييفإنٍّ:قاؿى.(2)ال:قاؿى.؟الحديثًذايىلًإال ئتىجًالكى:قاؿى.ال:قاؿى.؟ةوجارىلتً
"-ـكسم عميوالليىصم - يقكؿ: وبً-ؿ كجىعز -الليسمؾىاعممنفيويطمبياطريقنمؾىسىفٍمى:

                                                           

وفي"الس نف"،أبكابالسن ة،باب(.2/12ابفأبيحاتـ،مقدمةالجرًحكالتعديؿ)((1 مىاجى أخرجوابفي كالحديثي
الًعمـ)ص: بطمبًة حديث61الكىصاًة في249(، كالترمذم  في، اءى جى مىا بىابي أبكاباإليماف، "الجامع":

( ـى العم طمبى ًبمٍف اًء حديث388-4/387االٍسًتيصى )2650 كذا الترمذم  كركاه ، سفيافى مفطريًؽ .–
ا:حديث-2651حديث ماجوأيضن بفعٍبدىة،247مفطريًؽنكًحبفقىيس.كركاهابفي كىـً ،مفطريًؽالحى

ثبلثتييـ)سفياف،نكحبف قاؿى العبدٌمبيذااإلسناًدسىكاء.كى قىيس،كالحكـبفعىبدة(،ركىكهعفأبيىاركفى
حديث عقبى العبدٌم".2650الترمذم  ىاركفى أبىا شعبةيييضعٍّؼي يحيىىبفسعيد:كافى عمٌي:قاؿى "قاؿى :
حديث عقبى عفأ2651كقاؿى كفى مفحديًثأبيىىاري النعرفيوإال  حديثه :قكؿ:"ىذا ًبيسىعيد".قمتي

 الحديثى عمىالحديًثالسابؽ،فيأف  فيالكبلـً الذمكردى أحمدى اإلماـً قكؿى ييعضدي الحافًظالترمذٌمىذا
األلبانٌيفيتعميقوعمى"سنًفابًفمىاجو"حديث دبوعفأبيسعيد.كقاؿى تفر  العبدم  أبيىاركفى حديثي

سى247:"ضعيؼ".كحديث249  ف".:"حى
:"ال"،ىكذابالن في،(2 الرجؿي ًليىذاالحديًث؟.فأجابى إال  سأىلوأبكالدٍردىاء:"كىالًجئتى (ىكذاجاءىرد الرجًؿحيفى

ماجاءىإالألجًؿحديًثرسكًؿالل باإليجاًبفيقكؿ:"نىعـ"؛فإن وفعبلن الرجؿي يىقتضيأٍفييجيبى –كالسياؽي
كسٌمـ عميو جكابيو-صمىاللي يككفي فكيؼى الركايًة، في ىك قاؿى ا كمى لتجارة، كالجاءى لحاجةو، جاءى ما ،

 بىحثتي "الرٍّحمًةفيطمًبالحًديث".ثـ  بالٌنفي؟!،كقىٍدكقعىجكابوًب"ال"فيمطبكًع"الجرًحكالتعديؿ"،كى
ا فكجدتي السيىاؽ، يكجبي كما باإليجاًب فييا جكابيو يككفي ركايةو اآلثار"عف مشكؿ "شرح في لطحاكم 

982(،حديث3/10-11) فيركايًتو:"قىاؿى :-أٍمأبكالد رداء–،قاؿى ًليذاالحديًث،قاؿى إال  :"كىالًجٍئتى
 )ص: الكيبرل الس نف إلى ًؿ "المىدخى في البييقٌي، عندى كمثميو 308نىعـ". حديث، ك"األربعيف347(، ،

عندى71الًلتىعىالىكأخبلًقيـ)ص:الٌصغرلًفيأىحكاًؿعبادً (،كىجكاًبالرجًؿعندىالطحاكٌم،لكن ياجاءتى
862(،حديث348البييقٌيفي"اآلداب")ص: كاألظيرى األنسبى كمٍّوأف  مفذلؾى ،ًبالن في.كالذميترجحي

الرجًؿ"باإليجاًب"،ال"الن في"، جكابي .!-كالليأعمـ-أٍفيككفى
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ف ".ةالجن طرؽًمفٍاطريقن .كذاجاءىٍتالركايةي(1)"مـالعًلطالبًارضنياتىأجنحىلتضعيالمبلئكةىكا 
ابًفأبيحاتـو ف،عندى البغدادم  فيياكركىاىاالخطيبي سمؾىاعممنفيويطمبياطريقنسمؾىفٍمى":قاؿى

ف كىة،الجن طرؽًمفٍاطريقنوبً ف ،مـًالعًلطالبًارضنياتىأجنحىلتضعيالمبلئكةىا  ـًالعالًفضؿىكا 
ف كاكب،الكىائرًسىعمىدرًالبىليمةىالقمرًكفضؿًابدًالعىىعمى ـىالعىكا  مكاتًالس فيفٍمىولىليستغفريال
إف ،نبياءًاألىكرثةيالعمماءىإف اء،المىكؼًجىفيافيتىالحًحتىشيءوككؿ ض،رٍاألىفيمفٍكى

ـىالعًكاثيأكرىكىا،رىمندًكالا،دينارنكاثيكرٍّييلـٍاألنبياءى "رافًكىبحظ أخذىهيأخذىفٍمىفىم
(2).

                                                           

أبكسىعيداألىشٌج،نا(.2/12بفأبيحاتـ،مقدمةالجرًحكالتعديؿ)(ا(1 الرحمًف،نا ا:"حد ثناعبدي كفيوأيضن
:مىا بفعس اؿالميرادٌم،أسأليوعفالمىسًح،فقاؿى إلىصفكافى :غدكتي اربٌي،عٍفعىاًصـ،عفًزر،قاؿى المحى

،فق ـى العم أطمبي :غدكتي يىاًزر؟قمتي دىابؾى الًلغى رسكؿى يقكؿ:-صمىالليعميوكسم ـ-اؿ:أىماإنٍّيسمعتي
الرحمػػػػػػػًف، عبدي كحد ثنا بالذميصنع". ا رضن تىيا أجنحى المبلئكةي لو فىرىشٍت طمبتى مىا مثؿى يطمبي غىدا "مىٍف

ب زف،عفعمٌي بفحى الصعؽي نا ابفالميبارؾ، الرحمػػػػػًف عبدي نػػػػػػا أبي، نا ،عفالًمنياؿبفأخبرى كـً فالحى
بىيش،عفعبًدالًلابفمسعكد الليعنو–عمرك،عفًزرابفحي الن بٌي-رضيى جالسناعندى -قاؿ:كنتي

لو-صٌمىالليعميوكسم ـ بفعىس اؿ،كىكفيالمسجًدمتكئهعمىبيردو لوصفكافي مفميراديقاؿي اءىهرجؿه فجى
لوالن بي  ،فقاؿى ـى،-صم ىالليعميوكسم ـ-أحمرى العم أطمبي الًل:جئتي يارسكؿى :"مرحبنامىاجاءىًبؾ؟،فقاؿى

احتى يىابعضن بعضي ًتياكيركبي بوالمبلئكةيكتيظمٍّوبأجنحى لتحؼ  العمـً طالبى إف  :"مرحبناًبطالًبالعمـً قاؿى
 يبمغكاالسماءىالد نيامٍفحبٍّيـلمىاطمب".

78البغدادم،الرحمةفيطمًبالحديًث)ص:((2 ،بػابه كتاًبالعمػـً ركاهأبكداكدفي"السنىف"،أكؿي (.كالحديثي
،)ص: :"صػػػػحيح"3641(،حػػػػديث655فػػػػيفضػػػػًؿالًعٍمػػػػـً األلبػػػػاني  الشػػػػيخي –،كقػػػػاؿى حى إٌنمػػػػاصػػػػح  كالشػػػػيخي

-بمجمكًعالطػرًؽ،المػفىػذهالطريػًؽفإن يػاضػعيفة مػا،كالترمػذم  ،بػابي العمػـً فػي"الجػامًعالكبيػر"،أبػكابي
فػيإسػناًده:عػفقىػيسبػفكىثيػر،ىكػذا2682(،حديث4/414جاءىفيفضًؿالفقًوعمىالًعبادة) ،)كقاؿى

ىػػكعنػػًدم ٍيػػكىة،كلػػيسى إالمػػٍفحػػديًثعىاصػػـبػػًفرىجػػاءبػػًفحى ىػػذاالحػػديثى عقبىػػو:"كالنعػػرؼي قػػاؿى ـ  اه(ثػػ سػػم 
عػٍفعاًصػـبػًفرجػاءبػفًبميتصؿىىك نمػاييػركلىػذاالحػديثي ًخػدىاشًبيػذااإلسػناًد.كا  ذا:حد ثنامحمكديابفي

ًميػؿ،عػػفكثيػًرابػػفقىػيس،عػػفأبػيالػػدرداء،عػفالنبػػٌي ٍيػكىة،عػػفالكليػًدبػػفجى .-صػمىالليعميػػوكسػػمـ-حى
 ػػديبػػفإسػػماعيؿى مػػفحػػديًثمحمػػكدبػػفًخػػدىاش،كرألمحم  فػػي"كىػػذاأصػػح  حب ػػافى ىػػذاأصػػٌح".كركاهابػػفي

الٌػذمذكرنىػامػفقىٍبػؿ) ليػـالفضػؿي ذكًرالعممػاءالػذيفى حيح"،كتابالًعمـ،بابي .88(،حػديث1/289"الص 
ميؿ، كثبلثىتييـ)أبكداكد،كالترمذٌم،كابفحب اف(ركىكهمفطريًؽعاصـابفرجاءبفحٍيكىة،عفدكادبفجى

عبػًدالبػٌرفػي"جػامعبيػاًفالًعمػـكفضػًمو"عفكىثيربفقىيس. ابػفي فيػو،فقػاؿى مػتكمـه سػناديالحػديًثضػعيؼه كا 
عىاصػـبػًف1/164) كلعٍنػوغيػرى أحػدنارى ـي ىػككالأبيػكه،كالنعمػ كالييعػرؼي ميػؿفمجيػكؿه (:"كأم اداكديبفجى

بػػفقىػػيسفػػركلعػػفأىبػػيالػػد ردىاء،كابػػًفعمػػرى ػػاكىثيػػري ميػػؿ،رىجػػاء.كأم  كسػػمعىمنييمػػا،كركلعنػػوداكديبػػفجى
،كمسػػػمـجػػػزءنامػػػٍفىػػػذاالحػػػديًثفػػػي الشػػػيخافالبخػػػارم  ػػػاًبالمىشػػػيكرىيف".كلقػػػٍدخػػػر جى كالكليػػػديبػػػفمػػػر ةى،كليىسى
= 
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الًلاألنصارٌميبميغوعفرج عبًد بفي جابري مفصحابًةرسكًؿاللكذاؾى -صم ىالليعمييـ–ؿو
منو،حديثنا يسمىٍعو ىم تيو،لـ لسماًعو،فتستفٌزه ليرحؿى عزيمتيو بعيرنا،كتىستًحث و كيقطعي،فيبتاعي

مسيرناإليو ،فيعتًنقىافً،فيمقىعبدىالًلبفأينيساألنصارمٌ،حتىيبمغىالشاـ،شيرناكامبلن يقص  ـ  ث
في-ـكسم عميوالليصمى-اللًرسكؿًمفويسمعتىؾىأن ينًمغىبىحديثهفيقكؿ:"،اًبرالقٌصةعميوجى

"وعىأسمىأفٍقبؿىتمكتىأك،أمكتىأفٍخشيتيفىوعٍأسمىلـٍظالـًالمى : فقاؿى -اللًرسكؿىسمعتي.!
إلىهىبيدًأىأكمىكىقاؿى،اسىالن الليرحشييىقاؿىأكبادىالعًالليريحشييى":يقكؿ-ـىكسم عميوالليصمى
فٍمىوسمعييىبصكتوييـنادًييفى:قاؿىيء،شىـييمعىليسى:قاؿىا؟منيٍبيامى:قمتي.امنيٍبيالنرٍغيراةنعي،اـًالش 
ة،الجن يدخؿىفٍأةًالجن أىؿًمفٍألحدويغًنبىيىال،افي الد اأنىمؾيالمىاأنى:بىريقىفٍمىويسمعياكمىدىعيبى

أىؿًمفٍدهحىكأى،ارىالن خؿىيدٍأفٍارًالن أىؿًمفٍحدوألىيغًنبىيىالكى،مةومىمظٍبًوطمبييىارًالن أىؿًفمًكأحده
ن ىك؟كيؼىمناقي:قاؿىة،مىطٍالم ىحت مةوظمىمىبًبوييطميةًالجن  ،امنيٍبيالنرٍغياةنرىعي-ىالىتعى–اللىأتينىماكا 
.(1)"اتيئىالس كىبالحسناتً:قاؿى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػػػًؿ.ًلقػػػكًؿالًلتعػػػ القىػػػكًؿكالعمى الًعمػػػـقٍبػػػؿى ،بػػػابي تعميقنػػػافػػػيكتػػػاًبالعمػػػـً البخػػػارم  ٍيًيما"،فػػػأخرجى  الىى:"صػػػحيحى
ثةياألىنبيػػػػػػػػاًء،]٩١محمد:[چيب جت حت خت مت ىتچ كىرى ـٍ العممػػػػػػىاءىىػػػػػػػػػػ -فبػػػػػدىأىًبالًعمـ.كأف  ـى ثيكاالعمىػػػػػ –كر 

الم ػػويلػػويطريقنػػاًإلػػىالجن ػػ ػػاسػػي ؿى بػػًوًعٍممن طىريقنػػايىطمػػبي ػػظ كىاًفػػر،كمػػٍفسػػمؾى ػػػػػػػػػٍفأخػػذهيأخػػذىًبحى (.18ة")ص:مى
فضػًؿاالجتمػاًععمػىتػبلكًة]الػد عكات[كفي"صحيحمسمـ"،كتابالٌذكًركالػٌدعاًءكالتكبػًةكاالسػتغفار ،بػابي

الليلىػػوبػػًوطريقنػػاإلػػىالجن ػػة" ػػاسػػي ؿى فيػػوعممن طريقنػػايمػػتمسي القػػرآًفكعمػػىالػػذٍّكر،كفػػيالحػػديث:"كمػػٍفسػػمؾى
ابفي1747(،حديث1326)ص: في"فتًحالبىاًرم").كقاؿى ػوأبػك1/160حجرى أخرىجى مػفحػديثو (:"طرؼه

ػػػنويحمػػػزةيالًكنىػػػاًنٌيكضػػػع فو امػػػٍفحػػػديًثأبًػػػيالػػػٌدرداًء،كحس  حن ػػػاكـيميصػػػح  حب ػػػاف،كالحى دىاكد،كالترمػػػذٌم،كابػػػفي
حب ػاففػي"صػًحيحو") ابػفي فيسنىدهلكٍفلوشػكاىدييت قػكلًبيػا".كقػاؿى (تعميقنػاعمػىىػذا1/291باضطرابو

 ـى عمػػ ييعمٍّمػػكفى نػػا،ىػػـالػػذيفى الٌػػذمذىكرى لييػػـالفضػػؿي العممػػاءىالػػذيفى أف  كاضػػحه ػػديًثبيػػافه الحػػديث:"فػػيىىػػذاالحى
،أاٌلتىػراهيقػكؿ:"العممػاءيكىرثىػةياألىنبيػاء"كاألنبيػاءي-صمىالليعمىيوكسم ـ-الن بي غيًرهمٍفسائًرالعمػـك ،دكفى
 ـٍ نبٌينىػػالػػ ـي ،كعمػػ ـى ثيػػكاإالالًعمػػ ـى-ييكرٍّ يكيػػفمػػٍفكرثػػًة-صػػمىالليعميػػوكسػػٌم ـٍ ػػفتعػػر لعػػٍفمعًرفتيػػالػػ سػػن تيو،فىمى

عنػػدى:البغػػدادم،"الرحمػػًةفػػيطمػػًبالحػػديث"تحقيػػؽد.نػػكر ػػبلن األىنبيػػاء".كينظػػرالكػػبلـيعمػػىالحػػديًثميفص 
 (.80-79الديفعتر)ص:

ديث)ص:ينظر:البغدا((1 أبػيشػيبة)112-109دم،الرحمةفيطمًبالحى أخرجػوابػفي (،2/347(.كالحػديثي
األرنؤكطإسنىادىه.كترجـى16042(،حديث25/432،كأحمدي)851حديث ،في"مسندييما"،كحس فالشيخي

)ص: فػػي"صػػحيحو"فػػيكتػػابالعمػػـً ا20البخػػارم  :"بػػابي بػػالجزـً معمٍّقنػػاالحػػديثى لخػػركًجفػػيطمػػًب(،فقػػاؿى
ذكػػرىهمعم قنػػا ـ  كاًحػػد".!ثػػ عبػػًدالًلمسػػيرةىشػػٍير،إلػػىعبػػًدالًلبػػفأينػػٍيس،فػػيحػػديثو ابػػفي جػػابري كرىحػػؿى العمػػـً
= 
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عيدسىكأبي،اسعبٌبفاللًكعبدً،سعكدمىبفاللًعبدًعفمىرككقد":الرحمفًعبديقاؿى
مفىمؽوكخى.ادعبٌبفكقيسً،امرعىبفقبةىكعي،اللعبدًبفابركجى،عمركبفًاللًكعبدً،مرًدٍالخي

فييا،بعضوكترغيبً،اآلثارًطمبًفييـبعضًرحمةًيفيـكمٌذكرييطكؿييـاعًكأتبى،التابعيف
.(1)"ـكسم عميوالليصمى-النبي عففيوجاءىابمىاكتفاءنذلؾىعفاأمسكنى

سبقكه الرحمًفبفأبيحاتـكعمىدأًبالذيفى عبدى أقكؿإف  ذلؾى كؿٍّ -كمابي نت–كبعدى
متأسينا الحديًث. فيطمًب رحؿى سىبىقكهقد لًحقيكه،بالذيفى لمذيفى آفاًقو،كقدكةن مف ـى الًعم ،فطمبى

فيأقطاًره كالتمسىوعندىشيكًخو.،كتنٌقؿى

ـىإبفعمي قاؿى سنةىج حىسنةًفييوبًأىمعىرحمةو:رحبلتوثبلثيالرحمفًلعبدًكافى":براىي
ـ ،الحجٌمفىورجكعًفيكخمسيفىستوكأخمسو مفالعمـًأىؿًمفٍمشايخىمعىوبنفسًنيةنثاحج ث
مصرىلىإوبنفسًالثانيةيكالرحمةي،كمائتيفالستيفىفيهكغيرً،يٌيرانًالط ادحم بفدمحم :الرمٌ
،بيبحىبفًيكنسىلىإبيافىأصىىلىإالثالثةيكالرحمةي،يفكالستًالثنتيفًفييياكنكاحًكالشاـً،كاحيياكنى

.(2)"كستيفأربعوسنةىىماكغيرً،اصـعىبفكأسيد

 السنًة ا:"كفيىذه أيضن كمائتيف–كقاؿى كخمسيفى الر حمًفمف-يعنيخمسو عبدي سمعى
الميقٍرئ ابًف
عميياكمفمشايخً،حديثىوعفسفيىاف(3) الكارديفى الرحمفً،مكةى عبدي ،كخرجى كمىاتى

 كماابفي كخمسيفى سنةىالميقرًئمٍفقىاًبؿسنةىستو ئتىيف.كسمعىعبديالر حمًففيانصرىافًومفالحجٍّ
مسيفمفأًبيسىعيداألشىجٌستو أبيو،كخى معى الككفٌييفى ،كمشايًخ أحمدى الكاسطييفى بفاكمشايًخ
مفأىًؿكاًسط،ًسنىاف فةىببىغدىادكالحسف،كعد ةمشايخى .(4)كسامٌراء"،بفعىرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بصيغًةالتمريًض، النبػي  :سػمعتي عػٍفجػاًبر،عػفعبػًدالًلبػفأينػيس،قػاؿى صػمىالليعميػو-فقػاؿ:"كييػذكري
الحػديث.صػح-كسم ـ قػكًؿالًل،كذكػرى التكحيػًد،بػابي ٻ   ٻ  ٻ    ٱچ :-تعىػالى–يحالبخػارٌم:كتػابي

ػػػػبأ:چٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿٿ ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  پ  پ  پ يىقػػػػؿ:23]سى ـٍ [.كلػػػػ
ب كـ")ص: اذاخمؽىرى ا)ص:890"مى (.112-111(.كيراجعيالكبلـيعميوفي"الرحمًة"أيضن

(.2/13ديؿ)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتع((1
 (.35/362ابفعساكر،تاريخمدينةدمشؽ)((2
منومعأبيسنةى((3 أبيحاتـفقاؿ:"محم دبفعبًدالًلبفيىزيدالميقًرئالمكٌي،سمعتي الميقًرئترجموابفي كابفي

،كىكصدكؽهثقة".ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ) كخمسيفى .1688(،ترجمة7/307خمسو
 (.35/361كينظر:ابفعساكر،تاريخمدينًةدمشؽ)((4
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بفإبراىيـ: عمي  قاؿى ـ  الرحمفًدخؿى"كقدث قاؿى،متكافركفمصرىكمشايخي،مصرىعبدي
فًػػػػػػػػػػكاب،رػػػػػػػػػػػػصنىبفكبحرً،مىػػػػػػػػعاألىعبدًبفكنسىييمثؿ.كستيفىاثنتيفًفيكافىون أمكعندً
،يمكفمىبفاللًعبدًبفيديمحم :سكندريةإكمشايخي.ـكغيرىً،بيعكالر ،نيٌزىكالمي،الحكـًعبدً

ابفًكتبً:مثؿالكثيرىالسماعىزؽىفري.وفييخمًالأبيوكعدىليمحؽى؛اعًالسمىفيونفسىفأجيدى.ـكغيرىً
ـ ،دىـكفكائً،الشيكخًسائرًكحديثً،-اللرحموي-الشافعيٌككتبً،اىىسرًبأىىبوكى .مصرىمفخرجىث

يسيرةومدةوفيماعًالس مفوتًرحمىفيحمفًالر لعبدًاتفؽىدلقى:يقكؿالبغدادمٌفيدالميبكرأباسمعتي
.(2()1)"غكركالث ،كدمشؽى،كالسكاحؿى،بيركتىكدخؿى،نيفسًفييكتبىفأهغيريوًجمعًعفيعجزيامى

مففبلففيالرحمًةاألكلىإلىالككفًةمثبلن فيكتابو:سمعتي كفيالرحمًة،كتجدهيقكؿي
الس،أكفيالرحمًةالثالثًةإلىالبصرةً،غداداألكلىإلىب :إف  ًتمىتػػػػكىكذا.كييقاؿي ن ةىبالرٌمقدخي

.(3)ًبعبًدالرحمًفبفأبيحاتـ
 

 المطمب الرابع: ورُعو، وتْقَواه، وبعٌض مف مناِقِبو عنَد العمماء:
أبيحاتـمفكرثًةاألنبيػاء ـى،فابفي ثػكاالعمػ كر  ،الػذيفى فػيمنػوفنػاؿى الحػظ الػكىافر.كالكلػكجي

 عمـالس–طريًؽالعمـً قبمىوتػدييننا،-ىالليعميوكسم ـصم –حديًثرسكًؿالًلي ماإفكافى ،يستمزـي
ػػػػػػػػا العمػػػػػػػػـً،كتىقػػػػػػػػكل،ككرعن ىئ  یی  ی  ی  جئ    ىئىئ  ېئچكيكػػػػػػػػأٌنيـمػػػػػػػػفلػػػػػػػػكازـً

ػػا(4)"چحئ ػػاتـدىيٍّننػػا،كًرعن عبػػديالػػرحمًفبػػفأبػػيحى دينىػػوعمػػىدٍنيىػػاه،عابػػدنا،زاىػػدنا،.فكػػافى ،آثػػرى
عفقمبً عائؽوقدٍأزاؿى حافظنالمقرآفً،حجبيوعفاللًيىوأم  ًبو."كييصػمٍّيعامً،كاآلخرة."فقدكافى بلن

ؿ" بنفًسوكييطكٍّ .(5)التراكيحى

                                                           

(.35/362ابفعساكر،تاريخمدينًةدمشؽ)((1
كًمصر،(2 كدمىشؽ، كالككفىة، كبغدىاد، كالمًدينة، مك ة، ىي: كتاًبو في إلييا رحؿى أن و ذكىرى التي كالمدفي )

كأىص ٍمكاف، كحي كسىامرا، كىىمذىاف، كالرممىة، كبيتالمىقدس،كاإلسكندرٌية، كالٌسر، اًسيف، كقرمى كىكاًسط، بىياف،
السنف ركاة لمعرفة "التقييد نقطة، ابف كعند: كقىزكيف. كطبرٌية، كأطرىابمس، كأىيمىة، كًحمص، كاف، كنىٍيرى

( الرحمف–(:قاؿ:"كسًمعى2/609كالمسانيد" الًلبفمحم دبفعمركالغزٌم"،-يعنيعبدى بغزةىمفعبًد
ف عنوكىكثقة".5/163يوفي"الجرحكالتعديؿ")كقاؿى  (،ترجمة:"كتبتي

يقٍعفيالكتًبالستة)((3 ـٍ  (.6/294ينظر:ابفقطمكبيغا،الثقاتمم فل
[.282(]البقرة:(4
 (.35/362تاريخمدينةدمشؽ)ينظر:ابفعساكر،((5
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 فيالرحمفًكعبدي،ةًك السٌمفرجىخىذٍإاتـحىأبيمعىكنتي":الترمذمٌالفضؿًكأبقاؿى
ـ ".حمفًالر عبدىياؼٍفٍّخى":فقاؿى،قؼىفكىبالناسًيصمٍّييبلةالص  ماعمؿىأفٍأيلًتييأييىال":قاؿىث
".!حمفالر عبديعمؿيى

أبك ،ذككريفالمىمفىككافى،يامًالس بابفًالمعركؼًالكاعظً(1)زكينيٌالقىالر حمفًعبدًكقاؿى
الر حمىفعبدًأباايىؾبريخىشأيٍ":انوخكإبعضيلوكقاؿى

ذا"إ:لوفقاؿى،"؟بلةالص فيدمحم بيأمعى
.(2)"يشاءامىيابًيعمؿليوًإؾىنفسىـمٍّفسىبلةًالص فيالرحمفًعبدًمعىدخمتى

أىًؿالعمـً مشايخى أبكعبًداللبفًدينارالدٍٍّينىكىرٌميقكؿ:"قٍدرأيتي مارأيتي،ككافى أحسفى
مفًصغىره عمىالعبادًة ميٍقًببلن كافى كقٍد اًتـ. بفأىبيحى الر حمًف ًمفعبًد بالميؿً،شىيبةن ،كالس يًر

الط يارةً،كالذٍّكرً لزكـً إلىيو"،فكسىاهياللينكرنا،كى نظرى ًبومىٍف ييسر  فكافى
(3) مفى إن وقدعيد  .حتىى

ا:كمم اييركىلع.(4)األٍبدىاؿ نوفيتدي ًنوأيضن

                                                           

أبػػػػػك(كقعىفي"تاريًخمدينًةدمشؽ":"أبكعبًدالًلالقزك(1 التاريًخ:إن وتصحيؼ،كالصػػػػػػػكابي محقؽي ينٌي"،قاؿى
(.2(،حاشية)35/362عبًدالر حمف)

،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((2
(.35/360)المرجعالسابؽينظر:((3
ميمي،اإلرشادفيمعرفًةعمماًءالحديث)(4 ع2/683(ينظر:الخى "فقاؿى ا"األىٍبدىاؿي ابف(.كأم  اإلسبلـً نيـشيخي

مقامىيـ األنبياًء،كقائمكفى عفأىًؿالحديًث:ىيـ"األىٍبدىاؿ"ألن يـأبداؿي فكانكايقكلكفى العمـً تيميىة:"كأم اأىؿي
 الذمنىابى فيالقدًر األنبياًء ـى مقا يقكـي منيـ كؿٌّ حقيقة. ليـ الييعرؼي الميعدًميفالذيفى مفى ليسكا حقيقةن

يقكلكف:ىـعنييـ فياألمريًفجميعنا.ككانكا كالحاًؿ،كىذا فيالعبادًة كالمىقىاؿ،كىذا فيالًعمـً فيو:ىذا
الليبورسمىو الذمبعثى الييدىلكديفالحؽٍّ عمىالحٌؽ.ألف  الساعًةالظاىركفى الطائفةيالمنصكرةيإلىقياـً

الليبظيكًرهعمىالدٍّي فكٌموككٌفىًبالًلشييندا.ينظر:ابفتيًمية،مجمكعالفىتاكلمعىيـ.كىكالذمكعدى
في"المناًرالمينيًؼفي4/97) القيٍّـً ابفي فقاؿى ليسٍتتصح  الكصًؼلكٌنيا فيىذا دىٍتأحاديثي (.كقدكرى

عيؼ")ص: حيًحكالض  األبداًؿ،كاألىقطىاًبكاألىغكىاًث،كالن قبىاًء،ك136الص  الن جبىاًء،كىاألىكتىاًدكم يا(:"أحاديثي
البيدىالءكم ما-صمىالليعميوكسم ـى-باطمةهعمىرسكًؿالًل فييـي فإف  الشاـً افييا"التىسب كاأىؿى مى .كأقربي

في ىك : قمتي مينقطع". فإن و ا أيضن يصح  كال أحمدي ذكرىه ." آخرى رجبلن مكانىو اللي أبدؿى مٍنيـ رجؿه ماتى
:896(،حديث2/231"المسنًد") عيبىيد،قاؿى يعنيابفى ،حد ثنيشيرٍيحه :"حد ثناأبكالميغيرًة،حد ثناصفكافي

إنٍّي ، الى : قاؿى المٍؤًمًنيف. أميرى يا ـٍ العىٍنيي فقالكا: بالعراًؽ، كىكى ، أبيطالبو بًف عًميٍّ عندى الش اـً أىؿي ذيكرى
الًل رسكؿى -عميوكسم ـصم ىاللي-سمعتي ،كم ماماتى رجبلن بالش اـ،كىيـأربعكفى يىككنكفى :"األىبداؿي يقكؿي

ًبيـ الش اـً عفأىىًؿ كييصرىؼي عمىاألىعداًء بيـٍ ييٍنتىصري كى ، الغىيثي ـي ييٍسقىىبًي ، مكانىويرجبلن اللي أبدؿى رجؿه
الن عيؼه "إسناديهضى األرنؤكط: الشيخي كقاؿى بفالعىذاب". ييدرؾعمينا،كصفكافي لـ قطىاعًو،شيريحبفعيبيد

= 
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أبك - ذكرىالرحمفًعبدىعرؼىفٍم مًاحدنأرأيتيما":يقكؿيٌضًرىالفىحمدىأبفيعمي الحسفًكافى
ماومنٍأرىلـٍكاحدةوكتيرةوعمىال إورأيتيافمىطكيمةنمدةنلوامبلزمنككنتي.طقىجيالةنعنو
 ".توًكمركءى،وكدينً،وًلنفسًاصائننورأيتيبؿٍ،آلخرةًامرًأفمًكال،نياالد مرًأمفٍونكرتيأ

-  ،الرحمفًعبدًعبادةًعمىلقكىيىمفٍكى":قاؿحاتـوباأف أيغنًبمى":يقكؿحمدأبفاسيالعب ككافى
 !ا".ذنبنالرحمفًلعبدًعرؼيأال

لىو،أن ومااق منو،كىكيشيدي بمايككفي ـي بحاًلو،كأعم ذنبنا،كالخالطىسكءنا،فأبكهأخبىري ترؼى
ال،كىكًمٍفظيًرأبيحاتـ، إثمنا،ككيؼى يىًتوكالاجترحى ؟!كذرٍّ

ـاسًقًبحمقةًتيرٍفمرى،الحديثًبةًتىكىعمىدمشؽىدخمتيعفنفًسوفيقكؿ:"الرحمفًعبديكيىركم
ـييىكىكوحكلىاجمكسنانفرنأيتيفرى،(1)يكعًالجي ،إلييـمتيفتقد ىـمنظرييالنًيىفى،عمييـتكم

فٍ،كافيعرىتيلـٍـتيحضرٍإفٍ:نيامًاخمسنكـمانًزىأىؿًمفٍمكانًتىاغٍ":يقكؿوتيفسمعٍ لــبتيغًكا 
فٍ،دكافقىتي فٍ،كارياكىشىتىلـٍـتييدٍشىكا  فٍ،ـكيقكليؿٍقبىييلـاشيئنـقمتيكا  .وبًعطكاتيلـٍاشيئنعممتـٍكا 
فٍ،مكاظمًتىلـٍـمتيمًظيإفٍ:ايضنأبخمسوـيكيكصًكأي لــمتيمًذيإفٍأك،حكافرىتىلـٍـحتيدًميكا 
فٍ،عكاجزىتى فٍ،بكاغضىتىبلفىـبتيذٍّكيكا  متيحص فى"عبديالرحمًفمعمٍّقنا:قاؿى".كاخكنيتىبلفىككـانيخىكا 
 .(2)"ؽمشٍدًمفٍتيائدىفى

اتـأبيكيحكيابفي - أصبىيىافىمفٍحبكبناأصدقاًئيبعضيفأنفىدىغىبلءيالعندىنا"كقعى:يقكؿحى
اشتريتي:إليوككتبتيالفقراًء،عمىفأٍنفٍقتييادارنا؛ًبيالياشترً:قاؿأك،ألفنابعشريفىفبٍعتيو
فقاؿىالجن ة؛فيقصرنابيالؾى ؛إفٍرضيتي: منتى مىاف،صكًّانفسيعمىفكتبتيضى بالض 

انىؾقبمنىاقدٍ:المناـفيفأيًريتي  .(3)"ىىذاًلمثؿًتعدٍكال،ضمى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكافثقةنمفرجاًؿمسمـ-عمركالسٍّكًسكي -كا  حديثنامنكرنافيعم اربفيىاسر،كحديثي لىوالنسائي  ذكرى
 الًل عفرسكًؿ باطؿه كسم ـ-الباًب عميًو مف-صم ىاللي يتعفغيركاحدو كى التيري األبداؿ كأحاديثي .

الشيخشيعىيب. فيمثؿىذاالمطمب".كذاقاؿى بيااالستدالؿي حابًة،أسانيديىاكيمياضعيفةاليىٍنتىًيضي  الص 
دمشؽ(1 تاريخ عساكر، ابف عند: كترجمتو الز اىد. الجيكعٌي العىٍبًدٌم ًمًؾ المى عبًد أبك عثمافى بف قاسـي ىك )

(49/116،)5671. 
(.49/120)المرجعالسابؽ((2
(.3/831الذىبي،تذكرةالحفاظ)((3
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كىبفيمحم ديكيركم - نيًديقكؿ:ابفىسمعتييويقكؿ:ميرى "إن ا:يقكؿمىعيفبفىيىحيىىسمعتيالجي
سنىةمائىتىيمفٍالجن ةًًفيرحالىييـحط كاقدٍلعم يـأقكاـوعمىلنىطعىفي محم دقاؿى. فدخمتي:
اتـأبيابفًعمى دٍّثكىيكحى ،يىداهكارتعدىتٍفىبىكىًبيذا؛فحد ثتيوكالتعديؿ""الجرحبكتابًييحى
يستًعيدينييىبكيمفيًدهكجعؿىالكتابيكسقطى المجمًسشيئنا".الًحكايةكى يقرأفيذلؾى ـٍ  .(1)كل

عميػػو مػػاتى عمػػىشػػيءو ػػٍفعػػاشى مى الًلأف  ػػااقتضػػىعػػدؿي إن ػػولم  ـ  ابػػف،ثػػ أبػػيفقػػدعػػاشى
عمىالديفً مفعرىفو،كلكالتقٍ،حاتـو ػايمػكتي،يشيديلوكؿ  ،فىعىمييمى كقػد،-إٍفشػاءىالل–كييبعىػثي

ػػػاقػػػط إثمن ػػػاقػػػارؼى  وئۇئ وئ ەئ ەئچزاغىعػػػفطريػػػًؽالييػػػدىلسػػػاعةنكال،شػػػًيدىلػػػوأبػػػكهأن ػػػومى

.(2)چۆئ   ۇئ

،حاتـبيأبفًالرحمفًعبدًجنازةًفيمٌالرٌبًصرمٌالمًالحسفًبفيعمي الحسفًكأبفيقكؿي
؛جبوعىبًكىياكمى،السماءًمفىحمفًالر عبدًةيسكىمنٍقي":يقكؿ،منوعىكسمً،العراؽًمفإليورحؿىككافى
(3)"كاحدةساعةنالطريؽًعفانحرؼىما،كاحدةوتيرةوكىعمىسنةوثمانيفىمنذيرجؿه –.كقدتكفيى

ـًفيشيًراللً-رحمىواللي كثبلثمائة،الميحر  كعشريفى .(4)سنةىسبعو

ـىإبفعمي قاؿىك بػفالػرحمفًعبػدًكفاةًبعدىالرازمٌعمرىبفدمحم بفحمدىأسمعتي:براىي
ـى،وأىمًبًغاٌصكالمسجدي،ةًئىلمتقرًمجتمعكفىكالناسياتـحىبيأى پ   پ ٻ ٱ ٻ ٻچ:فقرأقا

.اآلية(6)چژ ڑ ژچو:قكلًىلىإ(5)چپ پ

ىذهىؿًأمفٍحمفًالر عبدييككفىفٍأكنرجيأىكاكقالي،يبحًكالن بالبكاءًالمسجديج فضى
ـىإبفعمي اؿىػػػػػػػػقك".وػػػػػػػػػػيفًياكم كانتٍصاؿىالخًىذهفإف ؛اآلياتً عمىاػػػػػػػػػػػػنيكمامنىػػػػػػػػػػػػػدخ:براىي

                                                           

دمشؽ)(1 تاريخمدينة ابفعساكر، عمى (.35/365( "أصابىوي بقكًلو: الحكايًة عمىىذه الذىبي  عم ؽى كقد
عفاًءًمفالن صًحلديًفالل،كالذ ًبعفالسن ة" ًرًعفيالض  الن اقًدالكى الفكبلـي .طريًؽالكىجًؿ،كخكًؼالعىاقبة،كا 

(.13/268سيرأعبلـالنببلء)
[.90]األنعاـ:((2
 .)35/359)مرجعسبؽذكرهابفعساكر،((3
(.3/35الذىًبي،تذكرةالحف اظ)((4
 [.1،2]المؤمنكف:((5
[.10(]المؤمنكف:(6
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اقائمنراشالفًعمىككافى،يوفًكفيىتيذمالٌوًرضًمىفيالفجرًصبلةًقبؿى(1)سومىغىبًالرحمفًعبدً
:الحسيفأبكفقاؿى،الرككعىفأطاؿىفركعىالجماعةًفيينًتىسٍرىالد الحسيفكأبك،جماعةناككن يصمٌيي

 .(2)"وتًصح فياميىيستعمًكافىيالتالعادةًعمىىك

 

 ُذه:المطمب الخامس: شيوُخو وتالمي
 المقصد األوؿ: شيوُخو:

 فقد قد متي ؿىرحىككمىا اتـ حى أًبي بف الٌرحمًف ،بالعراؽًعىكسمً،الحديثًطمبًفيعبدي
كى،كدمشؽى،كمصرى و كشيكخي ما،يركفثًكغيًرىا. كالتعديؿ" "الجرًح في منيـ مفذكرى يىقريبي

عنيـ،راكيناالثبلثمائًةكالستيف كسًمعىمنيـ،مٌمفكتبى
(3)، الدكتكررفعتفكزٌمقىدجعؿى عمىأف 

ابيـ الحديث"ممحقناخاصًّ استخرىجومف"الجرًح،ليـفيرسالًتو"ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً
عمىالٌتحٌمؿكحكموعميو الشيًخكمايدؿ  أبيحاتـمفاسـً فيوماذكرىهابفي ،كالتعديؿ"كأثبتى

إٍفكجً،كحكـأبيو رعةى منيـىنامرتبيفعمىحركًؼالمعجـً.(4)دىاكأبيزي ا بعضن ـ ،كسأذكري ث
اتـ أبيحى أىبيو يو: ًلشىيخى باختصارو فضًميمىايٌازًالرٌةىعىرٍزيأبيك،أتىرجـي كًكبًر مكانىًتيما، لعظـً يف؛

عميو.

 و:َفِمف شيوخِ  -
،يٌزنًالميىحيىيىبفًيؿػػػػػػػػسماعكا ،افنىسًبفدػػػػػكأحم،بىٍكىبفًحمفًالر عبدًبفحمدأ

سماعيؿبفعبدً بفافػػػسكالحى،يٌنًكالىالخىرصٍنىبفرحٍكبى،شجٌاألىيدعًسىيكأبً،يٌانًيىصبىاألىاللًكا 
حػػالكصى،يٌكتًيريالبىدمحم بفعدكسى،ميمافسيبفبيعكالر ،فةرىعىبفسفكالحى،احالصب بفدمحم 
رٍيبأك،صرمٌالبىعمرىبفدمحم بفاللًعبداسب العىيكأب،(5)نبؿحىبفحمدىأينىابٍاللكعبد عىةزي

                                                           

ظبلـيآخًرالٌميؿ".ابفمنظكر،لسافالعرب)(1  (.5/3281("الغىمىسي
 (.35/363دينةدمشؽ)(ابفعساكر،تاريخم(2
الحديث)ص:((3  (.69ينظر:رفعتفكزم،ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً
ؽالذمصنعوالدكتكررفعتفكزمفيرسالًتو((4  (.369-351)ص:ينظر:الممحى
ك(5 يركمعنيماجؿ  كثير،فكافى أحمدىركاياته لوفيكتابًوعفصالح،كعبًدالًلابنىياإلماـً ف  أبييما،(كا  بلـً

أبييمااإلماـأحمد. ـى عم مفقدنقؿى  كآراًئو،كىماأىـٌ
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اللًػػػػػػالر حمًفبفعىمعبد ػػػػػكمحمٌ،اجالٌنيسابكًرمٌػػػػػـبفالحج ػػػػػكميسمً،الٌدمىشقيٌركبفعبًد بفاد
بفادػػػػكمحم ،ـًالحكىعبدًبفاللًعبدًبفدكمحم ،يٌمشقًالدٍّعقكبىيىبفدمحم ك،كؼالًحمصيٌػػػعى

بفاكيزيد،يٌانًدىمٍاليىاؽىسحىإبفكىاركف،هارىكىبفًسمـميبفدكمحم ،ئقرًالميبفزيديىبفاللًعبدً
.(1)"اىـكىسًكخمؽو،يببًكنسبفحىكيي،ىعمىاألىعبدًبفكنسكيي،مدًالص عبدًبفدمحم 

شيكًخو أىـ  أبك،كًبوتأثرًّا،كعنوركايةن،كأكثرىـلوإفادةن،بإطبلؽكلعؿ  ـي ىكأبكهاإلما
ٍرعىة،حاتـ ـيأبكزي عٌمًةأبيواإلما ـ ابفي رتيف:،ث لذافقدخصىصتييماًبيىاتىيفالترجمىتيفالمختىصى
 بف يسإدرِ  بف ابُنو في ترجمِتو مف "الجرِح والتعِديؿ": "محمَّد وأّما أبوه أبو حاِتـ فقاؿَ  -

لوابنو(2)"ِمْيرَاف بف َداود بف الُمنِذرِ  ابفُ  وىو َحاِتـ. أبو ،الَحْنَظِميّ  الُمْنِذر .كقدجعؿى
في،ترجمةنمطٌكلةنفي"تقدمًةالجرًحكالتعديؿ"كذلؾ امٌماجاءىفييا:فقاؿى بابًكأسكؽيبعضن

ا :-الليرحمىو-أىبيكتابةًبىدءًًمفذيًكرىمى سنةىالحديثىكىتبتييىقكؿ:أىبيمعتي"سىالحديثى
مائىتيفتسعو  .(3)الميحدٍّثيف"إلىالس نةًتمؾىكاختمفتي،سنىةعىشرةأىربعابفيكأىنا،كى
:اآلثارقاؿبناقمةًكمعًرفىتوًكًفقًيو-الليرحمىو-أىبيعمـًمفذيكرىمىاكفيباب
مىيدبفمحم دىحضرتيقاؿى،غىيرهأك،ـىىاشًبىنيمىكلىالعىب اسًبفمحم د"سمعتي رجؿهكجاءىهحي
:مسألةوفييىستىفًتيو اتـأىبيإلىىًصٍرفقاؿى ٍموإدًريسبفامحم دحى ككافىمحم د:أبكقاؿى،عٍنو"فىسى

م اًمٍيرافبفكمحٌمد،ىػػػمكسىبفايـػػػػػػػإبراى:مثؿىمتكاًفركفىمىشىايخالكقتًذىلؾىًفي كأبي،ؿالجى
مىيمىبفيىحيىبفايفػػحيصى ٍرعةكأبي،افػػػػػػسي عبديػػػػكق،(4)كغيًرىـ"زي بفمكسى"سمعتيالٌرحمًف:اؿى

نبؿبفأحمدىرىألكقدٍ،-اللرحمىو-أىًبيؾمفأحفظىرأيتيمىا:ًلييقكؿيإسحاؽى بفكيىحيى،حى
رعةى؟أىبارأيتىلىوفقمتي،(5)كغيرىـنيمىيركابفى،شىٍيبىةأىبيبفابىكركأبىا،مىًعيف  .!(6)ال":فقاؿىزي

                                                           

الحديث")ص:(1 د.رفعتفكزمفيرسالًتو"ابفأبيحاتـكأثريهفيعمكـً أبيحاتـقد55(كقاؿى ابفى (:"إف 
جميًّافيكتاًبو"الجر ذلؾى :كيظيري ا".قمتي شيخن كخمسيفى كأربعةو أباهفيمائةو أفشارؾى حكالتعديؿ"إذييكثري

عنو،كركلعنو لىأبي،أكركيتي كا  إلي  عنو،كأبي،أككتبى مففبلف،معأبي،أككتبتي يقكؿ:سمعتي
 ذلؾى مفالشيكخ.كسيأتيمثؿي أن يماقداشترىكىافيكثيرو  .-إٍفشاءىالل–أبي.مايدؿ 

.1133(،ترجمة7/204(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
(.1/366(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(3
(.1/355)المرجعالٌسابؽ((4
اًني".7/204زادىفيترجمتوفي"الجرحكالتعديؿ")(كقد(5 (:"كيىحيىىالًحم 
(.1/357)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاًتـ،((6
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ابنيوبابنافي فيو:،كغيًرىـالًعمـًأىؿًعندىأىبيجبللةًمفذيًكرمىاكقدبٌكبى كمٌماجاءى
نبؿىبفأحمديسأىلىًنييىقكؿ:أىبيسمعتي"الٌرحمًف:عبديقاؿى ـي:قمتي،الٌرمٌمىشايخًعفحى بفاإبراىي

ًفيقيكافىًزيىاد؟أبىاتركتـيكيؼىقاؿىعىاًفية،فيكىك،مكسى مىيماف،بفميعتىًمرعندىبالبصرةًرى سي
قمنا اًفية،فيىك: مىيد"ابفًعفكسأىلًنيعى كٌممًنييىقكؿ:أىبي"سمعتيالٌرحمًف:عبديكقاؿى.(1)حي
يـ مييـفىأبيتيالتحًديثىسىأليكنيكىانكاكقدٍطىبرٌيةأىؿًحديثًًفيديحى فييىابمدةهكقمتي،عى مثؿييككفي
يـسىًعيدأىًبي يـفىكىٌممًنيأنىا؟أحدٍّثيالقىاًضيديحى :ديحى اٌدةًعفٍنىائيةهبمدةهىىذهإف فقاؿى فقؿ الٌطريؽًجى
ـيمىف الميصف ىبفمحم دىأىتيتييىقكؿ:أىبي"سمعتيالٌرحمًف:عبديكقاؿى،(2)يـ"فىحد ثتيعمىييـ،يىقدي

ًمنؾ،ًلنسمعىًجئنىاإن ما:فقمتيًبو،فىحدٍّثًنيحديثؾىًمفجزءناكتبتيقدٍ:ًليفىقاؿىيكمناالًحٍمًصيٌ
مىيو"قرأتيحتىيىدعنيفىمىـ اجتمعنىاإذىاكن ايىقكؿ:-الليرىحموي-أىبيسمعتيالٌرحمًف:عبديكقاؿى،عى
رعىةكأىبكأىنامحدٍّثوعندى ،أيًعٍدهلـٍثقةوعىفحديثناكتبتيإذاككنتي،االنتخابىأىتكٌلىكنتيزي ككنتي
اأىكتبي رعىةىأىبكككافىًعنًدم،ليسىمى كتبىوقدٍجيٍّدناحديثنارىألإذىاكافىالًكتىابة،ييكثريانتخبىإذىازي
.(3)أىعىادىه"غيًرهعف

ابنيويك بى:فى-رحمىوالل–أٌماكفاتيو ًموسىيٍّدًًمفألىبيظىيىرىمىاقكؿ:"بابيبى كفاًتو":عندىعمى
ـيالكأىناالن ٍزعًفيككافى-اللرىحموي-أىبي"حضرتي بدًبفعيٍقبىةىعففىسألتيو،أعم يىركم(4)الغىاًفرعى

حبىة؟لىو:-كسٌمـعميوالليصٌمى-الٌنبيٌعف برأًسوصي فقاؿى متيفق،مٍنوأقنىعفىمـٍال،: فىيمتى:
فيفكافىاآلثاًر؛كناقمةًالحديثًمعرفةعمًموسٌيدفكافى:قمتي.تىاًبعيىك:قاؿىصيحبة؟لىو:عٌني
ميوكافىمىاكفاًتوعندىيىظيرىأفٍالليفأرادىذلؾىمٍنويىقتًبسيعمًره ياًتو"فيعى محم دي،(5)حى بفاكقاؿى

                                                           

(.1/361)ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ((1
فحة.لمرجعالٌسابؽا((2 ،نفسالص 
فحة.المرجعالٌسابؽ((3 ،نفسالص 
4)( كالتعديؿ" "الجرًح في كترجمىو )6/313 ترجمة األىٍزًدٌم1742(، نىيىار أىبك الغىاًفر عبًد بف "عيٍقبة قاؿ:

كلعف اؽ،كى:العىكًذٌم.رى كلعنو:قىتىادة،كيىحيىبفأىبيإسحى ٍدًرٌم،رى يىحيىبفأىبيكىًثير،أىبيسىًعيدالخي
أبيكىكفيالن ٍزًععفعيٍقبىةىبفعبًدالغىاًفًرىؿلىوصحبىة؟ أبكمحٌمد:سألتي ذلؾ،قاؿى أىبييقكؿي سمعتي

:ال،ًبمسافًمسًكيف". فقاؿى
ابفأبيحاتـ،مرج(5 ذكره( )1/367)عسبؽى الس بلـ" في"تاريخمدينًة بسنده (،2/421(،كركلالخطيبي

اًتـالٌراًزٌم: :أىنشدىنىاأىبكحى كفالٌراًزٌم،قىاؿى :أىنشدىنىامحٌمديبفىىاري قىاؿى
ريٍشدىىىا فيالٌدنيافىأبصٍرتي ًبالٌتق...تفكرتي ٌدهىػػػػػػػػػفالًلخىػػػػػكىلمًػػػػكذٌلمتي

بيىاظىنًّ عبدىىىا.كأىصبىحتي...اػػػتكىٍعدىىػػػػافىأخمفػػػأىسأتي مىكالىىاكقٍدكنتي
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العٌباسً قىاؿىأىسمع،كأىناالمينىاًدمابفًعمىقيًرئى: اتـأبيبمكتًالٌرٌحاليفىمعالخبريكىجاءىنا: حى
مائتيف"كسبعيفىسبعوسنةىشعبىاففيماتىأٌنو،الٌرازم .(1)كى

 أّما أبو ُزرَعة الرّازي:  -

ٍرعى أبيحاتـألبيزي ًمفةترجمةنمطكلىةنفىقدعقدىابفي :"كى في"تقدمًةالجرًحكالتعديؿ"فقاؿى
يىابذىةًالعمماءً ٍرعىةىأبكالر ٌم:أىؿًًمفالرابعةًالطبقةًًمفالن ق ادًالجى بفاالكريـًعبدًبفاللًعيبيديزي
عىمرك(2)يىًزيد" فيذلؾ:"قاؿى امٌماقيؿى ىنابعضن فيعمًمو،كحفًظو،كفقًيو،كأنقؿي بفا،كقدنقؿى
اببفسىٍيؿ رعىةفقاؿ:أبىاكذكرى،صرخى مائىةخمسيفىفيلدىكمىازي ٍرعىة"أبيمثؿيسنةكى ،زي كقاؿى

قكـوكتب،لكؿٍّيفأكثبلثةىابىكتىوإلىالمسجدًمعىإاليخرجييكـهؿ ةقىعىرٍأبكزيكافىعبديالٌرحمًف:"
ـ والقراءةمًلىؽيتفًايىمىقكـوىكؿٍّعمىيقرأييوفىألكافًذمسىيـالٌكتابي ذموالٌكتابىرًآلخلًيقرأيفكتاب،ث
ـ ا،يوأكراقنفًسأؿىقدٍ أكلئؾىارىفإذى،لؾذىمثؿًكىلمثالثًيقرأيث ومعىجىأخرىقدٍيـيككفيفييكمًجعكا
فىكتابى المىيجئييـ ذلؾىعمىقرأييىذمكافىالٌكضعًإلى إلى غيرًمًيقرأيفىئييبتدًفىالمكافًييـ أفٍف
 ؿيـأك منٍحدوأـمفستفيًاليىيكـووكؿ أبيدىذاؾىـ؟فكافىكًمجمسًكؿ غتـ؟كماأمىيـ:إلىأيفبىلىيسأى
ـيكى،مثؿيكىشً،كبالعىاةًدىجمسوكىذابالغىمى ."عمىىذادرىقىثيفىحدٍّفالميامًأحدنالأعم

عبدي البىٍصًرمًٌغيىاثبفالكاحدًكقاؿى ٍرعىةىأىبكرىأىل"مىا: قاؿى،اأحدننفًسومثؿىًبعىينوًزي
مىمىةىبفحم ادعفكتبىالكاحدًعبديككافى:يىقكؿأحمدىبفاالحسفىكسمعتي ،سى بفاكحم ادالكتبى

يد سفًأصحابىلقيىزى أبكمحٌمد:،ًسيًريف"كابفًالحى بخطٍّورىاىيكيوبفإسحاؽكتابى"قرأتيكقاؿى
ٍرعىةأىبيإلى يكـوبؾىأزدىادإٌني:زي عمىؾىاٌلذمللًالحمديفى،سركرناكؿ  مفكىىذا،سن تويحفظيًمٌمفجى

ـىبفكأحمدالًعمـ،طالبياليـكإلىيويىحتاجيمىاأعظـً ميؿًذكًرؾىفييىزاؿيالإبراىي يىكاديحٌتىالجى
فٍ،ييٍفًرط ،الس ن ةإظيارًًمفأكصيتيؾماًبنىحكإليوكتابؾىكأقرأىًني،إفرىاطاللًًبحمدًفيؾىيىكفلـٍكا 
كلةلمباطؿًفإف أكصيتؾىمىاعمىىفىديـ،خيرناالليفىجزاؾى،الميدىاىنةًكتىرؾً ـ ،جى ن ؾى،يىضمىحؿ ث كا 
وأحب ًمٌمف ٌنيكزينىوي،صبلحى فىأيسىر كالًحفظًالًعمـًًمفعميوأنتىمىاالقىادميفىإخكاًننىامفأسمعيكا 
عبدي،ًبذلؾ" رعةىأبىا"سمعتيف:الٌرحمكقاؿى نبؿبفأحمدىكذكرىزي :لىوفىقمتي،دفترىهأعطىاهكأٌنو،حى

                                                           

الٌسبلـ)(البغدادم،تاريخ(1 2/422مدينًة منياجؿ  اترجمةهقدأفادى ًطيب"أيضن (،كألبيحاتـفي"تاريًخالخى
ترجمكه. الذيفى

أبيحاتـفي"الجرحكالتعديؿ")(2 اجعميا1543(،ترجمة5/324(كقدترجمىوابفي ،كلىوترجمةهمفٌصمةهأيضن
الٌنبكٌية"ل الس ن ًة في الٌرازمكجيكديه رعة "أبيزي مفرسالًتو: األكؿ الباًب في سعدمالياشمٌي الدكتكر و
 (كمابعدىىافىمتيٍنظىر.1/45)
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نبؿبفأحمديكافى ،إلىيواالختبلؼىأيكثريكنتيلىعىمًرم،إم:فقاؿىإلىيؾ؟كتابىودفعىحيثييىعًرفيؾىحى
نبؿىبفأحمدى"سمعتيأىحمىد:بفالحسفيكقاؿى،كيذاًكريًني"كأذاكريهأيساًئميوككنتي عز –اللىيىدعكحى
ٍرعىة"ألىًبي-كجؿ  محم دي،(1)زي اأىبقىىًبخيروالمسممكفىيزىاؿي"ال:الن يسىابيكًرمٌيىحيىبفكقاؿى –الليمى

كجؿٌ ٍرعىة،أًبيًمثؿىليـٍ-عٌز كجؿ –الليكافىكمىازي ًإالًٌليترؾى-عٌز أًبيًمٍثؿيكًفييىااألرضى
ٍرعىةى ـيييزي ٍرعىةىأبىادىحيػػػػػػيمكجعىؿىًيمكه...ػػػػػجماالٌناسىعمٍّ ييكن،ًثير"ػػػػككبلـوفيزي فػػػػػػػػباسيػػػػػػكقاؿى
بدً رعىةى"أبك:األىعمىىعى اتـكأىبكزي ،لممسًمميف"صبلحهبىقاؤىمىا:كقاؿىليمىاكدىعىا،خرىاسىافإمىامىاحى

محٌمدي مؼى"مىا:ميسًمـبفكقاؿى رعىةأىبكخى يقكؿي،مثمىوزي ٍرعىةىكأبيكفاةًبعدىككافى دربنداف:زي
كذلؾ:"إ،(2)الًعمـ" يقكؿي ـى مسًم ابفي ابىأف ا ك،ةيىأىييـفًعؿىجىايرنخىكـوقىبًأرادىإذاالىعىتىاللىف ككافى

.(3)"-جؿٌكىعز -اللًفآياتًمًيةهآةىعىرٍزي

الٌرحمف:كقاؿ رعىةكأىبك،ٍيرىاًنيٌالطٌاللًعبدًأىبكلىوكذيكرىيىقكؿيأبي"سمعتيعبدي :فقاؿزي
ٍرعىةأبككافى" ـى،يٌانًيرىالطٌاللًعبدًأىبيًمفأىفيىـزي ،كغيًره"كالحديثًًبالًفقوًشيءوبكؿٍّمنوكأعم

إمىاـ" رعةى ا:"أبكزي أبكحاتـأيضن نىيدبفالحيسيفًبفعًمي كقاؿى،كقاؿى ا:الجي ـىأحدنارىأيتيمى أعم
رعة،أىبيًمفكمنقىًطعيىاميسنًدىىاأىنىسبفمىالؾبحديثً خاٌصةنكلكفٍ،العمكـًسىائريككذلؾىزي
اًلؾحديث أىبك،مى ٍرعىة:كقاؿى ا"رىأيتيزي ـييىرلًفيمى مىيوالليصٌمى-الٌنبيٌمىسجدًفيكىأىٌنيالٌناًئ عى
،يىميوكاٌلذمالمٍقعدًمكضعى-كسٌمـعمىيوالليصٌمى-الٌنبيًٌمنبىرًعمىىيىًدمأمسىحيككىأىٌني-كسٌمـ
أىنتىىىذافىقاؿ،ًبحٌرافمعنىاكافىسىجستىافأىؿًمفٍرجؿوفىقىصصتيوعمىى،أمسكتيوثـٌ،يىًميوكاٌلذم
كثيرأحفظيالذىاؾىإذٍككنتي،يفىكالتابعكالٌصحابةً-كسٌمـعمىيوالليصٌمى-الٌنبيٌبحديثًتيعنىى
ـ كغيًرىـ،كالثكًرمٌ،كمىالؾ،األىكزىاًعيٌمسائؿًًمفشىيءو أبي،(4)بىعد"ًبوعًنيتيث لوابفي كلقدعٌبرى

" فقاؿ: ا أيضن ثانيةن ؤيىا ري ولىدرىبيكبثىعمي كأف المناـًفيرأيتي:يقكؿةىعىرٍزيأباسمعتيحاتـ
مـكالعًيرًبالخىفاشتيرى،يشتيرىأفٍهتعبيري:دمحمٌأبكقاؿى.اؽقىدًخطكطه ابفي ".أٌمافيكفاًتو:فٌبكبى

اأبيحاتـ:"باب ٍرعىةىألىًبيظىيرىمى سمعتيقاؿىالٌرحمفًعبديحد ثنىاكفاًتو.عندىعىمموًسىٌيدًًمفزي
يىقكؿأىبي ًبينيوييىعرىؽيمىٍبطيكننامىٍطعيكننازرعىةىأبكماتى: ميٍسًمـبفلمحٌمدفقمتيالن ٍزعًفيجى مىا:

بىؿبفميعاذعفييركل:ميٍسًمـبفمحٌمديفقاؿىالم وي؟ًإالإلوىالالمىٍكتىتىمقيفًًفيتحفىظي قىبؿفىًمفٍ،جى

                                                           

 (.5/325(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
مكتيودربندافالًعٍمـ".!5/326(كجاءىفيترجمتوفي"الجرحكالتعديؿ")(2  ("ككافى
 .(2/680الخميمي،اإلرشادفيمعرفًةعمماًءالحديث)((3
(،كمابعدىا.1/328(كتنظرىذهاألقكاؿكٌمياعند:ابفأبيحاتـ،"تقدمةالجرحكالتعديؿ")(4
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ـ أفٍ ميًدبفعبديركىل:فقاؿىالن ٍزعًفيكىكىرىٍأسىوزرعىةىأبكرفعىيىستىًت عفروالحى بفاصاًلحعف،جى
مىيوًالم ويصم ى-الن ًبيٍّعفً،ميعىاذعف،مير ةىبفكًثيرًعىف،عىًريبوأًبي آًخريكافى"مىفٍ:-كسم ـعى

ن ةدىخؿىالم ويًإالًإلىوىالكبلًموً ارى.(1)"الجى ةنالبيتيفصى ج  رمىفًٍببيكاءًضى الٌرحمفًعبديحٌدثنا.حىضى
ٍرعىةىأىبيعٍـّابفًإسمىاعيؿىبفدىأحمسمعتيقاؿى رعىةىأبىاسمعتييقكؿ:زي اٌلذممىرضوًفييقكؿزي
ياًبرحمًتؾى:قمتيإلٌي؟اشتقتىعمؿوبىأمًليقاؿىفإفٍرؤيًتؾ،إلىأىشتاؽيإنٍّياٌلميـ :ًفيومىاتى
الًلًبالٌرمٌ،(2)رىٌب" عميورحمىاتي كًستيفأربعوسنةىاإلثنيفيكـى،ًحٌجةًالًذمًمفيكـوآًخر"كتيكفيى

مئتىيف، .(3)سنة"كستيفىأربعنابىمغىكقدٍ،الثبلثاءًيكـىكدففىكى

بأٍف عمىشيكًخابًفأبيحاتـالبأسى كقدسٌجؿالدكتكررفعتفكزمعٌدةىمبلحظاتو
 أنقمياىنا:

ف .1 برأيو يعتد  مفإماـو أكثري كثٌقىيـ قد ، شيكًخوعدكؿه فيالكثيًرجؿ  كليسى الٌرجاؿ، ينقًد
أمانتىوكصدقىوفيركايًةالحديث. بتيمةوتخدشي  منيـمفاٌتيـى

الحديث،كفقًيو .2 فيعمـً البارزيفى قكٌمباألعبلـً بأكثرمفسببو أٌنوبيؤالًءالشيكًخقداٌتصؿى
 الٌصنعانٌي، الٌرزاًؽ كعبد عييىينةى، بف بسفياف اٌتصؿى فقد عصره، الجٌراح،قبؿى بف كىككيع

نيمىير،اكيحيى بف الًل كعبد المدينٌي، بف كعمٌي الٌطيالسٌي، كأبيداكدى القٌطاف، بفسعيد
سحاؽبفرى عفكيىاىيكا  كغيرىـ كالٌشافعٌي، كمالؾ، كيحيىبفمعيف، بفحنبؿ، كأحمد و،
 .(4)طريًؽتبلمذىًتيـ

ـى .3 نقمكاإليوعم الشيكخالذيفى لوشيكخهأئٌمةالحديثًأٌنوبجانًبأكلئؾى عصًرهكافى كالفقوقبؿى
فيالحديث:كأبيحاتـ،فيعصًرهبرزكا رعةى،ككانكامفأعبلًموالبارزيفى كابًف،كأبيزي

رعةالٌدمشقٌي.،كىارىهالٌرازٌيكف  كأبيزي

                                                           

المىكتى)ص:((1 نىائز،بابتمقيًف أبكداكدفي"الس نىف"،كتابالجى ـي اإلما ركاه ،3116(،ح561كالحديثي
سناده ،كا  حٌباف،كالذىبي  ٍمع،ككثٌقوابفي فيوصالحبفأبيعىريب،قدركلعنوجى التحسيف،ألف  يحتمؿي

الثقات) حٌباف، ابف مقبكؿ. حجر: ابفي فيو  الكاشؼ)6/457كقاؿى الذىبي، ابفحجر،1/497(، ،)
(.273تقريبالتيذيب)ص:

(.346-1/345(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(2
(.12/33(ينظر:البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)(3
ـيىؤالءإلىابًفأبيحاتـفيحديثيعفمصاًدًرهفيالٌنقًد.((4 عم كصؿى ككيؼى بعًضذلؾى كسيأتيتفصيؿي
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الكبار .4 الشيكًخ مف بو البأسى بعددو ظفرى قد ع،أٌنو الٌسففحصمكا تقٌدمتبيـ مىالذيفى
بيـاألسانيدى،عمميـكاكتمؿى،الخبرًةكالتجربة ،العاليةكأدرؾى فيذلؾى الفضؿى كالذميبدكأف 

 كدٌلوعمىىؤالءالشيكًخالكبار.،ألبيوإذاصطحبىومعوفيبدايًةحياًتوالعممٌيةً

نيفة .5 مفىؤالًءالشيكًخكاحدهمفأىًؿالٌرٌممفأصحاًبأبيحى أبيحاتـكيبدكأٌفا،ليسى بفى
 دائرناقد كافى الذم بالصراًع كىؤالءتأٌثرى الحديًث أىًؿ الٌرم،بيف أىًؿ عف عزؼى ككما

الحديث أىًؿ بينيـكبيفى الدائرًة فيخصكمةو،لمخصكمًة دخمكا آخريفى عفقكـو فقدعزؼى
معأىؿالحديث آخرى ًربسبًباالختبلًؼفيتفسيككانتىذهالخصكمةي،أخرلمفنكعو
مفالقكًؿبخمًؽالقرآف-كجؿٌعزٌ–بعًضمسائًؿالعقيدةمثؿصفاًتالًل ،كمايستىتبعيذلؾى

 أكالقكؿبأٌنوغيرمخمكؽ.

مفشيكخً .6 العربيًةإلىجانًبركايتولمحديثًكافى ،الفقوأكاىتماموبً،ومفتضٌمعىفيعمكـً
كعمىربفشىب ة،ًرمٌتىخٍبفعبىادةالبىكمحٌمد،كمنيـإسماعيؿبفإسحاؽبفحٌمادالقىاًضي

يًرٌم.  الن مى

الشيكخ .7 ىؤالًء عف لمتحٌمًؿ كاحدةه طريقةه حاتـ أبي البًف يكٍف طرائؽ،(1)لـ لو كافى إٌنما
 ىي:،متعددة

عنيـأكالن .أ يكتبي ـ يسمعيمنيـمافيكتاًبوعنيـ،الٌسماع:كغالبناماكافى ،ث عمىذلؾى يدؿ 
 منوقكلو نسمًع ألىف فكائدىه "كتبنىا : الكنىانيٍّ نىصر بف فىتح ترجمًة فيو،في ،فتكٌممكا

نسمٍعًمنو"،كىضٌعفكه ـٍ ـ يسمعيمفالشيخ،(2)فم ث أىكالن أٌنويكتبي ككذاقكلوعفبعًض،فيدؿ 
(3)فمـيتًٌفؽلنىاالٌسمىاع"،الشيكخ:"كتبنىاًمفحديًثوًلنسمعىمنو ذاكافى .كا  الكبلـً عندى ينص 

عنو ،عمىبعًضالشيكًخأٌنوكتبى كالييبٌيفأٌنوقدسًمعمنوفإٌننامفبعًضأسانيًدهندرؾي
عنيـ كتبى ييبيفأٌنولـيقًضلوالٌسماع،أٌنوقدسًمعمفجميًعالذيفى ـٍ ،مال فقدقاؿمثبلن

عنو" "كتبتي عىكؼالًحمصٌي": بف "محٌمد "ا،(4)في في ـ  عمىث يدؿ  ما يذكري لتقدمًة"

                                                           

الحديث)ص:((1 (.132كينظرفيبياًفطرًؽنقًؿالحديًثكتىحٌمموعندىأىًمو:ابفالٌصبلح،عمـك
.518(،ترجمة7/91يحاتـ،الجرحكالتعديؿ)ابفأب((2
.1297(،ترجمة7/236)المرجعالٌسابؽ((3
.241(،ترجمة8/52)المرجعالٌسابؽ((4
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يقكؿ" بفعىكؼالًحمصٌي محٌمد "سمعتي فيقكؿ: منو يكتبعفالشيًخ(1)سماًعو كقد .
كاحد كتابةنكسماعنافيكقتو يقكؿعفيحيىبفمحٌمدالٌنيسابكًرٌم:،ساعةىإمبلئوفيككفي

الشيكًخقد(2)فًظو"أىممىىعمىينامفحً،ةعىرٍبيزيبيكأىأىمحضرًبًمٌمنوبالرٌسمعتي" .كغالبي
أبيحاتـ ابفي منيـ كىي،سمع كسيمة أرفعى الشيكخ عف تحٌممو في اختارى أٌنو يدؿ  ما

الٌصبلح:"،الٌسماع ابفي  .(3)"اىيرمىالجىعندىاألقساـًأرفعيسـيالقًكىذاكماقاؿى

كثيرةه .ب الٌدكرٌم"القراءةيعمىالٌشيخ:كىذه مف،عف"العٌباسبفمحٌمد كيبدكأٌنوقدسمعى
عندىه ما بعضى الشيًخ عميو،ىذا قراءةن اآلخرى البعضى في،كسمعى فقاؿى يسمع؛ كىك

منومعأبي" يحيى،(4)ترجمتو:"سمعتي عنوأقكاؿى ينقؿي احينما كخصكصن الغالبى كلكف 
 .(5)"مٌكرًالدٌدمحمٌبفاسبٌالعىعمىقرئبفمعيفيقكؿ:"

ق .ت عندىهاإلجازة:كىذا كنادره كالكتابةً،ميؿه آخرى مختمطةنبطريؽو ،كقدجاءتىذهالطريؽي
أبي البًف قدأجازى الر ىىاًكٌم" بفسميمافى أحمدى إف  في"الٌسير" قاؿى الذىبٌي أف  كمفذلؾى

قاؿ:"،(6)حاتـ ،(7)"وحديثًبعضًبًي إلككتبى،وعنٍأكتبٍوكلـٍكتيأدرىكعندماترجمواألخيري
ازة. مكاتبةنمعًإجى أٌنوتحٌمموعنوكافى  فيدؿ 

بحدً .ث و شيكخي إليو يكتبي ما ككثيرنا فى،يـيثًالمكاتبة: مى،كاًئدىـأك مفٍأك عندىىـ مؤلفاتًا
التييى اآلخريفى قكلوفيترجمةً،رككنىياالعمماًء :ؿنبىحىبفدأحمىبفاللًعبدً"كمفذلؾى

مؿًعًكبً،بيوأىبمسائؿًإلي ككتبى،ازز البىالؾمىبفراىيـإبفمًومعىكسمعتيولقيتي
أفٌ(8)"يثدًالحى  كماتقٌدـفي"الٌرىاًكٌم".،ىذهالمكاتبةىكانٍتمقركنةنباإلجازةً،كالغالبي

                                                           

(.1/340تقدمةالجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،((1
.774(،ترجمة9/186ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
الحديث)ص:((3 .(132ابفالصبلح،عمـك
.1189(،ترجمة6/216)مىرجعسبؽىذكريهابفأبيحاتـ،((4
في"تقدمةالجرحكالتعديؿ")((5 .(1/269كمفىذهالمكاضًعمثبلن
(.12/475الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((6
.59،ترجمة(2/52)مىرجعسبؽىذكريهابفأبيحاتـ،((7
.32(،ترجمة5/7ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((8
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عندىهالًكجادىة:كىيقميمةهجدًّ .ج يٌانًيىصبىاألىرعمىبفحمفًالرٌعبدًكتابًفيرأيتيكمنوقكلو:"،ا
كؼيا يترجمًةمحٌمدبفمسمـابفكقكلوف،(1)..."وطٌخىبًةعىرٍزيأبيًإلىأٍصبىيىافىمفًٍبريٍستىةىلمعري

ابًفأبي(2)"وعنٍكتبىقدٍوخطٍّبًةرعىزيبيأىكتبًفيكجدت :"كىارىة الٌتحٌمؿعندى .فيذهىيطرؽي
القراءةيعمىالشيخ،كأكثرىاىك"الٌسماع"،حاتـ ـ   .(3)ث

 المقصد الثاني: تالميذه:  
،أىؿًبيفىفيعةًالرٌحاتـأبيابفًًلمىكانةًكاف" ميكٍّالًعٍمـً كذييكعًالحديث،ًعمـًفيمنزلًتوًكعي

ؿىالذيفىالتبلميذًمفطائفةهوحكلىيىٍمتىؼ أىفٍفياألىثىرًأىكبرًصيًتوً أماكفىًمفٍإليومنيـالكثيريرىحى
ٍفكىكيىًرديكفىو،عممًمفميكفىيىٍنيىشىت ى؛ تىوكييًفيديكفىو،ثقافتًصى ذىحاتـأبيابفىأف فكما.ًخٍبرى عفأخى
ٍـّالكثيرًالعددًذلؾ ذىقدفإن والشيكخ،مفالغفيرًكالجى ـىعنوأخى اكثيرهعددهالعم كاةًالرٌمفأيضن
ييـٍعنو،األىٍخذًفييتنافسكفىكانكاالذيف ـىالقاسـكأبيطكيمةن؛مبلزمةنويالزىمىكبعضي بفًاإبراىي
أبيعفكأكثىرى...":عساكرابفيفيوقاؿالذمالكاعًظ؛مٍّاذًالن ٍصرىابىمىٍحميكيىوبفًأحمدىبفًمحم دً
ر اح،بفيسىعًبفدمحمٌبفككأحمد.(4)"مصن فاتوًبسىمىاعًعميوكأقاـمحم د، بفاالعىب اسأبيالجى

اًس،الن  بىًعيٍّح  اراكًػػػػعسابفيوػػػػعنقاؿىالذمظ؛افًػػػػػػػػػػالحرمٍّػػػالًمصٍالر  عبدًىػػػعماـػػػػكأق...":أيضن
.(5)"...كثيرةنمنوسماعاتيويككانتٍميد ةن،حاتـأبيبفحمفًالر 

ذىكرب ما نويلواكىر اقنالركاةًبعضىحاتـأبيابفياتخى عساكرىابفيركلفقدكيتيبو؛عمىيىٍأمى
سىٍيفاإلماـًطريؽًفمً ٍنبمي،األىٍصبىيىانيٍّرعفىجىبفعميٌبفالحي محم دبفىأحمدىسمعتي":قاؿالحى
ًميؿبفًا :يقكؿـحاتًأبيابفىسمعتي:يقكؿحاتـأبيبفالرحمفعبدكىر اؽى،الرازم الت ًميًمي سى

نبىؿ،بفىأحمدىييًحب الر جؿىرأيتـيإذا:يقكؿأبيسمعتي .كرب ما(7()6)"سين ةصاحبيوأنٌمكااعمىفىحى
لنفًسومستممينا أبيحاتـ "،اٌتخذابفي فيترجمًة الخميمي  بفامحم دبفأىحمدالعىب اسًيأىبفقاؿى

                                                           

(.1/341(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(1
(.8/80)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((2
الحديث)كينظر((3 فيعمكـً كأثره ابفأبيحاتـ المبلحظاًتعمى93-70:رفعتفكزم، تفصيؿي كفييا ،)

فيطرًؽتحٌممو. شيكخو،ككذاتفصيؿه
(.7/104ينةدمشؽ)ابفعساكر،تاريخمد((4
(.5/437)المرًجعالسىاًبؽ((5
(.5/293ابفعساكر،تاريخمدينةدمشؽ)((6
لىىنانقمتيومفمقدمةتحقيؽ"عمؿالحديث")((7 (،كقدعٌدكالواثنيفكأربعيفكمائةتمميذنا.244-1/225كا 
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اًتـ،أًبيابفىسًمعىحاًفظالبىًصيرالحسىيفً يىقكؿكسًمٍعتيوحى اًتـأىًبياًلبفًأىٍستىٍمميكنتي: ًفيحى
اًتـأًبيابفًأىصحابًًمفًبالر مٍّمىاتىمىفٍآًخريكىكى...اإًلمبلءً .(1)"حى

عمىحركًؼاليجاء امفتبلميًذابًفأبيحاتـمرتبيفى الحصرنابعضن ىناتمثيبلن ،كأذكري
مكاضعىترجمتيـباختصار: كأذكري

بفادػػبفمحم ديػػػػػػػحمأاسكأبكالعب ،(2)مٌيرًحًدالبىػػػػػػػبفمحم ديػػػػحمأيفًػػػػػػأبكالحسكمنيـ:
بفايفسىدالحيػػػػػػػػكأبكأحم،(4)جيٌانًيىالمىبفالقاسـًأحمديأبكعبًداللك،(3)ادالرازمٌدىزٍبفيىاللًعبدً
،يٌانًصبيىاألاللًبدًمدبفعىحىيٌبكعمًأىك،(5)مٌكرًابييسىالنٌيٌيمًىالتمًحيىدبفيىبفمحم يٌعمً كقاؿى

أبيحاتـ" عفابًف "أكثرى ميمٌي: ،(6)الخى دمحمٌبفاللًعبدك،(7)يزبفمىٍردىؾزًالعىبدًبفعىكعمٌي
البيكشنجًاافيٌحىبفعفرجىبفا يىانٌي سى،(8)يٌلحى عبدعًكأبك محم اللًيد عبدًبف بف الكىابًد
اًكـ،(9)ازمٌالر الحى كأبكحاتـمحٌمدبفحٌباف،مٌيسابكرًالنٌدحمىأىبفدمحمٌبفدمحمٌكأبكأحمد

،(11)اـمٌتىكالدًبفجعفرالٌرازٌماللًبفعبدًديسيفمحم أبكالحيك،(10)-صاحب"الثقات"–البيستٌي
عبديالر حمًفبحرناال،(12)جيٌانًيىالمىبفالقاسـًكيكسؼي .(13)كمىاكصفىوالذ ىبيٌّ،تيكدٍّرهالدٍّالءككافى

 
 

 
                                                           

(.2/692الخميمٌي،اإلرشىاد)((1
(.64/285دمشؽ)مدينةتاريخ(ابفعسىاًكر،(2
(.36/125)المرجعالٌساًبؽ((3
(.5/175)المرجعالٌساًبؽ((4
(.8/627)ٌسبلـمدينةالتاريخالبغدادم،((5
.463،ترجمة(2/691الخميمي،اإلرشادفيمعرفةعمماءالحديث)((6
.6350،ترجمة(13/482)مرجعسبؽذكرهالبغدادم،((7
(.2/150تكضيحالميشتًبو)ابفناصرالٌديف،((8
.316،ترجمة(16/427الذىبي،سيرأعبلـالن ببلء)((9

فيترجمًةأبيحاتـالٌرازٌمفي"الثٌقات")((10 حٌبافى ابفي م دعبديالر حمًف9/137قاؿى د ثناعىنوابنيوأبكمحى (:"حى
م د".  ابفميحى

.6515ترجمة(،53/335تاريخمدينةدمشؽ)ابفعساكر،((11
 (.3/51(،كتذكرةالحٌفاظ)7/533(،الذىبي،تاريخاإلسبلـ)35/357)المرجعالسابؽ((12
 (.13/264(الذىبي،سيرأعبلـالن ببلء)(13
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، َوالِفقِيّي:  المطمب السادس: مذىُبو الَعَقِديُّ
 المقصد األوؿ: مذىُبو الَعقِدّي:

شىيءكعقيدةيالٌناقدً الذمييبنىىعميوكؿ  ،ىياألساسي لكؿٍّ منيا كالٌركيزةيالتيييؤىٌصؿي
معٌيفألٌنويعتقدياعتقادنامغىايرنافقديرفضي،كأحكاًمو،أعماًلوكأقكالوً عفشيخو التحٌمؿى ىذاالٌناقدي

عنيـ،لعقيدىًتو معٌينيفليتحٌمؿى نحكشيكخو معينةنيتحٌمميا،أكيٌتجوىذاالٌناقدي أحاديثى أكيختارى
يدي ىناالعقيدةىالتيكافى كٌموأبٌيفي ًبيا.كلذلؾى ابناءنعمىعقيدًتوالتييىديفي أيضن ـيابفي بيااإلما في

ًكٌم:أبيحاتـالٌرازٌم. مى الحى ياقكتي أحمديبىغم تىأفٍإلىكجماعةوةوسن أىؿىالرمٍّأىؿيككافى"قاؿى
بتصنيؼًاسيالن إليوتقٌربىفىيـبىكقر ،ويأىمىكأكرـى،شيعىالت فأظيرى،اعمييىيٌانًاردىالمىسفًالحىبفا

ذلؾىككافى،البيتًأىؿًفضائؿًفياكتابناتـحىيأبًبفحمفًالر عبديولىؼىفصن ،ذلؾىفيالكتبً
.(2)"275سنةًفيعميياوًبًميتغىكى،(1)دًمًعتىالميأٌياـًفي

حتىتغمب سٌنةكجماعةو أىؿالر ٌمبمافييـعبدالٌرحمًفكانكاأىؿى أف  ييقٌرري فالحمكم 
بفالحسيًفكأظيرى تأييدنا،التشٌيعىعميياأحمدي الكتبى لوالٌناسي ،كتزٌلفناإليو،فصٌنؼى كمنيـابفي

أبيحاتـ!!

،كًفريىةهمنتىحمةه،كالذميبدكأٌنياقٌصةهباطمةه،كذايقكؿ مفأفيككفى كعبديالٌرحمًفأجؿ 
ذلؾ فيالكىرعً،قدصنعى إماـه بع،كالٌديف،كىك دينىو قمػأفىيىبيعي مفالٌدنيا كىكرضو ككيؼى يؿ؟!
 اللى كجؿ –يديفي الرافضةى-عٌز ضيبٌلؿ،كغيرىـ،كالقدرٌيةى،كالمرجئةى،بأف  مف،مبتدعةه مير اؽه

ي اؿ.كقدشٌنعىعمييـكغمٌ رعةى،أبيوظىكشٌدد؛فمٌمانقمىوًمفميعتقدًالدٍّيًفجي بقكًليما،كأبيزي كقاؿى
" ةىكأف ،كٌفارهالجيًمٌيةىكأف ،ؿضبٌلالمبتدعةيكالقدًري ةي،ؿضيبل كالمبتدعىةيكىالميرًجئىةيفيو: الٌرافضى
كا ٍيغًأىؿًبًيجرىافًيىأمرافًزٍرعىةىكأباأبيكسمعتي...مير اؽكالخكاًرجى،اإًلسبلـىرفضي كالًبدعًالزى

                                                           

طمحةيالن اصر(1 أخكهالميكفؽي مستضعىفنا،ككافى مائتيف،ككافى كى كخمسيفى مىالل:بكيعىسنةىستو عى ("الميٍعتىًمدي
ىككأخكهالمكفؽيطمحةيكالشريكيًفىكا عمىأمكًره،ككانٍتدكلةيالمعتمًددكلةنعجبيةىالكىضع،كافى لغالبي

كالسك ة، الخطبةي، لممعتمًد الخبلفة، كقىكديفي كالن يي، األمري طمحةي كألخيو الميؤمنيف، بإمرًة كالتسٌمي
كترت الٌثغكر، كمرابطةي األعداء، كمحاربةي العىساكًر، ذلؾى عٍف مشغكالن المعتًمدي ككافى كاألمرىاء، الكزراًء يبي

الٌسمطانية اآلداب في الفخرم طبىاطبا، ابف ينظر: كمائتيف". كسبعيفى تسعو سنةى المعتمدي كماتى ًبمذ اتو.
 (.250)ص:

 (.3/121الحمكم،معجـالبمداف)((2
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مجالسةًعىفكيىٍنيياف،آثىارغىيرًفيبرٍأموالكتيبًكضعىكينًكرىافً،الٌتغًميظًأشىد ذلؾىًفييغىمٍّظىاف
ـصاًحبيييٍفًمحال:كيقكالف،ٌمًميفكالمتىكتبًًفيكالٌنظىرًالكبلـًأىؿً .(1)"أبدناكبلى

"كبً قاؿ: ـ  أىث أقكؿي اإلسبلـ،نا"و رفضكا ضبٌلؿه مبتدعةه الركافضى يرلأف  بؿ،فيك
ىجراًنيـ أشد ال،كيرلكجكبى فعميوقكلىو،تغميظكيغٌمظيفيذلؾى منوأفييخالؼى كيضعى،فيؿيعقؿي

أرادكا ما القصةفيسنة،ليـ تمؾى حيفى كافى عيميرىه أٌف أضٍؼإلىذلؾى الييتٌصكر. مٌما فيذا
أبكهحيًّا،(كافخمسةنكثبلثيفسنة275) في،ككافى صغيرو شابو عمىكبلـً الٌناسي كىؿييعٌكؿي

أبكه،بيوخاٌصةنمعكجكًدأ،عمره كافى أيفى ـ  يردٍعو،ث ـٍ أىؿ،كيزجره،كلماذال كييجرهكماييجري
ليًذهالقصًةسندنا،الًبدع؟! ماذكرى الحمكم  فإف  ذلؾى ،كالمستندنا،كفكؽى بكجوو –فميسٍتتصح 
.(2)-كالليأعمـ

اتـعمىعقيدًةالٌسمؼً الر حمًفبفأبيحى حابةً،كعبدي ،فاقتفىأثرىىـ،التابعيفىك،مفالص 
ييـ طريقيـ،كتبعىنيجى أصكؿًفيةًالسن أىؿمذاىبًعفرعةىزياكأبىأبيسألتي":فقاؿى.(3)كسمؾى

فياالعمماءىكنىأدرى":االفقىكمايعتقداًفمفذلؾاألمصارًجميعًفيالعمماءىعميواكىأدرىاكمىيفالدٍّ
يزيديكعمؿهقكؿهاإليمافىـأف مذاىبيًمفٍا،فكافى،كيمنناكشامنا،ا،كعراقن:حجازناألمصارًجميعً
يرهكشرٌقىال،واتًجيىكؽبجميعًغيرمخمياللًكبلـيص،كالقرآفيكينقي كجؿ –همفاللدرخى .-عز 
كقىىأفٍإلى كجؿ –اللىف ا اؿ: بىعمىعرشً-عز  كمىخمقًمفٍفهائًو، و،بًوفيكتانفسىاكصؼىو،

لسافً كىكعمى ببل أحاطىرسكلو، الس ًميعي،اعممنشيءوبكؿٍّيؼ، كىيكى شىيءه كًمثًمًو ليسى
الذمنقمىوعفأبيوكأبي(4)..."اٍلبىًصيري أبيحاتـكبلمىوبالتأكيًدعمىأٌنويعتقديبكؿٍّ ابفي ـي .كيخت

ٍرعىةفياعتقاًدىمىا أنا".،زي فيقكؿ:"كًبوأقكؿي

                                                           

 (.107-1/106البللكائي،شرحأصكؿاعتقادأىؿالس نةكالجمىاعة)((1
عبدىالٌرحمف270-1/269ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)((2 ـى اإلما أف  (،بتصٌرؼ.أقكؿ:لكٍفلكفرضنىاجدالن

فييـمعتقدىأىًؿالسٌنًةكالجماعة،المعتقدى أٌنولفيعدكى كتابنافيفضائؿأىًؿالبيتفالجزـي فعبلن قدصٌنؼى
 .-كالليأعمـ-مىالرافضًة،الٌركافًض،بؿلعٌموسيرد فيوع

يينظرفيمكقًفومفالمبتدعًة،كالجيمي ًة:محم دعبدالرحمفالمغراكم،مكسكعةمكاقًؼالس مؼفيالعقيدًة((3 كى
(.5/122كالمنيًجكالت ربية)

4)( كالجمىاعة السن ًة أىًؿ اعتقاًد أصكًؿ شرحي البللكائي، تيميى1/104-105( ابًف كينظر: تعارًض(، دىرء ة،
(.كينظرفيالقكًؿبخمًؽالقرآًف،كمتى188(،كالٌذىبٌي،العٌمكلمعمٌيالغىف ار)ص:6/257العىقًؿكالن قؿ)

يمانيـبالقىدًر،خيًرهكشرٍّه: أىًؿالسنًةكالجماعة،كا  المرجعالسابؽحدىٌثفياإلسبلـ؟،كفياإليماًفعندى
(3/205(،)4/459(،)4/346.) 
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الٌ في"كقاؿى كتبًبعضًفيككجدتي":"اعةمىكالجىةًن الس أىؿًاعتقادًأصكؿًشرحبللكىائي 
امذىبني:يقكؿيمنوسمعىامٌمً-اللورحمى-ازمٌالرٌيٌنظمًالحىالمنذرًبفدريسىإبفدمحمٌحاتـأبي

،بإحسافـبعدىيكمفٍ،كالتابعيفىوكأصحابً-ـكسمٌعميوالليىصمٌ-اللًرسكؿًاتباعيناكاختياري
بفاأحمدىاللًعبدًبيأى:مثؿاألثرًأىؿًبًػػبمذىمسؾًكالتٌ،ـػػػدعيًبًعًػػػمكضفيرػػػػظالنٌكترؾي
بىكالذٌ،كالسنةًالكتابًكلزكـى.كالشافعيٌ،بلـسىبفاسـالقىيدبىعيكأبي،إبراىيـبفسحاؽىا ك،نبؿحى

،مصاراألىفيةػػػػئمٌاألمفةػػػالسنٌأىؿيهارىػػػػاختمااريػػػػكاختي،مؼًالسآلثارًتبعةًالميةًئمٌاألعف

مثؿ كسفياف،صرمًبًدعٍسىبفميثيكالٌ،اـبالشٌي اعًكزىكاأل،المدينةفينسأىبفالؾمى:
عميوالليىصمٌ-يالنبٌعفركايةهيوفًيكجدالاممٌالحكادثًفمًالعراؽبًديزىبفادكحمٌ،كرمٌالثٌ
.عيفكالتابًحابةًكالصٌ-ـكسمٌ

تىٍرؾي ٍمًبًسيفىرىأمكى ٍخًرًقيفىالميزىخًرًفيفالميمىكًٍّىيفىالمي كًتبًًفيالن ظىرترؾيك،الكىٌذابيفالميمى
رىأصحاًبوًًمفعنوييناًضؿمفٍكمجانبةي،الكرىاًبيس كأشكاًلواألىصبيىاًنيٍّداكدى:مثؿًفيوًكشاجى
نىٍييويكأىمرهيكًصفاتويكأىسماؤيهيكًعممويالم وًكبلـيكالقرآفي.يوًكميت بعً .اتًيالجًمفيةوجبًًبمخميكؽوليسى،كى
يفيىـيمم فكيٍفرهًًفيشؾ كمفٍ،المم ةًعفًينقؿيكفرنابالم وًكاًفرفيكىمجعيكؿهمخمكؽهأن وزعـىكمىف
كعمؿهًبالقىمبًكتصًديؽهبالمٍّسافًًإقرىاره،كعمىؿقكؿهيمافىاإلًأف نىاكاخًتيىار...كافرهفيكىيجيؿيكال
جٌ،ماؿلويكافىًلمىفكالز كاةًالص بلةًمٍثؿي،ركافًًباألى شيرًكصكـ،سىًبيبلنًإلىيواٍستىطاعىلمفًكالحى

اف يمافًاإلًًمفبوًالعىمىؿي،ًعبادهًعمىضىرفىاٌلًتيالم وًفرىاًئضًكجًميعً،رمضى يىًزيدييمىافيكاإلً.
يىٍنقيصي نيؤمفي،كى ٌمى-الٌنًبيًٌبوالميٍكرىـضًككبالحى،رًبالقىًبعذابًكى مىيوالليصى كنؤًمفي،-كسم ـىعى

ًبالكراـً،القىبرًفيبالمساءىلىةً م ى-الن ًبي ًبياالمىٍخصيكصًكًبالش فاعةً،الكاًتًبيفكى ميوالليصى م ـعى ،كسى
ـي ابًجًميعًعمىكنتىرىح  م ـعمىيوًالليصم ى-الن ًبيٍّأصحى سى عىز -ًلقكلوًًمنييـأحدنانىسيب كالى،-كى
پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     چ:-كىجىؿ 

 .(1)چٺ  ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ  ٺ  ٺ

ػػكابى مقػػػوًًمػػفبػػػاًئفهعىرًشػػوًىعمىػػػالم ػػوىأف كنىػػػزعـينىعتقػػديكىالص  ٺ ٿ ٿٿ ٿ چ خى

ػفٍكنيًطيػعيكنسػمىعي،الًفتنىػةًفػينيقىاتًػؿيالكئم ػةًاألىعمىػىالخػركجىنىرلالك.(2)چٹ ٹ ل ػىًلمى كى
ؿ عىز -الم وي نىا-كىجى نرل.أىمرى ةىكى ػج الص بلى .ًيـًإلىػيالمكىاًشػيصػدقىاتًكدٍفػعى،ئم ػةًاألىمػعىكالًجيىػادىكالحى

                                                           

ٍشر:(1  [.10(]الحى
 [.11(]الش كرىل:(2
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نيٍؤمفي اءتًٍبماكى ةياآلثاريبوًجى ًحيحى ػًديفىًمفىالن ارًًمفىقىكـهيىخريجيًبأىن ويالص  :كنقػكؿي.ًبالش ػفاعةًالميكىحٍّ
ػؿ عىز -بالم وًميؤمنكفىإن ا قًّػاميػؤًمفهأىنػا:يىقػكؿىأىفالث ػكرم سػفيىافيككػًرهى،-كجى كميسػتىكًمؿيالم ػوًعنػدىحى
ػػػااألىكزاًعػػػيٍّقىػػػكؿيككػػػذًلؾى،إًليمػػػافا ػػػٍؤمفككيػػػؿ الم ػػػويكٌفقنىػػػا...أىيضن ػػػامي ػػػىكييًحػػػبًٌلمى القىػػػكؿًًمػػػفيىٍرضى

م ىكى،كالعمىؿً ٌمدوعمىالم ويصى م ـكىآلوًميحى .(1)"كسى

إذف كالجمىاعًة السن ًة أىًؿ فيعصره،فيكعمىمذىًب تبمكىرى قد المذىبي ىذا ،ككافى
أسسيوككض أحمىد،كمعالميو،حٍت اإلماـً أصحاًب مف الحديًث أىًؿ ،عندى أصحابي سمؾى كقٍد

العقيدةً في مسمكىو و،الحديًث منيجى ،كتبنىكا أىؿى يسأؿي حاتـ أبي ابفي كافى كلقٍد رأيىو. كرأىٍكا
مفإجاباًتيـعقيد،كأحمدىعفمسائًؿالعقيدةً،كأبىازرعةى،الحديًث:أبىاه .(2)تىو"كيجعؿي

                                                           

 (.109-1/107(البللكاًئي،شرحأصكًؿاعتقاًدأىؿالسنةكالجماعة)(1
الحػػديًث)ص:(2 (بتصػػر ؼ.كينظػػرفػػيعقيػػدًة98-97(ينظػػر:رفعػػتفػػكزم،ابػػفأبػػيحػػاتـكأثػػرهفػػيعمػػكـً

أحمػػػدى:ابػػػفأبػػػييعمػػػى،طبقػػػاتالحناًبمػػػة) أبػػػيالفىضػػػًؿالٌسػػػميمانٌيلػػػو(.174-2/166اإلمػػػاـً ـي كأٌمػػػااٌتيػػػا
فيتقريًرعقيدىتو،كتشنيعوعمىأىًؿالًفرًؽالمنحرفًة،كقد ـى ىكمنوبىرىاء،كيدفىعيوكٌؿماتقٌد بالٌتشٌيعفباطؿه

في"الميزاًف" أبيالفىضًؿالٌسػميمانيلػوبالتشػٌيع،فقػاؿى(2/588)ذكرهالذىبي  :"كمػاذكرتيػوالٌتياـً لػكالًذكػري
عميًّػا ييقػٌدمكفى الٌػذيفى أسىاًميالٌشػيعًةًمػفالمحػٌدثيفى :ًذكري نع،فإٌنوقاؿى مىاصى اًنٌيلو،فىًبئسى أىبيالفىضًؿالٌسميمى
عمىػػىعثمػػاف:األىعمػػش،الٌنعمػػافبػػفثٌابػػت،شيػػٍعبةابػػفالٌحٌجػػاج،عبػػديالػػٌرزاؽ،عيبيػػدالًلبػػفمكسىػػى،عبػػد

فػي"المسػاف")الٌرحمًفبفأبيحاتً حجػرى عميػوابػفي عمػىىػذا5/131ـ"،كأنكرى المؤلػؼى يىمػـز (فقػاؿ:"ككػافى
"الجػػرحكالتعػػديؿ"فػػيىػػذاالكتػػاب". أبػػيحػػاتـصػػاحبى ابػػفى مػػفحقٌػػوأفاليػػذكرى شػػعبةى،بىػػؿكػػافى أفيػذكرى

ىػذًهاألي رعػةي"كخيػري أبػيحػاتـفػػيبيػاًفعقيدتًػوكعقيػدًةأبيػػو،كأبػيزي ابػفي ػػًةبعػدىنًبٌييىػاكقػاؿى ػػبلةي-م  عميػًوالص 
أبػيطالػب-كالٌسبلـي عًمػٌيبػفي ـ  ،ثػ بػفعفٌػافى عثمػافي ابفالخط اب،ثـ  عيمري دٍّيؽ،ثـ  عمىػيًيـ-:أبكبىٍكرالصٍّ
ػػػػػػاىيـرسػػػػػكؿي-الٌسػػػبلـ سم  ػػػػػػػػػػػرىةىالذيػػػػػػػفى المىيػػػًديكف،كأىٌفالعشى صم ػػػػػػػىالليعمىيػػػًو–الم ػػػًو،كىػػػـالخمىفػػػاءيالر اًشػػػدكفى
الًل-كسػػػػٌمـ كقكلػػوالحػػٌؽ.كالتػػرىحـي-صػػٌمىالليعميػػوكسػػٌمـ–،كشػػيدىليػػـبالجٌنػػًةعمػػىمػػاشػػػػػػػيدىبػػػػػػػورسػػػػػػػكؿي

الرافضةىرفضكااإلسبلـ...كعبلمػةيالٌرافضػًة: بينيـ...كأف  عٌماشجرى كالكؼ  عمىجميًعأصحاًبمحٌمدو
عمػىأصػحاًبالن بػٌي أحػدنا-صػٌمىالليعميػوكسػٌمـ–تسميتيـأىؿالسٌنًةناصبىة".كقػاؿ:"كنتػرحـ  ،كالنىسػب 

ؿ -منيـلقكًلو كىجى ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ:-عىز 

ٍشػػر:[چڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ .البللكػػائي،شػػػرحأصػػكؿاعتقػػادأىػػػؿ]10الحى
108-1/105نةكالجماعػة)السػ الٌرافضػةىفػػيمعتقػداتيـالبائسػػة،بػؿذكػػرى كالشػمًسأٌنػػويخػالؼي (.فكاضػػحه

السػػػٌنةناصػػػبةى،كيخػػػالفيـفػػػيعقيػػػدًتيـ أىػػػؿى ػػػاهالٌصػػػحابًة،-مػػػثبلن–إٌنيػػػـقػػػدرفضػػػكااإلسػػػبلـ،كيسػػػٌمكفى اتجى
فػػيعمػػٌيكيقٌدمكنىػػوع أٌنيػػـييغػػالكفى عمػػىكالخمفػػاًءالٌراشػػديف،كمعمػػكـه مػػىغيػػرهمػػفالٌصػػحابًة،كاليترحمػػكفى

،عمييـمفالًلمايستحقكف.-صٌمىالليعميوكسٌمـ–صحابًةرسكًؿالًل كيمعنكفى كيطعنكفى  بؿيسٌبكفى
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 المقصد الثاني: مذىُبو الِفقيّي: 

مفكباًر إن وقدتتممذىعمىعددو الفقيٌيأفأقكؿى ذكًرمذىًبأبيمحمدو ًبيقبؿى يىحسفي كى
 تبلميًذأئمًةالمذاىًبالفقيي ًةالثبلثة:

-  الٌرازمٌفتتممذى نيًد الجي بف سيًف الحي بف عمٌي تمًميذىممىالؾ: ب،(1)عمى سماعيؿ إسحاؽىكا  ف
.(2)القىاًضي

-  يكنسي منيـ: ، بمصرى الكباًر الشافعٌي تبلمذًة عفطريًؽ الٌشافعٌي كمذىبى ـى تم قىعم كقد
األعمىػػػػبا بفيىحيىىالميزًنيٌ(3)ىفعبًد سماعيؿي كا  كىـ،(4)، الحى بفعبًد الًل بفعبًد ،كمحم دي

كتفق وىًبو" الشافعي  .كرب مى(5)"ال ذمصًحبى اإلماـً أبيحاتـمذىبىيف:مذىبى منوابفي ااستفادى
 اإلماـً ًبوفيآخًرحياًتو،كأل ؼعمىمذىًبو"كتابالس نىف"،كمذىبى ألن وقٍداتصؿى الشاًفعيٍّ

بو" كتأثرى صاحًبو مٍف كتعم ـ الشافعٌي، المذىًب عمى كقؼى بعدىما تعم مىو الذم .(6)مىالؾ

                                                           

ثقة".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1 دكؽه أبيحاتـفقاؿ:"كتبنىاعنوكىكصى (،ترجمة6/179(ترجمىوابفي
981. 

أ(2 ًمٌياألزدٌم،( بىابؾالجىيضى يدبفًدرىـبًف بفحم ادبفزى بفإسماعيؿى بفإسحاؽى "إسماعيؿي بكإسحاؽ:
العراًؽمفالمالكٌية، بغداد.كًبوتفق وىأىؿي ،أصميومفالبىصرةبيىانشأى،كاستكطفى اـز ريًربفحى مكلىآًؿجى

ف إسماًعيؿي كافى ًطيب: الخى أبكبىٍكرابفي مذىىبويقاؿى مىالؾ،شرحى عمىمذىًب فىقيينا ميتفىنننا، عالمنا، ، اًضبلن
كيىحيىىبفسىعيد مىالؾ، حديثى القرآًف،كجمعى عدةنمفعمكـً ككتبنا المسندى، لو،كصن ؼى كاحتج  كلخ صوي،

أ معرفًة المذ ىىبفي الدٍّيباج المالكٌي، فرحيكف ابف السختيىاًنٌي". كأيكبى المىٍذىباألنصاًرٌم، عمماًء عياًف
(1/283-285.) 

رعة،(3 دًفيالًمصرٌمأبكمكسى،ركلعنوأبيكأبكزي بفعبًداألىعمىالص  :"يكنسي أبيحاتـفقاؿى (ترجمىوابفي
أبيييكث قيوكيرفعيمفشأنو".ينظر:ابفابيحاتـ، عميوسبعةىأشير.سمعتي عنوكأقمتي مرجعككتبتي

 .1022(،9/243)سبؽذكره
.ركلعف:الشافعٌي،كعمٌي(4 المصرمى ـى نٌي،أبكإبراىي بفيىحيىىالميزى :"إسماعيؿي أًبيحاتـفقاؿى (كترجمىوابفي

منوكىكصدكؽ". عبديالرحمف:سمعتي  .688(،2/204)المرجعالسابؽابفمىعبدىالمصرٌم.قاؿى
عبًد(5 :"محم دبفي أبيحاتـفقاؿى عنوكىكصدكؽه(ترجمىوابفي الًلبفعبًدالحكـأبكعبداللالمصرٌم،كتبتي

مٍفأصحاًبمالؾ".  .1630(،7/300)المرجعالسابؽثقةه،أحديفقياًءمصرى
الحديث)ص:(6  (.80(ينظر:رفعتفكزم،ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً
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مي سي ًبيعبفي ب احالز ٍعفىرىاًنيٌ(1)مافكالر  بفمحم دبفالص  الد(2)،كالحسفي بفخى ـي ،كأبكثكرإبراىي
.(4).عفطريًؽتمميًذًهمحم دبفعيمىيرالطبىرمٌ(3)بفأًبياليىمىاف

ٍنبؿ:فتم قىىعبديالٌرحمًفعممىوًمٍفأىًبيوأبيحاًتـ - ـيأحمديبفحى رعىةى،أم ااإلما ـىكا ،كأبيزي براىي
الن يسابيكًرمٌا ىىاًنئ الكرمىانيٌكحى،(5)بف إسماعيؿى أحمىد،(6)رببف اإلماـً اللً،كابني ،عبًد

الح. أىبيحنيفةىكصى مفأصحاًباإلماـً يسمٍعمفأحدو ـٍ أبيحاتـل ابفى ـى اإلما أف  ،غيرى
"بأىًؿالٌرأم" كانكاييعرفكفى  .(7)كبيفأىؿالحديث،نيـلمخصكمًةالتيكانٍتبي،ال ذيفى

أبي يىٍعمىكالبًف أًبي البًف نابمًة" الحى "طبقاًت في ترجمةه الشافعي ةك"طبقاتً،(8)حاتـ
 .(10)طبقاتالفقىياًءالشاًفًعيٍّيف"البًفكىثير"ك،(9)لمس بكيالكيبرل"

عفأص التيأخذىا الفقيٌيًة المذاىًب ىذه أبيحاتـعمىكؿٍّ ابًف فاٌطبلعي ليدؿ  حاًبيا
يىكتؼً ـٍ معٌيف،عمىأٌنول فقًيي  ،أكلـيحصٍرنفسىوفيمذىبو أٌنوكافى مفذلؾى لكٍفىؿيمزـي

خاٌصةنًبو؟،تابعنامقٌمدناألىًؿىذهالمذاىبً أٌفلوفقيناكاستنباطاتو ـٍ  أ

                                                           

بفعبًدالجب اًرالميرادٌم،أبكمحم (1 دالًمصرٌمالميؤًذفصاحًبالشافعٌي،ثقةهمًفالحادية("الربيعيبفسميمافى
 التيذيب)ص: تقريب حجر، ابف سنة". كتسعكفى سته كلو كمائتيف سبعيفى سنةى ماتى (،206عشرة،

1894. 
اتـفي"الجىرحكالتعديؿ")(2 أىًبيحى  .153(،3/36(ترجموابفي
أ(3 الكمبٌي، بفأبياليىماف الد بفخى ـي "إبراىي سنةى( ماتى العاشرًة، مف ثقةه الشافعٌي. صاحبي الفىقيو، ثكر بك

 .172(،89)ص:مرجعسبؽذكرهأربعيفكمائتيف".ابفحجر،
بيًر(4 بفالز  الًل كالميفتيفيمجًمًسو.ركلعفعبًد أبيزرعةى، "جميسي بفعيمىيرأبكبىكرالطبرٌم: محم د )

"الردٍّعمىالن ع الحميدٌمكتابى منوكىكصدكؽهككافى عبديالر حمف:"سمعتي "التفسيًر".كقاؿى ماف"،ككتابى
 .182(،8/40ييفتيبرأمأًبيثكر".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)

فيالرحمًة(5 ببغداد منو "سمعتي الر حمف: عبدي كقاؿى بغدىاد، نزيؿي اؽ، أبكإسحى بفىىاًنئالن يسابكرٌم إبراىيـ )
 .472(،2/144ًةكىكثقةه"صدكؽ".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)الثاني

عنوأىبي(6 أىبيبالش اـ،كتبى نظمٌيأبكمحم د،رفيؽي انٌيالحى الكرمى بفإسماعيؿى الر حمىف:"حربي عبدي -(قاؿى
 .1128(،3/253بدمشؽ".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)-رحمىواللي

الحديث)ص:(كينظر:رفعت(7  (.84فكزم،ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً
ناًبمة)((8  .596(،ترجمة3/103ابفأبييىعمى،طبقاتالحى
 .207(،ترجمة3/324)(الس بكي،طبقاًتالشافعي ةالكيبرل(9

 (.1/254)ابفكىثير،طبقاتالفقىياًءالشاًفًعيٍّيف((10
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 الدكتكر "يدجًالمىعبدمحمكديدجًالمىعبدقاؿى رسالًتو: عندىةيٌالفقيًاىاتجىاالتٌفي
ديفىمقمٌانكاكىفقدٍثيفىالمحدٍّفمًاءًالفقيىغيرياكأمٌ":"مٌاليجرًالثًالثٌرفًالقىفيالحديثًأصحابً

(1)"وبقكلًيـجىمنيىمٌازًالرٌـحاتًأبكحيضٍّكىكيي،العمماءًمفوضكنىرتىيىفمىلً ـي": اًعندنىاالًعم افىػػػػكمى
،غيرًناًسخونىاطؽوًكتابوًمفتعىالىىالم وًعىف -الم وًرسكؿًعفٍاألىخباريبوًصح تٍكمامنسيكخو

حابةًمفىاألىًلب اءًعىفجاءىكمىالو،ميعاًرضىالًمٌما-ـىسمٌكعميوًالم ويصم ى عميًو،ات فىقكاماالص 
،عىففيفيىـٍـكلىذلؾىخًفيىفًإذااخًتبلفًيـ،ًمفجٍييخرلىـاٍختمفيكافًإذا دٍلىـفًإذاالت ابعيفى عفييكجى

م ادالسٍٍّخًتيىاًنٌي،كبأيٌ:ثؿمًأىتبىاًعًيـ،ًمفاليدىلأئم ةًفعىفٍالت ابعيفى ،بفكحى مىمىة،بفكحم ادزيدو سى
ًمثؿًفٍػػػفعىيـػػػػأىمثىالًعىفدٍػػػػييكجىلىـٍاػػػػمثيـ اًلح،ػػػػصبفسىفًػػػػػػكالح،يٌػػػزىاعًكاألىك،ؾالػػػػكمكسفيىاف،

،بفكيىٍحيىىإدًريس،بفًالم وًكعٍبدً،المبىارىؾًبفالم وًكعبدًمىيًدم،بفاالر حمفًعبدً ـى كابفًآدى
ًكيعًكعييىٍينىة، ،ىىاربفكيًزيدالٌشاًفًعٌي،إٍدريسىبفميحٌمدـٍػػػدىيػػػػبىعكمىفٍر اح،ػػػػػالجىبفاكى كفى

يًدٌم، مى اؽى،حنبىؿبفًاكأىحمدىكالحي سحى ـىبفكاً  ،حالإبرىاًىي .(2)"ـسىبل بفالقىاًسـعيبىيدكأًبينظىًميٍّ
مفالمقٌمديفى أباحاتـكافى الدكتكرعبدالمىجيدأف  مفكبلـً :فىالذميىظيري يكٍف،قمتي ـٍ كل

فقييٌّ مفاألد،لواستقبلؿه لؤلحكاـً ابنيومثمو،ٌلةكاستنباطاته كتابعنا،كمفباًبأكلىأفيككفى
آخرى،لو لورأمه الدكتكررفعتفكزمكافى الدكتكرعبدالمجيًد،إذ،لكف  كبلـى قاؿ:"قدنقؿى ـ  ث

فيماارتآه أستاذيناالدكتكرعمىحؽ  أخرلىيالحٌؽكىيأٌفأبا،يككفي كجيةينظرو كقدتككفي
لواتجاىوا عندىهمفاألحاديثحاتـكافى الذمأٌسسوعمىماصح  بوفيعداًد،لفقيي  كيككفي

الفقياء الفقيٌيةىمفاألحاديًث،المحدٍّثيفى ـى يستنبطياألحكا أٌنوكافى ييكٌضحي مفمثاؿو أكثري كىناؾى
إليو ذكرىىـفي،ناسبناذلؾى مفاألئٌمًةالذيفى معٌيفو إلىأٌفىذارأمإماـو كقد،كبلمو"غيرمشيرو

مفاألحاديث الفقيٌيًة أبيحاتـلؤلحكاـً استنباطاتي فييا الدكتكرعٌدةىأمثمةو ،(3)ساؽى عٌقبى ثـ 
كبلموالسابؽ فإف  أبيحاتـمففقياًءالمحدٍّثيفى ككفي فاديهأن وإذاصح  يعنيالذم–بعدىامامى

المجيد الدكتكرعبد ىؤالءفيالمنيجييفيىـعمىأٌنوكافى-نقموعنو ليـ،يىتبىعي كافى ًميعييـ فىجى
فيرأيوفيمقابًؿمنيًجأصحاًبالٌرأم كاحده كمسائًميا،منيجه أكأٌنويتبعيـفيآياًتالعقيدًة

بفحنبؿ أىًؿالحديًثأصحاًبأحمدى بيفى ًخبلؼو ًؽالمتعًددة،التيكانتمثارى ،كغيرىـمفالًفرى
كغيرىـ.،كالمعتزلةً،كالشيعةً

                                                           

أصحاًبالحديًثفيالقىرًفالثٌالًثاليجًرٌم)ص:عبدالمىًجيدمحمكدعبدالمىًجيد،((1 اىاتالفقًيٌيةعندى االٌتجى
130-131.) 

العىالىًميف)إعبلـابفالقيٍّـ،((2  (.2/175المكٌقعيفعٍفرىبٍّ
في:ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)(3  (.4/13(،ك)4/295،ك)1217(،مسألة4/16(منيامثبلن
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أيخىر تابعناألبيوفيفقًيوكماتًبعوفيأمكرو أٌنوكافى ييستىبعدي أبيحاتـفميسى ،أٌماابفي
بياعفأبيو لوآراءهيستقؿ  اأٍفيككفى أبي،لكفاليمنعيأيضن فابفي أكحتىييخالفوفييا.كىأيناكافى
لوشيءهمفاالستقبلًؿفيالًفقوكاستنباطً ،األحكاـحاًتـكافى كٌمويدؿ  الشافعيٍّ ـى كلقٍدجمعىعم

فيكتاًبو:"آدابالشافعٌيكمناقًبو"بابنافيالمسائًؿالفقيٌيًةالتيركيتعف أٌنوجعؿى عمىذلؾى
الشافعيٌ التيصٌنفيا،اإلماـً تخٌرجفيالكتًب ـٍ مف،كل ييخرٍج ـٍ ل مٌما الشافعٌي "مسائؿي فقاؿ:

يق،(1)الكتب" مفكتًبو"كتجده فيشيءو الجكابي ىذا "ليسى فيمسائؿ: ،(2)كؿي ليسى ذلؾى ف  كا 
كٌميا إالإذااٌطمعىعمىكتًباإلماـً سمعىمنوالٌركاياتً،يككفي أٌني،ياػػػػكسٌجم،ثـ  تػػػػػاليسػػػػكتبٌيفى

كتبً كتاًبو،وػػػفي في الٌرحمًف عبدي ق(3)فدٌكنيا أٌنو كٌمو ذلؾى إلى أضٍؼ الفقو. في صٌنؼى ،د
.الفقوًكابًبأىعمى"الًعمؿ"وًكتىابىكقدرٌتبى،مصارًاألىكعمماءًكالتابعيفىحابةًالص كاختبلؼً

ف،لوكتاًبو"الجرحكالتعديؿ"مسألةهفقيٌيةهكسيأتيفي اآلراءى :ماذكرىه،كىياييكأدرسي
 ةدىمىكىبفثارًالحىفيترجمًة أفٍاصقٌكىبيأىبفدىعٍسى-ـكسمٌيوعمىالليىمٌص-بي النٌأمرىحيفى

فيةًمٌالذٍّأىؿًبًاالستعانةىأف ىعمىدؿ ":دمحمٌأبكقاؿى.إسبلـولىصحٌيىكلـٍ.فوستكصًيىيوأتًيى
مىكًةابًفأبيحاتـالفقيٌية(4)"ائزةجىبٍّالطٌ يدٌؿعمىمى مف،.فيذامثاؿه كقدرتوعمىاستنباًطالحكـً
 .(5)لٌدليؿا

 
 
 

  

                                                           

 (.213بالشافعٌيكمناقبو)ص:آداابفأبيحاًتـ،((1
 (.217)ص:المرًجعالٌسابؽ((2
الحديث)ص:((3  (.122-121كينظر:د.رفعتفكزم،ابفأبيحاًتـكأىثىرهفيعمكـً
 .401(،ترجمة3/87(ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
الحديث)ص:د.رفعتفكزم،(ينظر:(5  (.126-121ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً
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 المبحث الثالث:
 مكانُتو العممية، آثاُره ومصنََّفاُتو 

 

 المطمب األوؿ: مكانُتو العمميَّة:
ساًمقةن مكانةن حاتـ أبي بف الرحمًف لعبًد ف  العمكـً،كا  شتى في رفيعةن في،كمنزلةن

حافظً،كغيرىا.حافظيالرمٌ،كالعقيدةً،كالتفسيرً،كالفقوً،الحديثً محدٍّثيا،محدٍّثييا،ياكابفي ،كابفي
إماـو كأبيو.فيك"إماـهابفي فيالعمـً إمىامىيىيدىل"،جبؿه بيفى كىريبٍّيى

(1).

ًمجكادنا محدٍّثنا الدٍّالء،فكافى أىبيو،كبىحرناالتكدٍّريه ـى عم بمده،كأبيزرعةى،فأخذى ،كعمماًء
 شت ى. ببلدو إلى ميتفىنننكرحؿى عمفكافى في قاطبةنا الحديًث ،كـً اللي عمًؿ-سبحانىو–ىيىأىه لفيـً

الرجاؿً،كتمييًزصحيًحوكسقيًمو،الحديثً عيديكًليـكىمجركحييـ،كنقًد أنسابيـ،كبياًف ،كمعرفًة
األحاديثًكألقاًبيـ اللى،بؿكعدٍّ كىكالزاىدي-تعالى–التيركىكىا.كيكأف  مقىوليذا.كالغركى قدخى
الن قي العابدي اللى،الت قي  رىهلمعمـً،كفي مىو،فعم مو،كات قاه،خشيى ييداًني،كالحديثً،كسىخ  كأٌمشرؼو

ييطاكليو.،أفييفقٍّيىويرب وفيالحديثً مفكبراًءالعمماءً كأٌمعز  تمىتالسن ة،كرفعىاًئيـ،فكافى بوخي
فيالرٌم.

ال في"لساًف عمىفطنًتوكيحكيالذىبي  تدؿ  حكايةن فيالًعمؿ.،كذكاًئو،ميزاًف" كفقيًو
"ركل قاؿىالحاكـييقكؿ: فًػػػػبمؼًخىحديثيينًفاتىكىكرٍمىدخمتي:كؿيقيظالحافًعميٌاأبىسمعتي:

دٍّه،عىفأبيو،عىف،مةىبىجىبفًعثمافىبفًالعزيزًعبدً عفيو،أبًعىفىشاـ،عف،شعبةىعفجى
أك،ثبلثكفىوتًقراءىمفبقيىاذىفإً،قاعدهككىييصمٍّيي-كسم ـىعمىيوالليصم ى-النبي كافى":عائشةى
ـىآيةنأربعكفى ـ فقرأىقا "كعرىث

جعفرعفىـ،عندىالحديثيفإذاالرم تيخبلىدىبعضًفيفدخمتي.(2)
ـى:فقاؿ،عنووفسألتيحاتـأبيبفىافأتيتي.شعبةىعفبادة،عيبفكحًرىعف،الرازمٌنيرميبفا كل

بفاكحًرىكتبًفيكىك،ةىشعبىعفمة،بىجىبفعثمافيوبًدىتفر حديثهىذا:فقمتي؟ىذاعفتسأؿي
وتيدعاكىاـوأيٌبعدىكافىافمم .كحرىمىعىىذاـكيشيخيفيوأخطأىكقدٍ،شاـىًعفعيد،سىعفٍبادة،عي

                                                           

كاًرٍزًمٌي.ينظر:ابفعسىاًكر،تاريخمدينًةدمشؽ)(كذا(1 أحمدىالخى بفي  (.35/361كصفىوأبكالحسًفعمي 
كقاعدنا،(2 قائمنا النافمًة بابجكاًز كقصرىىا، المسافريفى صبلًة كتابي في"صحيحو": مسمـه و أخرجى كالحديثي )

  .1588(،حديث336عدنا،)ص:كفٍعًؿبعًضالركعًةقائمناكبعضياقا
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كذاالحديثيىذا:أناقمتياشيةًالحىعمىكتبىكقدوكتابىإلي فأخرجىيثًالحدذاىىعفٍؤاؿ،السٌفي
ن ىذاأنتىقمتىمتى:لوفقمتي،ولىوذكرتيالذمالكبلـىكساؽى،ككذا كانقبضتي؟،يمنٍّوعتىسمًماكا 
.(1)"وعنٍ

عبديالر حمًفالمعممي  مفةهشاح ميذهىىعمىىذهالقصًةفقاؿ:"-رحموالل-كعم ؽالشيخي
ـى،أىكالنحاتـأىبيابفًقكؿًمفظيريكيى،يٌعميأبً ديثعمةىؼىعرىقدٍوأىن ىذا؟عىفتسأىؿيكل ،الحى
ن  -ي عمأبيشيكخًطبقةًفيحاتـأىبيكابفي.ال؟أـٍاليىفىأتفط نظرييىيٌعميأبًمتحافىاأىرادىماكاً 
 .(2)"-اللايمىرحمى

افقاؿ:"مىاجاءىبوالذٌ،كفىيًموعمىعمًموكممايدؿ  أيضن فيبغدادىبًاعدصىابفيلركىىبي 
كافعيكارتى،اعدصىابفًأصحابيعميوفخرجى،(3)ةقدىعيابفيعميوهفأنكرىهإسنادًفيأخطأىاحديثنوأيامً
ـ ،ةىعقدابفىبسىفحى،يسىعًبفًعميٌالكزيرًإلى ابف:فقالكاذا؟ىىفيإليوعرجىييفٍمى:الكزيرقاؿىث
بذلؾىالكزيرًإلىفكتبى،عقدةىابفًمعىالصكابيذافإًؿكتأم رىفنظى،ذلؾىفيإليوبكافكتى،اتـحىأبي

.(4)"وشأنىـىكعظ ،ةىعقدىابفىفأطمؽى

إليو عي ييرجى مرجعنا كافى ا،فمقٍد مى حديثو في االختبلًؼ عندى عميو ييٍعتىمدي يقعيف،كعمدةن
معى عميو مفكجكدًاالختياري تيفغيضه الًقص  ىىاتيف فإف  حاؿو كعمىأمٍّ غيره. آخريفى حف اظو

مفبىحًرحفًظوكفيًمو.فةهكغرٍ،فيًضعمًمو

كافى عالية،ذاىٌمةو-رحمىوياللي–كقٍد كقًتو،كعزيمةو كؿ  لمعمـً ،الفضكلىو،جعؿى فىكافى
ـيالعًطاعيستىيياليقكؿ:" كؿٍأنفمـٍأشيروةىسبعبمصرىاكن ".كيركمالقصةىفيقكؿ:"سـالجًراحةًبًم

مجمسولىإيرًالظٌككقتى،الشيكخًبعضًمجمسًلىإكاتًدىبالغىكنغدياكن ان أكذلؾى.مرقةنفييا
ـ ،آخرىمجمسولىإالعصرًككقتى،آخرى ككافى،اشيئنحصمًنيغٍنتفرىفمـٍ،عارضةًكالميسخًلمن بالميؿًث

                                                           

 .(2/475ابفحجر،لسافالميزاف)((1
 (المعممي،مقدمتولمجرًحكالتعديؿ)ص:ح(.(2
3) بًدالٌرحمفبفًإبراًىيـأىبيكالعب اسالككًفٌي:المعركؼًبابًفعيٍقدىة،كىكلقبه ("أحمىدبفمحم دبفسىعيدبفعى

لع بذلؾى لٌقبى ن ما كا  أبكأًلىبيو ككافى كىاألدىب. القرآفى ـي كيعٌم ًبالككفة، ييكٌرؽي ككىافى كىالٌنحك، ًبالتصريًؼ مًمًو
 شيخى حديثيو،لكٌنوكافى الٌركاية،كانتشرى ة،كأكثرى كىاألبكابكىالمشيخى العٌباسحافظناعالمناميكثرنا،جمعىالتراجـى

( الٌسبلـ تاريخمدينة البغدادم، ينظر: 6/147الشيعًة". ترجمة فيمعرفًة2634(، اإلرشاد الخميمي، ،
 .285(،ترجمة2/579عمماًءالحديث)

 (.1/606(ابفحجر،لسىافالًميزاف)(4
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.أكتبياليكتبيكما،كتبييىالكتبيأافمىابيكتىفيكسمعى،وكتابًفيسمعيأيٌانًاسىرىخيرفيؽهعيمى
يككفي(1)احكتناطريقنىفيافرأينىاجعنىرىفى،عميؿهىك:فقاؿى،الشيكخًبعضًمجمسًلىإايكمنكنادىغىفى

بعضًمجمسًكقتيحضرىالمنزؿًلىإاصرنىافمم ابنىفأعجى،أصفرمنوفيخرجيوجكفيشؽ ييبمصرى
فٍأكادىأياـوثبلثةيعميوتىأىحتىزؿنىفمـٍ،المجمسًلىإاينىكمضى،صبلحويإمكنناييفمـٍالشيكخً
؟!اغرىفىلناكافىأيفىمفٍ:قاؿ.وحيصمًكيييوشكًيىفٍلمىوعطكنىتيـكنتي:لوفقيؿى!.انيئناهفأكمنىيتغيرى
زرعةىيبأبًليوإعىكتشف ،أباهاستأذفىون أكذلؾى،الثانيةًالرحمةًفيىذاككافى":براىيـإبفعمي قاؿى
ال إكلدهالكقتًىذافياتـحىبيألىيكفٍكلـٍميوعىألح حتىلوييأذفٍفمـ،الرحمةًفيلويأذفىفٍأ

ـ ،لوذفىأيفًأونفسيبٍطًتىفمـٍ؛كااتمىفىوقبمىكالدهألوككافى،الرحمفًعبدي لىإميوعىكشرطىلوذفىأىث
.(2)"ذاكىقتًرؼإليوفيكىكينصى،كذاكقتً



 المقصد األوؿ: تضمُُّعو في عمـِ َنْقِد الرّْجاِؿ:

صنىعىيـالليعمىعىيًنو اتـمفالعمماًءاألفذاًذال ذيفى الر حمًفبفأبيحى عبدي ـي ،مففاإلما
ًتو-صٌمىالليعميوكسم ـى–ًؿالنبيٍّأى ،كىكىرثًتو،كخاص  ليككنكا-وسبحانى-نااصطفاىـرب الذيفى

ديًنو أرًضو،كحماةىسن ًتو،وكحمىمةىشرعً،نقمةى عنٍ،(3)كحر اسى ،ووكعفنبيٍّكالمبٌمغيفى كالميرابطيفى
الحديثًف،عمىثغكًرديًنو لحمًؿعمـً لمن بكًغًفيوكىي ،اجتبىاىـٍ األسبابى اتـ،أىليـي أىبيحى ابفي فكافى

قي ضيـالليلحفًظديًنو،ًمفالميتىفىًنيًنيفاألىلمعيٍّيفى ـ،صمىالليعميوكسم –كحمايًةسن ًةنبيٍّو،اٌلذيفى
الدٍّيفً ىـ  كافى كمناًميـ،الذيفى فيصحًكىـ يبلحقييـ أن،كالسن ًة نىفائسى كزىرةى،فاًسيـفيقضكفى

العمـً،حياًتيـ ىذا اًر ًغمى الل،في رسكًؿ حديًث رجاؿى مييـ،يقيٍّميكفى عى ييؤخذي،كيحكمكفى أي يـ
ًبو،كييقبىؿ،حديثيو أي يـيحتج  ـ  ،ث ـ  يىرد كاحديثىيـ.ث حديثيواعتبارنا؟كآخركفى كمىٍفيكتبي يفحىصكفى

مركياًتيـ ًممتٍ،ككـطرقييىا،كمىاىيعمتييا،كأٌييىاميعىم ةه،ةهأٌيياصحيح،كييمحٍّصكفى ،كعٍفمٍفحي
كىكذا؟.،كأيياسقيـهضعيؼه

                                                           

 (يريديبالحكًتىناالس مىؾ.(1
 .(35/361ابفعسىاكر،تاريخمدينةدمشؽ)((2
الثكرٌميقكؿ:(3 سفيافي ـي اإلما الس ماءً "(ككافى األرضالمبلئكةيحر اسي الحديًثحر اسي سير".الٌذىبٌي،،كأصحابي

(.7/274)الن بىبلء أعبلـ
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ديث":"أ في"اإلرشاًدفيمعرفًةعمماًءالحى ميمي  عبًدالٌرحمًفالخى عفاإلماـً ـىخذىفقاؿى عم
ف إقاؿيكيي،قيـًالسٌمفحيحًالص يثًكالحد،الرجاؿًكمعرفةً،العمكـًفيابحرنككافى،عةىرٍزيبيأكيوبًأ

عساكرى،(1)"وبًتٍتمىخيبالرمٍّةىالسن  الحف اظ"في"تاريًخمدينًةدمشؽ"بككًنو:كنعتىوابفي فقد،أحدى
فائدىتىو" فأكثرى كالتعديؿى الجرحى مف،(2)صن ؼكتابى مىوفيغيًرمكضعو أم ااإلماـالذىبٌيفقدترجى

اإلماـتىكاليًفوف ابفي ـي حافًظيا"،حافظيالرمٍّ،في"التاريًخ"ىك:"اإلما كفي"التذكرًة"ىك:،(3)كابفي
اإلسبلـأبكمحم دعبدالرحمفً شيخي الحافظيالن اقدي ـي اتـمحم د،"اإلما الحافًظالكبيًرأبيحى ابفي

اًمع"،(4)بًفإدريس"ا الجى ـي كىكفي"الًعبىر":"الحافظيالعىمى
في"الميزاًف":"الحافظيالث بت،(5) ،كى ابفي

الثٍبت عمالحافًظ مم فجمعى ككافى الففٌكٌ، كمعرفةى الن افعة"،الركايًة الكتبي كفي"سيًر،(6)كلو
الحافظ" "العبٌلمةي الحديثً،(7)األعبلـ": في األئمًة "أحدي : قائبلن كثير ابفي ،كالتفسيرً،كنعتىو

حافظ،كالديانةً،كالص بلح،كالزىدً،كالعبادةً ابفي الكثيرى،حافظه الميمةى،ركل الكتبى كصن ؼى
كغيًر،عمىأبكاًبالًفٍقو"(8)ككتاب"المبىك ب،ككتاًب"الجرًحكالتعديؿ"،كالتفسيًرالجميًؿالمقدار

،ذلؾى في كتابه الشافعي""كلو اإلماـً ف،(9)مناقًب كالنيايًة" "البدايًة في "الحافظيككصفىو قاؿ:
الحافًظالكبير،الكبير فيةًالمصن فىالكتبًأجؿٍّمفىكك،"كالت عديؿًالجرحً"كتابًصاحبي،ابفي
ثقةن،(10)"الش أفًىذىا "كافى : مسممةيبفالقاسـً القدرً،كقاؿى الذكرً،جميؿى ـى مفأئمًةعظي إمامنا ،
مكانةيابًفأ،(11)راساف"خي لوالعمماءي،ةالساميى،كمنزلتوالعمميةبيحاتـفًبذاكمٍّوتتضحي فقدشيدى
شأًكه.كعمكٍّ،كرسكًخعمًمو،كعًبوعمكٍّبً

                                                           

 (.3/683)(الخميمٌي،اإلرشىادفيمعرفًةعمماءالحديث(1
 (.35/357(ينظر:ابفعساكر،تاريخمدينةدمشؽ)(2
 (.7/533(الذىبٌي،تاريخاإلسبلـ)(3
 (.3/829(الٌذىبي،تذكرةالحف اظ)(4
 (.2/27لذىبٌي،الًعبرفيخبًرمفغىبىر)(ا(5
في"المساف")588-2/587(الٌذىبي،ًميزافاالعتداؿ)(6 حجرى ىذاالكبلـابفي عفالذىبيٍّ  (.5/130(.كنقؿى
 (.13/264(الٌذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(7
"المبك بعمى(8 اسميوفي"المطبكًع":"البكب"،كىكتصحيؼ،كالصكابي العماًد(كجاءى ابفي أبكاًبالًفقو"،قاؿى

"الجرًحكالتعديؿ"،ك"العمؿ"،ك"المبك بفي4/140في"شذراًتالذىب") األىىدؿ:ىكصاحبي ابفي (:"كقاؿى
 أبكاًبالفقو".

 (.1/255(ابفكىثير،طبقاتالفقياًءالشافعيٍّيف)(9
 (.15/113(ابفكثير،البدايةكالنياية)(10
ابًفأبيحاتـمستكفاةهفيتاريًخ5/130،لسافالميزاف)(ابفحجىر(11 ترجمةى فيو:"إف  حجرى ابفي (.كقاؿى

دمشؽ" "تاريخى أرادى كلعم و ترجمة، الخطيًب" فيتاريًخ أبيحاتـو البًف أفليسى كالحؽ  كغيره". الخطيًب،
عبدالفتاحأبكغد ةفيتحقيقو"ال  مساف".فسبؽىقمميو.كذاقاؿالشيخي
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 المقصد الثاني: تضمُّعو في عمـِ الِعَمؿ:

الًعمؿً فيعمـً ابًفأًبيحاًتـبىاعهطكيؿه لئلماـً ،كعمىعادًةجياًبذًةالن ق اًدكخبراًئيـكافى
فً الحقيقةى،يوكخبرةهعريضةه أعدك كالأتجاكزيكلستي مف، الًعمًؿ ـى عم إف  قمتي ما إذا كابى الص 

الحديثً كأدٌقيا،أغمًضعمكـً أحدو،بؿأغمضيا كؿ  ييؤتاه فيوليسى ا فىيمن ف  بؿىكتكفيؽه،كا 
لياـهمفاللً الر ازٌمفقٍدآكىدايةهكا  ـي ٌموعمى،كتىمىرسناكتىمىكنناتاهالليفيوفىيمناكعممنا.أٌمااإلما كفىضى

تفضيبلن ًمٌمفخمؽى كتاًبو،كاليينىبٍّكثيرو ًمثؿي عفذلؾى ن ؾلىترلفيومففنكًفالًعمؿً،ئيؾى ،كا  كعمكـً
كالتعميؿ فيو،التصحيًح المقد ميفى فبلف أصحابى يىذكري ،كطبقاًتيـ،فىترىاه المدٌلسيفى كيىعرؼي

،كتدليسىيـ كمٍف،كمفكانتركايتومتصمىة،كىمفركلعففبلفمرسبلن،كاختبلطىيـكالمختمطيفى
فبلفكسًمعىمنو يىسمىع.كمىفكانٍتأحاديثوصحيحةن،أدرؾى ـٍ كمىفسىقمىتركاياتيو.،كمىفل

الحديثً طرائؽى كيخبري قدخالىفو،فىفبلفركلعففبلف،كيحفظي فبلننا أف  كثالثنا،غيرى
الراكمبرفًعالحديثًكر،تابعىاألكؿ فبلففيحديًثو،ككقفىوغيريه،كلذلؾى ركل،كاضطربى كذاؾى

ركلعنو يسمىعمم ٍف ـٍ كذا،كل الٌصكابى لكف  كذا حاًتـ" أبي"أبا أبيفبلننا،كقاؿى ـى ،ككٌى لكف 
معىالذمكٌىموالمىعو ٌرا،الصكابى ـ جى الشيءىالكثير.،كىىم ككًقٍسعمىذلؾى أاٌلأطيؿى قدآليتي

ىنا ىنامعنىييالعٌمًةفيالمغةً،الكبلـى مفالمناسًبأٍفأذكرى فياصطبلًح،لكٍفلعؿ  ـ  كًمفث
رناأىًمياالمحدٍّثيف. عمىفيًموبالًعمىؿمختصى مايىدؿ  بعضى أذكري ـ  الركاًةالتي،ث مفخبلًؿتراجـً

األحادي بعضى إفشاءالليترجميـفيكتابو.كلعؿ  مستًقؿ  سىأدريسييافيفصؿو ًثالتيعم مىياكى
كافيةنفيبياًفخبرًتوكتضٌمعوفيالًعمًؿ الًلتتكالى–تككفي .-عميورحماتي

 أواًل: المعنى المغوّي، واالصطالحّي لمعمَّة: 

 المعنى المغوّي لمعمَّة. -
 : "عؿ  فارس: ابفي صحيحةهثبلثةهأصكؿهكالبلـيالعيفيقاؿى رهىاأحدي: كرير،تىأكتكر 

عؼهكالثالثيكؽ،عييىعائؽهكاآلخري  .(1)"الش يءفيضى
:قاؿيي،اًتباعنربًالش بعدىالش ٍربيكقيؿى،الثانيةيالش ٍربةيكالعىمىؿيالعىؿ كفي"لساًفالعىرب":"

مىؿه م و.نىيىؿوبعدىعى الثانيةىٍقيىةىالس اهقىسىًإذاكيىًعم ويىعيم وكعى ؿٌ":يٌاألىعرابًابفي.كقاؿى يىًعؿ المريضيعى

                                                           

(.4/12ابففارس،مقىاييسالمغة)((1
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م مىو."(1)"يؿمًعىفيكًعٌمةن ،بتىًعم ةونفسىوييعىمٍّؿفبلفه:قاؿيي،مايًبًشىغىموي:امىكنحكىًكحديثو،بطعاـوكعى
ز أىوبًتىمىي ى:أىم،وبًكتىعىم ؿ كاعتىؿ يىًعؿ عىؿ .المىرىضي:كالًعم ةي،عبةصىًعم ةنالعىًميؿياٍعتىؿ كقد.كتىجى
م و.مىًرض:أىم م ؾىالكى،الليكأىعى كالًعم ةي.عفأىمرووياقىااعتىكاٍعتىم وًإذى.ًبًعم ةأىصابؾىال:أىمالليأىعى

دىثيىٍشغىؿصاحبىوعفحاجتً .(2)"والحى

فيالحديثً مايقدحي كؿ  عٌمةنأخذنامفمعناىاالمغكٌم.كيسٌميالمحٌدثكفى

 المعنى االصطالحّي لمعمَّة: -
": الدٍّيًفالبقىاعٌيفي"الن كًتالكفي ة"عفالعرىاقٌيأف  برىافي ٍعميكؿأكالميعىم ؿىنقؿى خبره:المى

  .(3)"قىادحعمىالت فتيشًبعدىفيوًعىاط مالس بلمةيظاىريهي
اكـي:"معرفةي الحى   .(4)كالجرًحكالٌتعديؿ"،عمًؿالحديث:كىكعمـهبرأًسوغيرالٌصحيًحكالٌسقيـًكقاؿى

برأسو قائـه العمًؿعمـه ـي فعم عمى،كىككماقاؿى العمؿ؛إذالحكـي طريؽي كالتعديؿي كالجرحي
مىا.!،الركاةً  مفالخطكاًتاألساسي ًةًلتىعميًؿحديثو

 مؿ: ثانًيا: مثاالف عمى تضّمعو في العِ 

 . معرفُتو بدرجِة أحاديِث الرَّاوي:1

ابفأبيحاتـ ـى ةىعركى:عفركل.يٌصنعانً،يٌانًمىاليىيٌنًكالىالخىؿضٍالفىبفاؾمىسً:"ترجى
ركمٍكعى،رمىعٍمىعنوكلرى.جعرىاألىاللًعبدًبفابيىكشً،وبٌنىميبفىبكىكى،ةطيٌعىبفادمحمٌبفا
يقكؿييػػػػػػػأبسمعتيحمفًالرٌديػػػػػػػػػعبثناحدٌ.رجػػػػػػػاألعاللًعبدًبفدػػػػػػػعٍسىبفركمٍعىبفافكٍعىبفا

كادييىال:الثكرمٌقاؿى:قاؿ،زاؽًالرٌعبدينا،يٌانًرىيٍالطٍّاللًعبدًأبكنا،حمفًالرٌعبدياػػػػػػػثنحدٌ.ذلؾ
 .(5)"وحديثًحةًلصًيعني:دمحمٌأبكقاؿى.احديثنضؿًالفىبفااؾسمىسقطيي

                                                           

 (.4/14المرجعالس ابؽ)((1
 (.3080-3078ابفمنظكر،لسىافالعىرب)ص:((2
 (.1/501الًبقىاًعٌي،النكتالكفي ةبمافيشرًحاأللفٌية)((3
اًكـ،معرفةيعمكـً((4  (.359الحديث)ص:الحى
في"السير")1207(،4/280)(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ(5 الذىبي  5/249.كقدنسبى (،كابفحجرى

الثكرٌملمثكرٌمنفسو.4/235تيذيبالتيذيب")"في ابًفأبيحاتـكبلـى (تفسيرى
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ثقةه ىذا الفىضًؿ بف نيمير،كًسماؾي ابًف (2)كىالٌنسائيٌ،(1)بتكثيًؽ حٌباف، كابًف،(3)كابًف
مفيكف :"،(5)كابًفحجر،(4)خى الذىبي  دكؽشىيخه بينىماقاؿى .(6)"صى

 باالنقطاِع في األسانيد: . معرَفُتو2

ىذا عمىمعرفكأذكري استدالالن ًةابًفأبيحاتـًبمىافيوانقطاعهمفاألسانيد:المثاؿى

- ": أبيسمعتي،يؾرًشىعنوركل،اسعب ابفًعفلركىككفيٌّ:مٌنصارًاألفىبلىيٍغىبفيبيالًغىكقاؿى
اسعب ابفًعف،بلفىيٍغىبفبالًغىعف،يؾرًشىفعى،يٌانًم الحًركلكذا:دمحم أبكقاؿى.ذلؾيقكؿي
عف،يبلفغىبفًالبغىعف،يؾرًشىعف،اركفىىبفييزيديالحديثىىذاكركل،ياـًاألؽًخمٍفي
 .(7)"عطاءنامىييبينىدخؿىأإذىاسعب ابفىؾٍيدرًلـٍاغالبنف أافىبىفى.اسعب ابفًعف،اءعطى

كبىةىالحى أخرجوأبكعىري خمًؽاألياـً د قاؿ:،اًئؿ"ر اًنٌيفيكتاًب"األىككحديثي مىمىةيثناحى بفياسى
د ثنا،شىًبيب كفبفييزيديحى نىا،ىاري ،رىباحأىًبيبفًعىطىاءًعىف،غىٍيبلفىبفغالبًعىف،شىًريؾأىخبرى
ثيـ األحدى،فىسم اهييكمناخمؽىلىىاكتعتبارؾىالم وىًإف :"قىاؿ-امعىنياللرىًضي-عىب اسابفعف
ـ يف،نالثٍافىسم اهيثىانيناخمؽى ـ األىربعاءى،فىسم اهيرابعناخمؽىـ ث،الثبلثاءفىسم اهيثاًلثناخمىؽىث خمىؽىث

،فىسم اهيخاًمسنا يقكؿيفمذلؾ،الثبلثىاءًيىكـىالجباؿىكىخمىؽى،الثنيفكااألحدًيىكـىاألىرضىفىخمؽىالخميسى
الن اس ،ـهكي: ،الط يرىكخمؽىاألربعاًء،يكـى،كاألىشجارً،ارًألىنيىكا،القيرىلمكًضعىكىخمىؽىثقيؿه

ـ ،كالسٍّبىاعى،كالكحشى ًميًس،يىكـىكاآلفةى،كاليىكىا مؽىكالخى ميعًة،يكـىاإًلٍنسافىخى ٍمؽًمفىفىرىغىكالجي يكـىالخى
.(8)"الس ٍبتً

                                                           

(.6/112(مغمطىام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
(.4/235(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(2
(.6/426(ابفحٌباف،الثقات)(3
(.6/112)مرجعسبؽىذكريهام،(مغمطى(4
.2627(،ترجمة255(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(5
.(5/249سيرأعبلـالن بىبلء)(الذىبي،(6
رحكالتعديؿ)ابفأبيحاًتـ،((7 عنو،فقاؿ:266(،7/47الجى في"التاريًخالكبير"،كسكتى .كترجموالبخارم 

األىنصاًرم  التاريخالكبير)"غاًلببفغىيبلف، البخارم، شىًريؾ". كلعىنو: عىٌباس.رى (،7/100.عىفابًف
 .444ترجمة

ؿاأٍلىي اـ.حديث42األكىائؿ)ص:أبكعركبةالحرانٌي،((8  .7(،أىك 
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فيوالركايةي أبيحاتـثانفيىذاالحديثي إليياابفي كفبفييزيديفىًفييىا:"اينالتيأشارى عف،ىاري
باحأىًبيبفًعىطىاءًعىف،غىٍيبلفىبفغالبًعىف،شىًريؾ -امعىنياللرىًضي-عىب اسابفعف،رى

 كابًفعب اسو غالبو عطاءىبيفى اللعنو–كفيياذكري .-رضيى

في"العظمًة" وأبكالشيًخاألصبىيىاني  في"ت(1)كأخرجى عساكرى مف(2)اريًخدمشؽ"،كابفي
ا أيضن عسػػػاكػػػرى كف،عفشىًريؾ،ًبو.كأخرجوابفي طريًؽيزيدبفىاري
ػػػدابف(3) مفطػػػريػػًؽمحم 

سماًعيؿبفمكسى،كبلىماعفشىريؾ،عف بفأبيشىيبىةى،عفيىحيىبفعبًدالحميًد.كا  عثمافى
الليعنيما–غىالببفغىيبلف،عفابًفعٌباس -كلـيذكربينيماعطاءن-،-رضيى ،ًبو،بألفاظو

متقاربة.

عب اس ييٍدرؾابفى ـٍ ل غالبنا ابًفأبيحاتـإف  :فقكؿي الليعنيمىا–قمتي -رضيى إن مايدؿ 
ا. عمىانقطاًعالركىايًةبينىيمى

في" الفالكًجٌي بفمحم د أكرـي ":مٌرًالطبىيررًجىابفًاإلماـًكاةًلرغيرًالص المعجـًكقاؿى
ابفيكأشارى،البخارم عنوسكتىيا،كنىديمافى،الخامسةًمف،الككفيٌ،األنصارمٌ،يبلفىغىبفبالًغى"

.(4)"وكٍدرًييلـٍوألن اس،عب ابفًكبيفىوبينىالركايةًانقطاعًإلىحاتـأبي

ينٌيفي" كى الحي أبكإسحاؽى الشيخي ابًفأبيحاتـالذمسقتيواؿالرجبمعجـًباؿالنٌنثؿكساؽى "كبلـى
ـ قاؿ:" .ث .(5)"مجيكؿىذاغالبناأف ىذا،مفٍفيظيريأكالن



 المقصد الثالث: تضمُّعو في الِفْقو، وآَراؤه الفقييَُّة اّلتي ِفي ِكَتاِبو:

ابًفأبيحاتـمعرفةنًبالًفٍقو لئلماـً رعةىكأبي،كأن وتفق وعمىأبيو،كقدتقد ـأف  كعمى،زي
استقرىائي نٍّيبعدى كا  عمىىاألىبكاًب. فيالًفٍقو لىومصن فنا فإف  ككذا الًكبار. الفقياًء األئٌمًة تبلميًذ

عديؿ"لكتاًبو"الجرًحكالت  الر أمالفقيٌي:لوىذاكجدتي


                                                           

 .881(،حديث4/1365أبكالش يخاألىصبىيىاًنٌي،العظىمىة)((1
 (.1/50القكًؿالمشيكرفياشتقاؽتسميةاألياـكالشيكر)(ابفعسىاًكر،تاريخمدينًةدمشؽ:بابذكرً(2
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((3
الفالكًجٌي،المعجـالٌصغيرلركاةاإلماـابفجريرالطبرم)((4 .3437،ترجمة(2/447أكرـي
كيؿ،((5 ليـأبكإسحاؽىالحكينيٌأحمدالكى ترجـى الٌرجاؿالذيفى  .2647(،ترجمة3/1081)نثؿالنباؿبمعجـً
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جواُز االستعانِة بأىِؿ الذّْمَِّة في الطّّْب: -

 بيأَ  بف دَ عْ سَ  -ـوسمَّ  عميو اللُ  ىصمَّ - بيُّ النّ  أمرَ " :ةدَ مَ كَ  بف ثِ ارِ الحَ قاَؿ في ترجمِة "
 بأىؿِ  االستعانةَ  أفَّ  عمى دؿَّ  :دمحمَّ  أبو قاؿَ .سالـإِ  لوُ  يصحَّ  ولـْ  .فوُ صِ وْ ستَ يَ  ويأتيَ  أفْ  اصوقَّ 
.(1)"ائزةجَ  بِ الطّْ  في ةِ مَّ الذّْ 

عف اًىد ميجى طريًؽ مف "الٌسنف" في داكدى أبك عنو–سىٍعدوكركل اللي :قاؿ،-رضيى
عىي،يىعيكدينً-ـكسمٌيوعمىالليصم ى-اللرسكؿييتانًأىفىامرضنرضتيمى" حتىي ثىٍديىبيفىيىدىهفىكىضى

ؿهإن ؾى:"فقاؿىم،فؤادًعمىبىٍردىىىاكجدتي ٍفؤكدهرىجي مى
اًرثىائتً،(2) ،اأخىكىمىدىةىبفىالحى جؿهرىفإن وثىًقيؼو

،يىتىطىب  ذٍميىفىبي أىيف ،(3)المدينةًعىٍجكىةًمفتىمىرىاتوسىبعأخي .(6)"(5)ًبًيف (4)ؾىدًٌليىميثـًبنىكىاىيف فميىجى

                                                           

رحكالتعًديؿ)(1  .401(،ترجمة3/87(ابفأبيحاًتـ،الجى
2) فىأىدنا: "كفىًئدى مىفئيكد".شكى"( فىييك فؤىاًده في دىاءه كأىصابىو فيؤىادىه منظكر،ا ابف العرب)ص: (.3334لساف

 (إلى"معكذ".2/780كتصحفتفي"معرفًةالٌصحابة")
ا((3 ابفي منو،كفىقاؿى العىجكة المدينة،كالًسي ما تىمري الٌداء،كالًسي ما لقٌيـ:"كفىالت ٍمرخاصي ةهعجيبةهليذا

كٌمو،فمينظر:الطبٌ عمىذلؾى الكبلـى الٌنبكم،فىٍصؿهككًنياسىبعناخاصيةهأيخرل،تيدرىؾبالكىحي".كقدفٌصؿى
سى-ًفيىىٍدًيًو مىٍيًوكى م ىالم ويعى  (.98فيعبلًجالمىفؤيكد)ص:-م ـىصى

يىميد هلىدًّا،كليديكدنا:إذاسىقىاهالٌدكاءىفيفىًمو".ينظر:ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:(4 (.كعند4019("لد الرجؿى
ًبفتًحالياًء،كضٍـ10/358ّالعظيـآبادم،عىكفالمىعبكد) ،كى يىٍسكفي كى ـً :ًبكٍسًرالبل  تىشديد(:"ًليىميد ؾى ـ،كى البل 

فيو:"ًليىًمد ؾ": ة"،كأظٌنياضبطتخطأنفيطبعًة"الٌسنف"باعتناءمشيكرآؿسمماف،فجاءى الد اًؿالمفتكحى
(إلى"فىميمدم".2/779"معرفًةالصحابًة")بكسًرالبلـ،كتصٌحفتفي

بعدىمى((5 لويالعبلجى ن مانىعتى :كاً  الت كًرًبٍشًتي  كأىٍنفعى،"كقاؿى اأحالىويًإلىالط بيًبلم ارىأىلىىذىاالن كعىًمفالًعبلًجأيسرى
فىاتيح) (.8/129أكًليىًثؽعمىقىكًؿالط بيًبًإذارآهيمكاًفقناًلمانعىتىو".القىاًرم،مرقىاةالمى

سىعدفي"الٌطبقات").كركاه3875(،حديث695،كتابالٌطٌب،بابفيتىمرًةالعىجكًة)ص:(الٌسنف(6 /3ابفي
136( الصحابًة" في"معرفًة نيعيـ كأبك ،)2/779( الكبير" "المعجـ في كالطبرانٌي كفيو6/50(، بو، ،)

أبيحاتـفي ابفي برلـيدرٍؾسىعدبفأبيكٌقاص،قاؿى بفجى اىدى مجى الحديًثمنقطع،ألف  سنادي زيادة،كا 
أىب205المراسيؿ")ص:" ييدًرؾسعدنا،إٌنمايىركمعفمصعىببفسىٍعدعف(:"سمعتي ـٍ اىدل ييقكؿ:مجى

"الس نىف": عمى أحكامو في األلباني  الشيخي كقاؿى مرسؿ"، سىٍعد عف مجاًىد ٍرعىة: زي أبك "كقاؿى سىٍعد"،
هالطريؽلـ"ضعيؼ".كفيركايًةابًفسىعدقٌيدهبأٌنو:"سىعدبفأبيكٌقاص"،كفيركايًةأبينيعيـمفىذ

في"اإلصابة" حجرى ابفي بفأًبيرىاًفع"،كقاؿى ينسٍبوكركايًةأبيداكد،لكفسٌماهفيركايًةالطبرانٌي:"سىعدى
اج،عفابًفعييىينة،عفابًفأىبينىًجيحبقكلو:سىٍعدبفأىبيرىاًفع...فىإٌما3/48) ج  ييكنسبفالحى (:"تفٌردى

يكنسبفالحجٌ فيقكلوابًفأبيرىاًفع،أكتككفالقٌصةيتعٌددت".كسىعدبفأبيرىاًفعىذاأٍفيككفى اجكىىـى
= 
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 قكًلو في المىعبكد" "عكًف في كسٌمـ–قاؿى عميو اللي "-صٌمى ؿهفىًإن وي: أم":يىتىطىب برىجي
افيككفيرضًالمًمفالن كعىذاأك،ميطمقناالطٍّب يىعًرؼي .(1)"ذىاقىةحىكالًبالميىارةمخصكصن

" بقكًلو: القىٌيـً ابفي فكصفىو كىمىدىة: بفي ارثي الحى فيًيـككافىأىطىب ييـ،بؿٍالعرىبًطًبيبيأٌما
سىٍعد:"،(2)"قىكموًًفيبقراطأىكى ابفي مٌ-الن بي ككافىكقاؿى مىيوالليىصى مـعى وبًكانىتمىفيىأميري-كسى

:"،(3)"عم ًتوعىففىيىسألوي،يىأتيىوأىفًعم ةه الذىبي  كقٍد،(4)"اعدىالكىةًجٌحىفياسعدنعالجىوإنٌقيؿىكقاؿى
 "ماتى الحارثى في"االستيعاب"إف  أبيحاتـفقاؿى ابفى عبًدالبرٍّ كلـٍ،(5)اإلسبلـأكؿفيتابعىابفي

،"وإسبلميصحٌيى قٌصةىسعدو الليعنو–ثـ ساؽى رىشاكًييأفٍجائزهوأنٌعمىذلؾىؿ دىفى"كقاؿ:-رضيى
في،(6)"وأىمًفمًكانكاإذابٍّالطٍّفيالكفرًأىؿى حجرى ابفي حاتـ أبي ابفى تابعى ككذلؾى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حٌباففيالٌصحابة.ابفحٌباف،الثقات) في"تقريبالتيذيب")ص:3/149قدعٌدهابفي حجرى ابفي (،كقاؿى
وأبكدىاكدع2235(،ترجمة231 فيالعيادًةكالٌطٌب،أخرجى لوحديثه منسكب،:"صحابيٌّ فسىعدغيرى

انتيى كالبىاكردم". كالطبراًنٌي حٌباف ابفي كأفرده كٌقاص، أبي بف سىعد مسنًد في ًلغيًره تبعنا الًمزٌم فذىكره
،كقد كاحدو فىمـيرًكعنوغيري بفالحٌجاجالثقفٌيالذمتفٌردبقكلو:"سىٍعدبفأىبيرىاًفع" يكنسى كبلمو.أٌما

في"ال حٌبافى في9/290ثقات")ذكرهابفي الييثمي  5/88مىجمعالزكائد")"(،كقاؿى (:"لـأعرفو"،بينماقاؿى
حجرفي"تيذيبالتيذيب") كاهأبكنيعىيـفي"الٌطٌبالٌنبكٌم"3/469ابفي ("ثقة"!.كلمحديًثطريؽهآخر،فىرى

"معرفةالٌصحابة")1/405) فأبيكٌقاص،عفأبيو(مفطريًؽإسماعيؿبفمحٌمدبفسىعدب2/779(،كى
 سعده الليعنو–قاؿ:"مرضى الل-رضيى رسكًؿ داع..."-صٌمىالليعميوكسٌمـ–كىكمعى الكى فيحٌجًة

الٌنبٌي ارًثبفكىمىدة:"عاًلجسعدناًمٌمابو".-صٌمىالليعميوكسٌمـ–الحديث،كفيوقكؿي لمحى
(.10/357عىكفالمىعبكد)العىظيـآباًدم،((1
(،113الٌطبالٌنبكم)ص:ابفالقٌيـ،(ينظر:(2 (:1/352)الحٌيالكٌتانٌيفي"التراتيًباإلدارٌية"عبدكقاؿى

،كأخذى" إلىأرًضفاًرسى الٌطائؼ،رحؿى أىًؿ العىربمٍف أطٌباًء أفاضًؿ مٍف بفكىمىدىةطبيبنا الحارثي ككافى
ا فيىذه كأجادى الٌديار، تمؾى عفأىًؿ كىثير،الطب  مىاؿه بذلؾى لىو بأرًضفىاًرسكحصؿى كطب  لٌصناعة،

 كأدرؾى العىرب، بيفى طب و كاشتيرى إلىببلًده رجعى ثـ  بينىيـ، اسميو كشاعى فاًرسبعمًمو ًببمًد رىآه مىٍف كشيدى
الًل رسكؿي ككافى ٍفكانٍتًبوعٌمةأٍفيأتيىو-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-اإلسبلـى مى فىيستكصفيو".يأمري

(.8/67الطبقىاتالكبير)ابفسىعد،((3
(.1/108الذىبٌي،تجريدأسماءالٌصحابة)((4
معىككًفقصًةتطًبيبوسٍعدنا((5 "،يتعارضي فيأكًؿاإلسبلـً قدماتى الليعنو–قكلو:"إٌفالحارثى كانت-رضيى

إلىز بقيى الحارثى إف  الليعنو–مًفمعاكيةىفيحٌجًةالكداع!،بؿقيؿى .كينظر:الًقفطٌي،ًإخبىار-رضيى
(.113العمماءبأخبىاًرالحكىماء)ص:

(.1/283ابفعبدالبىٌر،االستيعاب)((6
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في"م،(1)"اإلصابة" الش ٌراحقاؿى"":فاتيحالمىاةرقىكقاؿى أىىؿًرةًكىميشىاجكازي-فيالحديث–كفيو:
ؿًفيماتىن ويألىالطٌٍّب؛ًفيكيفرًال ـًاإلأكى .(2)"ًإسبلميوحيىصٌكلىـسبلى

نبمٌيفي مفًمحالحى ابفي المسمًميفىغيرًاٍسًتٍطبىابً":ًفيفىٍصبلن"ةالشرعيٌاآلدابً" كقدعقدى
اًنيـ "،"كىائًتمى تىيًمية: ابًف اإلماـً قكؿى ًبيرناي الن صرانًأىكالييكًدم كافىإذاكنقؿى عندىثقةنًبالٌطبٍّخى

:-تىعىالىى-قاؿىكماييعاممويكأفٍالماؿىييكًدعىويأفٍلوييجكزيكمايىستىًطب أفٍلويجازىنسىافًاإلً
كقدركمى.(3)چڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ چ
ذى،اكافرنككافىة،دىمىكىبفالحارثىستطب يىأفٍمرىأى-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-بيٌالنٌأف  أفٍونىأمكىاكا 
.(4)"ؿدًيعٍفأىينبغًيىبلفىومىعامًييأكوكدعىييأفٍوأمكنىلكاكمىيكفىامسممنستطب يى

القٌيـ ابفي "ائدكىالفىدائعًبىفي"-رحمىوالل-كقاؿى يوعمىالليىصمٌ-بيٌالنٌارًاستئجىفي":
إلىالرجكعًجكازًعمىدليؿهكافرهكىكاليجرةًكقتًفياىادينؤليٌالدٌقطيٍرىأيبفاللًعبدى-ـكسمٌ

كاليةكفٍيىلـٍامىاكنحكىى،كالعيكبً،كالحسابً،كالكتابةً،كاألدكيةًكالكحؿًبٌالطٌفيالكافرً
يءشىالوفإنٌأصبلنشيءوفيوبًكثؽىييالفأىاكافرنوككنًدًمجرٌمفمزـييىكال،عدالةنتتضمفي
.(5)"جرةاليًطريؽًمثؿًفيماسيٌكال،الطريؽًفيالداللةًمفأخطر



 المقصد الرابع: معرفُتو بالعربّية:

األكلى،كالبىرىاعةيفياٌلمغًةالينفٌكاف،كالبىرىاعةيفيالحديثً الثانيةىمفلكازـً فىتىرىل،بؿإف 
اشتغاًلوبال فكؽى ،كببلغىًتيا،كًشٍعًرىا،نىٍحًكىا،بصيرنافيلغًةالعربً،كتمٌكًنوفيو،حديثًالمحدٍّثى

،كمىعىانييا المغكٌييفى الذ كًؽالٌرفيع–بؿكترلالمحدٍّثيفى -أصحابى عمماءىالمغًةكالمشتغميفى يفكقكفى
                                                           

بيذاالحديث،فقاؿى2/172اإلصابة)(ابفحىجر،(1 الحارًثبفكىمدىةاستدالالن إلىإسبلـً البعضي (،كقدذىبى
1/395بٌيفي"السيرةالحمبية")عمٌيابفإبراىيـالحم ارًثبفكىمىدة،ألف  الحى ًبوعمىإسبلـً (:"كىذااستدؿ 

عمىجكاًز بعضييـإسبلمىوكجعمىودليبلن يىحٌجفييامشًرؾ،فيكمعدكدهمفالٌصحابة.كأنكرى ـٍ دىاًعل ٌجةىالكى حى
استشارًةأىًؿالكفًرفيالٌطٌبإذىاكىانكامٍفأىًمو".

ابيح)القىارم،((2 (.8/129مرقىاةالمفىاتيحشرحمشكىاًةالمىصى
[.75]آؿعمراف:((3
(.2/429اآلدابالشرعٌية)المقًدسٌي،((4
بأىًؿالٌذٌمة".3/725بدىاًئعالفىكىائد)(ابفالقىٌيـ،(5 الٌتطٌبب  األئٌمًةأنو:"اليجكزي بعضي فقدذىبى (،كمعذلؾى

(.1/457تراتيباإلدارية)كينظر:الًكتاني،ال
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ككمٍتإلييـميٌمةحفًظسن ةً،بؿكيتعقبكنىيـ،ًبيا احه أقحى الكىىـعربه صٌمى–رسكًؿالًلكيؼى
ىالٌناس-الليعميوكسٌمـ حيـ،أىنحى الكىًمـ.فبراعتييـفيالٌمغًةمٍفآتىاهرب وجكامعى،كأبمىغيـ،كأىفصى

متانةىنقًميـلمسٌنةًتي مًؿفينقميا،بٌيفي مفالٌزلًؿكالٌنقصكالخى .كمفدالئًؿمعرفًةالٌرازٌم(1)كاألمفى
بالعربٌية:

ف ،يٌانًدىمٍاليىإسحاؽىأبكعنوركل،عمرىابفًعفركلٌي:فًارًالخىاررىعىبفبلءًالعىيترجمًة:"قاؿى
بفابلءيالعى:قاؿوأن عيفمىبفىحيىيىعف،كرمنصيبفإسحاؽىعفيأبًهذكرىقاؿىحمفًالر عبدينا
.ثقةيٌفًارًالخىاررىعى
.(3)"(2)اـعىالن مفكرًالذ تيصك:اررىالعً:ةالعربي ىؿًأبعضيقاؿى



 المقصد الخامس: َتعقَُّباتو َعَمى غيرِه:

اللي بؿى معصكـه،كأٍفيىنسكا،عبادىهعمىأٍفييخطئكا-سبحانوكتعالى–كلىقىدجى فبلأحدى
مفالز لىؿ،مفالخطأ ـي سيسم ي،كالبشرى الًعصمىةي كديًفنٍت منيما. حظ و عميو كيتبى قد ػػػػكؿٌّ كـى

الًلػػػػػػػديفً رسكؿي العمم-صمىالليعميوكسٌمـ–فى مفعادًة فمقٍدكافى كذلؾى ذلؾى اًءفي.كلم اكافى
يتعقب كحديثأن يـ اقديـو بعضن ييـ بعضى فيوأحديىـ،كفى قدكقعى خطأن عف،ييبيٍّنكفى غفؿى أكأمرنا

ما،ذكًره عبارةو عميوفيفيـً ماأكاسـً،أكيستدرككفى بالدليًؿ،كغيًره،أكنسًبو،راكو ذلؾى كؿ 
ًةكالبيٍّنة فيوىكلن،كالحج   أكحظٌّلنفس.،أكعصبي ةه،ليسى

عبًدالرحمًفبفأبيحاتـ ،ككتابي فكؽىككًنوكتابى تعقباتو فيوإن وكتابي أٍفنقكؿى يصح 
كتعديؿ اتـبا،كأمحم د،فترلفيواألئمةىالثبلثةى:أباجرحو ٍرعىةى،كأباحى كمتانًة،عمىقكًةحفًظيـ،زي

منيـاآلخر،كعمًككعًبيـ،ضبًطيـ الكاحدي منيـغيرىهمفالعمماء.أك،يتعٌقبي كاحده أكيتعقبي
غيريىـمفالعمماًءآخريفى امفىذه،يتعقبي بعضن ًفيىذاالمبحًثأٍفأظيرى كىكذا.كلقدآثرتي

                                                           

فيوعنايىةى(1 المحدٍّثيف"،بي فى اتعناسٌماه"اإلمتاعالشٍّعرٌمعندى الشيخالدكتكرحاتـالعكنيكتابنامى (كقٍدصن ؼى
اإٍف تكرمًّ بعًضركاًةالحديًثالثٌقات،فراجعالكتابى بالمغًة،كقٍدخٌصوبذكًرأشعاًرالغىزًؿعندى المحدٍّثيفى

 ئت.شً
المغة(2 ميىرة جى يد، ديرى ابف ينظر: ًزمىار". كتييا فىصى األنثى أم ا ًعرىار، كصكتيو ظىًميمنا، ييسم ى الن عاـً "كذىكري )

(2/710.) 
 .1980(،6/359ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
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عمىأبيو،يابتعقباًتعبًدالرحمفًلكنٍّيخصىصتي،التعقباتً كغيرىما.،أكعمىالبخارمٌ،إٍفكافى
كييعدٍّؿ،كرفعًةمكانًتو،إظيارنالرسكًخعمًمو ككًنوناقدنايىجرحي ككًنو،كعمكمنزلًتو.فيكفكؽى كفكؽى

كييعمٍّؿ حي يصحٍّ عمؿو الركاةً،طبيبى بأسماًء خبيرنا ككًنو ،كأحاًديًثيـ،يـكأكطانً،كأنسابيـ،كفكؽى
مكاضعىالزلؿً يبصري أك،بغيةىالكصكًؿإلىالصحيحً-،كالس يكمفغيره،كمراًتًبيـ.فإن وعالـه

أدلةن،فيستدًركييا-الراجًحفييا كأجادى،كبراىيف،كيتعقبيامقيمناعمىذلؾى فيياأصابى ،قديككفي
ذلؾى غيرى مٍفذاالذمماأخطأىقطٌ،كقديككفي ؟!كى

ايسيرنامٍفتعقباًتعبًدالرحمًفبفأبيحاتـعمىغيره فيىذاالمقصًدبعضن ،كأعًرضي
 .-مستعينةنباللً-كالركاًة،مفالعمماءً

 

 أواًل: مف تعقباِتو عمى أبيو:

 تعقُبو عميو في اسـِ الرّاوي صاحِب الحديث:. 1

ركل.يمكفركبفمىمٍكعى،ؿقًعٍبفمىللًاعبدً:عفكلرى.مٌرًزىاحجىر ادبفالجىيىزًفترجـ:"
.مٌرًزىيـالجىرًالكىكعبدي،افقىرٍبفبيعفريجى:عنو

ثناعبديحدٌذلؾ.ؿأبييقكسمعتياح.رٌبفالجىيادىزًرأيتي:مركبفعىاللًعبيديكقاؿى
.ةقىاحثًرٌبفالجىياديفقاؿ:زًعًبفمىاحيىعفيى،كربفمنصيهأبيعفإسحاؽىذكرى:قاؿىحمفًالرٌ

بفااللًعبدًكلعفٍىذارىاحًبفالجر قكؿ:زياديأبييىسمعتي:قاؿىحمفًالرٌثناعبديحدٌ
.(1)"كبةتىـىدىالن إف ":-ـيوكسمٌعمىىالليصمٌ-بيٌعفالنٌ،سعكدمىعفابفً،ؿقًعٍمى

يلًقاؿى:يقكؿيٌانًر يدالحىعًبفسىمصعبىكسمعتيي:أبقاؿى:قاؿى،حمفًالرٌثناعبديحدٌ
:ولىقمتي".ةبىكٍدـتىالن "ـفييىرٍبيمىيادبفأىعفزً،الكريـًسفياف:عبديقاؿى،مركبفعىيداللًبىعي
اح.ر الجىاىكابفيمىإن 



                                                           

في"المسند")(1 أحمدي ـي مفىذاالطريًؽكًبمفًظواإلما الحديثى ػػػػػػػف4012(،حديث7/113(أخرجى ،كفيػػػػػو:"عى
الًل رسيكؿى :سمٍعتي عبًداللبًفمسعيكد،فسىًمعوييىقكؿي أًبيًعندى :كافى ٍعًقؿ،قاؿى الًلبفمى بًد م ىاللي-عى صى

." حيح،كىذاإسنادهقًكٌم".عميوكسم ـى صى محققكاالمسند:"حديثه كقاؿى
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زيادىأأيتيرىكقدٍ:اللًبيديعيقاؿى الكريـًعفعبدًركلػػػػػفىةىينىيىعيابفيىـىكىاح]كىرٌبفالجىنا
ؿ.قًعٍبفمىاللًعفعبدً،ـريىمىيعفزيادبفأب،مٌرًزىالجى

البفًوقاؿىركأن مٍبفعىاللًيقكؿعفعبيدًمٌرًزىيدالجىعًبفسىمصعبىكسمعتيي:أبقاؿى
ريـ.يمىيادبفأبًزًبًكليسى،احبفالجر زيادىنارأيتي:أةينىيىعي

اكدىدىيأبعفٍ،يببًبفحىسكنيوييثنابًاحد ومىاقالىمىعمىصحةًلدليؿيكا:دأبكمحمٌقاؿى
يأبىكابفيكليسى،يادعفزًفقاؿى،مٌرًزىالجىالكريـًعفعبدً،يةاكًيربفمعىىىعفزي،يٌسًيالًالطٌ
.ؿقًعٍبفمىاللًبدًعفعى،ريـمى

عف:فقاؿ،مٌرًزىريـالجىالكىعبدًعفٍمٌالثكرًسفيافيكلىذاالحديثىرىقدٍ:دقاؿأبكمحمٌ
قاؿ:كمرةناح.يادبفالجر :زًمرةنقاؿىالكريـًعبدىأف فدؿ ،ةىينىيىعيكاهابفيارىكمى،ريـزيادبفأبيمى

.(2)"احرٌادبفالجىيىحيحزًكالصٌ،(1)ريـيادبفأبيمىزً

كىثير كاختبلؼه كبلـه كفيالحديًثىذا : أبيمحمٌلكف ،قمتي فيقكًؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػالشاىدى إف  د
مرتيف رٌمقدركلالحديثى زى الجى الكريـً كمرةن:عفزياًد،مرةنيقكؿ:عفزياًدبفأبيمريـ،عبدى

ـىحينىماقاؿعفًزيىادبفأبيمىريىـ.،بفالجٌراح عييىينىةىكًى ابفى بخبلًؼقكًؿأبيوإف 

أبكمحٌمد: ـ قاؿى زياديبفالجٌراحث الٌصحيحى معيف،كقدكافقىوعمىىذاالقكًؿ:أبكه،إف  .(3)كابفي

.(4)كغيرىما





                                                           

الجمًعكالتفريؽ")(كينظر:تعميؽالشيخالمعمم(1 (.1/263ٌيعمى"مكضحأكىاـً
.2383(،ترجمة3/527كالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،الجرح(2
.5366(،1/530(كينظر:محٌمدالسٌيدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف)(3
عميوفيو)(كقد(4 الكبلـى فانظرى ا أيضن أبيحاتـفي"العمًؿ" ابفي الحديثى .كفي1797سألة(،م5/51ساؽى

البغدادٌمفي"مكضح3/373(،ك"التاريخالكبير")5/191"عمؿالدراقطنٌي") (،كحاشيتو،كطٌكؿالخطيبي
فمينظر:) فيو، الكبلـى كالتفريؽ" الجمًع عمى1/247أكىاـً حاشيتو في المعممٌي الشيخ طٌكؿ ككذا .)

(.1/261"الميكضح")
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 تعقبو إّياه في عدـِ ذكرِه َشيخ َمشيور مف شيوِخ الراوي: . 2

أبيحاتً ابفي بفابدينٍجي:عفركلمٌّرػػػػبص:مٌرًبىنٍالعىرػػػػػشٍبًبكأىـػػػػسمًميبفيالكليديـ:"ػػػػقاؿى
،كبػػػػػعقيىيبأبفاللًعبدًبفديػػػػػمحم :وعنٍركل.رٌالحييبأبففيٍصىكحي،بمًتىكابف،اللًعبدً

يأبًسمعتي.ةمىمقىعىبفممةيكسى،اءالحذ الدكخى،ةي شًحٍكىيأبًبفيجعفريرشٍبًككأبي،يدبىعيبفكيكنسي
.ؾذلًيقكؿي

يؽًدٍّالصٍّأبيذكرًعفٍؿىفًغىكيؼى ،(1)ياجًالن يؽًدٍّالصٍّيبًأبيصاحكىك:دمحمٌ أبكقاؿى
.(2)"قةثًرشٍبًأبكالكليدي:قاؿىوأن عيفمىبفحيىيىعفٍيبأهذكرىقاؿىالرحمفًعبديناثى.ياجًالن 
أبىاه الرحمًفىنايتعقبي الكليًدبفمٍسمـ،فعبدي ذكًرهشيكخى عميوعندى ،كيستدرؾي إذكيؼى

دٍّيًؽالن اجي عٍفذكًرأبيالصٍّ ،كًمٍفمشاىيًرشيكًخو؟!كىكصاحبيو،يغفؿي

 ثانًيا: مف تعقباِتو عمى اإلماـِ البخارّي:

كالتعديؿ"،كتعقباتيو "الجرحى كتابو في كثيرةه البخارٌم اإلماـً عمى يتعقباًنو،كأبيو تارةن
اثنيف في"الضعفاًء"كثانيةن،أكبالعكس،لجعموالكاحدى منيـ،إلدخالوراكينا كأخرل،كىكليسى

باسًمو فيأتياًف ييسٌمكف ال فيمف كاحدنا كمٍّو،يجعؿي الكتاًب في ذلؾى عمى ،فيتعقب اًنو،كًقٍس
مستدًركىيًفعميو.

تعقُبو عميو في إدخاِلو راوًيا فيَمْف لـ ُتعرْؼ أسماؤىـ، وقد عرَؼ عبُد الرحمِف اسَمو:. 1

أبيحاتـفي"قاؿى يـدكفىائًبىآىسماءًأكابفيرًعيفٍم مـمًوالعًعنٍمىكًريفٍمىيةًتسمًبابًابفي
خالدي:عنوركل،يةارًسىبفًاضًبىرٍالعً:عفركل-اللعبديواسميبلؿبًابفي": (3)أسماؤىـذكرىتيفٍأ

                                                           

ابفي(1 كث قو بكربفعمرك، كاسمو: الجرحكالتعديؿ)( ابفأبيحاًتـ، ينظر: رعة. كأبكزي (،2/390معيف،
 .1518ترجمة

 .68(،9/16)المرجعالسابؽ((2
فيحاشية)(3 مٍنو،فقاؿى فيىذاالفصًؿماليسى فيأن وأدخؿى المعممي  (1(كقدتعقب وفيىذاالفصًؿالشيخي

(9/315 فيىذاالفصًؿتراجـى األسكد"،كقكًلو"البمكل"،"البربرم"،عـٌ("كقٍدذكرى ليسٍتمٍنوكىقكًلو"كالدي
جارية".  جارية".عـ 
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واسميفكجدى،ىسمٌييالفٍيمىفً(1)البخارم مويدخىأ:دمحم أبكقاؿى.لؾذىيقكؿييأبًسمعتي.افدىعٍمىبفا
بفاباضرٍالعًعف(2)ؿببليأبًبفًاللًعبدًعفٍهذكرىسنادوإبًيٌالطائًكؼعىبفديمحم اثنىحد افيمى
.(3)"يةارًسى

الكبير" في"التاريًخ البخارم  ـي اإلما فعؿى كذلؾى : اسـهؼيعرىالييمفٍبابًفي"،قمتي لوي
الييسمكفيـائًبىبآىفكفىعرىكيي ،فتعق بى.جعموفيالذيفى اسمىو.فقاؿى الرحمًففيأن وقدعرؼى وعبدي

": ياؿىػػػقى.يفالٌشاميٍّفيييعىد .اًريىةػػػػػسبفرباضػػػالعًفػػػػػػعى:ؿبلبًابفالبخارم  عىفٍبىًقي ة،نا:كىةػػػحى
،بفًاللًعىبدعىفؿ،ًببلابفعف،(4)سىعدٍبفًبىًحير مٌ-الن بيٍّعىفًبيسرو مٌعميوالم ويىصى ،-ـكسى
،ست المدينةًفىتحًكبيفىالمىمحمىةًبيفى":قىاؿى .(6()5)"ةالٌسابعىفيالد ٌجاؿيجيكيخرسنيفى

                                                           

كذا،كأحياننايقكؿ:(1 البخارم  كذا،جعؿى البخارم  :قاؿى البخارٌم،يقكؿي ـى عبديالرحمًفاإلما ـي اإلما يتعقبي (كحيفى
كذا،يعنيبب كذا،أكيفعؿي الناًسيقكؿي بعضي المكضعيف:كافى البخارٌم،كينظرمثبلن ـى عًضالناًساإلما

 .763(،ترجمة7/136،)468(،ترجمة7/82)
قاؿ:"ابفًببلؿ"،((2 الترجمًة أن وفيصدًر "عبدالًلبفأبيببلؿ"،معى سم اه أبيحاتـلم ا ابفي قاؿى كذلؾى

أبيًببلؿ"،يد "ابفى أفيككفى الصكابى أف  ابًفأبيحاتـنفسو،لٌماترجمىوفيكالذميظيري فعؿي عمىذلؾى ؿ 
( آخرى فقاؿ:"عبدالًلبفأًبيًببلؿالخزاًعي:ركلعف:ًعربىاضبفسىارية،كعبًدالًل85(،5/19مكضعو

الترجمة: عمىىذه المعمميمعمٍّقنا كقاؿى ذلؾ". أبييقكؿي سمعتي معدىاف. بفي الدي خى ركلعنو: بفبيسر،
عبًدالًلبفأًبيًببلؿفيالركاًة"،ك"الثقاتً"ثميوفيم" التيذيب"كغيًرىما،كيأتيفيترجمًةالًعرباًضذكري

جاءتترجمتوفي"الثقات")عٍنو". :كذلؾى ،كقدكقعىفي(5/165)"تيذيػػػبالتيػػػػػػػذيب(،كفي"5/49فقمتي
عبدىالًلبفببلؿقدركلعنو.208ًعرباضبفساريةرقـ(،فيترجمػػػػػة7/39"الجػػػػػػػػرحكالتعديؿ") ،أف 

"ابًفالش ي اًب"مف"الجرحكالتعديؿ" فيترجمًة الًلابفأبيببلؿذكره ،1396،(9/321)كقدكقعىلعبًد
أحدنا-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-ركلعفالن بػػػػػػػػيٌفقاؿ:" مفالميشركيفى حمزةىقتؿى قتىمويأف  ثـ  رجبلن كثبلثيفى

الدبفمى سىعد،عفخى بفي كاهبىحيري فيمتكًفٍعدىاف،عفابًفأبيًببلؿعنو.كىحشي.فيمىارى :كقدذكرى قمتي
 الحديًثابفأبيببلؿ،كسيأتي.

.1371(،9/316ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
4) ) عف : كالصكابي "خالد"، اإلسناد مف سقطى كقد خالد. عف سعد، بف تخريًج–بحيًر في ذلؾى كسيتضحي

"ابفأبيببلؿ"-الحديث في"ابًفببلؿ"،كالصكابي تقد ـ–ككذاكقعىتصحيؼه الشيخي-كما قاؿى ،ككذلؾى
فيتعميقوعمى"تاريخالبخارٌم") أبيببلؿ".8/431المعممي  ابفي الٌصكابى (:"أىرىلأف 

الشيخعبدالرحمفالمعممٌياليمانٌي)البخارٌم،التاريخا((5  .3604(،8/431لكىبير،كفيوتصحيحاتي
في"المسند")(6 أخرجوأحمدي ،كأبكداكدفي"السًّنف"،كتابالمىبلًحـ،17691(،حديث29/236(كالحديثي

فيتكاتًرالمىبلًحـ)ص: ٍيكةىبفشيرىيح،ح4296(،حديث769بابه ياهعفحى .كبلىيماركى بفي د ثنيبىًحيري
المسنىدإسنادىهلضعًؼبقي ة ؿ،ًبوبنحًكه.كضع ؼمحققكا أًبيببلى بًفمىٍعدىاف،عفابًف ،عٍفخالًد -سٍعدو

ليد الديبفمىٍعدىاف،كمعذلؾفقدكثقوالًعجمي-كىكابفالكى دىبالركايًةعنوخى كلجيالًةابًفأًبيببلؿ،فقٍدتفر 
.كابفًحباف!،ككذ فيتعميقوعمى"سنًفأبيداكد"الحديثى األلباني  الشيخي ضع ؼى  لؾى
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 تعقُبو عميو في جعِمو الراوي الواحَد اثنيف:. 2

أبيحاتـفقاؿ:" ابفي نس،أىعفٍاد،نىالزٍّيبًأىعفٍلكىرىذمالٌ:مٌارًفىالغًرةىيسىمىبفيسىعًترجـى
.(2)"دكاحًاكىمىاسميفًايمىكجعمىالبخارمٌإسماعيؿىبفيديمحم يمابينىؽىكفر ،(1)اطن الحىيسىعًىك

تاريخو في فقاؿى بينىيما، تفريقنا حدة عمى منيما لكؿ  ترجـى فقد البخارٌم فعؿى كذلؾى : قمتي
ىصمٌ-الن بيٍّعف،-عنوالم ويضيىر-أىنسعفالزٍّناد،أىبيعف:الًغفاًرم مىيسىرة،بفيسىىلكبير":ع"ا
ًةأىًخيواـىدىامىبدًالعىحاجةًفيالليزاؿيكاليى.(3)ةن جيياـيالصٌ-ـكسمٌعميوالم وي اجى .(5)"(4)ًفيحى

ٌناط،المىديًني ة،ريسىمىبفًعيسىىكىكى،عيسىأىبيبفعيسىىكفيترجمةوأخرلقاؿ:" الحى
ٌياطىككى ،نىعف،الخى ،ضٌعفوي،كالش عًبيٍّافعو ٍبفاميكسىأخكىك:ييقاؿ.ٌطافالقىيىحيىعفعميٌّ

ٌناطكىك،ًعيسىىأىبي  .(6)"الحى

" فقاؿ: في"التيذيب" حجرى ابفي لو أبك:ارمٌفىالغًاطالحن يسىعًيأبًبفيسىعًكترجـى
خكأىكىك،ةيسرىمىيسىعًيأبًكاسـي،ككفيٌوأصمي،ريشقيكلىمىدنيٌالمىدمحم أبككيقاؿ،مكسى

بفًاىكلىمىافعكنى،ادنىالزٍّيكأبً،عبيٌكالش ،نسكأى،بيوأى:عفركل.افح الط يسىعًيأبًبفكسىمي
ـ "كغيرىـيبعىشيبفرككعمٍ،عركةىبفًاـكىشى،عمرى البخارمٍّـًعمىكىٍالخطيبيؿ كاستدىقاؿ:".ث

                                                           

إلى8/225(كعندى:ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(1 ككفينا،كانتقؿى أبيخيثمةىعفابًفمعيفكافى ابفي (:"قاؿى
 يىبيعي كصارى ذلؾى ترؾى ثـ  حن اطنا، كصارى ذلؾى ترؾى ثـ  خي اطنا، المدينًة،كافى سعد:"كافى ابفي بىط.قاؿى الخى

"الخبىط":مايتساقطيمفأكراًؽالشجر،ييخبىطي ".ك"خب اط"مفى الٍجتي قٍدعى يىقكؿأنىاخب اطكحن اطكخي اطكبلن
ٍمدي2/1094ًبعصا،أكنحكىاًليىسقط.ينظر:ابفمنظكر،لسىافالعىرب) حى (.كحن اط:يبيعيالًحٍنطىة.كقاؿى

الًحٍنطىةفيكحن اط،بفمحم  فيكخٌياط،كباعى أبىعيسىخاطىالثكبى عيسىابفى طابٌي:"بىمغنيأف  دالخى
ٍبطىكىكشجرةهييتخذيمنياالًقسٌيفيكخب اط".السىمعانٌي،األنساب)  (.5/35كباعىالخى

 .1606(،6/290(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
سد)ص:ركاهمفىذاالطريًؽا((3 الحى وفي"الٌسنف"،كتابالٌزىد،بابي ماجى 4210(،حديث698بفي ،كابفي

ألجمو.(.لكفقىاال:"6/433عدٌمفي"الكامؿ") الحديًثضعيؼه سنادي ًعيسىبًفأبيعيسىالحٌناًط"،كا 
مفحديًثأبيىريرةى الليعنو–كلوشاىده اإلماـمسمـفي"الصحيح"،كتابالصٌ-رضيى ياـ،بابعندى

.2594(،حديث525فضًؿالٌصياـ،)ص:
و.((4 سيأتيتخريجي
.2793(،ترجمة6/404البخارٌم،التاريخالكبير)((5
 .2794،ترجمةالمرجعالٌسابؽ((6
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،يسىبفميسرةعًعفٍفقاؿمرةن،سأنىعفٍ،ادنىيالزٍّأبًيسىعفٍعًطريؽًمفٍالحديثىأخرجىبأفٍ
.(1)"يسىيعًبًيسىبفأىعفعًكمرةن

 "كقد كالتفريؽ": مًع الجى أكىاـً "مكضًح في فقىاؿ الحافظي ذكرىه ما الخطيبي ىـيالكىفعؿى
نادأبيعف،الغفارمٌميسرىةبفعيسى:البخارمٌقاؿى:كاألربعكفىالثامفي اللي–أنسعف،الزٍّ رضيى
عىف،العزيزعبدبفمحٌمديليقالوي".كرنيالص بلة":-كسم ـىعميوًالم وصم ى-يٌالن بعىفعنو،
نادًأبيعىف،ًعيسىى قاؿ،الزٍّ نادأبيعفٍ،عيسىىأًبيبفيسىىععفٍ:فيدىيؾأبيابفيكى عىف،الزٍّ
الليعنو–أنس ـي":قىاؿ-سم ـىكعميوًالم ويىمص-الن بيٍّعىف،-رضيى يا ن ةالصٍّ فيالم وييزاؿيكالجي
ـىماالعبدًحاجةً أبيبفًعيسىىأىف عمىدًليؿكًفيو،ًحيحصىوكيمٌالقىكؿيكىىىذىا".أخيوحاجةًفيدا

ًديثيفأحدًًفيأىبكهيميىسيميسرىةبفًعيسىىىيكىيسىىعً اًرمٌاؿىػػػػقى.رػػػػاآلخًفييككنٌ،اٍلحى دػػػػػبعالبيخى
نىاًفععىفاطالخي كىىيكى،اطن الحىدًنيالمىيسرىةمىبفًعيسىىكىىيكى،ًعيسىىأبيبفًعيسىىذىاػػػػىى

ميٌليفوضعٌكىالشٍعًبيٌ كىيكىييقىاؿقط افالٍيحيىعىفعى اطالحنٌكىىيكىًعيسىىأبيبفميكسىىأىخي
ًحيح قد.اطالحنٌىيكىكىالص  عفيركل،مدينيٌّكاحدرجؿهألىٌنووقبمىكال ذمىذىابيفىفىصموفيكىـىكى

نادكأبي،عمرىابفًمكلىناًفع يىاقدمًفىككا،ًبالككفةالٌشعًبيٌمفكىسمعى،ذٍككىافبفاللعبدًالزٍّ
ثناحد ،ارمسىالسٍّبيٌالط يأبًبفعمريناأخبرى،يرمٌناجًالط عميٌبفالحسيفيرناأخبى...تاجرنا
ـي ـىبفدمحم بفإبراىي ثناحد ،ابالخط بفعمرىبفاللًعبدًبفيدزىبفدمحم بفاقدكىبفإبراىي
عفٍ،ادنىالزٍّيبًأىعفٍ،سرةىيٍمىبفيسىعًعفٍ،حمراألىالدخىأبكاثنىحد ،بلءالعىبفديمحم بيٍرىكيأبك
القاسـأبكناأخبرى.(2)"ؤمفالمينكريبلةيالص ":-ـكسم عميوالليىصم -اللًرسكؿياؿػػػق:اؿىػػػق،نسأى

ناأخبرى،ؿعدٌالميأحمدىبفجيمىعٍدىناأخبرى،اعظالكىافىرىشٍبًبفًاللًعبدًبفدمحمٌبفالممؾًعبدي
بيأىبفيسىعًثناحد ،سكداألىبفحميديثناحد ،بكريأبًبفدمحمٌاثنىحد ،عقكبيىبفيكسؼي

-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-النبيٌعفٍ،الؾمىبفنسأىعفٍثيحدٍّيينادًالزٍّاأبىسمعتيقاؿى،يسىعً

                                                           

ر،تيذيبالتيذيب)(1  (8/224(ابفحجى
أبكيىعمىالمكًصػػػػمٌيفي"المسػػػػػػػند")(2 .مػػػفطريػػػػًؽأبيخالػػػػد،عف900(،حديث6/330(كركلالحديثى

 فيوابفي ،قاؿى ؛ألجًؿعيسىبفميسرةىمجركحهضعيؼه سناديالحديًثضعيؼه ًعيسىبفميسىرىةى،بوبمثمو.كا 
أبك كقاؿى جدًّا"، الحديًث ضعيؼي الحديًث "متركؾي عمٌي: بف عمرك كقاؿى بشيء"، "ليسى كأحمد: معيف،

بالقكٌممض الحديث"،كينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)حاتـ:"ليسى .1605(،ترجمة6/289طربي
الكضكء)ص: طكيؿفيكتاًبالطيارة،بابفضًؿ مسمـأخرجوفيحديثو ـى اإلما (،حديث134لكف 

األشعرٌم422 الليعنو–.مفحديًثأبيمالؾو  دكفقكلو:"المؤمف". ،-رضيى
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ـىدىامىبدًالعىحاجةًفيىتعالىاللييزاؿيال":قاؿى طفئيتيكالصدقةي،(1)سمـالمييوخًأىاجةًحىفيالعبديا
".(2)ارالن الماءيطفئييياكمىيئةىالخط

فيومرةن يذكري الحديثى البغدادم  :ىكذاساؽى بفايسىعًكثانيةن،سرةىيٍمىبفيسىعًقمتي
كاحده،يسىعًبيأى أن يما لييدلٍّؿي ذلؾى فر قيم،كؿ  البخارمٌالاثنيفكما ـي اإلما ،ا الخطيبي ليكافؽى

أبيحاتـ ابًف قكؿى في،كتعٌقبوعمىالبخارمٌ،بذلؾى المعممي  الشيخي قالىو ميـه كبلـه ثم ةى كلكٍف
الخطيبً فمـ،ككبلًمو،تعميقوعمىكتاًب فيترجمىتو ذكره الحن اطبمىا البخارم  "عر ؼى يقكؿ:

نىاديثبتعندىهأن ويركمعفأبي ،يؾكابفأبيفدى،كالأن ويركمعنومحمدبفعبًدالعزيز،الزٍّ
،أكعيسىبفأبيعيسىالحن اط،كعام ةيمايجئيفيالركاياًتعيسىالحن اط،كالأن وغفارمٌ

أبيو اسـي يذكري يكادي ا،كال أيضن البخارم  ككجدى أبيو. اسـى يذكركا لـ مترجميو بعضى أف  حتى
لو"عيسىبفأبيعيسى"،بفميسرةىالغفارمٌعيسى ناد،كيقاؿي كعنومحمد،ركلعفأبيالزٍّ

العزيزا عبًد ذً،بف أبي كاحدهكابفي كالغفارٌم الحن اطى بأف  الجزـً عف فتكقؼى فجرلعمى،ئب.
إن وكىـى يعد ىذامفكأفٍ،عادتوعندىاالحتماًؿمفكضًعترجمتيفمقركنتيففيؿيسكغيأٍفييقاؿى

باالتحاًدكقفىة فيالجزـً ،أكىاًمو؟...إلىأٍفقاؿ:"فبليزاؿي ىكالراجحي ٍفكافى ."-كالليأعمـ–كا 

المعمميٌ الشيًخ كبلـً مف كالذميظيري في،أقكؿ: اختبلؼه ىك إن ما الخطيبى متعقبنا
القكؿي–الالمعنى،المفظً ال،-إٍفصح  ـى قدكى  فيجعموالكاحدىاثنيففالخطيبي كماكى مو،بخارم 

كىمنامفالبخارمٌ ذلؾى المعممٌيينفيأفيككفى ا.لكف  أبيحاتـأيضن منو،ابفي ن ماىكتكقؼه كا 
،كتأفو عادتو عمى ز ر  سبىؽ–كتحى بما لمبخارمٍّ كاحده،-مستدالن أٌنيما عنده يثبٍت فترجـى،فمـ

لبلثنيفاحترازنا.

ذلؾىكأيًّا فيوكىـه،سمٍّيى ،أكأن وتكقؼ،سكاءنقيؿى حاؿأن وقدجعؿى عمىكؿٍّ فالحاصؿي
،الراكماثنيف أبيحاتـ،-عمىالراجح–كىماكاحده ابفي ذىبى البغدادمٌ،كما ،كالخطيبي كابفي

،حجرى .!-كالليأعمـ–كرج حوالمعممي 

                                                           

عىًدمفي"ا(1 ابفي ركاه )( بوكفيوزيادة.كركل6/433لكامؿ" (،مفطريًؽعيسىبفأبيعيسىالحن اط،
الظمـ)ص: تحريـً فيصحيحو،كتابالبٌركالصمًةكاآلداب،بابي مسمـه ـي ،6472(،حديث1276اإلما

 الليعنيما–مفحديًثابًفعمرى الليفيحاجتًو"-رضيى فيحاجًةأخيًوكافى  .،بمفظ:"مىٍفكافى
2 )( كالت فًريؽ الجمًع أكىاـً مكضح البغدادٌم، الخطيب "الكامؿ"1/144-145( في عىًدم ابفي كركاه .)

 (،مفطريًؽعيسىابفأبيعيسىالحن اط،بوكفيوزيادة.6/433)
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أقكؿى أٍف بفأبي:كبقيى الرحمًف عبدى ترجمتيفإف  عمى–حاتـقدعقدى معأن وعابى
صنيعوىذا فييا:"،كاحدةهمنيماىيالتيصد رتبيا،-البخارمٍّ يسرةمىبفىيسىعًكالثانيةيقاؿى

،الشعبيٌعفركل،الككفةىسكفىيٌّمدينً،اطالحنٌيسىعًيبأبفيسىعًكىكٌي:دينالمىفارمٌالغً
ـيعنوركل.نادالزٍّيبأك،بيوأك،عكنافً ،يؾدىفييبًأبفعيؿىاسمإبفديكمحم ،عيؿاسمإبفحات

.(1)"ذلؾيقكؿييأبًسمعتي.كسىميبفاللًكعبيدي

 . تعقُبو في قمِب األسَماء:3

الرحمًف: عبدي سمعتي(2)...عفركلاصق كىيأبًبفعدسىبفعيؿىاسمإبفدمحم " قاؿى
غمطىانساننإفمعؿ ،عدسىبفمحمدىبفيعيؿياسمإىكمان إ:دمحم بكأقاؿىو،فيأعرًال:يقكؿيبيأى

.المكضعًىذافيومىفأدخىحؽٌّون أكظف ،ذلؾالبخارم زميٍّييكلـٍ،واسمًىإلىيوبًأاسـىفقمبى
 ؟!.(3)"صؿأولىليسىمفٍيعرؼيكيؼى؛وعرفيأالون إقاؿىافيمىيبأؽكصدى

 :فعبدي فيقمًبواالسـأقكؿي أباه تعقبى ىنا ،الرحمًف بفافسم ىأبكحاتـالراكم"محٌمدى
ٌنماىك:"إ،"اصق كىيأبًبفعدسىبفعيؿىاسمإ اسمىوكا  ا،"دعٍسىبفدمحم بفعيؿياسمكقدقمبى كمى

الرحمفً عبدي عمىقمًبو(4)قاؿى ا أيضن البخارم  فيو تعق بى كقد .، في"الكبير": مد"كترجـى بفاميحى
مى-الن بي أيًتيى:قىاؿى،مرسؿكٌقاصأىبيبفسىعدبفًإسماًعيؿ مـعمىيوالم ويصى بفابسمىيمافى-كسى

"مىباًلوًعمىب فىصىكٌقاص،أىًبيبفًعيتبىةى يؿ،ابفيقىالىو. مدىسمعىفيضى (5)"ًإسحاؽبفمحى كلقد.
افترجمى اقالىوالبخارمٌانقمبعمىأبيحاتـبفحب افأيضن وفي"الثقات"بنحكمى

جاءى،(6) ككذلؾى
مقمكبنا في"الميزاًف" الذىبي  الحافظي "الييعرىؼ،بو قاؿ: ـ  دمحم بفيإسماعيؿيوأن كالظاىري،ث

                                                           

لوترجمتيفحتىييس1605(،6/289(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1 عقدى أبيحاًتـقٍد ابفى .كلعؿ  ٌيؿى
أبيوكجدىه،كفيكبلالترجمتيف فىكعرفىوبكنيًة أبيوكىجدىه،كا  باسـً الرجؿى عمىالٌناظر،فإٍفىكعرؼى

إٌنوالحن اطالًغفارمٌ .-كالليسبحانىوأعمـ–قاؿى
المعممٌي.((2  بياض،ىكذاقاؿى
في .1070(،7/188)المرجعالسابؽ(ابفأبيحاتـ،(3 يصمحي أفكىذامثاؿه تعقباتوعمىأبيو،لكنيآثرتي

!. أجعموىنافيتعقباتوعمىالبخارٌم،إذىكأظيري
البخارٌمالذم((4 كاإلماـً بأٌنواليعرفو،كليسى عنومقمكبنا،فأجابى أبكحاتـقدسئؿى ـي اإلما أفيككفى كيمكفي

كضعىوفيكتاًبوابتداءن.
 .54رجمة(،ت1/35البخارٌم،التاريخالكبير)((5
 (.7/394(ابفحٌباف،الثٌقات)(6
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كقكًؿالذىبيٌ(1)"انقمب قاؿى ـ قاؿ:"،.كفي"لساًف"الحافًظالعسقبلنيٍّ ابًفأبيحاتـث قكؿى لـٍكنقؿى
ماوتًترجمىفيذكرىفقدٍذلؾىكمعى،ميوعىكقؼىماىعمدهيأكرىالبخارم فإف وتًادىعىكىالبخارم ؼٍصًنٍيي

ـ ،محفكظوغيرىيككفىأفٍآمفيالذاىى":ونص  اهركىقدٍ،(2)هدىمنٍالبفً"المعرفةً"فيالحديثىرأيتيث
.(4)"ابكىالص عمى(3)عدسىبفدمحم بفسماعيؿىإعفٍ،إسحاؽىابفًعفٍالركاةًبعضًجيةًمف

البخارٌمصًحيح عبًدالرحمًفلئلماـً إنصاًؼاإلماـً فيعدـً الحافًظابًفحجرى ،ككبلـي
أمراف: عمىذلؾى يدؿ 

كماالبخارمٌ،أكليما:كبلموفيالترجمًةنفسيا- االسـى ،فأبكحاتـأبكهقدقمبى أكثرى لكن وكافى
معأبيوإنص "،افنا قاؿ: قاؿ:،فوأعرًاليقكؿييأبًسمعتيإذ ـ  الون إقاؿىافيمىيبأؽىكصدى"ث
معأبيومعىأن وقدغمطى،فكبلموىنافيوليفه"؟!صؿأىولىليسىفٍمىيعرؼيكيؼىوعرفيي نصاؼه كا 

كقمبىوكماالبخارٌمتمامنا.! البخارمٌفياالسـً فعؿى ذكرى فقمبىغمطىانساننإفمعؿ قاؿ:"بينىماحيفى
ـيالمكضعًىذافيومىخىفأدٍحؽٌّون أكظف ،ذلؾىالبخارم زميٍّييكلـٍواسمًإلىيوبًأاسـى فاإلما "

ىكمفأعاظـً مىٍف ىك كالمحدٍّثيف،البخارم  الٌنقاًد فيالحديثً،كأكابًر الد نيا ـي ،إما بشره لكن و
كيخطئ لـيتبي ٍفلوفعبلنكلعؿ ،ييصيبي ،األمرى قاؿى حيفى إنصاؼو فكبلـيعبًدالرحمًفظاىريهعدـي

البخارم  ينصؼى الرحمًفأال  عادةىعبدى العسقبلنٌيإف  اإلماـً فمعم و،ماقالوفيالبخارٌم.أم اقكؿي
الرحمًفكأباهيتعقباًفالبخارم  عبدى أجرناكاحدنافيو؛إذإف  –لكٌنيما،كثيرناقدأصابى كماكجدتي

                                                           

 .7230(،ترجمة3/482(الٌذىبٌي،ميزافاالعتداؿ)(1
2) ًبوالن بي  بيعة،قاؿ:"أيًتيى بًفىىاشـبًفعتبةىبًفرى فيترجمًةسميمافى عوي-صمىالليعميوكسٌمـ-(كذلؾى ،فكضى

بفمحم دبفسىع فيًحٍجره.ركلعنو:إسماعيؿي بفي :حد ثنابكري بفالس رمالبخارٌم،قاؿى د.أخبرنىاسيؿي
عف إسحاؽ، بف محم د عف الكىٍىًبي، الد خى بفي أحمدي حد ثنا : قاؿى الن ٍضر، بف ىىاًني حد ثنا : قاؿى مينير،

 الٌنبي  ابًفمحم د،قاؿ:"أيًتيى بًفىىاشـبفعي-صمىالليعميوكسٌمـ-إسماعيؿى تبةى،فكىضعىويفيبسميمافى
 الن بي  مىيوفأتيى عى مىيو".-عميوالس بلـ-ًحٍجًره،فباؿى عى ،مىازادى باؿى بىاًلًوحيثي ب ويعمىمى مٍفمىاء،فىصى بقىدىحو

في"اإلصابة"733ابفمندىه،معرفةالصحابة")ص: األثيرفقاؿى مندىهكابفى ابفى حجرى ابفي (.كقدتعق بى
"كز3/201) :) أف  ذكرى ثـ  ، نظرى كفيو شمس، بفعبًد المذككرربيعةي عتبةى كالًد اسـى أف  األثيًر ابفي عـى

بىاًلو.كالقٌصةيإن ماكقعٍت عمىمى اهفيياسميماًفابفىاًشـبفأًبيكق اصفصب  القصةىكسم  ذكرى البخارم 
أًبيكٌقاصالمٍفآًؿربيعةىابفعبدشىم مفآًؿ فيآًؿلشخصو الٌنسًبلـيذكركا أىؿى فإف  ا س.كأيضن

ماقمتيو بفىىاشـ،كذكركهفيآًؿأًبيكٌقاص،فثبتى بيعةأحدنااسميوسميمافي  .-كالم ويأعمـ-عتبةىبًفرى
فيو:"ثقة".658(،ترجمة2/194(لوترجمةهعند:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3 أباحاتـقاؿى  !،كفيوأف 
 .6499(،ترجمة6/570(ابفحجر،لسىافالميزاف)(4
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كالتعديؿ" "الجرًح استقرائيكتابى كمكضكعي ة-حيفى بإنصاؼو عمىما،يتعٌقبىاًنو دليبلن كيقيماًف
ا،يىقكالنو صحيحن استدراكيـ يككفي البخارمٌ،كقد معى الحؽ  يككفي ييت بىع.،كقد أف أحؽ  كالحؽ 

الًلجميعنا.كثبلثتيـأئمةهكبراءيعظماءيأجبٌلء عمييـرحماتي

ترجمتىوعمىالٌصكاًبفعبلن- قدأعادى البخارم  ـى اإلما مفسم اهمحمد ،كثانييما:أف  ـى بؿككى 
بفإسماعيؿا ،" مدبفًإسمىاًعيؿفقاؿ: ق اص،أبيبفًسىعدًبفًمحى .مدىنيٌّالز ىرٌم،ًشٌي،رالقيكى

كقىاؿى.عييىينةكابفأىنس،ٍبفكمالؾيالز ىًرم،منوسىمعىصعبنا،كمياه،كأبىد،سعٍبفعامرىسىمعى
يـ مدعىفالز ىًرم،عفً:بعضي النبيٍّعىفيو،أىبًعىف،شيعبةىبفًالميًغيرةًابفًعفًإسماًعيؿ،بفمحى

مى- مىيوالم ويصى بدأىبكاؿىق.المسحًفي،-كسىمـعى الم وعى بفاماًعيؿًإسحيحيكالص كىـه،كىك:
مد  .(1)"ميحى

 -رحمىواللي–كلمشيًخالمعمميٍّ ماسبىؽفيقكؿ:"كالبخارم  عمىكؿٍّ -رحمىواللي–تعميؽه
ًلمىفىكدكنىوفيالمعرفًةأٌنياانقمبىتأكتحر فىت األسماءىالتييظيري الكرعكثيرنامايذكري متيفي

أثبفإٍفلـتكٍفعندىهحجةهقكيٌ ةه،تياكماكردتعمىاالحتماؿةعمىذلؾى فكانتعندهحج  كا 
الصكاب عمىقكلو"أراهكذا"فيذكري يقكؿ:"كىذاأصٌح"،قكٌيةاقتصرى ـ  الكجييفث أك،أكيذكري

إثب أف  ىناكسككتوعنونحكذًلؾ.فالظاىري عندىهاتىوىذااالسـى ـٍ تق ـٍ الضرًباألكًؿأممم ال مفى
ةقكيةعمىأ البًنوكلكن و،فذكرهعمىاالحتماؿ،ن وخطأحج  أباحاتـلـيىًغٍبعنوماظيرى كلعؿ 

البخارٌمأظيرى،تكر عكمىاتكر عالبخارمٌ ...،كعذري يمٌيزالبخارم  ـٍ ابًفأبيحاتـ:"...فم فقكؿي
لمراكمع البخارٌم ترجمةى المعممي  ذكرى ـ  ث اإلنصاًؼ. خبلؼي أبي" دكنماكصدؽى الصكاًب مى

مفقمبىو،قمبى ًبكىـً فجزـىىنا"،كأن وقاؿى كقاؿ:"تبي فلواألمري
(2).

 ثالثًا: تعقبُّو عمى بعِض الرواِة في فيِمِيـ كالـَ الّنقاد: 

فيترجمًة: الرحمًف عبدي ركل.بصرمٌّ،(3)ةر حييأبًأخكحمفًالر عبدًبفسعيد" قاؿى
،عيـنيكأبك،مميدًبفالرحمفًعبدي:عنوركل،اؽإسحىيأبًبفًىحيىكيى،يفيرسًبفًدمحم :عف

،ينيٌدًالمىبفيي عمنا،نبؿحىبفأحمدىبفيصالحينا،الرحمفًعبديثناحد .لؾذىيقكؿييأبًسمعتي
                                                           

 .1174(،ترجمة1/371(البخارٌم،التاريخالكبير)(1
 (.36-35(،)ص:1(حاشية"التاريخالكبير"رقـ)(2
شعبةيعنو:"أصدؽالناس".كتنظربقي ةيترجمتوفي:ابفأب(3 عبًدالرحمف.قاؿى بفي ر ة:ىككاصؿي ي(كأبكحي

 .141(،9/31حاتـ،الجرحكالتعديؿ)
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الرحمفًبدىعأف رةحييأبًيأخًالرحمفًعبدًبفسعيدفيولىكقيؿى،عيدسىبفىىحيىيىسمعتيقاؿى
1)ٍشيٍأىىحيىيىقاؿى،صرةالبىبًشيخوأثبتيىكقكؿيىميدًمىبفىا أبكقاؿى.وفيعٍّضىييوكأن ؾ؟لىأقكؿي(

وأن ال،صرةالبىبًشيخوأثبتيوأن ميدًمىبفًحمفًالر عبدًقكؿًإنكارًىعمىىحيىيىقكؿييدؿ :دمحم 
.(2)"وفىع ضى

: ـيعمي  قمتي عفسعيًدبفاإلما سعيدسيئؿى يحيىبفى المىدينٌييركمأف  فعبًدالرحمًفبفي
البصرمأخيأبيحي بفميدً،-صاحًبالترجمة–ر ة الرحمًف عبًد شيخوكعفقكًؿ مإن وأثبتي

لؾ"؟،بالبصرة يحيى:"أٍيشأقكؿي معنىكبلًموأن وييضعٍّفو،فيرد  أف  السائؿي كذلؾى،فيظف  كليسى
أبيحاتـ ابفي بالبصرة،كماقاؿى شيخو قكًؿابًفميدمفيككًنوأثبتى يىحيىإنكارى ال،إن ماأرادى

الرحمفً عبدي فيـى كما كاألمري سعيدييضعٍّفو. يحيىبفى جم،أف  تكثيًؽ عمىذلؾى ػػػػػػيدؿ  لو –عو
معيف،منيـ:ككيع،-يعمميـعبديالرحمفً حنبؿ،كابفي مف،كأحمديبفي أبكحاتـ:"ىكأتقفي كقاؿى

ابفميدً،أخيو ر ة"كمابحديًثوبأس".كقاؿى مفأخيوأبيحي  .(3)م:"إن وأثبتي

 رابًعا: تعقُّبو عمى الرواِة في تصِحيِفيـ األسَماء: 

فيترجمة: يدبىكعي،عمرىابفً:عفركلكب،أي يأبًمكلى:حمىفٍأىبفثيركىبفًرعمى"قاؿى
يو،بًأىفعىاف،يسىكىبفًحمفًالرٌعبدًعفركل:دمحم أبكقاؿىذلؾ،يقكؿيبيأىسمعتي،(4)اكطننيسى
الدخىبفاديكحم ،مٌدًبٍالعىرشٍبًبفيديمحم :عنوركل".-ـكسم عميوالليىصمٌ-بي النٌرأيتي":قاؿى
اؿىق،(5)كفعىاأبىأف غيرى،مٌدًايىالزٍّكفعىكأبكاط،الخي  كىـهكىك،حمىفٍأىبفًكثيروبفيركمٍعى:
.(6)"منو

                                                           

شيء".ينظر:ابفمنظكر،لسىافالىعرب)(1  (.1/606(معناىا:"أم 
 .175(،4/40)ابفأبيحاًتـ،الجرحكالتعديؿ((2
 كتنظرأقكالييـفيالمكضًعالسابًؽمف"الجرحكالتعديؿ".((3
.البخارٌم،التاًريخالكىبير)((4 فىارًسيه  (.5/450اسـه
5)( الكىبير " البخارمٍّ "تاريًخ كفي في6/188( الرحمًف عبدي ترجمو كقد عكف"، ابفي منو "سمعى فيو: قاؿى .)

"تاريخ8/48"كتابو") في الذىبي  اه سم  ككذلؾى عىكف، أىبك البصرٌم يادٌم الزٍّ عىكف بفى "محم دى فسم اه: ،)
تسميًةعبًد.كغيرىما،فبلتع390(،ترجمة5/683اإلسبلـ") قكًؿالبخارٌم"ابفعكف"،كبيفى بيفى ارضى

 الرحمًفلو"أباعىكف".!
 .706(،6/130(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعًديؿ)(6
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: عكف قمتي أبا يتعقبي الرحمًف "عىٍمرك"فعبدي كلعنو ال ذمرى سم ى "،حيفى "عيمىرى ،ال
الرحمًف عبدي اقاؿى .كىككمى المدنيٌ–فك ىمىوفيذلؾى عمرى قصدى ذلؾ،إفكافى -كسيأتيبيافي

ا مف كاحدو غيري سم اه سىٍعدكذا كابًف (2)كأحمد(1)ألئمًة: كابف(3)كالبخارمٌ، ،(4)حب اف،
كميغمىطام
.(7)كابًفحجر،(6)كالذىبيٌ،(5)

كالتجريح" "التعديًؿ في البىاًجي "كقاؿى أىي كبىأبيمكلىأىٍفمحبفكثيربفعمر:
كىغيرً،يكعكالبي،حكاـًاألىفيبخارم الأخرجى.ًمنويكىـهكىىيكىعىٍمركًفيوًيىقيكؿكفعىكىابفي،األنصاًرمٌ
.(8)"قىتادىةيأبًىكلىمىناًفععف،عىنوياألنصاًرمٌسعيدبفحيىيىعفٍمىكًضعو

فيحاشيًة فياألىمٌيًة؛إذقاؿى غايةو قدنب وعمىأمرو حجرى ابفى اإلسبلـً شيخى إف  ـ  ث
حاتـأبيابفيخمطى:"ندفياليًالكائنةًنظاميةًالالمعارؼًدائرةًمجمسًطبعًة(9)"التيذيبتيذيب"

بًفكىثيربفأىفمىح–الترجمةىذه بفاكثيربفعىٍمركبترجمة-كىكمدنيٌ،يعًنيترجمةىعمرى
حجرى.(10)"يٌكًالمىأفمح الحافظيابفي قاؿى ذلؾى إلىالخمطً،كلـيعقٍّب،مثؿى ،ميكتفيناباإلشارًة دكفى

لناىذا كثيرنافيكتًبالرجاؿًأٍفيذكرى كغيرىاعم نيأجدي،الخمطىالذمكقعىماىك؟.كلقدبحثتي
الخمطىإن ماىكفيقكًؿالحافًظابًفأبي أف  ىدىاًنيالليفتبي فى ـ  أىىتىًد.ث ـٍ ىذاالخمطىفم أحدناحد دى

                                                           

 .2026(،ترجمة7/504(ابفسىعد،الطبقاتالكىبير)(1
 .4435(،سؤاؿ3/109(أحمد،الًعمؿكمعرفةالٌرجاؿ)(2
كثيرابف2125(،ترجمة6/188ر)(البخارٌم،التاريخالكبي(3 بفى الثنيفسم اىماعمرى البخارم  .كقدترجـى

 ترجمة كتنظر: قيما2126أفمح، كفر  كاحدنا، جعميما قد أبيحاتـ ابفى "إف  "التاريخ": فيحاشيًة كقاؿى .
 البخارٌم".!

 (.213(ابفحٌباف،مشاىيرعمماءاألمصار)ص:(4
 .4033(،ترجمة10/113يبالكماؿ)(مغمطام،إكماؿتيذ(5
 .197(،ترجمة3/131،تاريخاإلسبلـ)4103(،ترجمة2/68(الذىبٌي،الكاشؼ)(6
 .4960(،ترجمة416(،تقريبالتيذيب)ص:7/493(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(7
حيح)((8 فيالجامًعالص   .1030(،3/938الباًجي،التعديؿكالتجريحًلمىفخٌرجلوالبخارم 
9)()7/493.) 

أبيحاتـفيترجمًةعمركبفكثيربفأفمحالمكٌي)((10 ابفي :"عمركبفكثير1416(،6/256كقدقاؿى
الدالخٌياط، كيساف،ركلعنو:حم اديبفخى الرحمًفبفى ابفأفمح،كيقاؿعمربفكثيربفأفمح:سمععبدى

ذلؾكمحٌمدابفًبشرالعىبدم،كأبكعكفالزٍّ أًبييقكؿي  ".يىادم،كيقكؿأبكعىكف:عمربفكىثيرسمعتي
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بفأٍفمىح بفكثيًر عمرى ألبيأ،حاتـفيترجمًة مكلىن األنصارٌمكىكمدنيٌّ اللي–يكبى رضيى
:أىًبيوعفٍ،كيسافبفالر حمفًعبدًعفٍ:"ركل-عنيما ".كسم ـىعمىيوالليصمى-الن بي رأيتيقاؿى

بف الرحمًف الذمركلعفعبًد :أىًبيوعفٍكيساف،فجعؿى الليصمى-الن بي رأيتيقاؿى
كاهىكعىٍمركبفكىًثيرابفىكعمربفكىثيربفأفمىحا-كسم ـىعمىيو اٌلذمرى أف  لمدنٌي،كالحؽ 

.-كمٍفىناكقعىالخمط–أىفمىحالمىكٌي

في"المسند"قاؿ:" أحمدي ـي ركاهاإلما د ثىنىاكالحديثي كنارأخبىمحم د،بفيييكنسيحى بفياعىٍمري
،كىثير الدًمكلىاف،كىٍيسىبفىالر حمفًعبدىسألتي:قاؿىالمكٍّي  عفتيحدٍّثينيأال:قمتيبًفأىًسيد،خى
، م ى-اللًرسكؿىرأىل"أن و،أًبيحد ثىًني:فقاؿىسىألتًني؟مىا:فقاؿىأبيؾى خرجى-كسم ـىعميوًالليصى
1)المطىابخًمفى الًبٍئرىأتىحت ى(

عًبيدنابئرًالعندىفرأىلرداءه،عمٍيوًليسىًبإزاروميت ًزرهكىكى،(2)
ؿ ييصم كفى ،فىحى بًو،ش حىكتىكاإًلزارى

                                                           

كالمحيًطاألعظـ")(1 ًسيدىهفي"الميحكىـً ابفي كاب"األىبىاًطح".كقاؿى (:"البىٍطحاءي:مًسيؿ3/247(تصحيؼ،كالص 
رٍتوالس يكؿ.ك ًمم اجى ليٍّفه بىٍطحاءيالكىادم،تيرىابه ،فىًإفات سعىفيًودقاؽالحىصىى.كقيؿى كًبطاحه الجمعيبىٍطحاكىاته

." ،كالجمعاألباطحي األٍبطىحي  كىعرضفيكى
2)( البغكٌم" "معجـ كفي حديث5/151( ،)3023 بئره باألىبطح". مًطيع ابًف بئر العيميا، البئًر "عندى : قاؿى ،

( مك ة" "أخباًر في الفاكيي  ككافى بمكة. الم3/391معركفةه ىذا أكضحى قد ىذا( بنىى "كقٍد فقاؿ: كافى
الماءي. ييٍسقىىفيًو ا حكضن ًإلىجٍنًبًو، نىٍيًبذنا كبنىىجي بفمحم د، العب اًس بًف الًل عبًد ابفي الًل عبدي المسجػػػػػدى

الد ىًرىذ فيالس كًففيقًديـً الييجاًكزكفى الن اسي :كافى الفقياًءيقكؿي أىًؿمك ةىمفى بعضى كسمٍعتي البٍئرى ًه
 ربيعةى،أكغيريهييىذكري بفي عمري الن اس.كقاؿى مفى اؿو خى ذلؾى فيمادكنيىاًإلىالمسًجًدكمىافكؽى الن اسي إن ماكافى

ىذًهالبٍئر:
البٍئًرأبعدىمىنزؿً مؼى خى ...كنزٍلتي نزلىٍتبمك ةىفيقبائًؿنكفىؿو

...ذىرً ذىرناعميًومٍفمقالًةكاًشحو يفعىًؿ.حى ـٍ مال  ًبالمٍّساًفيقكؿي
أحمد) المسٍّندمفيحاشيًتوعمىمسنًداإلماـً ىناكبلمن :قاؿ:"قكليو:6480(،حديث8/305كلكٍفأنقؿي

ـ" استىعجى ا مى "معجـً في البكرم  كقاؿى بمك ة. مكضعو اسـي معجمة: كخاءو بمكحدةو المطابخ: مف خىرج
بذلؾألف4/1237) بىدىنىة،(:"سمٍّيى ألؼى إفشفىاهالليأٍفينحرى ،فنذرى ًبالبيتييًدموسىقـى ىـ  تيب عناحيثي

كجؿٌ-شيكرنالًل أف-عز  الصكابى :لكفيبدكأف  أٍطعىـ".قمتي ىنىاؾ،ثـ  عمىتالمطابخي ،كجي انذىرى بمى ،فىعيكفيى
مفرككاالحدي جؿٍّ تككف"األىبىاطح"،حيثكذاجاءتعندى ث،تارةنبالجمًع،كأخرلمفردةن"باألىٍبطىح".كقاؿى

( بشارمعركؼفيتعميقوعمى"تيذيبالكماؿ" تصحفتفيمطبكًع1(،حاشية)22/207د. "إن يا :)
الطبرانٌيإلى"المطابخ".
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م ىك أكالعٍصرىأدًرمالركعتيفًصى .(2()1)"الٌظيرى

ثافو مكضعو في أحمدي و أخرجى حم كالحديثي بمتابعًة ، ليكنسى الخي اط خالد بف بًفااد
سٍعدفي"الطبقات"عفعثمافبفاليىماف،(3)محم د أبيشىيبىةىفي"المصن ؼ"عفكابفي،(4)كابفي

.(5)محم دبفًبٍشر
الًلالفىاًكيٌيفي"أخباًرمكةى"مفطريؽًبشربفالس ًرم الفىسكم ،(6)كأبكعبًد كيعقكبي

تو" ماجوفي"الس نىف"مفطريًؽابًفأىبيشىٍيبىة،(7)مفطريؽأبيىٌماـالٌدالؿفي"مشيىخى ،(8)كابفي
يٍ أبيخى مكلىبنيىاشـكابفي مفطريؽأبيسعيد في"التاريخ" في"التاريخ،(9)ثىمةى كالبخارم 

                                                           

.15445(،حديث24/179(أحمد،المسند)(1
فىييكنسي(2 حسننا، الحديًثقديككفي إسنادى ثقة،كعمركبفكىثير(كيبدكأف  ٌدب: مسًمـالمؤى بفمحٌمدىكابفي

لو ريراأليمكٌممكالىـصحابيٌّ جى ىكابفي الرحمًفبفكىٍيسىاف:مستكر،ككىٍيسىافي بو،كعبدي المٌكي:البأسى
 ابفحجر، كاحد. حديثه 614تىقريبالتيذيب)ص: ،426 ،349 ،463 ترجمة ،)7914 ،5102،

فيكقد.3992،5675 الحديثى األلباني  الشيخي (،حديث188تعميقوعمى"سنفابًفماجو")ص:حس فى
1051( الحديثيف إسنادم إف  "المسند" عمى تعميقو في األرنؤكط الشيخي كقاؿى ،15445 ،15446)

 يحتمبلًفالتحسيف.
 .15446(أحمد،المسنىد:حديث(3
 .2353(،حديث8/23(ابفسىٍعد،الطبقاتالكبير)(4
بلًةفيالث كًبالكىاًحد)(5  .3206(،حديث3/102(ابًفأبيشىٍيبة،المصن ؼ:كتابالص بلة،بابفيالص 
 .2314(،حديث3/391(الفىاًكيٌي،أخبارمٌكة)(6
 .38(،حديث1/54(الفىسكٌم،مشيخةيىعقكببفسيفيافالفىسىًكٌم)(7
فيالثكًبالكاحد)ص:(ابفماجو،الٌسنف،كتابإقام(8 الصبلًة فييا،بابي كالس نًة (،حديث188ًةالصبلًة

1051. 
التاريخ(9 يثىمىة، خى أبي ابف الثالث-( حديث1/189)-السفر نسخةو475(، عمى كقفتي قد كنتي أقكؿ: .

يثمةىأحمدبفزىيربفحرب،بتحقيؽ:أبيعبدً مف"التاريخالكبير"البًفأبيخى الٌرحمفعادؿمطبكعةو
2004-ق1425سعد،كأبيأنسأيمفبفشعباف،شركةغراس،الطبعةاألكلى: كيؼى ٌنيألعجبي ـ،كا 

الٌنسائٌيصاحًبالسنف،فقاالفي)ص: اإلماـً أبيخيثمةىىكابفي المحققافابفى (:"فأٌمامؤٌلفو23جعؿى
النسائٌيصاحًب الحافظيالمتقف،ابفاإلماـً ـي الٌسنف،كىكأكسعيدائرةنفيالسماًعمفأبيو،فيكفيكاإلما

 الحٌفاظ". مفأبناًء يينسبي أبيخيثمةى ابفى الغمًطالفاحًش،أـألف  فيىذا الذمأكقعيما أدرمما كلستي
 نسائيًّافجعمكهابفصاحًبالٌسنف؟!!.
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قانعفي"معجمييما"مفطريًؽحم ادبفخالدالخي اط،(2)كالبغكم ،(1)الكبير" كالطبىرىاني ،(3)كابفي
في"تىيذيبالكىمىاؿ،(4)في"الكىبير" يادمٌ(5)"كالمزم  .كم يـجميعنا)حم ادمفطريؽأبيعىكفالزٍّ

الخي اطا اًلد بفًبٍشر،عثمىافبفاليىمىاف،بفخى الٌدالؿ،ًبٍشربفالس ًرم،محم د أبك،أبكىٌماـ
مىكلىىبىنيىىاًشـ ،سىًعيد كىًثيربفأفمحالمكٌي ياًدٌم(ركىكهعفعىٍمركبًف كسم اه–أىبكعىٍكفالزٍّ

اضىة كالغىضى ،بسندهسكاء،ابفكىيسافعفً،-بعضيـعمرى فيوقصةىصبلًةالنبيٍّ –كيذكركفى
ممتحفنابو-صمىالليعميوكسم ـ كاحدو متمبٍّبنابثكبو أكالعصرى طرفيو.كبذا،الظيرى مخالفنابيفى

كىثيربفأىٍفمىحالمكيٌ أبيحاتـىكعىٍمركبفي إليوابفي الحديثًالذمأشارى صاحبى أف  ال،يتبي في
المدنيٌ عنو،عمرى ركل الذم سم ى حيفى الزيادٌم عكفو أبا تعق بى قد حاتـ أبي ابفى إف  ـ  ث

"،"عىٍمرك" ،كتعقبيوإي اهسبىبويالخمطيالذمكقعىمنو،-يعنيفيىذاالحديث-،ال"عيمىرى إذظف 
بفكثيربفأفمحيعنيالمدنٌي.كركاية ىكعمرى الذمركلالحديثى أبيعكفالزيادٌمعفأف 

في"الكبيًر"،عمركبفكىثيرالمكيٌ الطبرانٌي تقد ـ،جاءتعندى "عمرك"،كما فييا ،كقدسم اه
،معأن وركلمفطريًؽالطبرانيٌ–كعندىالمزٌمفي"تيذيبالكماؿ" ".كعمىأمٍّ لكن وسم اه"عمرى
يصح  فكبلىما كافى فأي ا فياس،حاؿو قيؿى "عمرك"فقد ،كيقاؿ"عمر"،مو بيانو. كاللي–كسبؽى

.-تعالىأعمـ

 المطمب الثاني: آثاُره ومصنَّفاُتو، وتعريٌؼ بكتاِبو "الجرح والتعديؿ":
بديالر حمًفبفأبيحاًتـعمىعادًةعمماًءعصًرهفيالتأليؼً        ـيعى ،كىككالتصًنيؼ،كاإلما

بىاًرعهمتفىن حيى،فهإماـه رى الس بؽ،كالتصنيؼ،كالتعم ـً،اتىولمًعمـسخ  قصبى فيذلؾى ،فحازى كالقدحى
لىونًصيب،المعم ى عمـو لوسىٍبؽ،فىًفيكؿٍّ ففو فيالجرًحكالتعديؿ،كفيكؿٍّ ،كفيالًعمؿ،فأل ؼى

الًفرىؽ،كىالتاريخً،كالتفسيرً،كالفًقو،كالكينىى،كالمىرىاسيؿ عمى أ،كالردٍّ البيتًكفضائًؿ كفي،ىًؿ
ليذاالعًمـإمامنا،الٌزىد إاٌلًمم ٍفصنعىوالليعمىعيًنوليككفى .ًمم االيككفي كحافظنا.،كغيًرذلؾى

                                                           

 .1000(،ترجمة7/232(البخارٌم،التاريخالكبير)(1
"إلى"المطابخ".2032(،حديث5/151الٌصحابة)(البغكٌم،معجـ(2 ا:"البطائحي  .كتصحفتفيوأيضن
3)( الٌصحابة معجـ قىاًنع، ابف حديث2/387( إلى938(، كىٍيسىاف"، بف الرحمًف "عبًد اسـي فيو كتصحؼى .

 "عبًدالل".
ا:"ال436(،حديث19/194(الطبرانٌي،المعجـالكىبير)(4 "إلى"المطابخ"..كتصحفتفيوأيضن  بطائحي
 (.24/206(الًمزٌم،تيذيبالكماؿ)(5
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الٌرازمٌ ـي العممٌيةىكالمصٌنفاًتالتيأٌلفيااإلما فيىذيفالمقصديفاآلثارى كتابىو،كسأذكري ثـ أخص 
مفتفصي ."الجرحكالتعديؿ"بشيءو ثافو فيمقصدو  ؿو

 المقصد األوؿ: آثاره ومصنََّفاُتو:

" : الخميمي  ،كالتكاريخً،الفقوًفيكصؼىييفٍأمفٍشيريأىكامىالتصانيؼًمفوكلىقاؿى
الجرح(1)"مصارًاألىكعمماءًكالتابعيفىحابةًالص كاختبلؼً "صن ؼ"كتابى عسىاًكر: ابفي كقاؿى .

فأكث فائدىتىو"كالتعديؿ" رى
الرافعٌيفي"،(2) الكريـً عبدي ؼىأل كقد":"كيفزٍقىالتدكيففيأخبارًكقاؿى

ائًؿقىزكيفكخصاًئًصيا–ييافًكجمعى ـي-يعنيفيفضى ٍبدالمشيكرياإلما ،اتـحىأبيبفالرحمفًعى
،يرةًبًكالكىغيرةًالص وًفاتًن مصمفاىاسم امىجممةًفيابيىؽكتصد ايىقفىكىالتيوًكتبًستفيرًرأيتي
مصن فاًتو،(3)"كيفزٍقىائؿًفضىفيكجزءه إاللكثرًة الفيرسي ذلؾى في"الًميزاف":،كما الٌذىبيٌّ كقاؿى
كالتعديؿ"كلىو كالجرًح الن افعة الكبير،الكتبي مجمدات-كالتفسيًر فيعشرًة مطبكعه ،(4)-كىك

 الًعمؿ –ككتاب سبعًة في "العبٌلمةي،(5)"-مجمداتمطبكعه : الٌذىبي  قاؿى األعبلـ" "سيًر كفي
افظ مجمده"ةالجيميٌىعمىالردٍّ"ككتابيجمدات،ميأربعي،"يؿكالتعدًالجرحً"فيفيسهنىكتابهلو،الحى
أحسفًمفيده،بأسانًآثارهوتيعام مجمدات،عدةًفيكبيره"تفسيره"كلومنو،خبتيانتى،(6)ـضخٍ
 .(7)"راسيالتفى

                                                           

 (.3/683الخميمٌي،اإلرشادفيمعرفةعمماءالحديث)((1
 (.35/357ينظر:ابفعسىاًكر،تاريخمدينةدمشؽ)((2
(.1/4التدكيففيأخبارقىزكيف)الراًفعٌي،((3
منو:ًمفسكرًةالفاتحًةإلىنيايةً(4 إلىنيايًةالعنكبكت،كجزءهمنو(كالمكجكدي سكرًةالرعد،كمفسكرًةالميؤمنكفى

كالصحابًة-صمىالليعميوكسمـ–مفقكد.ينظر:ابفأبيحاتـ،تفسيرالقرآًفالعظيـميسنىدناعفرسكًؿالًل
 از.(،بتحقيؽأسعدمحمدالطيب،إعدادمركزالدراساتكالبحكثبمكتبةنزارالب11كالتابعيف)ص:

في"المساف")588-2/587الٌذىبٌي،ًميزافاالعتداؿ)((5 حجرى ابفي ىذاالكبلـى عفالذىبيٍّ (.5/130(.كنقؿى
بإشراًؼكعناية:د.سعدالحميٍّد،كد. مفالبىاًحثيف،منياماكافى كقدطيبعىكتابيو"الًعمىؿ"بتحقيؽجماعةو

تعميقةهعمىكتاًب"الًعمؿ"البًفأًبيحاًتـ،أحمدبفعبًداليىادمخالدالجيريسي.كألبيعبًدالًلمحم دبف
مٍنومجمداف".ينظر:تقديـكتاب"تعميقة ابفرجب:"كمؿى عمىترتيًبكتًبالًفقو،كقاؿى فيوالكتابى شرحى

 (.5عمىالعمًؿالبًفأًبيحاًتـ")ص:
الكتاب((6 ىذا التراثالكذكرى "تاريخ في ًسٍزكيف )فؤاد 1/355عربي" رقـ ا10(، نسخن لو يذكر لـ لكٌنو ،

في"مجمكعالفتاكل")خطٌية. ابًفتيميةفيمكاضع،مثبلن اإلسبلـً عنوشيخي (،ك"الفتكل12/506كينقؿي
)ص: الكبرل" مىكٌية كالميعىٌطمة"335الحى يمٌيًة الجى عمى الردٍّ في مة الميرسى كاعؽ "الص  في القٌيـ كابفي ،)

 (.131(،كالذىبٌيفي"العيٌمكلمعمٌيالٌغفار")ص:2/217ك"اجتماعالجيكًشاإلسبلمٌية")(،4/1295)
 (.13/264الٌذىبٌي،سيرأعبلـالنببلء)((7
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كثير:"ىك ابفي فيةًالمصن فىالكتبًأجؿٍّمفىكككالت عديًؿ،الجرحًكتابًصاحبيكقاؿى
ابفًتفسيرًعمىفيوربكيىالذمامؿ،الكىالن قؿًعمىاشتىمؿىال ذمالحافؿي"الت فسيري"كلىويالش أًف،ىذىا
ن فةً"الًعمؿ"ًكتىابلويكنا،زمانًإلىالمفسريف،مفهكغيرً،الطبرمٌريرجى كابًبأىعمىالميرت بةالميصى

ن فىاتًمفىذىلؾىيركغىالفقًو، كالكراماًت،كالًحفظً،كالكىرعً،كالز ىد،العبادةًًمفىككافىالن افعًة،الميصى
كبير رحمىويالل"،الكثيرًةالمشيكرًةعمىجانبو

(1).

،(2)"ىدالز "ككتابىزء،جيألؼًفي"المسندى"اتـحىيأبًابفيصٌنؼى":هندىمىبفىحيىيىكقاؿى
،"يؿعدًكالت الجرحًقدمةًتى"ككتابى،(3)"يفي ازًالر فكائدى"ك،"ربيالكىكائدالفى"ك،"ىنىالكي"ككتابى
.(4)"كأشياء

"أصًؿالٌسٌنًةكاعتقاًدالٌديف" اكتابي :كلوأيضن .كماذكرهفؤادًسزكيف،قمتي

كىكمطبكعهفي،ياإجاباتًمعةعىرٍزييأبلىا ك،هكالدًإلىاييىكجٌأسئمةنيتضمفي:"كقاؿ
ا،"يثحدً"ك،(5)"ةاىريٌالظٌ ة"ن .كلو"الس (6)"ةالظاىريٌفيمخطكطهكقاؿ:"،كماسٌماهًسزًكيفأيضن

                                                           

 (.15/113ابفكثير،الًبدىايةكالنياية)((1
2)) )ص: المفيرس" ـً "المعجى في حجرى ابفي سٌماه كتابه ا أيضن 184كلو رقـ الث752ٌ(، "زىد مف: مانية

يس:"7(،رقـ1/354كقاؿفؤادًسٍزكيففي"تاريخالتراثالعربي")،الٌتابعيف" بفعبًدالل،أيكى كىـعامري
ٍكالًنٌي،األىسكديبفيىزيد،مىسركؽبفاألىجدىع،الحىسف ثيـ،أبكمسًمـالخى ٌياف،الٌربيعبفخى القىرًنٌي،ىىًرـبفحى

ىكمخطكطهف المجمكعرقـالبصرٌم"،كقاؿى أ،القرفالسادس166-أ160)11يالٌظاىرٌية،ضمفى
 اليجرم(".

3) ىذاالكتابي حمحقؽيكتاًب"آداًبالشافعٌيكمناقبو"البفأبيحاتـ:عبدالغنيعبدالخالؽأفيككفى (كقدرج 
!.ينظر:حاشية) دليبلن عمىذلؾى ـٍ ييًق ـٍ كتاًب"العمًؿ"،لكن ول (،مفالكتاًب.كقدسٌماه5(،)ص:3ىكعيفي

في"الٌسير")  (:"فكائدأىؿالر ٌم".13/265الذىبي 
 (.7/534الذىبٌي،تاريخاإلسبلـ)((4
فيمجمكعرقـ8(،رقـ1/354تاريخالتراثالعربي)(فؤادًسزكيف،(5 -أ166)11،كىكفيالظاىريًة

169 الذم ىك كلعٌمو اليجرم(. السادس القرف السنة، أىؿ اعتقاد أصكؿ "شرح في البللكائي  ركاه
ًدبًفًإدريسبًف1/104كالجماعة") ،كىأبيحاًتـمحمى ٍرعىةىعيبيًدالم ًوبفعبًدالكريـً أًبيزي (،فقاؿ:"اعتقادي

عنييـ الم وي-المينًذًرالر ازٌييًف،كجماعةوًمفالس مًؼمٌمٍفنىقؿى الميظٌفًرالمقًرئي،قاؿ::أخبرنامحم دي-رحمييـي بفي
 ٌدثىناأبيكمحٌمدعىبدالر حمًفبفأىبيحاًتـ،قىاؿ:سأىلتي بىشالميٍقًرئ،قىاؿ:حى ًدبًفحى بفمحم  حد ثناالحسىيفي

اأىٍدركىاعميوالعيمماءىفيجًميًعاألى مى ٍرعةىعىفمىذاىًبأىىًؿالٌسٌنًةفيأيصكؿالدٍّيًف،كى اًر،كمىاأىبيكىأبازي مصى
."...: ،فىقىاالى  يىٍعتًقداًفًمفذلؾى

 ب،القرفالسادساليجرم(.109-أ103(،)41/8ضمفمجمكع)((6
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الثقات" "أقاكيًؿ في الحنبمٌي المقدسٌي مىٍرًعي ذكرى كما
(1) ذك، أحمد" فيك"مناقب الذىبي  ره

مطبكعه،(2)"السٍّير" "المىرىاسيؿ" الميرًسًميف،ككتابي لمركاًة تراجـ الطبقات،فيو ،مفمختمًؼ فبي فى
اإلرساؿً ـى مىاسمعىالركاةيمفشيكًخيـ،كآراءىالحف اًظفيو،ًفيوأحكا يىسمىعكهمٍنيـ،كميزى ـٍ ،مم ال

 تىٌمقكه مفالكتًبعم ا كىكه رى اًبياكما أكثرمف)،مفأصحى الكتاًب 492كبمغتتراجـي كيقاربي )
نصكًصواأللؼى الكثيرى،عددي فيوالشيءى معنامم االنجدي،نجدي هفيمصن فاتالمصنًٍّؼكالميـ 

(3)األخرل كمناقًبو" الشافعٌي "آداًب ككتابي الشافعيٌ-كىكمطبكع–. ،كحياتيو،فيوسيرةياإلماـً
كأحكاميو،كأخبلقيو

فيالتاريخ"(4) البيخارٌم بفإسماعيؿى محم د خطأ "بياًف ككتابي كمكضكعيو،.
ماكقعىمفخطأ عميياالر ازي افأبكحاتـ،بيافي فيالنسخًةالتيكقؼى رعىةمف،أكشبيةو كأبكزي

ميو،تاريًخالبخارمٌ كتعقباتيمىاعى
(5).

عمىالمسمم كتبىو أبيحاتـ ابفي كقؼى رعةى،يفكقد كأبيزي أبيو كتًب بدفًف أمرى ككافى
ىك ىذ بيا قد إذ أصكًليما،األصكؿ؛ في ما كضٌمنيا كقفنا،كرتبيا مصن فاًتو جعؿى ،ثـ  قاؿى

" عنو: في"اإلرشاًد" فمًكقؼىكى،اتـبيحىأكعةىرٍبيزيأكتبًمفٍصكؿًاألففًبدىرىأمىكىالخميمي 
.(6)"يٌينًتًسٍرىاالد ابفيوصي كىكافىكى،ويفىتصانًالكتبً



 المقِصد الثاني: تعريٌؼ بكتابو "الَجْرح والتعِديؿ":

كتابىو"الجرحكالتعديؿ" أٍفأخص  دًكقدآثىرتي مفالتفصيًؿفيىذاالمقصى ؛إذىكبشيءو
فيمىايىمي:،مكضعيدراستيكبحثيفيىذهالٌرسالة مايتعٌمؽبوباختصارو فأيبٌيفي

 
                                                           

 (.كلعٌموىكنفسو"أصكؿالسٌنًةكاعتقادالٌديف".233أقاكيؿالثٌقات)ص:مىٍرعيالمقدسٌي،((1
 (.11/178سيىرأعبلـالٌنببلء)(الٌذىبٌي،(2
(،مؤسسةالرسالة.5كينظر:تمييدشكراللقكجانيفي"كتاًبالمراسيؿ":البفأبيحاتـ)ص:((3
العثمانٌيةً(4 زاىدبفالحىسفالكىكثرم،ككيؿالمشيخًةاإلسبلمٌيةفيالخبلفًة كممةنعٍفالكتاب:محم دي (ككتبى

 لبناف.–الخالؽ،دارالكتًبالعممي ة،بيركتسابقنا،كقد ـلوكحق ؽأصمىوكعم ؽىعميو:عبدالغنيعبد
المعممياليىمىانيٌ(كقد(5 الرحمًف عبدي الشيخي الكتابى حى فيمكتبًةصح  المحفكظًة الكحيدًة القديمًة عىفالنسخًة

 (،كتنظرمقدمتيولمكتاًبفىًفييافكائد.624الثالثباستانبكؿ)رقـأحمد
 (.2/683(الخميمٌي،اإلرشىاد)(6
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 : كتاب "َتقِدَمة الَجْرح والتَّعِديؿ"، والغايُة منيا:أواًل 

لكتاًبوتقدمةننفيسىةنعظيمةن الٌرازم  ـي مفكتاًبو"الجرح،"كقدصنعىاإلما كىيالجزءياألكؿي
األساسً،كالتعديؿ" االحتياجًبيافًبًالمؤلؼيويتحىافتى،"كالتعديؿالجرحً"لكتابًالتمييدًأك،بمنزلًة

ـ لمقرآف،نةيبيٍّالميىييان أك،ةًالسن إلى ذلؾىف أك،السقيـًمفحيحًالص معرفةًإلىاجةًالحىبيافًبًث
ـ ال تمكفييىمان إالركاةًحكاؿًأكمعرفةى،كالسقيـًالصحيحًمعرفةىف أككاة،الرٌحكاؿًأبمعرفةًالإيت

ـ اد،ق الن ئمةياألمنيا يـ،دالتًعىكتثبيتً،حابةًالص يوتنزًفينبذةنكذكرىكاة،الرٌاتًطبقإلىشارىأث
ـ  ـ ابعيف،الت عمىناءًبالثث ـ الركاة،مراتبىكذكرىيـ،تباعىأذكرىث بعضىدىكسرىئمةىاألذكرىث
ـ يـ،ائًسمىأ عمييـئمةًاألمشاىيرًحكاؿًأشرحيكىك،الكتابًمقصكدًإلىصىتخم ث الذيفى المعٌكؿي

فيو،فيىذاالًعمـ لييـالمىآبي بفكشعبة،الثكرمٌكسفياف،ينةيىعيبفكسفياف،نسأىبفالؾكمى:كا 
كغيرىـ،اجالحج  . ةًاألئم ؤالءًىىأكصاؼًبعضىحىنشرىأفٍارطنىشىاكن قدٍ":حمفالر عبديفقاؿ
،اكتابنىأكؿٍّفيلمحديثًىـانتقادىركًنى،يـكتعديمًيـرحًجىفمًاإلينىكقعىامىجىخرًكني،ادق الن يابذةًالجى
نىنغًيوفًيككفىأفرجكنىابمىىـبعدىفمىذاكركفىكنحفي،ذلؾىفمًاإلينىىانتيىامىىعمىاأتينىفقدٍ

(1)"اللشاءىإفٍككفايةه ،وًعممًبيافًعمىتشتمؿيمبسكطةنترجمةنئمةًاألمفىكاحدوؿٍّلككساؽى.
النقدًفياجدًّعزيزةهفكائديذلؾىضمفًفيكجاءىالو،حكىأمفذلؾىكغيرً،هكنقدً،وكمعرفتً،وكفضمً
.(2)"رآخىكتابوفيتكجديالالففٍّكدقائؽًكالعمؿً

أبكىم اـمحم دبفعمٌيالص كمعٌيالبيضانٌي"تقدمةىالجرًحكالتعديؿ" :كقدشرحى ،قمتي
زأىيف.كعم ؽىعمييافي جي

 

                                                           

1) )( الحٌفاًظ" "تذكرة الذىبٌي، في: الحٌفاظ3/976ترجمتو تذكرة كينظر: أبيحاتـ، ابًف تبلميًذ مف كىك ،)
(3/829.) 

 (ينظر:مقدمةالمعممٌي"لمجرًحكالتعديؿ")ص:ط(.(2
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ـَ اإلماـِ البخارّي و"تاريَخو  ثانًيا: دعوى سرقِة اإلماـِ ابِف أبي حاِتـ الرّازّي عم
 :(1)لَكبير"ا

 لئلماـً عمىكتاًب"التاريخالكبير" أبيحاتـقدأغارى ابفى ـى اإلما أف  البعضي كقدزعـى
عممىو،البخارمٌ الخطيبي،كضٌمنوكتابىوكنسبىوإليو،كسرؽى :فقاؿى مثبلن مف"البغدادم  جبًالعىكى

اًرمٌكتابعمىأغارىاتـحيأبًابفىأىف  نىقموالبيخى مىاإلىىكىعمدىكىالت عًديؿالجرحًًفيًكتىابوًإلىىكى
دك ٍرعىةزيكأىباأىبىاهعىنيىافىسأؿىاألىسمىاءًفمًفىضم تى .(2)"ابالجكىعىنيمىافىكى

اكـًأحمىديبأعف(3/175)الحف اظ""تذكرةًفىًفي،كىذهدعكلباطمةه أن و(3)الكىبيرالحى
يوالبفً"فقمتيقاؿ:،كالتعًديؿ""الجرحًكتابىحاًتـيبأفًابعمىيىقرىءيكففىسىًمعييـالٌرم كردى ٍبديكى عى

الكر اؽ يبأإلىمكهنىسبتيكقدٍشيخًكـعمىلمبخارمٌ"التاريًخ"كتابىتقرأكفأرىاكـضحكةهىذه:
ٍرعىةى اتـيبأكزي :،حى ٍرعىةأبىاإف أحمدأبايافقاؿى قىاال:البخارمٍّتاريخيإلييمىاحًمؿىلم احاًتـأبىاكزي
رجؿوعفٍيىسأليمىاالر حمفًعبدىفىأقعىدىاغيًرنىاعفنذكرىهأفٍبنىايىحسفيكالعٍنوييستغنىىالعمـهىىذا
اًفيوكزادىارجؿبعدى ."(4)كنقىصى

" يقكؿ: القصًة ىذه عمى المعممي  الشيخي سًمعىيـ-اللرحمىو-أحمىدأبىاكأف كعم ؽى
زيادةهكالكالتعديؿًالجرحًذكريفييىاحاًتـيبأالبفًيىتًفؽلـٍيالتالقىصيرةًالتراجـًبعضىيىقرءيكفى
االكتابىتصف حىكلىك،السطًحٌيةالن ظرةًًبتمؾىفىاكتفىى"التاريًخ"يفمىاعمىميمةه اقاؿىلمى القاؿ،مى
ذكالغىاًلبفيحذىاحاًتـيبأابفىأف رىيبى كغيرًالتراجـًًمفكىثيروكًسياؽً،الترتيبًفيالبخاًرمٌحى

                                                           

1) ) غيري كناقشىيا فييا، الكبلـي التيطاؿى مفالمسائًؿ يككفي عمييا الدعكلكالرٌد ىذه مفالعمماًءكلعؿ  كاحدو
 "الجرًحكالتعديؿ"ىكمحؿ  كتابى الذمدفعنيًلذكرىىاىناكلكاختصارناىكأف  كالباحثيفقديمناكحديثنا،لكف 
 كبلـً بعضى أٍفأنقؿى عنو،كقدآثرتي بغيًرحديثو ـي بحثيكدراستيالتطبيقٌيةفيىذهالٌرسالة،فميسٍتتستقي

اٌل-للرحمىوا–الشيًخالمعممٌي محقؽالكتاًب،لمافيومفالبياًفكاالختصاًرغيًرالمخٌؿالذمأردتيو،كا 
عندىهفيرسالًتو)ص: كامؿو الدكتكررفعتفكزمىذهالمسألةىفيفصؿو األستاذي ناقشى (،كما185فىقٍد

فيالمسألًة.  بعدىا،فمتنظرلمزيًدعمـو
الجمالخطيبالبغداًدٌم،((2  (.1/8عكالتفريؽ)مكضحأكىاـً
 (ينظر:مقدمةالمعممٌي"لمجرًحكالتعديؿ")ص:ط(.(3
البًف((4 رعىةكحدىىما،ليسى أبيحاتـ،كأبيزي كالتعديؿ"إٌنماىكجيدي "الجرحى يوفيوإيحاءهأف  ابًفعبديكى ككبلـي

ما يد،أقكؿ:كىذهالرسالةيىيأفضؿيرد عممي  أكجي  زىعمىو.أبيحاتـفيوعمىؿه
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رحًًبنصكصًالتصريحييكىًظمىىالعيالمىزيةًًمفتمؾىيىغيض الىىذالكف ،(1)ؾذىلً ،يؿًكالتعدالجى
كقعىتٍأكىاـوكتدارؾيأكثًرىىا،فيبؿالتراجـًمفكثيروفيفكائدىكزياداتية،ثيركىتراًجـزيادةيكمعيىا

يوابفًجكابيأم اك،ؾذىلًكغىيرلمبخاًرمٌ ٍبديكى مىاميفاإلذينؾىقىدرعمىالقدًرنفًسوفىعىمىالكٌراؽعى
ٍرعىةيبأ اتـ،يبأكزي بدإقعادًعمىليمىااعثىالبىأف كالتحقيؽحى أمرىاهبمىاإيىاهأمرىماكالٌرحمفًعى

الكتابًاسـًًمفذىلؾعمىأدؿ كالالًعمـ،ذاؾىكتكميؿًالنقصًذىاؾىتىسديدًعمىالحرصيىكإن ما
.(2)كالتعًديؿ"الجرحً"كتابنفًسو

ـياإلؼىل كقدأ حاكؿىوككأن "بيرالكىوتاريخى"مٌالبخاريؿىسماعإبفديمحمٌاللًبدًعىأبكما
ومامتيإ-اللورحمى-كلمبخارمٍّو،شيكخًطبقةًإلىىـبعدىفمىفىحابةًالص مفكاةًالرٌاستيعابى
يـطبقتًفيمفٍكىوشيكخيعظـىأكقدٍة،نيٌالفىاياهزىكمىبرلالكيتويٌىمًأوكلتاريخًمو،قد كتىوكجبللتي
ـىإلاوشيخىف أحتىوتاريخى مرةوكؿًألالتاريخىألرىالم وكيىاىيرىبابفًالمعركؼبراىيـإبفسحاؽىإما
ـىأفٍيتمالؾٍلـٍ ".ا؟حرنسًيؾىرًأيالىأىميرياألايىي "أ:فقاؿراىًطىبفاللًعبدًميراألىىعمىوبًفدخؿىقا

ح،رٍالجىأكالتعديؿًبًكاةًالرٌعمىالحكـًبًالتصريحًفمًالبًالغىفياؿوخىمٌالبخارًتاريخىلكف 
افي ازًالر يـًرًالكىبدًعىبفاللًبيديعيةعىرٍزيكأبك،دريسىإبفديمحم ـحاتًأبكيبلفمًالجىافمامىاإلحس أ

احب أىفى،قصًالن يذابًاحس أ،مامةًكاإلكالمعرفةًمـالعًفيوكنظرائًالبخارمٌقرافًأفمًاكىمى
.(3)"ويمىتكمً

 ثالثًا: ترتيُب كتاِب "الجرِح والتعديؿ"، والفرُؽ بيَنو وبيَف "التاريخ الكبير": 

جامعهمانعهفيباًبو "الجرًحكالتعديؿ"كتابه ،جمعىفيومؤلفوفأىكعىى،ككتابي كىككتابه
ترجمة،ضخـ مفثمانيةعشرألفناكأربعيفى احىتىتى.كقداف(4)احتكلمايقربي ـي أبيحاتـواإلما بفي

،كالتعديؿرحًالجىحكاـًأك،فنىالس ثبيتًتىفيالمطبكعًفمًصفحةكثبلثيفىضعوبًفيفيسةونىدمةوقمبً

                                                           

حقيقةنأك(1 شيئنا،كالتمثؿي الشيًخالمعممٌيالتيضيؼي عبارة"كغيرذلؾ"فيكبلـً (يرلالشيخرفعتفكزمأف 
شكميًّا،ال تأثرنا أبيحاتـبالبخارٌماليعدكككنو مفابًف التأثرى أف  التأثير،ذلؾى مفكجكه حقيقينا كجينا

كسياقيا التراجـً الحديثكماقاال.ينظر:رفعتفكزم،ابفأبيحاتـكأثرهيتعٌدلترتيبى )ص:فيعمكـً
191.) 

 /م،يا(.1كالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،الجرح(2
 م(.-/ط1الجرحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،تقدمة(3
الدكتكررفعتفكزمفيرسالًتو)ص:((4 فيعدًدالتراجـً  (.187كذاذكرى
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ـ اية،كىالرٍّيفكانًكقى الحرؼًإلىظرًبالن المعجـًحركؼًترتيبًعمىابنمرتىاكبنبىميالتراجـًفيعىشرىث
،اؽسحىإباب،اعيؿسمىإباب،ىيـابرإباب،دحمىأباب"لؼاألبابًيفًفىقطفىاالسـًمفكؿًاأل
،دسكىاألباب،يٌبىأيباب،سنىأىباب،امةسىأباب،اسيىإًباب،ثشعىأىباب،ـدىآىباب،كبيٌأباب
."الخ،بافأىباب

اعم ضبلنفىيالثانًالحرؼًإلىنظٍريىكلـٍلؼاألكىك،قطفىكؿىاألالحرؼىاعتبرىاهرىتىفأنتى
ـ دحمىأـقد اكمٌاالسـذاؾىبًيفسم الميبعضًرؼىشىالتأخيرًكىالتقديـًفيياعرىييمان ا ك.هبعدى ث
ذافؽ،اتٌاكمىأكات،بىالمناسىفمًذلؾىغيرىأكاب،البىفيالتراجـًكثرةىأكيـ،براىًإ ـيالتراجًتٍكثرىكا 

بيوأىاسـًكؿيأفٍمىديفحمىاألفيـىفقدٌ؛اآلباءًسماءًأكؿًأبًحسبًةويميٌذىبكابوأعمىبيارت ابًالبىفي
دػػػػمحمٌوػػػػاسميفػػيمىفًفعؿىاكمىالترتيبًفيعىتكس ماكرب كىكذااء،بىيوبًأىاسـًكؿأمفثـٌلؼ،أ

وػػػػػػػػػػػػػبيأىكاسـيدمحم واسميفمى":دٌالجىاسـًكؿًأباعتبارًبكابوأعمىيـبىرت ،اللًعبدبيوأىـيػػػػػكاس
،"اءبىهجدٌاسـًكؿأكاللًعبديبيوأكاسـيدمحم واسميفمى"ثـٌ،"لؼأهجدٍّاسـًكؿأك،اللعبدي

.كىكذا

ـي كلـٍاالسـىذاؾىىسمٌييفمىلًبابوبًافييىالتراجـيتكثرييالتسماءًاألمفاسـوكؿ كيخت
ـيكيىب،نسىيي الٌإاالسـذاؾىىسم ييفمىكاةًالرٌفيكجديييالالذيفىكىـفرادًلؤلببابوحرؼوكؿ خت

ـ د،كاحً ـىث بكابوأعمىبيـكرتٌبلف،فيابفًبًالٌإفكاعرىييلـلمذيفى:ؿكٌاألبكاب،أستةًبًالكتابىخت
البابة،كاحدىترجمةهيوفً"فبلفخك"أولىقاؿيييفمى:انيالثٌالباباء،اآلبىسماءًأاعتبارًبًةويميٌذى

رؼىعيفمىلً":الرابعالباب،"اعبىسًكلىمى"،"يوبًأىعفرجؿه"قطفىافمتىترجىيوفًاتمىبيىلممي:الثالث
ؼعرىييلـٍفمىلً":الخامسالباب،"يوبًأىعفٍمٌرًجىاليىيدشىري"كاحدةترجمةهفيو"كىىؼعرىييكلـٍوابني
مفياتًنيىكيبًعرؼتيفمىلً":السادسالبابالحركؼ،حسبًبًيميةذىبكابوأىعمىابيكرتٌ،"تونيىكيبًالٌإ
.ايضنأىالحركؼًعمىبياكرتٌ،"ساءالنٍّ

،الكتابًكؿىأيفدًحم الميـىقد البخارم ف أالٌإالبخارمٌتاريخًترتيبًبًبيوهشىالترتيبيكىذا
ـ ،ديفحم الميـىقدٍّييفٍأحسفىاستىفىةًالنبكيٌالترجمةًمفنبذةوبًالكتابىرىصد ونٌأل عمىياقًالبىبىرت ث

ـىالبخارم لكيتحرٌقط،فىكؿًاألالحرؼًإلىظرالنٌبًالمعجـًحركؼً يففى،حابةًالصٌتراجـًتقدي
تراجـىبرتٌييثـٌ،يـآبائًاءسمىأإلىظرونىبدكفًحابةًالص سماءىأـيقدٌيياتراجميىركثيتىيالتبكابًاأل
تراجـًبًثـٌة،بكيٌالنٌالترجمةًبًأبدىديفالمحمٌيففىاءبىاآلىحركؼًحسبًبًةيميٌذىبكابوأعمىىـغيرً

ـ ابة،حىالص مفديفالمحم  فمى:اءاليجىحركؼًسبًحىعمىةيميٌذىبكابوأعمىىـغيرًتراجـىبرتٌث
ـ لؼ،أيوبًأىاسـًكؿأكدمحمٌواسمي حيثيكالمؤلؼي.الخباءيوبًأىاسـًؿكٌأكدمحمٌواسميفمىث
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ـىيراعييةيميٌالذىبكابىاألبييبكٍّ االسـًفيوكافقيييفمىبًاسـوكؿ تبعيييوأنٌالٌإحابةالص سماءًأتقدي
يذكريفى،لؼأبيوأىاسـًكؿيأكدمحمٌواسميفمىباببًمثبلنبدأييى،حابةًالصٌغيرًمفباألكاسـً
ـ احابيًّصى ـ ،يوبًأكاسـًواسمًفيوكافقيييفمىث ـ رآخاصحابينث كؿٍّاسـييقعفى،كىكذاوكافقيييفمىث

افييىالتراجـيركثيتىاليالتسماءياألام أف.ايضنأيوبًأىاسـًكاعتبارًواسمًباعتبارًوبابًفيصحابي 
.ؼالمؤلٌكالالبخارم ارتبيىييبلفىاجدًّ

الٌإبيركىحد إلىالمراجعةًسيكلةًفينفعييىاترتيبن(1)افمرتبىيفالكتابىف أفيتبيٌيىكرىذياممٌ
مرتبةوطكلةوميسىفيارًعفالكتابيفبًىنىغًبلفىيقصًالمستىالترتيبيريدىأافإذى،قصوستىميغيريونٌأ

.(2)ي"قصًالمستىالترتيبى

كٌمو ذلؾى إلى كتابً"كأضٍؼ في كتعقباتوأف  نقدنا كتاًبالٌرازٌم عمى بالقميمًة ليسٍت
أبيحاتـأكىامناكقعىفييا،كأبكزرعةى،فتتبعىأبكحاتـ،البخارمٌ في"التاريخ"،كابفي أك،إٍفكافى

فيالٌضعفاءً رجبلن البخارم  أبكحاتـإنٌ،فيكتابو"الٌضعفاء"فكثيرناماييصٌنؼي بينمايقكؿي وليسى
البخارٌمككضعوفيكتاًبوما،كذلؾى كتابى أبيحاتـقدسرؽى ابفي أٍفييحٌكؿ.كلككافى كيجبي

التعقبات سىماع(3)كجدتتمؾى نسبًةما،.ككذافقدكانٍتسرقةيالكتًبأمأخذيمافييادكفى كدكفى
إلىأدنىمراتًبال إلىصاحبومفاألعماؿالتيتنزؿبمرتكبيا ،تجريحًأيخذى يفعؿذلؾى فكيؼى

إلىصاحًبو عمؿو كؿ  حافظهمثؿابًفأبيحاتـالذمينسبي درجاًت،رجؿه لنفًسوأخؼ  كالييبيحي
فيالمجمس،التدليس لمشيًخسألىوبوغيريهكىكحاضره لنفسوسؤاالن ييعرٍؼعنو،فبلينسبي ـٍ كل

قٌطنقيصةهمفنقائًصبعًضالٌركاة.

رعةىأضٍؼإلىذلؾى أباحاتـكأبازي قدتركاالبخارٌم،أف  الٌرحمًففيذلؾى كتبعيماعبدي
بالقرآف المفًظ بخمًؽ القكًؿ مسألًة أبيحاتـحديثىو،ألجًؿ ابفي يترؾي ،فكيؼى منوتاريخى يأخذي ـ  ث

.(4)الٌركاة؟!"

 

 
                                                           

 ة":"مرتياف"بياء،بدؿالباء.كقعتفي"التقدم((1
 /يد،يو،يك(.1(مقدمةالمعممٌي)(2
مفىذهالتعقبات.((3 بعضو بيافي كقدتقدـى
الحديث)ص:((4  (.189-188ينظر:رفعىتفىكزم،ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً
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 المبحث الرَّاِبع: 
 تعريٌؼ ِبِعْمَمي نقِد الرجاؿ، والجرح والتعديؿ

 

 المطمب األوؿ: تعريُؼ النَّقِد لغًة، واصطالًحا عنَد أىِؿ الحديث:
 المقصد األوؿ: النَّْقد لغًة:

الد راىـً تىٍمييزي كالت ٍنقىادي: "الن ٍقدي العىرىب": "لساًف في ًمنيا،جاءى الز يًؼ خراجي ،كا  كنىقىدتي
؛كأنشدى منياالز ٍيؼى كاٍنتىقىدتيياإذاأخرٍجتي ٍيو:الد راىـى ًسيبىكى

ياًريًؼ" الد نانيًرتىٍنقاديالص  ىاجرةو...نفيى ىفيكؿٍّ .(1)تىٍنًفييىدىاىىاالحىصى

عمىالميفارقةً قائـه لمنقًد المعنىالم غكم  أف  جيده،كيتضح  ىك ما بيفى كالذم،كالتمييًز
رديئنا الصحيحً،يككفي بيفى كالز اًئؼ.!،كى



 لنَّقُد في اصطالِح المحدّْثيف:المقصد الثاني: ا

لمنقًدفياصطبلًحالمحدٍّثيفتعريفنا أٍفأحدٍّدى بيقبؿى كبلمنافيىذا،كيحسيفي أٍفأسكؽى
أبيحاتـنفسيوفي"تقًدمىتولمجرًحكالتعديؿ" ابفي ـي قالىواإلما اذامىبًفى:قيؿىفٍإًفى"إذيقكؿ:،الشأًف

يمة؟قكالس الصحيحةياآلثاريتعرؼي -كجؿٌعز -اللييـيخص الذيفىيابذةالجىالعمماءًبنقدً:قيؿى.
افمىكزىدىروكؿٍّيفًعرفة،المىىذهيـقىزىكر،الفضيمةًبيذه

(2)"(3). 
                                                           

 (.6/4517العىرب)(ابفمنظكر:لسىاف(1
كالمعرفةيإن ماي(2 يـاللي(كىذاالتمييزي خص  الذيفى الجيابذًة كجؿٌ-ككناًفألكلئؾى بيذهالفضيمًة،كماقاؿى-عز 

بف عمي  ـي اإلما قاؿى أكابًرىـ؛ مف محدٍّثنا يككفي قد بؿ أحد لكؿٍّ ؿي يتحص  فميسذلؾى محم د، أبك ـي اإلما
كبلمىيمىافيالرٍّجاؿ ديكقافالأقبؿي ًدينٌي:"أبكنيعيـكعف افصى المى قعكافيو".قاؿى أحدناإاٌلكى ،ىؤالءاليدىعكفى

اًفيالرٍّجاًؿ، عمىكثرًةكبلًمًيمى المعًمًمٌيميعقٍّبنا:"كأبيكنيعيـكعف افمفاألًجٌمة،كالكممةيالمذككرةيتدؿ  الشيخي
الرجاًؿ :فنقدي ا.قمتي مفكبلًميمى شيءو فيكتًبالفىٌفنىقؿي تجدي التكادي يمزميوتجرده،كمكضكعي ةه،كمعىذلؾى

، لغيًره،إن ماىكديفه لنىفسو،أكتعصبه ىكىل،كاليستفٌزهغىضب،كاليخالطيوانتصاره الن اقدى فبليستميؿي
 (.7/232كىكرعه،كتجٌرد.ابفحجر،تيًذيبالتيذيب)

 (.2(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرًحكالتعديؿ)ص:(3
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قاؿ:" ـ  رسكؿًسنفًمفكال،اللًكتابًيمعانًمفيءوشةًمعرفإلىسبيبلندٍنجًلـٍافمم ث
ةًمىاقًالن عدكؿًبيفىزىميٌنيأفكجبى،كايةًكالرٌقؿًالن جيةًمفٍالإ-ـم كسعميوالليىصم -اللً
،الحفظًكسكءً،ىـكالكى،ةفمىالغىأىؿًكبيفىـ،منييكاإلتقافًكالثبتًالحفظًكأىؿًيـكثقاتً،كاةكالر 

كعف-كجؿ عز –اللًعفناجاءىذمال ىكيفيالدٌكافىالم كى.الكاذبةاألحاديثًكاختراعً،كالكذبً
،الناقمةًعفالفحصيككجبى،يـمعرفتياعمينىحؽ ،الركاةًبنقؿً-ـكسمٌعميوالليىصمٌ-ورسكلً

ثباتييـ،أحكالًعفكالبحثي حكـييوقتضًيىامم الركايةًفيكالثبتً،دالةالعىبشرائطًاىـعرفنىالذيفىكا 
أمناءىبأفٍو،تًكركايىالحديثًنقؿًفيالعدالةً كلكتقٍعوكرىيـ،أىؿىينًبدًيـ،عمماءىفيأنفسًيككنكا
تقافو،لمحديثًكحفظو أىؿىكتثبتو،بوكا  كأفيككنكا كثيرهيؿ،اليشكبيصًحٍكتىتمييزوفيو، مفيـ
ـيفبلت،كالتغمبيالغى عزؿىييكأفٍكطات.وعمييـباألغميعكه،كاليشب كىكهكىفيماقدحفظيعمييـاألكىا

ييـمفغالبًرًيعتىاكافىكمى،يـيـفيكذبًفكالناعفعكراتًككشى،العدالةًيـأىؿيجرحىعنيـالذيفى
.(1)"وكأعبلمييفًىذاالدٍّبوأدلةيعرؼىاه،لييبىكاالشتً،يككالس مطًالغىككثرةً،الحفظًكسكءً،فمةًالغى

إلىتعريؼو نستطيعيأٍفنخميصى ـى قائـهكمم اتقد  لمن قًدفياصطبلًحالمحدٍّثيفبأن و:"عمـه
قةً معي نة–كالتمايًز،كالتبايفً،عمىالميفارى قكاعدىكأدكاتو مفاآلثاًرالص حيحةً-ًكفؽى مانيقؿى ،بيفى

نقىمىًةىذهاألخبار ًبالتمييًزبيفى يككفي إن ما ا،كفحًصأحكاليـ،كالسقيمًة.كذلؾى ،كتصنيفيـجرحن
عمىتمييزو قائـه ".فالن قدي مقبكالن،كتمحيصو،كتفريؽو،كتعديبلن ا صحيحن فيككفي كما،لمىاىكجيٍّده

مًةىذهاألخبارً مى عمىحى إٌنمامرد هإلىالحكـً سقيمنامردكدنا.كذلؾى ،كميبمٍّغييا،ىكرىًدمءليككفى
عمييـجر،فىمىيسكاسكاءن،كناقمييا فيالحكـً .فيتفاكتكفى اكتعديبلن حن



 المطمب الثاني: تعريُؼ الَجْرِح والتَّعِديِؿ لغًة واصِطالًحا:
برأًسوكىكثمرةيىذاالعمـً منيماعمـه نكعو ىمافياألصًؿنىكعاف:كؿ  كالتعديؿي ،كالجرحي

النيسابكرٌمفيالنكًعالثامًفعشرمٍف"معرفًة الحديًثكالًمٍرقاةيالكبيرةيمنو.كذاقالوالحاكـي عمكـً
منيماعمىحدىة.(2)ككمي ًةأجناًسو" نكعو كؿٍّ تعريؼى ًمفالمناسًبأٍفأذكرى  :كعميوفمعؿ 

                                                           

(.6-5لجرًحكىالتعديؿ)ص:ا(ابفأبيحاًتـ،تقدمة(1
الحديث)ص:((2 (.225ينظر:الحاًكـ،معرفةعمكـً
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 المقصد األوؿ: الَجْرُح لغًة، واصطالًحا:

 الَجْرُح لغًة:  -
ٍرح رىحو،الفعؿيالجى وجى ٍرحنيىٍجرىحي و.بلحبالسٍّفيوأىث رى:اجى ر حى :(1)يئةطىالحيقاؿى.فيوذلؾىأىكثرىكجى

م كا ٍتوًقراهمى كه...كبلبيييـيكىىر  ر حي  .كأىٍضراسًبأىٍنيابوكجى
ٍرحكاالسـي كحه،أىٍجراحهكالجمعي،ـبالض الجي ري كًجراحه،كجي ةي. أىك،بةًرٍالض اسـي:كالًجراحى

إً:اؿيقىكيي.كًجراحه،ًجراحاتهكالجمعي،عنةًالط  الشاىدى رىحالحاكـي تىٍسقيطيبوجى عىثرمنوعمىما ذا
شيى:فقيؿى.اكـالحىفيغيرًذلؾىكقدقيؿى.كغيره،وًمفكذبوعدالتي غىض  الرجؿى رىحى كقد،وتىادىجى
الشاىدياٍستيٍجرً حكىكالفى،يبيكالعى،قصافيالن :احيرىكاالستجٍ.حى ًمنو كىك عيساد أىبك يبىاه ابفيكقاؿىد.
تىذهرىكثي:وقاؿأىن التابعيفىركلعفبعضًكيي:األىزىرم قاؿى.ىذهاألىحاديثياٍستىٍجرىحىتٍ:عىٍكف

ٍتأىم،األحاديثي يا،فىسىدىت:كاٍستىٍجرىحى ًصحاحي ًإذاطعفى.(2)كقؿ  رىحالشاىدى كىكاٍستىٍفعىؿمفجى
ٍرًحبعضركاتياكرىدٍّالعمـًأىىؿىرتحتىأىحكجتٍكثياألىحاديثىأىرادأىف .وكرىد قكلى،فيو بياًإلىجى

 .(3)"ركايتو

 الَجْرُح اصطالًحا:  -
رٌمبأن و:" زى األثيًرالجى كلو،بقىاالعتباريسقطىكالشاىدًالراكمبًالتحؽىمتىكصؼهعر فوابفي

 .(4)"بوالعمؿيكبطؿى

 
                                                           

اًئيـ،(1 األىرض.كىكمٍففحكًؿالشعراًءكفصحى ًرًهكقٍرًبًومفى الحيطىيئةىلقصى ؿبفأىٍكسبفمىالؾ،كلٌقبى ٍركى (ىكجى
يىنتىميإلىىكؿٍّ القىبائؿ؛كافى ذىاشىر،كنسبيومتدافعهبيفى عمىاألخرل،كىكككافى إذاغضبى مٍنيا كاحدةو

ارتد كقاؿ: ثـ  ـى الجاىمٌيةىكاإلسبلـى،كأسم مخضرـهأدرؾى
حاضرنا الٌمًوإٍذكافى ديًفأىًبيبىكرً...أىطىٍعنىارسكؿى فىيىالىيفىتيماباؿي

بعػػػػٍكرناإذامػػػابػػػػػػأييكرثيي ،كبيًتالًل،قاصمةيالٌظيرتمف...دىهػػػػػػػػػػاتى ؾى
الشٍّعركالشعراء) ابفقيتىيبةالٌدينكرٌم، ،محمدشاكرالكتبي،فكاتالكفيات37(،ترجمة1/322ينظر:

(1/276.) 
في"تيذيبالمغة")(2 ذلؾى  (.4/86(قاؿى
(.1/586ابفمنظكر:لسافالعرب)((3
(.1/126ؿ)ابفاألثير،جامعاألصكؿفيأحاديثالرسك((4
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 المقصد الثاني: التعديُؿ لغًة، واصطالًحا:

 التَّعديُؿ لغًة: -
في"لسافً ـىما:العىٍدؿ" ابًفمىنظكر":جاءى ٍكرًضد كىكميٍستقيـوأىن فكسًالنٌفيقا .الجى

ـيعىدىؿ عاًدؿهكىك،عىٍدالنيىٍعًدؿيكـًالحيفيالحاًك ٍعًدلةًكفبلفمفأىىؿً. .العىٍدؿًأىممفأىىؿًالمى
بالحى:كالعىٍدؿي ٍكـ بالحؽٍّقاؿييي،ؽٌالحي يىٍقضي كيىٍعًدؿي،ىك الن كالعى. مف المىٍرًضي :اسًٍدؿي كرىجيؿه.
العىٍدؿً:عىٍدؿه كص،بيٍّف ذيمعنى،صدرؼبالمىكالعىدىالة عىٍدؿواه ك ًإنيـتقكؿىأىفٍالشيكدًكتعديؿي.
ـى.عيديكؿه ٍك الحي الر .ويأىقامى:كعىد ؿى الذمك.الميزىٌككف:كالعيدىلةي،كالعىدىلةي.زىك اه:جؿىكعىد ؿى لـالعىٍدؿي

.(1)"وًريبةهتىٍظيىرمنٍ

 التعديُؿ اصطالًحا:-

األى ابفي كالراكم–مابيًالتحؽىمتىكصؼه" ثير:قاؿى بالشاىًد خذىكأييماقكلياعتبرى-يعني
 .(2)"وبً

 عمـ الجرِح والتعديِؿ اصطالًحا: 
حاتـك أبي البًف القصةى ىذه كالتعًديؿأسكؽي لمجرًح تعريًفًو إلى منيا كل،لنخميصى فرى

بإسناًدهإلى ككىي،ـحاتًأىبيبفًالر حمفًعبدًعندىكين ا:قاؿالعىب اسٌي،الفىضؿًبفمحم دالخطيبي
الرازمٌبفيييكسيؼيعميوًفدخؿىكالت عديًؿ،الجرحًكتابىعمٍينىايقرأيفإذى أبىا(3)الحسيًف لو:يا فقاؿى

ؤهعمىالن ا اٌلذمتقرى ىذا :"كمىامحم د:مىا فقاؿى كالتعديؿ". صن فتيوفيالجرًح "كتابه س؟فقاؿ:
منيـثقةن مىٍفكافى أىًؿالعمـً أحكاؿى كالت عديؿ؟فقاؿ:"أيظًيري رحي ثقة"،الجى أكغيرى

(4).

                                                           

 (.4/2838ينظر:ابفمنظكر،لسافالعرب)((1
(.1/126جاًمعاأليصكًؿفيأحاديًثالٌرسكؿ)(ابفاألىثير،(2
نبؿ،كأحمدى((3 االجكعٌي،كأحمدىبفحى سىًمعى:قاسمن الصكفٌية،صًحبذاالن كفالمصرٌم،كى ىكأبكيعقكب:شيخي

قا ا. ٍيمن كديحى كىاًرم، الحى أًبي تذليًؿبف في عمىطريقًتًو المشايًخ في يكٍف ـٍ كل كقًتو، ـى إما كافى مىمٌي: الس  ؿى
اه.تكفيسنةى سقاًطالجى  (.7/84ق.ينظر:الذىبٌي،تاريخاإلسبلـ)304الٌنفس،كا 

4)( الركىاية عمـً أصكًؿ فيمعرفًة الكفىاية الخطيبالبغدادٌم، ينظر: "فقا1/156-157( القصًة: كبقي ةي ،) ؿى
 حاتـ–لوي أبي البًف قىد-يعني القكـً ىؤيالء ًمف كـٍ ، محم دو أىبا يا لؾى "استىٍحيىيتي الحيسيف: بفي يكسيؼي

فبىكى األرض، أًديـً عمى كتىٍغتابييـٍ ـٍ تىذكريىي كأنتى سنةو، كمائىتىي سنةو مائىًة مينذي الجن ًة في ـٍ كىاحميي رى حط كا
= 
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منيـثقةن كافى مىٍف العمـً أىًؿ أحكاؿى "أيظًيري سيًئؿ: أبيحاتـحيفى ابًف :فقكؿي أك،قمتي
ثقة عمىتمييًزىكعي،غيرى لمجرًحكالتعديؿ.الذميقكـي المحدٍّثيفى نيوالمىعنىاالصطبلحٌيعندى

الركاةً عدكًؿ كًحييـ.، مىجري خاصٌّعٍف مصطمحه منيـ لكؿ  ليىًذه،فيكصًفوفييجعؿي مراتبى ـ  ث
.-كمىاسيأتيعمميًّافيىذاالبحث–كأحكاـ،المصطمحاتً

الد  عيداف محمكد الباحثي يٌليمًكقاؿى األسسي كتعديميـ الركاًة "جرح رسالًتو: في
لمجرًحكالتعديؿ" ابًفأبيحاتـالرازٌمىكأقدـيتعريؼو تعريؼى  .(1)كالضكابط":"إف 

: منو،فقاؿ:"...قمتي الش افًعٌيأقدـي اإلماـً كىفىي،الط اعىةبياألىغمافىكافىإذبؿتعريؼي
ذ،الميعىد ؿ ر حيالكىيفى،المىعًصيىةبيماألىغافىكاكاً  .(2)"ميجى

ًميفةفي"كشًؼالٌظنكقدعر فى اجيخى ـيكف"فقاؿ:"ويحى فيويبحثيعمـهكالتعديؿًالجرحًعم
ـيكىذا.لفاظاألىتمؾىمراتبًكعفٍة،كصىخصيمىبألفاظويـيمًكتعدًالركاةًجرحًعفٍ عمـًفركعًمفالعم
فيكالكبلـيظيـ،عىفرعهوأن معالمكضكعاتًأصحابًمفٍأحدههيذكرٍكلـ،األحاديثًرجاؿً
م ى-اللًرسكؿًعفثابتهكتعديبلناجرحنالرجاؿً سىعميوًالليصى ـ ،-مـكى الصحابةًمفكثيروعفٍث

 .(3)"الناسفياطعننال،لمشريعةًاكصكنن،اتكرعنذلؾىزىكجكٌىـ،بعدىفٍمىفىالتابعيف،كى

تق أعـ كًمٌما كاألكؿي كالتعديؿ. الجرًح معنىى مى عى مشتًمبلن يككفي الن قدى أف  نستنتجي ،د ـ
أخص  لمن قدً،كاألخيري فيتعريفو فارؽى لم ا نفًسو اتـ أًبيحى ابًف فعؿي عمىذلؾى كتعريًفو،يدٌؿ
لمجرًحكالتعديؿ.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يا : كقاؿى الر حمًف، كعم ؽىعبدي ن فتيوي". صى لمىا الكتىاًب تٍصنيًفيىذا قبؿى الكممةى ىذًه لكسمٍعتي يىعقيكب، أىبا
 أىؿى إليو،ألف  ذىىبيكا عمىما األمري الرحمًففقاؿ:"كليسى لعبًد الرجًؿ عمىىذهالقصًة،كمقالًة الخطيبي

قىبكلوإالًمفالعىا اليىًجبي الخبرى أجمىعكاعمىأف  العمـً ًبو،كفيذلؾى دكًؽالمىأمكًفعمىماييٍخًبري قًؿالص 
سن ةىرسكًؿالًل ٍفلـيكٍفصدكقنافيركايىًتو،معىأف  عمىجكاًزالجرًحلمى قد-صٌمىالليعميوكسٌمـ–دليؿه

 كردٍتميصٌرحةبتصديًؽماذكرنىاكبضدٍّقكًؿمٍفخالفىنا".
 (.45ًمٌي،الجرحكالتعديؿاألسسكالضكابط)ص:(يينظر:محمكدعيدافالد لي(1
ا:حاشية)233(ابفأبيحاًتـ،آدىابالش اًفعٌيكمنىاًقبو)ص:(2  (.1(،كينظرفيوأيىضن
ًميفة،كشؼالظنكًفعٍفأسىاًميالكتًبكىالفنيكف)((3 اجيخى  (.1/582حى
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 المبحث الخامس:
 ابُف َأِبي َحاِتـ مراتُب الَجْرِح والتعِديؿ اّلتي وضَعَيا 

خاٌصةنبإطبلؽ مىفكضعىأللفاًظالجرًحكالتعديًؿمراتبى أبيحاتـىكأٌكؿي ابفي ـي ،كاإلما
أحده يسبٍقوإلىذلؾى ـٍ يستخدمياالٌنقادي،ل استنتىجيامفخبلًؿدراسًةكفىيـالمصطمحاًتالتيكافى

ركاةيك،فيالٌركاة فييافيضبًطيـفرتٌبيـفيمراتبيتفاكتي مرتبةو ًبيـ.فبلبًف،ؿٍّ كاالحتجاًج
فيصناعًةىذهالمراتبً كالفىضؿي إذإلييىا،كمىفبعدىىـ،عمىمىففيزماًنو،أبيحاتـالٌسبؽي

التي،المرًجع عمىاأللفاًظ إضافةن يككفى أٍف بعدىه مىفجاءى كؿٍّ التعكيؿ.اليىعدكفعؿي كعمييا
فيالمراتب عيا،كضعىيىا معالمراتًبالتيكضى تتكافؽي فيالنيايًة أكزيادةنلبعًضمراتبكٌميا

ابفي عفالمراتًبالتيأرسىاىىا الكبلـً عمييا.كتفصيؿي أبيحاتـأبٌينوفيىذهمفحيثالحكـً
.المطالب

 المطمب األوؿ: تقِسيـ ابِف أبي حاتـ لمراتِب الجرِح والتعديؿ:
النٌ األئمةي الراكمكقداصطمحى عمىحاًؿ بيا يستدٌلكفى ألفاظو عمىكضًع ،كضبًطو،قادي

الركاًةعمىدرجةوكاحدةومفالحفًظكاإلتقاًفكالت ثبت كؿ  عمييا،فميسى الناسى فىًفطرىةالًلالتيفطرى
فيحفًظيـ تقاًنيـ،كضبًطيـ،أن يـيتبىاينكفى لمحدي،كاً  راكيةو كؿ  مداًركيـ.كليسى ًثييقبؿيكتختمؼي

اييرد حديثو،حديثيو أيضن راكيةو تيكف؛فؤل،كالكؿ  أكجدىجياًبذةيالٌنقادًبؿيتفاكى ىذهاأللفاظىجًؿذلؾى
الراكم حاًؿ حسبى عمىتعًديمو،ييطمقكنىيا تدؿ  ألفاظه حديًثو،فىًمنيا بيا،كقىبكًؿ كأخرليريدكفى

وي ييصنٍّفكفى،تجريحى ـ  كطبقاتأكرد حديًثو.ث ،ىذهاأللفاظىكالمصطمحاًتعمىمراتبى لكؿٍّ يككفي
ألىًميا بحديثيـ،كحديًثيـ،كاحدةومفىذهالمراتًبحكـهخاصٌّ كمنيـمفييكتب،فًمنييـمفييحتج 

حديثييـ،كيينظرفيو ييعتبري بو،كفئةهييرد حديثيـ،كآخركفى إف ،كالييحتج  ـ  مرتبةو.ث كىكذافيكؿٍّ
منيما ف األكال  : تقسيماتو ثبلثةى لمراتبالركاًة كضع قد أبيحاتـ بف الرحمًف عبدى الن قاًد ـى إما

ييسبٍؽ،مجمىبلفعام اف ـٍ ل ا مى كىك كالتعديًؿ الجرًح أللفاًظ خاٌصةن مراتبى فيالثالًث صنعى ثـ 
فياألكؿ:"طبقاتالٌركاة":"،(1)إليو ـ فقاؿى كتبايفً،يـحاالتًكمقاديرً،يـطبقاتًبييفًتىإلىاحتيجىث

:يـمنٍكافىمفٍعرؼىليييـدرجاتً
                                                           

أبيحاتـىك(1 ابفى أف  لمتعديًؿكالتجريح،كلـييسبؽإلى(كىنامسألةهميٌمة:إذالمشيكري مىفصنعىمراتبى أكؿ 
يكٍفلمنقاًدأحكاـهعمىالركاًة ـٍ لكٍفأل مفذكرىىامجمكعةنمرتبة.كى دقيقناإذااعتبرنىاأن وأكؿ  ذلؾ.كىذايككفي

 النقاًد يدرؾجيابذةي ـٍ كأل بكثير، أبيحاتـ ابًف عصًر قبؿى كردًّا قبكالن ،كأحاديًثيـ الثقاتعمىمراتبى أف 
= 
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فيواثنافككبلىما يختمؼي حديثنامىاحيفى كانكايعٌممكفى إن يـكيؼى فيمىٍفدكنيـ،ثـ  ذلؾى كدرجات،كقٍؿمثؿى
 يقكلكفى كانكا ككيؼى أكأضبىط،كغيرذلؾ، أكأحفظ، أكثؽ، فبلفألٌنو حديثي كالمحفكظي فيقكلكف: ثقة،

فبلفأيضن عىٍف حيفييسألكفى تعديبلن مىا مففبلف،كحكميـعمىراكو منو،أكىكأكثؽي أكثؽي فبلننا ا:إف 
و ينتقيشيكخى عنوأن وكافى يـقٍداشتييرى بعضى إف  ابالنسبًةإلىغيرهمفالركاة،كبالمقارنًةمعيـ.ثـ  كتجريحن

يىعت فميسى ٍففعؿى أحد،كا  عفكؿٍّ عفكٌؿأحد،كاليكتبي عنو،أككٌؿمٍففبلييحٌدثي مىفكتبى د بحديًثكؿٍّ
 مىٍفىكأكثؽمنو،أكأكلىمٍنو،ككيؼى ما ثقةهفيحديثو خالؼى ما إذا يقكلكفى كانكا ًمنو.ككيؼى سمعى
،إاٌل عًؼمثبلن بمتابعًةغيره،معاشتراًكيمافيالض  ما،كاليعتدكفى فيحديثو بمتابعًةفبلفو كانكايعتٌدكفى

ا؟!.إذاكاني أيضن التكثيؽىكالثقاتعمىمراتبى كالضعفاءىعمىمراتب،كماأف  الضعؼى اأف  تمامن كايعممكفى
 الركاةىعمىدرجات،أكٌلياكذا،ثـ  ،كلـيقؿأحدهصراحةنأف  عمميٌّ كٌموإٌنماىكتطبيؽه ذلؾى إف  فإٍفقيؿى

المتأٌمؿى أبيحاتـ،أجيببأف  ابفي ،سيجدأصؿىكذا،كماقاؿى ا،كتعديبلن لكبلميـكعباراتيـفيالركاًةجرحن
في يستخدمكنىيا كانكا التي نفسيا فىعباراتييـ األٌكليف، النقاًد كبلـً في مكجكدنا الركاًة لمراتًب التقسيـً ىذا

الجرًحكالتعديؿكانٍتمتفاكتةن،إم امفجيًةداللتياالمغكٌية،أكمفناحيًةتكرارىاأكعدى ًمو،أكمفقرائفى
عمىماتقٌدـ: ًؿمايدؿ  النقاًداأليكى ىنامفكبلـً أخرلتحيطيبعبارًةىذاالناقد.كأذكري

مىاحد ثتيكـعٍفثىبلثة".ابفعًدٌم،الكىاًمؿ) - يقكؿ:"لكحٌدثتيكـعٍفثقةو كافى شعبةيمثبلن (،1/154فاإلماـي
 ًةالثقًةكالضبًط،كاإلتقاف،فالركاةيالثقاتإذفعندىشعبةعمىمراتب.كمراديهبيؤالءالثبلثًةمٍفىـفيذرك

البًف - كضعىمراتبوفمٌماقيؿى لعبًدالرحمًفبفميدم،حيفى أبيحاتـنفسو،استدٌؿبكبلـو أبامحمدابفى إف  ثـ 
ك مأمكننا،الثقةي:سفيافي صدكقنا،ككافى ٍمدىةثقة؟فقاؿ:"كافى أبيحاتـعمىميدم:"أبكخى ابفي شعبة"،كعٌقبى

أىؿى أىؿالمنزلًةاألعمى:الثقات،كأف  عمىمنازؿ،كأف  الناقمةىلآلثاًركالمقبكليفى أف  ىذابقكلو:"فقدأخبرى
رحكالتعديؿ) الثانيًة:أىؿالصدؽ".ابفأبيحاًتـ،الجى ابفمىٍيًدمأن و2/37المنزلًة مفكبلـً (.كاليمزـي

المنزلًةالعيمياعنويىجر مدة،بؿإٌنماأرادىنفيى أبىاخى أبيحاتـ–حي ابفي .-كمابٌيفى
بعدىامباشرةنإلىابًفميدم - األلفاًظفيالجرًحكالتعديؿ،أسندى مراتبى ذكرى احيفى أبيحاتـأيضن ابفى ف  كا 

فيو، عمىحديًثوالٌصحةفيىذاأن وقاؿ:"احفٍظعفالرجًؿالحافًظالميتًقففيىذاالييختمؼي كالغالبي ـي يىًي كآخري
مىحديًثوالكىٍىـفيىذا عى كالغىالبي يىيـي الٌناس،كآخري حديثي مثًؿىىذالذىىبى حديثي الييترؾحديثيو؛لكتيرؾى

حديثيو بحديًثو-ييترؾي ابًفميدمفي"الجرًحكالتعديؿ")-يعنيالييحتج  مافي(.بين2/38".ىكذاجاءىقكؿي
مسمـ)ص:  (1/264(،ك"الكامؿ"البًفعىدم)103"التمييًز"لئلماـً

-  ابًفميدمعندىماأنسبي كبلـى ..."،كلعؿ  حافظهمتقفه ثبلثة:رجؿه ميدم:"احفٍظعٌني،الن اسي قاؿابفي
 لمسياًؽمماجاءىعندىابًفأبيحاتـ.

أبيحاتـ - ابًف شيخي مىيدمصن ؼى ابًف بعدى فيمقدمًةثـ  كالن قىمىةى األخبارى ميسمـالركاةىكذلؾ،فقسـى ـي اإلما
ييكجد11-10"الصحيح")ص: ـٍ ل لمانقمكا،كى تقافو ثبلث:األكلى:ألىًؿاالٍسًتقامًةفيالحديث،كا  (مراتبى

ًؿ،كلـييكص األيكى شىديد،كالتخميطهفىاحش.كالثانية:ًلمىفىـدكفى فكابالحفًظكاإلتقاف،ًفيركىايًتيـاختبلؼه
أىمو، بيفى يقارفي القسـً ىذا مسمـعقبى ـي اإلما كقاؿى يشمميييـ. كتعاطيالعمـ كالٌصدًؽ، السٍتًر، اسـى كلكف 
= 
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1 أىؿيىـٍكىؤالء،ـبيًكالمعرفةً،الرجاؿًعفكالبحثًيرًكالتنقًةًكالجيبذىاالنتقادًمنزلةًفي.
.رحكالجىكالتعديؿًالتزكيةً

،يوفًتقافًإلكا،لوكالحفظًالحديثًفيتًبٍالث أىؿًمفٍ،ونفسًفيعدالنـمنييكافىفٍمىيعرؼكي.2
.العدالةأىؿيىـٍيؤالءف

،قاديالنٌيابذةيالجىويقبمىكقدٍ،اأحياننـييًيىذمالٌتيبٍالث ،وًدينًفيعيرًالكى،وتًركايىفيدكؽيالصٌكمنيـ.3
 .(1)اأيضنوبحديثًحتج ييفيذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،فغىيريىـًمٍفأقراًنيـ كفيفى معري كالٌسٍتًرعندىأىًؿالًعمـً ٍفكىانكابمىاكصٍفنىاًمفالًعٍمـً األكؿ:"فييـكا  كأىًؿالقسـً
أىًؿمً ىىذاعندى مكنىيـفيالحاًؿكالمىرتبًة،ألف  م فعندىىـمىاذكرنىامفاإلتقاًف،كاالستقامًةفيالركايًةيىفضي

ٍصمىةهسىًني ة". فيعةه،كخى  الًعمـدرجةهرى
عمىحد- مٍفالغالبي عندىأىًؿالحديًثمٌتيمكف،أكعندىاألكثًرمنيـ،ككذلؾى ىـٍ ،أككالثالثة:لقىكـو يًثيـالمنكري

الدكتكررفعت بينيـ.كقدعم ؽى الثبلثةى،كمٌثؿألصحابيا،كقارفى المراتبى مسمـىذه ـي اإلما الغىمط".فذكرى
مرتبًة ابيفى كتابعييـ،كلـيفٌرؽأيضن التابعيفى مسمـىنالـيفٌرؽبيفى ـي مسمـفقاؿ:"فاإلما فكزمعمىتقسيـً

أحياننا،فيؤالءجميعناكضعيـفياألئمًةالٌنقاد،كأىًؿال يًيمكفى الذيفى عدالًة،كأىًؿالٌصدًؽكالكرىًعالميتثبٍّتيفى
،كىؤالءجميعنا ىكاالحتجاجبحديثيـأكالن أساسىوفيىذاالتقسيـكافى كاحدة،كيبدكأف  عندىمسمـ–مرتبةو

حاتـ أبي ابًف ال-كعندى األساسي أٌما بحديثيـ. ييحتج  الحفًظًمم ف درجةي فيك حاتـ أبي ابفي ذمكضعىو
عندى فالنتيجةي ... ىذا كجكًد عدـً بمقداًر كتنزؿي ذلؾ، لتكفر المرتبة فترتفع كالكرع، كالصدًؽ كاإلتقاًف
بو.رفعىتفىكزم،ابفأبيحاتـكأثره بحديثو،كمفالييحتج  اإلماميفكاحدة،كىياالتفاؽعمىمفييحتج 

الحد  (.226يث)ص:فيعمكـً
بحديًثو،كمف - عمىالركاًة،كمراتًبيـ،كأحكاًميـمفييحتج  غير"فقدبسطىالكبلـى في"العمًؿالص  االترمذم  أم 

ن مابي ٌناشيئنامٍنو تكثير،كا  فيىىذاكالركايةيعٍفأىًؿالعمـً :"كالكبلـي ييترؾ،كاالختبلؼفيذلؾ.إلىأفقاؿى
مٍفعمىاالختصاًرل فيالحفًظكاإلتقاًف،كى مىمنازًؿأىًؿالًعمـ،كتفاضًؿبعًضيـعمىبعضو ييستدٌؿًبوعى

الكبير" "الجامًع ًمف "الًعمًؿ" كتاًب في كبلمو كينظر فيو". ـى تيكم شيءو ألٌم العمـً أىًؿ مٍف ًفيو ـى تيكمٍّ
رجبالحنبمٌيف6/232-244) الترمذٌمكشرحوابفي كبلـى  (.499-1/370ي"شرًحالًعمؿ")(،ككذاذكرى

ما مسبكقنافيمراتًبالركاًةفقاؿ:"كفيرأييأف  أبيحاتـكافى ابفى أف  أٍفذكرى الدكتكرالبلحـبعدى كعٌمؽى
حكمىيا مرتبةو كٌؿ عطاًء كا  لمركاة، مراتبى لكضًع األكؿي ىكاألساسي كالترمذم، كمسمـ، ميدم، ابفي ذكره

بيا،كأف  أبيحاتـفيالبلئؽى ابفي ذلؾى بتفصيًؿالمراتًبالثبلث،كمم ففعؿى بعدىىـإٌنمااشتغؿى مىفجاءى
كتابو"الجرحكالتعديؿ".كىذهالمسألةيالتيذكرتقداستفدتييامفكتاًب"الجرحكالتعديؿ"لمدكتكرإبراىيـ

 (كبتصرؼ.292-290البلحـ)ص:
ىكالذمأنزؿى(1 القميؿي ابحديثو.(كىذاالكىـي محتجًّ فكافى  رتبتىوعفالمرتبًةقبمو،كا 
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مفيكتبيذافيى،مطكالغىيككالسٌكالخطأيالكىـيعميوالغالبي،ؿغف الميعيالكرًدكؽيالص كمنيـ.4
.(1)راـكالحىفيالحبلؿًوًبحديثًحتج كاليي،كاآلدابيكالزىديكالترىيبيالترغيبيوًحديثً

5 مفٍكمنٍ. بيًنفسىلصؽىأقدٍيـ كدل و بينىـ قدٍم مً،يـسيا يـمنٍبالرجاؿًالعمماءًقادًلمنٌظيرىف
 .(4)"وبًؿيشتغىكالييطيسقىكيي(3)وركايتيوكيطرحيترؾحديثييذايي،فى(2)بالكذً

في"مراتًبالر  قاؿى ـ  ـ كاة"كقدجعمىياألتباًعالتابعيف:"ث الت ابعيف–يـخمفىث -يعنيخمؼى
سنفًؿًػػػػػػكنق-كجؿ عز –اللًفيديفًارًػػػػػمصاألبلـيػػػػكأع،األخيارًخمؼيـٍػػػابعيفكىالتٌاكػػػتابعي

تقانًكحفظً-ـعميوكسمٌصمىاللي-اللًرسكؿً حكاـًأفيكالفقياءي،كالحراـًبالحبلؿًكالعمماءي،ووكا 
 :أربعفكانكاعمىمراتبى؛هكنييوًكأمرً،وكفركضً-كجؿ عز –اللً
كييعتمديفيو،ييختمؼيالاٌلذمفيذالمحديثًاقديالن الًجٍيًبذالميتقفيالكًرعيالحافظيالث ٍبتي"فمنيـ.1

.(5)الٌرجاؿفيككبلًموًبحديًثوكييحتج كتعًديمو،جرًحوًعمى

                                                           

الرحمًفبفميدمحيف(1 الرحمًفبفأبيحاتـبعبًد عبًد تأثري (كيظيرفيالمراتًبالثانيًة،كالثالثًة،كالرابعًة
عمىحديًثو كالغىاًلبي ـي يىًي فيو،كآخري الٌصحةيفيىذاالقاؿ:"أحفظيعفالرجًؿالحافًظالميتقففيذاالييختمؼي

 فيذاييترؾي ـي عمىحديًثوالكىٍى كالغىالبي ـي يىًي الٌناس،كآخري حديثي مثًؿىذالذىىىبى حديثي حديثيو،لكتيًرؾى ييترؾي
بحديًثو".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ) (،كينظر:رفعتفكزم،ابفأبي2/38حديثيو=يعنيالييحتج 

الحد  (.224يث)ص:حاتـكأثرهفيعمكـً
العبارةي"مٍنوالكذب".(2 أفتككفى الصكابى  (كيبدكأف 
ركايتيو"،بمثٌناةوفكقٌية.(3 أفتككفالعبارةي"كتيطرحي األنسبى  (كيبدكأف 
 (.7-1/6(ابفأبيحاتـ،تقدمةيالجرًحكالتعديؿ)(4
(فيذهالمرتبةياأليكلىىيمرتبةياألئمًةالن قاًدالمتكمميف(5 رحالذيفى التزكيًةكالتعديًؿكالجى فيالرجاؿ،كىـأىؿي

الدكتكرإبراىيـالبلحـفيكتاًبو"الجرح ابقيةالمراتًبفييلسائًرالٌركاة.قاؿى األكؿ.أم  ذكرىـفيالتقسيـً
اتـعمىمىفسبقوالمرتبةىاألكلىكىيمرتبةيالٌنقاد،ك294كالتعديؿ")ص: أبيحى (:"فزادىابفي ابفى أف  يظيري

مفجيًة كأم ا كفياألحاًديث، فيالرجاؿ، كبلًميـ كقبكؿى فيالن قد، منزلتىيـ لييبيفى ذكرىا إٌنما أبيحاتـ
:ىـبمنزلًةالمرتبًةالثانيًةفيىذاالتقسيـ،كىـ"الركايًةكالتقديـفييافقدجعمىيـبمنزلًةالمرتبًةالثانية .قمتي

المرتبةً أىؿي ا األكلىفيالتقسيـالثالثالذمسيأتيكىكبحسًبمراتًباأللفاظ،فعد ىـفيالمرتبًةأيضن
 يحٌددكفى الذيفى ىـ ذكرىـألن يـ إن وما كبخبلًؼمىفقاؿى أك"المتقنيفاألثبات". "الثقات"، مرتبًة األكلى:

مفٍ صحيحه فيذا عمييـ. مفحيثاأللفاظالتييطمقكنىيا الركاًة مراتبى مراتبى ييحٌدديكفى فعبلن حيثأن يـ
ىـحممىةالديًف،كنقمىةالحديًث، ا أيضن ىؤالءالنقادي أليسى عمىيو،لكٍف بحسًباأللفاًظالتيييطًمقكنىيا الركاًة

ذ الـيرًكهغيرىـ،قٍؿمثؿى ككامفاألحاديًثمى ،بٍؿلعٌميـرى الميقٌدمكفى فيكركاةياآلثاًركاألخباًراألٌكلكفى لؾى
= 
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دكؽيركايًتو،فينفًسو،الث ٍبتيفيالعىٍدؿيكمنيـ.2 افظينقًمو،الكىًرعيفيفيالص  لحديًثو،ديًنو،الحى
 .نفًسوفيكييكث ؽيبحديًثو،حتج يياٌلذمالعىٍدؿيفذلؾىفيو،الميتقفي

ـياٌلذمالث بتيالكًرعيالص دكؽيكمنيـ.3 ياًبذةيكقدٍ،أحياننايىًي .(1)بحديًثوييحتج فيذا،الٌنقادقًبمىويالجى

4 ًمفٍييكتبيفيىذا،كالٌسيككالغمطيكالخطأيالكىىـيعميوالغىالبيالميغف ؿيالكىًرعيالٌصدكؽيكمنيـ.
 .(2)كالحراـالحبلؿًفيبحديًثوييحتج كال،كاآلدابيكالزىدي،كالترىيبيالترغيبيحديًثو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثير. كغيرىـ كمسمـ، كالبخارم، كأبيحاتـ، ٍرعىة، كأبيزي كابفمًعيف، كابفميًدم، عييينة، ابًف األئمة:
بؿ البعض، عمىبعًضيـ كحكمكا فيبعض، بعضيـ تكٌمـ قد شأًكىـ كعمك قدًرىـ، عمىجبللًة فيؤالء

مرات يحددكفى أن يـ فكؽى فيـ أكلىمٍفغيًرىـفيذلؾ، يحدديلعم يـ الشأًف غيرىـمفأىًؿ فإف  الركاًة، بى
ذكرىـأبكمحم دفي"التقدمًة") مكاضعىيـ.كىؤالءالٌنقادىـالذيفى ا،كييبٌيفي في3-1/2مراتبىيـأيضن (،فقاؿى

الصحيحةيكالٌسقيمة؟قيؿ:بنقًدالع اآلثاري اذىاتيعرؼي :فبمى يابذًة"معرفًةالسن ًةكأئمًتيا":"...فإٍفقيؿى مماًءالجى
يـاللي خص  كجؿ –الذيفى كزماف.حد ثناأبكمحم د-عز  بيىذهالفضيمًة،كرزىقييـىذهالمعرفة،فيكٌؿدىرو

ًزٌم، المىٍركى ٍبدةيابفسميمافى أخبرًنيعى قاؿى أىبي، نىا نظىمٌي الحى بفالمنذًر بفإدريسى بفمحٌمد الرحمًف عبدي
ال البًف قيؿى : يىابذةقاؿى الجى ليا يعيشي قاؿ: المىصنكعة؟ األحاديثي ىذه عمى. ميبارؾ: الدليؿي قيؿفمىا فإٍف

يينزلييـاللي ـٍ لييـبذىلؾ.كل عمىالشيادًة أىًؿالًعمـً كجؿ -صحًةذىلؾ؟قيؿلىواتفاؽي ىذهالمنزلةىإٍذ-عز 
أ جعمىيـ كقٍد إال  بذلؾى لييـ الًعمـً أىًؿ ألسنةى أنطؽى لباسى كألبسىيـ طًريقًو، الستقامًة كمنارنا لًدينو، ا عبلمن

أىًؿ عمماًء بيفى كافى ًبمىا عممتى بذىلؾكقٍد لييـ عمىالشيادًة العمـً أىًؿ اتفاؽى :ذكرتى قيؿى فإٍف اليـ. أعمى
 يكسؼى كأبك حنيفةى أبك فيؿكافؽى فيالمىذىًب، كاالختبلًؼ التبايًف مف الحجاًز كأىًؿ بفالككفًة كمحم دي

قيؿ: عندىىـ؟ ذلؾى أككجدنىا الن قاد الجيابذًة ليؤالًء فيالتزكيًة العمـً أىًؿ مٍف ذكرتى مٍف جماعةى الحسًف
ميو". نىعـ". الٌديفعى ًبو،كتىجرمأمكري ـي ميو،كييحكى كىكه،كييعتمديعى باٌلذمرى عفالذميىٍرككنىو:"ييتمٌسؾي قاؿى  ثـ 

أب ابفي خص صى ليـكقد لمترجمًة كالتعديؿ" الجرًح "تقدمة كتابو جؿ  ا أيضن الجيابذًة الٌنقاًد ليؤالء يحاتـ
فيبعض-كذكًرأخبارىـ، بعضيـً جعمىيـاللي-بؿككبلـً العمماًءالجيابذىًةالٌنقاًدالذيفى فقاؿ:"األئم ة:فىًمفى

،كقدكةنفيالٌديًفكنقادنالناقمًةاآلثا بفعممنالئلسبلـً بفأنىس،كسفيافي ًرمفالطبقًةاألكلىًبالحجاًزمىالؾي
 يترجـي راحى ثـ  األكزىاًعٌي". كًبالشاـً يد، زى بف كحم ادي اج، الحج  ابف كشعبةي الثكرٌم، كبالعراؽسفيافي عييىينة.

عممىيـكفقيىييـ،كحنكتىيـ،كخبرتىيـبالن قمًة،كاآلثاًر،كا األئمًة،كيذكري لًعمؿ،كالتصحيًحكالتضعيؼ،ليؤالًء
( كالتعديؿ الجرًح تقدمة حاتـ، أبي ابف كينظر: كليد375-1/10كغيره. التقدمة(، كتاًب آخًر كىي

عمييا)ص:  (.161-160العاني،منيجدراسةاألسانيدكالحكـً
األكؿ.(1  (كىذهالمرتبةيقريبةهجدًّامفالمرتبًةالثانيًةالتيذكرىىافيالتقسيـً
األكؿ.(2 المرتبًةالثالثًةالتيذكرىىافيالتقسيـً نفسى اتكاديتككفي  (كىذهالمرتبةيأيضن
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5 ؽىقدكخامسه. قدٍكمىفٍكاألىمانة،الٌصدؽًأىؿًمفٍليسىًمم فبينىيـكدل سيىابًيـنفسىوألصى
لمن قادً كييطرحي،حديثيوترؾيييفيىذا(1)الكذبىمنيـالمعرفةًأيكليبالرجاؿًالعمماءًظيرى

 .(3)"(2)ركايىتيو

اشبيياًفكىمى،كيختمفاًفاختبلفنايسيرنافحىسب،كىذافالتقسيماًفلمراتًبالركاةمتقارباف
ميدم ابفي صنعى عمييـ،بما أبيحاتـقدزادى ابفى "لكف  معىو. سبىقكه-كمٍف في-أعنيالذيفى

عندى الثالثًة المرتبًة مرتبىتيف،ىـتفصيًؿ كالخامسىةي،فجعمىيا الرابعةي ،ىما أف  ييبٌيفى أٍف أرادى ألن و
كالغمطي الكىـي عمىحديثو مىفالغالبي بيفى دقيقنا فرقنا حفظ،ىناؾى كسكًء ،لكٌنوعفغفمةو كبيفى

بالكذبً،الكذ اب ذكًره–كالفارؽبينيما،أكالميتيـً أفييكتبى-حسبى يجكزي األكؿى مفحديًثوأف 
كالترىيبي ،كاآلداب،كالزىدي،الترغيبي عميوبأن ومتركؾي أٍفييحكـى يصٍؿإلىحدٍّ ـٍ ال مى كلعٌموأرادى

عندىه"،الحديث حديثيومطمقنا اليكتبي فاألخيري
الذم.(4) كىذا : قمتي الدكتكرالبلحـ. ذكرى كذا

نفسو حاتـ أبي ابفي مو فص  قد ،قالىو بيفى دىاءةيففر ؽى كرى كالغىمطي الكىىـ حديثو عمى يغمبي الذم
كٌموناشئهعفغفمةو،الًحفظً ذلؾى مفحديثواعتبارنا،لكف  كفيالترغيًبكالترىيب،فيذايكتبي
متعٌمد،كاآلداب مفىككذابه حديثيو،كبيفى بالكذبفيطرحي إليو،أكمتيـه ،كيترؾدكنمىاالتفاتو

في"التم الٌركاة":"ييزًػػػػػفقاؿى كعفٍ-كجؿ عز –اللًعفانىاءىػػػػػجذمالٌىكيفيالدٍّكافىاػػػػػػكلم بيفى
،اقمةًالن عفحصيالفىككجبى،يـمعرفتييناعمىحؽ كاةًالرٌقؿًبنى-ـكسم عميوالليىصمٌ-وػػػػػػػػػرسكلً

يـفياتًكالناعفعكرىككشفي،دالةًالعىـأىؿيييرحىجىيـالذيفىعنٍؿىعزىييكأفٍ...يـأحكالًعفٍكالبحثي
كليعرؼى...يككاالشتباهًكالسٌمطًالغىككثرةًالحفظًكسكءًفمةًالغىغالبًييـمفٍيعترًاكافىكمىـيبًكذً
شؼكظ،فييالحفٍةًاءىكردىمطًكالغىسيافًكالنٌفمةًا،كأىؿالغىىمنكىالكذبً،كأىؿي(5)اصنتخر الكذبًأىؿي
فٍفكذًبهكذًا،إفٍيـعمييىركايتً لمجرىتيكافىالٌعفالكجكهًنبأييـكييحالًعفٍ فٍا ـ،كىٍكىفىكىـهب،كا 
وكالبًعبأيوكالييحديثيسقطىييمنيـأفٍكجبىفٍمىحديثيرح،فيسقطيالجىأىؿيكىؤالءىـٍ،طمىفغىطهغمى

                                                           

العبارةي:"منوالكذب".(1 السياؽىأفتككفى الذميناسبي  (كىنايبدكأف 
"بمثناةوفكقٌية.(2 "كتيطرىحي اأفتككفى ىناأيضن  (كالذمييناسبي
(،كالمرتبةاألخيرةىذهىيبنحكالمرتبًةاألخيرًةالتيذكرىىا1/10التعديؿ)تقدمةالجرحكابفأبيحاتـ،((3

األكؿ. فيالتقسيـً
 (.294(ينظر:البلًحـ،الجرحكالتعديؿ)ص:(4
العرب(5 لساف منظكر، ابف ." كٌذابه ٌراصه خى كرجؿه كىذىب، أىم ٌرصى كتخى ا ٍرصن خى بالضـ "يىٍخريصي : خرىصى )

(2/1133.) 
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كييؿعمىيي عىيثًحدبيتٍكىكجبىمفٍحديثيكتبيعميو، منيـ معنىو االعتبىمى كمفٍى حديثًار،
.(1)"حكهىذاأكنىكالترىيبيكالترغيبي،كالرقائؽيالحسنةيكالمكاعظيالجميمةييـاآلدابيبعضً

أبػيحػاتـلمػركاًةيككنػافبمثابػًةقكاعػدىنظرٌيػةو ىىذيفالتقًسيميفاٌلمػذىيفصػنعييماابػفي كلعؿ 
ًؿالذمصنعىولؤللفاًظكأحكاًميىاثـ طٌبقياف،ذكرىا الثالثالميفص  ،يالتقسيـً مىػفصػن ؼى فىييكأكؿ 

عمػىالتفصػيًؿ–ألفاظىالجرًحكالٌتعديًؿالتػياسػتخدمىيااألئمػةيفػيحكًميػـعمػىالػركاًةفػيمراتػب
ٍفلـيستكًفياكم يا،فيكتاًبوالعظيـ"الجرًحكالتعديؿ"-الذمذكرتيوسابقنافيمايتعمؽيًباألسبقٌيةً كا 

مرتبػةو أربعػة،بؿاكتفىبالتمثيػًؿلكػؿٍّ لمتعػديًؿمراتػبى إٌنمػا،كمثميىػاًلمتجػًريح،فجعػؿى كىػذهالمراتػبي
يػػػذكرالصػػػحابةى،ىػػػيعنػػػدىهلطبقػػػًةأتبػػػاًعالتػػػابعيف ـٍ كٌميػػػـفى،فمػػػ عػػػدكؿه ؿي مػػػـكالالتػػػابعيف؛إذاأليكى

فػػي"تق مراتبػػو.فقػػاؿى ػػايػػدرٍجيـضػػمفى الليصػػٌمى-اللًرسػػكؿًأصػػحابيدمتًػػولمجػػرًحكالت عػػديؿ":"فأم 
فيكا،كالتنزيؿىالكحيشىيديكاالذيفىفىييـ-كسم ـعمىيو –اللياختارىىيـالذيفىكىـي،كالتأكيؿىالتفسيرىكعرى

كجؿ  ًتو-كسم ـعمىيوالليصمى-نبٌيوًلٌصحبةً-عز  قامةً،كنصرى ظي،ديًنوكا  لويفىرىضيىييـحقٍّوارًكا 
النىاكجعمىيـ،صحابةن –اللًعفبىم غىييـمىا-كسم ـعميوالليصمى-عٍنوفحفظيكاكقدكةن؛أعبلمن عػز 
ػػػا-كجػػػؿ  ػػػف كمى ػػػرىعسى ػػػـ،كشى ػػػى،كحكى ،،كحظىػػػرى،كنىيىػػػى،كأمػػػرى،كنىػػػدىبى،كقىضى كأىتقىنيػػػكه،كىكىعػػػٍكهكأىدبى
ػػػكاكعى،الػػػٌديفًفػػػيفىفىًقييػػػكا ميػػػوالليصػػػمى-اللًرسػػػكؿًبمعاينػػػةًكمػػػرىادىهكنييىػػػوياللًأمػػػرىًممي ،-كسػػػٌمـعى

كجػؿ –الليفشػر فىيـعٍنػو،كاسػتنبىاًطيـ،مٍنػوًفًيػـكتىمق ،كتأكيمىويالكتابًتفسيرىمٍنوكمشاىىدىًتيـ -عػز 
ػف ًبمىا مىػييـمى ،كالغىمػطىكالكىػذبى،الشػؾ عػنييـفىنىفىػىدكة،القيػمكضػعىإي ػاىـكضػًعوًمػفٍبًػوكأكػرىمىيـعى

يبةى ـًفيذكريهز ػػػعفقاؿى،األم ةًدكؿىػػػػػعـػػػػكسم اى،كالغىمزى،كالرٍّ ڤ ڤ  ڤچكتىابًػو:محكى

-ذكػريهعػز -اللًعػفً-كسػم ـعميػوالليصػم ى-الٌنبي .فىفٌسرى(2)چڦ ڦ ڤ ڦ ڦ
سىطنا"قكلىو ".فىكىانيكا"عىدٍ:قاؿى"كى جى،الييدلكأئمةى،األم ةًعدكؿىالن جى .كالٌسػٌنةالكتابًكنقمىةى،الٌديفًكحي
كجؿ –الليكندىبى ػٍرم،ًبيىٍدًييـالٌتمسؾًإلىى-عز  مػىكالجى كاالقتػداءً،ًلسػًبيًميـكالٌسػمكؾً،ًمنيىػاًجًيـعى
مىٍف}فقاؿ:ًبًيـ سىًبيًؿاٍلميٍؤمًكى ٍيرى ل ى{يىت ًبٍعغى اتىكى لًٍّومى نيكى .(4)..."(3)اآليةًنيفى

                                                           

 (.6-1/5الجرًحكالتعديؿ)أبيحاتـ،تقدمة(ابف(1
 [.143]البقرة:((2
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چىكذاقاؿ،كاآلية:((3

 [.115]النساء:چڇ   ڍ   ڇڇ
ث8-1/7(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(4 :"عدالةيالصحابًة البغدادم  الخطيبي ابتةهمعمكمةه(.كقاؿى

 أدلةىالقرآًفكالسنًةعمىذلؾى ساؽى القيرآف"،ثـ  خباًرهعفطيىارتيـ،كاختيارًهليـفينصٍّ بتعديًؿالًلليـكا 
= 
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مىفكاصحابةىرسكًؿالًل خى الذيفى .فقػاؿ:-صمىالليعميػوكسػم ـ–ككىذىارىألالت ابعيفى عػدكالن
ػػ،وًدينًػػإلقامػػةً-كجػػؿ عػػز –ـالليىياختػػارىعكفالػػذيفىابًـالتٌػػىيبعػػدىمػػؼىخىفى" ،ضػػوًفرائًـبحفػػظًييكخص 

كاعػػػفظيػػػفًفحىهًكآثػػػارً-ـعميػػػوكسػػػمٌصػػػمىاللي-وًرسػػػكلًكسػػػنفً،وًكأحكاًمػػػ،ويًػػػيٍكنى،هًكأمػػػرً،هًكحػػػدكدً
كسػائرًكاآلثػارً،نفًكالٌسػ،مفاألحكاـًكهيكهكبث شريانىمى-ـيوكسم عمىىالليصم -اللًرسكؿًصحابةً

ػػػ ػػػصػػػفنىاكىمى ػػػ،يػػػوكافًقييػػػكفى،مػػػكهكعم ،هكنيتقىأىفىػػػ-ـيعػػػنٍاللييىرضػػػ-وًبًػػػحابةىاالص  اإلسػػػبلـًانكامػػػفىفكى
ػػبحيػػثيوًييًػػػػػػكنى-كجػػؿ عػػز –اللًأمػػرًكمراعػػاةً،يفًكالػػدٍّ ػػ-كجػػؿ عػػز –يـالليعىكضى وإذٍيـلىػػبىكنص 
.حػد ثنىا(1)ةػػػػػػػػػػاآلي چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ      پ چ:-كجػؿ ز ػػػػػػػع–قكؿاللييى

يعبفييزيدينا،الن ٍرًسيالكليدًبفيالعب اسيأنا،يىحيىىبفيمحم دينا،حمفًالر عبدي رى عػفٍ،سىػعيدثنا،زي
كجؿ –قكلو،قتادةى كاالت ابعيف،چپ   پ       پچ :-عز  كجؿ –اللًبرضكافًفصاري -عز 
مىػػػييـأٍثنىػػػىمػػػاكجميػػػؿً،لييػػػـ ػػػفٍبيىػػػالليانىػػػز ىىيـاٌلتػػػيًبالمىنزلػػػةً،عى قىيػػػـأفٍعى تػػػدًركىيـأك،مىغمػػػزهيىمحى

ًزًىـًلتػيىٌقًظًيـكىصػمةه؛ رةيكألن يػػـ،كتىثىبػًتيـ،كتحػػر  كجػؿ –اللينػدىبىيـالػػذيفىاألتقيػاءيالبىػرى إلثبػػاتً-عػػز 
قامةً،ديًنوً ؛بيػنىييـبًػالتمييزًالشًتغىاًلنىايكيفٍفىمىـكسبيًمًو.سن ًتوًكا  ػاإالمػٍنيـنيجػديالكٌنػاإذٍمعنػىن إمامن
بػػرزنا ثباًتيػػاككٍعػػيالٌسػػنف،كالعمػػـًالفضػػؿًفػػيمقػػد منامي اللًرحمػػةي-(2)كاحتبىاًئيػػاالطريقػػةًكلػػزكـ،كا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحدهمٍنيـمعىتعديًؿ يقتًضيطيارةىالٌصحابة،كالقطعىعمىتعديمًيـكنزاىًتيـ،فىبليحتاجي فقاؿ:"كجميعيذلؾى
،الكفايةفيالًلتعالىلييـال البغدادم  مًؽلييـ".ينظر:الخطيبي مفالخى مٌطًمًععمىبكاطنًيـإلىتعديًؿأحدو

( الركاية عمـً أصكًؿ المرادي186-1/180معرفًة "كليسى فقاؿ: بعدالتيـ المرادى األنبارٌم بي فابفي كقد .)
ن ما العصمًةليـ،كاستحالةىالمعصيًةمنيـ،كا  عٍفبعدالًتيـثبكتى ًلبحثو ركايًتيـمٍفغيًرتكٌمؼو المراديقىبكؿي

عمى فنحفي مد، الحى كلًل ذلؾى يثبٍت ـٍ كل قاًدح، ارتكابي ثبتى إٍف إاٌل التزًكية، كطمب العدالًة، أسباًب
ميوفيزمًفرسكًؿالًل اكىانكاعى إلى-صٌمىالليعميوكسٌمـ-استصحاًبمى خبلفيو،كالالتفاتى احتىيثبتى ىمى

صحيح".الزركىشٌي،البىحرالميًحيطفيأصكًؿالًفقو فمىوتأكيؿه ،كمىاصح  الٌسير؛فإن واليصح  يذكيرهأىؿي
4/40(،كالس خاكٌم،فىتًحالميغيثبشرًحألفٌيةالحديث)4/300) الزركشٌي"األٍبيارم"بدؿى (.لكفجاءىعندى

مة،"ابًفاألٍنبىارم".كىك:"محم دبفال بفمحم دابفبش ار،أبكبكرابفاألنبىارٌمالن ٍحكٌمالم غكٌمالعبل  قىاسـً
ٍقؼ،كاالبتداء فيالقراءاًت،كالغىريًب،كالميٍشكًؿ،كالكى صدكقناديٍّننامٍفأىًؿالسن ة.صن ؼى الخطيب:كافى قاؿى

 )328)ت الٌسبلـ مدينًة تاريخ البغدىادٌم، ترجم4/299ق(". ،) اإلسبلـ1491ة تىاريخ الٌذىبٌي، ،
 .417(،ترجمة7/564)

[.100(]التكبة:(1
المراتًبالتيعقدىىالمٌركاة.(2 ضمفى تصنيفًوالتابعيفى ابًفأبيحاتـلعدـً  (فيذاىكتعميؿي
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قييـ،ليسىًمٌمفبينىيـكدل سىيا،بًيـنفسىويألحؽىًمٌمفكافىمىاإالٌ.-أجمعيفعمىييـكمغفرتيو كىاليمحى
..."كال،إتقػػافوكال،حفػػظوكال،عمػػـوكال،فقػػووالًفػػياًلًيـ،حػػمثػػؿًًفػػيىيػػك ـي(1)ثىبػػتو اإلمػػا ـ ذكػػرى .ثػػ

خمىفػػكاالت ػػابعيف الػػذيفى ـ فقػػاؿ:"،عبػػديالػػرحمًفأتبػػاعىالتػػابعيفى ؼيمىػػخىكىػػـٍ،عيفابًالت ػػاكابعيفيػػـتىػػمىخىثػػ
يػػػوعمىصػػػمىاللي-اللًرسػػػكؿًسػػػنفًنقػػػؿًك-كجػػػؿ عػػػز –اللًيديػػػفًًفػػػمصػػػارًاألكأعػػػبلـي،األخيػػػارً

تقانً،وًكحفظً-ـكسم  كجؿٌ-اللًحكاـًأفيكالفقياءي،كالحراـًبالحبلؿًكالعمماءي،وًكا  ،كفركًضوً-عز 
.(2)كنىييًو"كأمًره

الثالثلمراتًبالركاًة ـي من،-أتباعىالتاًبعيف–أم االتقسي كاحدو عمىكؿٍّ ماييطمىؽي ييـكفؽى
فيو:"كىكىجدتي فقاؿى ٍرحًًفياأللفاظىمفألفاظو :(3)شىٌتى"مراتبىعمىىكالت عديؿًالجى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.9-8(ابفأبيحاًتـ،تقدمةالجرًحكالتعديؿ)ص:(1
 (.10-9)ص:مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(2
في"الجرًحكالتعديؿ")((3 ٍرًحكالت عديًؿ...".ييفيـي (.2/37كتنظرىذهالمراتبي األلفاظىًفيالجى كقكليو:"كجدتي

ابوكحدىه،بؿ اخاص  اصطبلحن كبلمىوىذاعمىألفاًظالجرًحكالتعديًؿ،كمراتًبيا،كأحكاميا،ليسى منوأف 
ؿإليو عاـٌ،تكص  أن واصطبلحه رحيدؿ  ميؿ"الجى اكأن وفيكتاًبوالجى باالستقراًءلمصطمحاًتاألئمة،خصكصن

نيعىو صى إف  صنعىالمراتًب.ثـ  كالٌتعديؿ"،قدجمعىألفاظىكمصطمحاًتجيابذًةالن قاًد،كأعاظًميـ.فتتبعىياثـ 
فيىذاالعمـ؛إذ لوغباره ماـهالييشؽ  ليؤكدأن وناقدهفٌذ،كا  لـيكتًؼبالٌنقًؿعفأئمًةالنقًدفحسب،بؿذلؾى

عمى بناءن كتعديؿو جرحو مراتبى صنعى ثـ  كأحكىامىييـ كاصطبلحاًتيـ، ألفاظيـ، مدلكالًت ـى فًي قد ا أيضن لعٌمو
ذلؾ.
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أواًل: مراتُب التعديؿ:

ذاقيؿىالمرتبة األولى: "تهبٍثىفهتقًمي"أك،"ثقةه"وإن لمكاحدًكا 
(1()2).

                                                           

ييثبً(1 فما بالفىتًح كأٌما ة، كالحج  كالكتاًب كالمساًف القمًب الثابتي المكحدًة: "بسككًف :" "كالث ٍبتي ) المحدٍّثي فيو تي
الشخًصلسمىاًعوكسماًعغيره".الس خاكم،فىتح ًةعندى لىوفيو،ألن وكالحج  مسمكعىويمعأسماًءالمشاركيفى

"ثىٍبت،أكفيبلفأحدي2/279الميًغيث) قكلييـ: العميؿ":"كأم ا الشيخمصطفىإسماعيؿفي"شفاًء (.كقاؿى
تىثب تى أك حديثيو، ثبىتى ٍف الٌزبيرممى الٌمًو عبًد بف مصعب في أحمدي قالىو كما ميستىٍثًبت أك الحديًث، في

(4/121 بًطو،كأن وىكالثابتي إلىركىايًتولعدالىًتوكضى تىطمئفي الٌنفسى عمىأف  ىذاكم ويدؿ  ("الميزاف".فإف 
اليم لكٍف السخاكٌم، قالىو ا ٌجةكمى كالحي كالكتاًب كالمساًف القمًب أف  ا كمى ... أبدنا أن والييخطئي ًمفىذا زـي

ٍفصبف يىحيى:حى ًدينٌي،قاؿى بفالمى عمي  اقاؿى حافظنالمحديًثبفؤاًده،كمى قكلىيـ:"ثىٍبت"اليىمزـيمنوأٍفيككفى
( حيح" كتابيوصى : فقاؿى يىًيـ، إن و فقمتي : قاؿى ثىٍبت، 8/197ًغياثالن خعٌي "تاريخبغداد". كفيالطبعة–(

 (.9/68المعتمدًةلدٌممف"تاريخمدينةالٌسبلـ")
2): السخاكم  العىٍدًؿ"(قاؿى فيالٌتكثيؽ،بٍؿبيفى كاؼو كصًؼالراكمبككًنو"حافظنا"،أك"ضابطنا"غيري مجردى إف 

الثبلث كتكجد بدكًنو، كيكجداًف بدكًنيما، ألن ويكجدي مفكجو؛ كخصكصه عمكـه كبينىيما أف  كالظاىري ... ةي
ًسكل عمىالضبًط اإلتقافي متقاربىاف،اليزيدي إذىمىا عمىالٌضبط؛ قياسنا كذىلؾ، الكصًؼباإلتقاًف مجردى
، ثبته لمكاحًد:إٌنوثقةه،أكمتقفه :إذاقيؿى ًبو؛فإن وقاؿى إشعاًرهبمزيًدالضبط،كصنيعيابًفأًبيحاتـيشعري

بحد ًبيافيغىيرىا".فيكمم فييحتج  ًبثىبتالمقتضيلمعدالة،بدكًف"أك"التيعبرى المتقفى أردؼى يًثو؛حيثي
كصفىناالراكمبأن وحافظه،2/281ينظر:السخاكم،فتحالمغيث) السخاكٌمأف  اإلماـً :فمؤد لكبلـً (.قمتي

لفظو أكضابطه،أكميتقف،اليكفيلتكثيًقوإالإذاأضفنىاإلىكؿٍّ بينىيـكبيفى ،ألف  الراكمعدالن منيمىاككفى
 بعىدؿ،كقديككفي لكن وليسى الراكمحافظنا،أكضابطنا،أكمتقننا، إذقديككفي كخصكص؛ عمكـه "العٍدًؿ"

،كالميتقف.! ،كالضابطو بحافظو لكن وليسى عدالن
الص بلحبمرتبًةالتعديًؿاألكلىعندى ابفي ـي اإلما ًفيالعىدًؿإن وي"حافظهأككقدألحؽى ابًفأبيحاتـ:"إذاقيؿى

العدالًة حاًفظه،أكضاًبط".فقدقرنىابيفى الن ككٌم:"فألفاظيالتعديًؿمىراتبأعبلىىا:"...أكعدؿه اًبط".كقاؿى ضى
ًديث)ص: الحى الضبط.ينظر:ابفالٌصبلح،عمـك قريًبكالتيسير(،الٌنككٌم،التى122كالحفظ،كبينياكبيفى

(.52)ص:
كتكفؿي تتضمفي عنده "ثبت" لفظىةى بأف  يىًشي السخاكم اإلماـً كبلـى إف  بكصًفوثـ  كيككفي الراكم، عدالةى

في العمرٌم عًمٌي الدكتكرمحٌمد قاؿى كقد ضبط. بمزيًد إشعاره باإلتقاًف كفيالكصًؼ ضابطنا، "بالمتقًف"
263المحدٍّثيف")ص:"دراساتفيمنيًجالٌنقًدعندى (:"قكليـ:ثىبت،مفمصطمحاًتالتعديًؿالٌرفيعة"،كقاؿى

الحديث") (قكليـ:"ثقة"،كييشبييا:"ميتًقف"،ك"ثىٍبت".1/570د.عبداللالجديعفي"تحريرعمـك
 "متقفو كصؼى أن واستخدـى ابفأبيحاتـلـأرى استقراًئيكتابى فإٌنيحيفى مفكعمىأٌمحاؿو ثبت"فيأحدو

( الميزاف" عمى"لساًف فيتعميقو الشيخأبكغدة قاؿى كقد )1/199الركاة. حاشية أقٍؼعمى2(، "لـ :)
الحفًظكالمعرفًة،الدقيؽي أٍفأقكؿ:ىكالقكم  المحٌدثيف،كيمكفي فيكبلـً تعيينناكتحديدنا أكصاًؼ"الميتقف"

كالتصح الكىـً ضابطه،الضبًطكالتكثيؽ،النادري المتقفى أف  :فيذاالذمذكرهالشيخأبكغدةيدؿ  يؼ".قمتي
 السخاكٌم. ـي اإلما قالىو ما معى يتفؽي لعم و كىذا ضبط، مزيدي لديو أعمـ-أك الشيخمصطفى-كاللي لكف  .

= 
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 .(1)ويثًبحدًحتج فييم فيكمً
ذاقيالمرتبة الثانية: كتبيفييكمم فيي،"وبًالبأسى"أك،"دؽيالصٍّويمحمٌ"أك،"دكؽهصى"وإن :ولىؿىكا 

.يوفًنظريوكييحديثي
قيؿىالمرتبة الثالثة: ذا "كا  ودكفىأن إال ،فيونظريوكييحديثيبيكتىيي،الثالثةًفيكبالمنزلةً،"خيٍشى:

.يةالثانً
ذاقيؿىالمرتبة الرابعة: .اربىولبلعتًحديثيكتبيوييفإن ،(2)"يثلحدًاصالحي":كا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،أك121إسماعيؿفي"شفاًءالعميؿ")ص: ميتًقفه قكلىيـ:"فبلفه ًليأف  مىاسىًمع،(قاؿ:"كاٌلذميظيري يتقفي
حديثىو"أن ومٍفأىًؿالمرتبًةالثانيًةمفمراتًبالتعديؿ ييتقفي حجر-أككافى الحافظيابفي -كمىافعؿى كيككفي

عمى قرينةهتدؿ  أحكاًلوىذهالمرتبةيإاٌلأٍفتظيرى مٍفأىًؿالمرتبًةاأليكلىكأقؿ  ا،كقٍديككفي حديثيوصحيحن
فييع ذلؾى العدالًةخبلًؼ فيإثباًت ظاىره فيىذا عدالةهفيالدٍّيًف سبىبيو يككفى أٍف ا إم  اإلتقافى ألف  بيىا، مؿي

مىفىىذا الممارسًةكالخبرًةفيىىذاالٌشأف،فىحديثي سببيواالجتياديفيالطمًبكطكؿي اأٍفيككفى م  كاإلتقاًف،كا 
ذكرهى كما خبلفيو، حٌتىيىثبتى العدالًةكصفيوعمىالٌصحًة كبيفى بينىيما كالمتقفى الضابطى أف  مٍف السخاكم 

افظ، حى : فقاؿى عفرجؿو زرعةى أبىا سأؿى اتـ أبيحى ابفى بأف  كاستىدؿى فىصىحيح، مفكجوو كخصكصه عمكـه
ًبو؟كمىاف فيقكؿ:ثقة،فييسأىؿ:أىييحتج  أحديىـعفرجؿو أفييسأؿى دكؽ؟...كيمكفي يترجمًةفسىألوأىىكصى

مىًحٌيمٍف"تيذيًبالتيذيب") الجي ىذاالسؤاؿي10/409نىاًفعبفعمرى ًبو،كاليككفي الثقةىييحتج  أف  (كمعمكـه
فيوكالعبرةيبالغىالب؛كالٌموأعمـ". الكممًة"ثقة"عفرتبًتيىافياالحتجاًجإاٌلًلقىرينةو،ككذامانحفي  ميزٍحًزحن

1 ) حات( الدكتكر قاؿى العكني: األئم ًةـ مف كغيرىما رعىة، زي كأبي حاتـ أبي اصطبلًح مف الحظتيو "الذم
،حتىفيانفرادىاًتو شيءو الثقًةبالٌراكم،كاعتمادهفيكؿٍّ ـى باالحتجاج:تما المتقدٍّميف،أٌنيـكثيرنامايعنكفى

ًفي)ص: غرابىاًتو".العكني،الميٍرسىؿالخى (.1331كا 
الشيخع(2 لمراكم(قاؿى التعديًؿ فيمقاـً يقكلكنىودائمنا "ىكذا الفت احأبكغدةفيتحقيقو"الٌرفعكالٌتكميؿ": بد

صالح"بدكًفإضافًة الحديث"بإضافًة"الحديًث"إلى"صالح"،أٌماإذاقالكافيو"صالح"،أك"شيخه "صالحي
ًبوالص بلحٌيةىفيديًنوجرينا ًبيىاالحديثإليوفإن مايعنيكفى يريدكفى عمىىعادًتيـفيإطبلًؽالصبلحي ًةحيثي

رفي"نكًتوعمىكتاًب أبيغدةىاستفادىهمفابًفحجى فيالحديًثفىييقٌيديكنىيا".ككبلـي أريدى الٌديانىةى،أم احيثي
د.قاسـسعدفي"مباحث2/14(،كالٌسخاكٌمفي"فتحالميغيث")2/680ابًفالص بلح") (.قاؿى فيعمـً

)ص: كالتعديؿ" كالتعديؿ"42الجرًح "الجرًح في جاءى ما حجر ابفي ذكره الذم المعنى ىذا "كيؤيدي :)
بفمحٌمدبفغىالبغبلـالخميًؿ،ركلعف:دينىارعىفأنس.حد ثنا142(،ترجمة2/73) ،قاؿ:"أحمدي

 مناكيرى :ركلأحاديثى أًبيعٍنوفقاؿى سئؿى كلـيكٍفمحٌموعنًدممم فعبديالرحمًفقاؿى مجيكليفى عفشيكخو
د.سىعد فيدينو،الفيحًديثو.كأضاؼى ا".فرألأبكحاتـأن وصالحه صالحن ،ككافرجبلن الحديثى يفتعؿي
:كجاءى الحديث".قمتي "صالًح ييرادبمفظًة ما بيا ميجردةنكأرادكا لفظةى"صالح" العمماءي "قداستعمؿى ا: أيضن

:"محم دبفكىاًسعاألىٍزًدٌم،أىبكمصطمح الدٍّيانًة،فقاؿمثبلن ابًفأبيحاتـ،كأرادىبوصبلحى "صالح"فيكبلـً
كلعف :رى أبيعنوفقاؿى مفالعيب اد.سألتي صالحه أبكمحم د:ىكرىجؿه سىالـ،عفبىٍكر.بىصًرٌم...قاؿى

حديثنامنكرنا".  .501(،ترجمة8/113حكالتعديؿ)الجرابفأبيحاًتـ،ابًفعمىرى
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 ثانًيا: مراتُب التجريح:

.انظرفيواعتبارنوكييحديثيبيكتىفييم كمًفيي"ديثالحىفًيٍّمىبً"ابكافيالرجؿًكاذاأجىالمرتبة األولى:

ذاقالكاالمرتبة الثانية: .ودكنىأن ووإالثًحدي(1)ةًبىتٍىفيكىاألكلىفيكبمنزلةً"قكمٌبًليسى"كا 

ذاقالكاالمرتبة الثالثة: .وبًعتبريييوبؿٍحديثيطرحيانيالييالث فيكدكفى"ديثالحىضعيؼي"كا 

ذاقالكاالمرتبة الرابعة: الحديثًفيكساقطي،"ابكذٌ"أك،"ديثالحىذاىبي"أك،"الحديثًمتركؾي"كا 
ة.ابعالرٌوكىيالمنزلةيحديثيكتبياليي



 لمطمب الثاني: موقُؼ العمماِء مْف تقسيـِ ابِف أبي حاِتـ ِلمراتِب الجرِح والتعديؿ:ا
أًبيحاًتـ ابفي الحافظي لممراتًباٌلتيأرسىاىا بالٌنسبًة اؤكا،فيذا جى الذيفى العمماءي تتابعى ـ  ث

مىافعمىو مىتىتًميـً نع.فمنٍ،كاإلضافًةعمىيو،بعدىهعى يـمفتابعىوعمىىذاأكاإلبقاًءعمىماصى
الص بلحً كابًف 2)كالن ككمٌ،التقسيـً تام ة،كغيرًىما( مكافقةن عمى،فكافىقيكه فكافىقيكا غيريىما كجاءى

الت فىاًصيؿ اإلجماؿكزىاديكاعميوبعضى كأحكىاًموًمفحيثي ،كالعراقي ،أشيريىـالذىبي ،التقسيـً كابفي
ًفيفأ.(4)(3)كالسخاكٌم"،حجرى الص بلًحفقاؿى مىةًاأللفاظًبيافًم اابفي كالتعديًؿ:الجرحًًفيالميستعمى
أًبيبفالٌرحمفًعبديمحم دأبيكرت بىيىا"كقدٍ اًتـ فأجادى"عديؿكالتٌالجرحً"فيوًيكتابًفًازمٌالرٌحى
الليشاءىهإفٍعفغيرًيذلؾىافًنىمغىابىيومىإلىره،كنضيؼيكىاذىمى،كنكردياكذلؾىيىبيرتٍّني،كنحفيفىكأحسى

                                                           

)(كذلؾى(1 الخطيًبالبغدادم" حديًث1/125كقعتفي"الجرًحكالتعديؿ":"كٍتبىة"،بينىمافي"كفايًة (،ك"عمكـً
)ص: الٌصبلح" العىرب125ابًف لسىاف منظكر، ابف ينظر: ." "كىتىبى الفعًؿ مصدري كىك "كىٍتًب". قاؿ: )

(.3816)ص:
اإلما(2 في"التقريًبكالتيسير")ص:(قاؿى الٌنككم  أبيحاتـ52ـي ابفي (:"فيألفاًظالجرًحكالتعديؿ،كقدرتبىيا

التعديًؿكالتجريًحعندىعبًدالرحمًف. مراتبى نقؿى  فأحسف"ثـ 
الحديث)ص:(3  (.107(ينظر:نكرالٌديفعتر،منيجالن قًدفيعمكـً
ال(4 إف  ا أيضن القكؿي كيجدري عباراًت( كأدنىى الت عديؿ، عباراًت أعمىى "الًكفايًة" في ذكرى قٍد البغدادم  خطيبى

:"حٌجةه"،أك"ًثقة"، الًعباراًتباإلخباًرعفأحكاًؿالركاًةفأىرفعييىاأٍفييقاؿى ـي اأقسا التجريًحفحسب،فقاؿ:"فأم 
أب ابًف مع فاتفؽى "سىاقط". أك " "كٌذابه : يقاؿى أف المرتبًةكأدكنييا كفي ، األكلىتعديبلن المرتبًة في يحاتـ

فيالمرتبًة عميياشيئنا.كقدقاؿى عفابًفأبيحاتـمراتبىو،لكن وماأضاؼى نقؿى اعندىهثـ  تجريحن األخيرًة
ا عمـً أصكًؿ معرفًة في الًكفىاية البغدادٌم، ينظر: متقف". أك ثقةه، إن و: لمكاحًد قيؿى "فإذا لٌركايةاألكلى:

(1/98،100-101.) 
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ـيأبكعمرك(1)"-تعالى– تعديًؿالركاًةكتجريًحيـالتيكضعىياا.ثـ ساؽىاإلما بفالص بلحمراتبى
اتـ أبيحى ،ابفي بيىا.فقاؿ:"قاؿى مرتبةوعندىهمارىآهمناسبنامفاأللفاًظألىٍفييمحؽى إلىكؿٍّ كأضاؼى
أبيحا لمكاحدًابفي بحديثو"،أكميٍتًقفه،إن وثقةهتـ:"إذاقيؿى كزىادىعمىىذهالمرتبًة،فىيكًمٌمفييحتج 

قيؿىكىكىفقاؿ:" إذا قيؿىككى".ةج أكحي،(2)تهبٍ"ثىذا إذا كاللي-ط"،ابًأكضى"حافظهويإن دؿًيالعىفًذا
الص بلًحالمرتبةىالثانيةى.-ـأعمى ابفي ذكرى ـ  أىك،"صدكؽه"ويإن :إذاقيؿىكىي:"،عندىابًفأبيحاتـث
–اقاؿىمىذاكى:ىى.كعم ؽىقائبلنيوفًنظريوكييحديثيكتبيييفٍم كمًييفى،"وًبًالبأسى"أك،"دؽالصٍّويحمٌمى"

ًفيو حديثيوكيينظري عبًدالرحمًفإن وييكتبي ،بطًالض بشريطةًريشعالتيذهالعباراتًىى؛ألف -أمقكؿي
حدًفًنظريييفى ييحى(3)ربختىكيييثوًي وبطيضىؼىعرىتى فٍ. ذلؾىلككفًؼىعرٍّالميظرىالنٌكؼًستىنىلـٍكا 

ا،كنظرنىالحديثىاذلؾىاعتبرنىوًحديثًمفٍاإلىحديثوجنىا،كاحتىامطمقنوضابطنفينفسًثًحدٌالمي
في"؟.كعمهغيرًركايةًمفٍأصؿهلويىؿٍ ابًفالص بلًحيقتًضيالن ظرى اإلماـً كبلـى ظاىرى يوفإف 

                                                           

ًديث)ص:(1 الحى  (.122-121(ينظر:ابفالٌصبلح،عمـك
البيمقينٌيفي"محاسًفاالصطبلًح")ص:((2 عمىابًفالص بلح،فقاؿى (:"فائدة:ثىٍبت،ذكرىىا308كقداعتيرضى

االعتراًضفي"التقيي ىذا مثؿى كذكرى العراقي  قاؿى اتـ".بينىما أىبيحى اح")ص:ابفي كاإليضى 134ًد (:"كليسى
فيو-الجرحكالٌتعديؿ-ًفيبعًضالن سًخالصحيحًةمفكتاًبو اتقد ـ،ليسى عٍنوكمى إاٌلمانقىمىوالميصنٍّؼي

بحًديثو،ىكذاًفي ؛فيكًمم فييحتج  ثىبته لمكاحًدإنوثقةه،أكمتقفه )ثىٍبت(كفيبعًضالٌنسًخ:إذاقيؿى ذكري
بتحقيًؽنسختي كالتعديًؿ" "الجرًح طبعًة في كالذم : قمتي ثىٍبت". أك ًفيو: يقٍؿ لـ ثىٍبت، متقفه أك: منو،

في"الميقًنًع الميمقًٍّفقاؿى ابفى فييا"ثىٍبت"مفردةن،لكٌنياجاءتمقركنةنًب"ميتقف".معىأف  الميعممٌيلدٌم،ليسى
( الحديث" عمكـً ف1/282في "ثىبت" "لفظىةي الثقة(: أعًني ليف األىك  الم فظيًف معى حاتـ أبي ابًف كتاًب ي

ىذهالمفظةى المٌمقف،فمعؿ  ابفي كاإًلتقافكىذىارىأىٍيتوفيًوفمعم ياسىقىطٍتمفنيسخًةالش يخفاستدرىكىيا".كذاذكرى
كجك مف"الجرًحكالتعديؿ"،كسقطٍتمفأخرل،فالذمرآىاأثبتى دىا،كنفىمىفلـيرىىاقدكجدٍتفينسخو

" ،أكثىبته "ثىبت":"ثقةه،أكمتقفه عبارةي"الجرًحكالتعديؿ"عمىقكًؿمفأضاؼى .-كالليأعمـ–ذلؾ،كتككفي
( كالٌتذكرة" التبصرًة "شرًح في العراقي  الجرًح1/371كقاؿى في األلفاظى كجدتي حاتـ: أبي ابفي "قاؿى :)

شت ى، العراقٌيكالتعديًؿعمىمراتبى بحديًثو".ىكذانقؿى ٍفييحتج  ،فيكمم  لمكاحًد:إن وثقةهأكميتقفه فإذاقيؿى
في أبيحاتـ أكعفابًف "ثقة، الذمفينسختو: إف  كاإليضاًح": في"التقييًد قاؿى بينما األكلى. المرتبًة
. ـى ثبت"،كماتقٌد متقفه

الشيخ(3 (تعميقناعمىقكًؿابًفالٌصبلًح"ييختبىر":"كىذىا،3/338المحٌدثيف")محٌمدخمؼسبلمةفي"لساف(قاؿى
طريًقًو بيافي ـى ايأًتي"كقٍدتقد  مصحفةنعنيىا،بدليًؿقكًلوفيمى أٍفتككفى ًمٍف"ييٍعتىبىر"،كالأىستبعدي كىيأصرحي

ا الخى فيالٌنكًع االعتباًر طريًؽ بيافي ـى تقد  ا كمى الٌنكع... ىكطريؽيفيىذا إن ما كاٌلذمتىبىي فى مًسعىشر(،
فىالمعنىيافميتىقىاًربىاف". حاؿو  االعتباًر،كعمىىكؿٍّ
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الراكم الضبطً،لمعرفًةمدىلضبًطالراكمفينفًسوميطمقنا(1)سائًرحديًثذلؾى ـ  تا أـقد،أيككفي
ضبطيوقميبلن المحدًٍّثفينفًسوضابطنا(2)خؼ  لككًفذلؾى المعرٍّؼى نىستكًؼالن ظرى ـٍ فبلبد ،.فإٍفل

مٍفحديًثغيًرهأـال؟!،مفالن ظًرفيحديًثو .(4)(3)ىؿلوأصؿه

                                                           

المدكتكرإبراىيـالبلحـفيكتابو"الجرحكالتعديؿ")ص:(1 ىناكبلمناميمن (،قاؿ:"كقدنقؿى299(لكٌنيأنقؿي
 الص بلًح ابًف أبي–كبلـى ابًف قكًؿ عمى تعميقو الصدكؽيعني في كلـ-حاتـ بعدىه، جاءى مم ٍف جماعةه

ًبوبٍأس،أكمحموي فيالراكم:صدكؽ،أكليسى إذاقاؿى الناقدى كىكمٍشًكؿ،إٍذمؤٌداهأف  كهبشيءو يعترضي
الحديث دؽ،أكصالحي بعدىه،–الصٍّ لمىفجاءى ذلؾى ما،كترؾى فيحديثولسببو يستكًؼالنظرى ـٍ فيكمم فل

كىذا كحكـً كالتعديؿ، الجرًح ألفاًظ مراتًب ذكري فغرضيو تأم مو، ٍف لمى حاتـ أبي ابف مراًد مف جدنا بعيده
:فبلفصدكؽ،أك إذاقاؿى األلفاظ،فالن اقدي طبلًقيـتمؾى لمنظًرفيالراكم،كا  النقاًد استيفاًء أصحاًبيا،بعدى

الحديثقدٍ بوبٍأس،أكمحٌموالصدؽ،أكصالحي أبيحاىتـييبٌيفماىكليسى كىالبٌد،كابفي استكفىىالنظرى
بالنسبًة الحاؿي ىك كمىا الٌنقاد، قبىًؿ مف األلفاظي تمؾى حقًيـ صدرىتفي الذيفى ىؤالء حديًث مف المكقؼي

ألصحابالمراتًباألخرل،كالفرؽ".
ماأٌنو:"صدك فيراكو القكؿى أطمؽى الٌناقدىحيفى :البد كأف  مفقمتي قداستكفىالٌنظرى ًبو"كافى ؽ"،أك"البأسى

عندىه الٌراكمكحديًثو،كماتكفرى عفذلؾى لديومفمعمكماتو عميوًبماييناًسبوًبماتكٌفرى حكـى ،ثـ  جيًتوفعبلن
النٌ ـى أحكا األٌكًؿ الٌناقًد إلىحكـً بعدىهفسيضـ  مفجاءى أٌما أخرل، كاعتباراتو كأدلةو مفقرائفى اآلخريفى قاًد

أقكاًؿ الٌناقًداألكؿ،فيجمعيبيفى لـتتكفٍرعندى كقرائفى كمعمكماتو عمىالراكمكحديًثو،كلرٌبماكقفكاعمىأدلةو
عمىحديًثو الكؿٍّ فيوكأحكاـً الٌنقاًد عمييـاإلماـي–جميًع حكـى الذيفى فيىذهالرسالًةفيالركاًة كماأفعؿي

مثبلن مف،كل-الٌرازم  يككفي فيو"،كبذلؾى الٌرازٌمبحكموفيمرتبًةالصدكًؽإٌنو"ينظري ىذاىكمرادياإلماـً عؿ 
. كاستكفىاهفعبلن الٌنظرى  .-كرٌبناسبحانىوأعمـ–أتىبعدىالٌناقًداألكؿقداستكمؿى

الحديًث"(2 الص بلحفي"عمكـً ابفي الر اكم106)ص:(أم اعفكيفٌيًةمعرفًةضبًطالراكمفقاؿى ككفي (:"ييعرىؼي
ًبالضبًطكاإًلتقاًف،فإٍفكجٍدنىاركاياًتومكافقةنكلىكمٍف ركىايىاًتوبركاياًتالثٌقىاًتالمعركفيفى ضابطناًبأىٍفنىعتبرى

 ككنىوضابطنا حينئذو عرفنىا نىادرة، كالمخالفةي فياألغمًب ليىا أكمكافقةن المىعنىلًركايىاًتيـ، ٍفحيثي كا  ثبتنا،
بحًديثو،كالليأعمـ". نحتج  ـٍ ضبًطو،كل المخالفًةلييـ،عرٍفنىااختبلؿى كجدنىاهكثيرى

كاًبطالجرًحكالتعًديؿ)ص:(3 الص بلًحطريؽى161-160(كينظر:عبدالعزيزالعبدالمطيؼ،ضى ابفي (.كقدبٌيفى
الحديًث")ص:  (فمينظر.82االعتباًرفي"عمكـً

كق(4 ىك( "ىذا دكؽ": "الص  مرتبًة في الص بلًح ابف اإلماـً كبلـً عمى تعميقو في ديع الجي الل عبد الشيخ اؿى
بكصًؼالٌراكم يىنػزؿي حيفى العارؼى الن اقدى لخفىاياىذاالًعمـ،فإف  السميـً الفيـً الذميرتىًضيوأصحابي التحقيؽي

إاٌللم لـينػزٍؿ دكؽ" فيقكؿ:"صى تقاًنو،فكأن ويقكؿ:عف"ثقة" الىضبًطوكا  المعنىيعكدي أرادىه،كىذا عنىن
 حديثيوكحديًثالثقات(؛كىذاالمكضعيىكالذميتنازعيًفيوالن قاديبيفى ىكًبالمتقًفكليسى )ىكصدكؽهكليسى

الحافظىالٌناقدى اٌلفإف  عندىغيًرىـعمىمىو،كا  فيوالتعصبي القىبكًؿكالٌرًدكيعمؿي قاؿى اتـحيفى أبامحٌمدبفأىبيحى
= 



 
 

109 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفألفاًظاألئمًةأىًؿالشأف،كالكاقعي حديثيوكيينظرفيو"إن مااستفادىذلؾى فيالراكمالٌصدكؽكشبًيو:"ييكتبي
 قميؿى كخطأوفيحديًثو،أكيككفي غالبنامفليفو ـي بمثًؿىذاالكىصؼاليىسم الراكمالمكصكؼى ييؤيديذىلؾ،فإف 
لمخمكًصإلىتقكيًة شديدو كتحر  بالغو إلىاحتياطو شبيةنفينقًموتحتاجي اييثيري ًبالمشيكر،مم  الحديًثليسى
تفٌردى نجٍده ـٍ فم حديثىو اعتبرنىا إٍف دكؽي فالص  كييؤيده، ىذا يكافؽي الصحيحي المعقكؿي ككذلؾى حديًثوكتجكيًده.

إ كقؿ  الثقاتي ركىاه كلمىا كرى بأصؿو حديثو كؿٍّ في كىذا كجكدنىاه، حديثىو حٌسٌنا كالمتكًف باألسانيًد غرابيو
األٌمًةكأئمتييامفطبقًتوعف ثقاتي اليىأتيإاٌلمفطريًقوقمنا:أيفى كحكـو ٍفكجدنىاهتفٌردبأصؿو بعيًنو،كا 

في" الحافظيالٌذىبي  ()ترجمةعمي3/140الميزاف")حفًظىذااألصًؿكنقًموليتفردىبوصدكؽهدكنىيـ؟.قاؿى
منكرنا يعد  دكنىو كمٍف الٌصدكًؽ تفرد ف  كا  غريبنا، ا صحيحن ييعد  الميتًقًف الثقًة دى تىفىر  ف  "كا  ، بفالمديني(: ف  كا 

 الحديث".قمتي الٌراكممفاألحاديًثاٌلتيالييكافؽيعمييالفظناأكإسنادناييصٌيرهمتركؾى ديع–إكثارى -أمالجي
 "الضعفاًء"لمعيقيمٌي،أك"كامًؿ"ابًفعىدمأك"ميزاف"الذىبٌيكماأكدعىفييىاًمٌماييٍنكىري كتابى :كلكتأٌممتى
 جميناعمىصحًةماذكرتي البرىافي لؾى ـى مٍنيـبالٌصدًؽلىقا عمىركاًتيامفالحديًثمعكصًؼالكثيريفى

أٌفالحديثى ـٍ الحكـيلؾ،فكٍفيًقظنالذلؾ،كاعم فياالحتجاًجًبوىكمانىتجى اٌلذمييساكمالٌصحيحى الحسفى
 ليذاالعمـً مفالمينتسبيفى كتأٌمؿ،البمجرًدالنظًرإلىظاىًراإلسناًدكمىاىكصنيعيكثيرو بحسًنوعفسىبرو

الشريؼ".انتيىكبلميو.
اصطبلًحالذىبٌيفي"المنكر"فيكعندىه: بذكرى :كالبأسى ديقمتي ًبو،كقديعد مٍفرى الٌراكمالضعيؼي اانفردى "مى

مفاألتباًعقيؿ:صحيحه ٍفكافى مفالتابعيففحديثيوصحيح.كا  الرجؿي الٌصدكًؽمنكرنا".كيقكؿ:"إذاانفردى
المكًقظىة)ص: الٌذىبٌي، فرد".ينظر: :غريبه قيؿى مفأصحاًباألتباًع فكافى (.كلعؿ 42،77غريب.كا 

اٌلذماصطبل الفىردي اأن و:"الحديثي فيوأيضن ماجاءىفياصطبلحاًتالمتقدميفى الذىبٌيفيالمنكًرييكافؽي حى
بف أحمدى فيكبلـً ًبو،ترلىذا ييصححي لوعىاًضده أىًؿاإلتقاًف،كليسى عفدرجًة الٌنازؿي يىركيوالٌصدكؽي

نبؿكأىبيداكدىكالٌنسائيكالعيقيمٌيكابًفعىدم الحسف"كىكأحديقسمىي"الحديًثحى كغيرىـ.كىذاىك"الحديثي
حسًف شركًط تحقيؽى ينىا استقصى إذا أثريىا كيزكؿي الٌتفرد، معنىى غيرى بيا ييرادي ال ىنا فالٌنكارةي المىقبكؿ".

الحديث) ديع،تىحريرعمـك ديث".الجي (.2/1036الحى
دكؽي،كتفٌردهعندالمتأخريف:"في المتأخريف،كأم االص  بتفردالكاحدمنيـجميكري ذاالٌصنؼمفالركاةيحتىج 

منومخالفةنكبيرةنأك ييخاًلؼمٍفىكأكثؽي ـٍ ال بتفرًدالٌصدكًؽفياألحكاًؿكٌميامى فإٌنيـييطمقكفاالحتجاجى
 المتقدمكف ا كأم  الحقيقة-بىٌينىة؛ الحديثعمى عمماء بتفر-كىـ فيحتٌجكف تبعىيـ، تارةن،كمف الصدكؽ، ًد

أف الخبراٌلذميريدكفى ذلؾى تحؼ  نقدٌيةكقرائفى ليـمفأىماراتو كيردكنوتارةنأخرل،كذلؾبحسبمايتبيفي
كمعانيتفردالركاةكدالئمو،مفالبحًثكالتفصيؿ، عميو؛كعندعمماًءالمتقدميففيأحكاـً يتجٌشمكاالحكـى

عندىالمتأخريف".محمدس   (.3/338بلمة،لسافالمحدثيف)ماليسى
قالكا ابًفأبيحاتـ،يرد عمىالذيفى عفمرتبًة"الٌصدكًؽ"عندى ،كمىاسيأتيفيالكبلـً ىىذااٌلذمقيؿى إف  ثـ 
 لممتابعاًتكالٌشكىاىد،كقدقاؿى بٍؿدكنىو،كىكاٌلذميصمحي الحسفى لفظةى"صدكؽ"عندىهالتىعنيالحديثى إف 

مفالشيخيفشعيباألرنؤكط،كبٌشارعكادفي"تحريرالتقريب")بذلؾى (،فمينظٍركبلمييما،كقد1/42كؿٌّ
تعقبىيمامحم دخمؼسبلمةعمى"ممتقىأىًؿالحديًث".
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الٌصدكًؽلمكتابًةكاالعتبارً حديثى الص بلًحيكافؽيتمامناعبدىالرحمًففيأف  ال،إذففابفي
بإطبلؽ ًبو لبلحتجاًج ابتداءن، بو ييحتج  ال ،كأن و الٌنظًر استيفاًء بعدى تقد –بؿ كقد-ـعمىما

بقكًؿعبًدالٌرحمًفبفمىيدم أبيحاتـإليوأن وقاؿ:"حد ثىنىا،استداٌللذلؾى ٍمدىةأبكفأسندىابفي .(1)خى
:لىوفقاؿى .(2)كسفياف"شعبةيالثقةيخيىارنا،كافىمأميكننا،كافىصدكقنا،"كافى:قاؿىثقةن؟""كافىرجؿه

 مايزى قٍد مىيدمفيجكاًبوىذا الٌصدكًؽكالثقةًفابفي أبي،بيفى ابًف تعميؽى إف  بينىيما.بٍؿ كغايرى
؛إٍذقاؿ:" ذلؾى ابًفميدميؤكدي مىيًدم–أخبرىفقدٍحاتـعمىكبلـً لآلثارًاقمةىالن أف -يعنيابفى

دؽًالصٌأىؿيالثانيةًالمنزلةًأىؿىكأف ،"الثقاتي"ىاألعمىالمنزلةًأىؿىكأف ،عمىمنازؿىقبكليفىكالمى
اقالىوانةمىكاألى مى اقاؿى لمى كاحدةو كاحدةو،".كلكأن يمىافيمرتبةو ،بؿلجعمىييمافيمراتًبوفيمرتبةو

ميدم،كساكلبينىيما األئمةىابفى أف  الحاصؿى منيماسكاءن.لكف  بحديًثكؿ  أبي،كاحتج  كابفى
الص بلح،حاتـ ابفى ـ  بي،ث الثٍّقةًييغىايركفى مرتبتي منيما،كالصدكؽً،فى كؿ  حديًث كلـ،كحكـً

د .(3)يعترٍضعمييـأحى

                                                           

الجرح(1 حاتـ، أبي ابف في: ترجمتو تنظر البىصرٌم. الخٌياط الٌسعًدٌم الٌتميًمي مدىة خى أبك ًدينار بف الد خى )
 .1471(،ترجمة3/327ديؿ)كالتع

الحًديث3/328(،كىالجرحكالتعديؿ)1/160(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(2 (،كابفالٌصبلح،عمـك
(.123)ص:

الحديًث")ص:(3 الذم–(عمىرأمابًفالص بلًح124-123(كقدعم ؽد.نكرالٌديفعترفيتحقيقو"عمـك
بو،يرد عمىمىٍفزعـىبقكًلو:"كىذان-تقد ـ مفابًفالصبلًحفيمرتبًةالصدكؽ،كالبأسى كاضحهحاسـه صٌّ

 معنىقكًليـىنا:"ييكتبي لمٌنظًرفيحديًثو،كيرد عميوزعمىوأف  حاجةو بيذهالمرتبًةبإطبلؽ،دكفى أن وييحتج 
الثٍّقات. خالؼى يككفى لئبل فيو ينظر أن و فيو" كينظر باختباًرحديثيو بعدىه كمف الص بلًح، ابفي فٌسره فقد

لقائؿ".   الضبط،ًمم االيدعيمجاالن
"الصدكؽ"،كحكميابقكًؿالٌنككٌمفي"التقريب")ص: إليوفيمرتبًة لمىاذىبيكا 52كقدييستدؿ  نقؿى (،حيفى

ابًفأبيحاتـفقاؿ:"الثانية:صدكؽه،أكمحٌموالٌصدؽ،أكالب أبيحاتـ:ىكمم فمراتبى ابفي بو.قاؿى أسى
فييعتبر بالضٍبط، التيشعري العبارةى ىذه ألف  قاؿ، ا كىككمى الثانيةي كىيالمنزلةي فيو، كيينظري حديثيو ييكتبي
ابًف قكليوعفنفًسونقؿى ًبوفيكًثقة،كاليقاكـي البأسى حديثيوعمىماتقد ـ.كعٍفيىحيىبفمعيف:إذاقمتي

ماأى أف  عفأىًؿالفٌف،يؤيدي أبيحاتـينقؿي ابفى اتـعٍفأىًؿالفٌف".أقكؿ:فعبارةيالنككماألخيرًةكأف  بيحى
 قكلوفيمرتبًة"الٌصدكؽ".ككذلؾى اخاٌصابو،كمفذلؾى ،الاصطبلحن أىًؿالففٍّ قالىوفيالمراتًباصطبلحي

الصبلًحقدعٌمؽعمىقكًؿابفمع ابفي عفغيًرهمٍفأىًؿالحديث،كافى فيىذاحكايةيذلؾى :"ليسى يفقائبلن
الحًديث عمـك الص بلح، ابف كاللأعمـ". أبيحاتـ، ابفي ذكرىه مىا بخبلًؼ خاصةن، إلىنفسًو نسبىو فإن و

 (.124)ص:
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 وىنا مسألتاف ال َينَبِغي أْف ُيْغَفَؿ عنَيما: -

ميجممةنفيالمكضعيفمفالمسألُة األولى: لركاًةاألحاديًثمراتبى عقدى اتـحيفى أًبيحى ابفى أف 
فيمكضعيفأ كثيًرالغمطً"تقدمًةالمعرفًة"ذكرى الصدكؽىغيرى عقدى،بحًديثوييحتج ف  بيدىأن وحيفى
تفصيميةنلؤللفاًظكأحكاًميا دكًؽلمكتابًةكاالعتبارً،مراتبى الص  حديثى كىذا،اللبلحتجاجً،جعؿى

يجعميومرةنلبلحًتجاجً ا؛إٍذكيؼى عمى،ماقديبدكتناقضن كأخرللبلعتباًركالكتابًة؟!أجابى ذلؾى
الجرًح في أسئمةو عف المنذرٌم الحافًظ "جكاب عمى تعميقو في غٌدة أبك الفتاح عبد الشيخ

الخطأًىككثيريأىؼىعرىلييأمٍ":فيووكينظريحديثيكتبييي":"دكؽالصٌ"وفيكقكليكالتعديؿ":فقاؿ:"
أـٍبحديثًحتج فبليي فييالخىقميؿيو، قر بحديثًحتج طأ لمفٍالسابؽًالتقسيـًوفيبًحىرهكصر و،كما
بحديثو".حتج اييأحياننـييًذميىالٌدكؽيالصٌ"اؿ:قىكضعيف،إذٍيالمىفًالثالثةًيالمرتبةًيوفًفًذكرهي
نافيبيفىبلتىو".فىبحديثًحتج الييعميوالخطأيبيؿالغالًغف الميدكؽيفييما:"الصٌفيالرابعةًكقاؿى
افؽ.كتكىتبلؽويوبؿبلمىكى

تىكمفٍ ذاكافىبًحتج ييالخطأقميؿىاكافىإذى"دكؽىالص "أف ريقرٍّاتـييبيحىأىابفىفأف بي ىذا و،كا 
الييالخطىكثيرى كىكبًحتج أ كقكؿهؿهدٍعىـهكٍحيو، (1)"فيوالنزاعياليصح ؿ،صٍفى، عنو. كأجابى

االدكتكرعبدالعزيزالعبدالٌ مطيؼفيكتابو"ضكابطالجرًحكالتعديًؿ"فقاؿ:أيضن

كاةًمراتبًفيذكرىهبمفاالحتجاجى"إف .1  .النٌقادالجيابذةقىًبمىوقدًبمىفٍميقىي دهالر 

أبيحاتـ–كألن وي.2 ًديًث""صالحًكفيباالحتجاًج،األكلىفيالمنزلةًصٌرحىقد-أمابفي ،الحى
نىظىر،محؿىكالثالثةيالثانيةيالمىرتبتىاففبقيتٍلبلعًتبىار،حديثيوييكتبيبأن وي،الرابعةيالمنزلةيكىي
ن مابحديًثو،ييٍحتىج ًمم ففيكلبلحتجاًج،أىًمًيمىامفٍالنٌقادالجيابذةيقىًبمىويمىفٍأف شؾ كال كا 

ًمفٍلىو،تكثيًقًيـجيةًمفٍالراكم،ًفيالن قدًأىؿًأقكاؿًبتتبعًلىوقبكلييـييعىرؼي جيةًأك
 .بوتفر دًلمىاكتحًسيًنيـتصًحيًحيـ

عباراًت3 ابًفالص بلًحعمىقكًؿابًفأبيحاتـ:"ييكتٍبحديثو،كينظرفيو"كأف  تعميؽى ساؽى .ثـ 
بشريطًةالضبًط" المنزلًةالتيشعري تمؾى
 .عمىالتفصيًؿالذمقدتقد ـ.(2)

                                                           

رًحكالٌتعديؿ)ص:(1 فيالجى افًظالمينًذرمعٍفأسئمةو مف(.قم52(المنذرٌم،جكابالحى كتقريره تأكيده :كىذا تي
اٌل بو،كا  خطؤه،أـكثير؟فإٍفكانتاألكلىاحتج  الصدكًؽلمن ظر،أقؿ  حديثى ابًفأبيحاتـنفسوأف  كبلـً

 فىبل.!
 (.160-159،ضكابطالجرًحكالتعديؿ)ص:عبدالعزيزالعبداٌلمطيؼ(ينظر:(2
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: تفسيركع قمتي غيرى فيىذهالمسألًةاجتياديًّايحتمؿي يبقىاألمري ،مىأٌمحاؿو كالنص 
الذيفتكٌممكاعمىمراتبابًفابيحاتـ إذكٌميـماذكركاسكلكبلمو،صريحفيومفأىًؿالعمـً

لبقٌيًةتقسيماًتولمركاة،عمىاأللفاًظكمراتبيا التفاتو لبعًضكبلموفي،دكفى كاحدةومنياكالحمؿو
ألفاًظالتعديًؿ،عمىاألخرل فيومراتبى بؿإن يـماعٌكلكاسكلعمىتقسيمواألخيًرالذمذكرى

كأحكاميا.،كالتجريحً

أبيحاتـالمسألُة الثاِنية:  ابفي عمىالمراتًبالتيذكرىا قكلوفي،فياألحكاـً بيفى الفرؽي ما
الراكمكيينظرفيو حديثي "ييكتبي حديثيواعتبارنا"؟!.،"مراتبى قكًلوفيأخرل"يكتبي كبيفى

عبارة اختبلًؼ مجردي إن و قمنا "إٍف فيقكؿ: البلًحـ إبراىيـ الدكتكر ال،كيجيبي فالجميعي
انفرىدكا إذا بيـ كاالعتضاد،يحتج  لبلعتباًر فيو كينظر يكتبي جميعنا تفاكتيـ-،كحديثييـ -مع

إلىتفريؽ اليحتاجي بينىيما،فاألمري التفريؽى اتـقصدى أبيحى ابفى ًليأف  ٍفييكتب،كلكٍفيظيري فمى
الميعٌينة كركايًتو بحديثو تحتؼ  بقرائفى لكحًده ًبو ييحتج  قد فيو كينظر ،حديثيو فيذلؾى فيمتحؽي

الركايةبأدنىأصحاًبالمرتبًةاألكلىكىيـالثٌقات حديثيوكييحتج ،الحديًثكتمؾى ٍف،ًبوفىييصٌححي كا 
دكنىيـ ىكفيالجممًة ًبولكحًدهمطمقنا،كافى فبلييحتج  مىفييكتبحديثيواعتبارنا قد،كأم ا ن ما كا 

غيره حديثى غيًره،ييعضدي ،مفييكتبحديثيوكيينظرفيو–معاشتراًؾالجميع،أكييعًضدهحديثي
حديثىيـابتداءن-كمٍفييكتبحديثيواعتبارنا معٌيففيأف  استيفاًءالٌنظًرفي،الييحكـيلوبحكـو قبؿى

.(1)ركايًةغيًرىـ"

ابًفالص بلحً اتـىذافيمايتعمؽيبكبلـً كالكبلـفي،فيالمىراتبً،كمىٍفىـبعدىابًفأىبيحى
"الصدكؽ" لمتعديؿً،مرتبًة مراتبى فعقدى الذىبي  ـي اإلما جاءى للمتجريًحكأخر،كغيرهمم اتقٌدـ.ثـ 

ًتولً :(2)فقاؿفيمراتًبالتعديؿ،"ميزاًفاالعتداؿ"ػفيديباجى

ة،ثٍبته:المىقبكليفالٌركاةًفيالعباراتً"فأعمى.1 ثقىة.ميٍتًقف،كثقةهكثقةهحاًفظ،كثٍبتهحج 

  

                                                           

 (.300(ابفأبيحاًتـ،الجرحكالتعديؿ)ص:(1
 (.1/4(الذىبٌي،ميزافاالعتداؿ)(2
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ـ .2  .(1)ثقةث

ـ .3  بىأس.ًبوكليسىًبو،بأسىكالصدكؽه،ث

4 ـ . دمحم وث ًديث،كجٌيديؽي،الصٍّ سىط،كشيخهالحديث،كصالحيالحى الحديًث،حسفيكشيخهكى
ٍيًمح،الل،شاءىإفٍكصدكؽه ذلؾ".كنحككصكى

حاتـ أبي ابًف عندى األكلى مف تعديبلن أعمى رتبةن زادى بذلؾى الثالثةى،"فالذىبي  كجعؿى
.(2)كالرابعةىمرتبةنكاحدة"

الذىبي   :(3)فيمراتًبالتجريحكقاؿى

                                                           

كالذمفيطبعةدارالمعرفًة،بتحقيؽعميمحٌمدالبجاكممف"الميزاًف"،كىيالطبعةيالمعتمدةيلدٌم،جاءى((1
دكؽ"، ثقةهصى حاًفظ،كثقةهميتًقف،كثقةهًثقة،ثـ  ة،كثبته حج  فييا:"فأعمىالعباراًتفيالٌركاةالمقبيكليف:ثبته

إلى ثبلثة.فعمدتي المراتبى إن وجعؿى ثقةهصدكؽ".ثـ  يجعؿالمرتبةىالثانيةىقكلو:"ثقة"،إنماقاؿ:"ثـ  ـٍ فم
عبد أحمد كعادؿ معك ض، محم د عمي بتحقيؽ العممي ة، الكتًب دار طبعةي كىي "لمميزاًف"، ثانيةو طبعةو

(:1/114المكجكد،فجاءىفيمقدمًةالذىبٌيفييا) حٌجة،كثبته "فأعمىىالعباراًتفيالركاًةالمىقبكليف:ثبته
عنده الثانيةى المرتبةى كجعؿى تعديؿ، مراتبى خمسى كعد  مىقبكؿ"، ثـٌ ثقة، ثـ  ثقىة، كثقةه ميتقف، كثقةه حافظه،

 لمذىبٌي فجعؿى ا، أيضن "مقبكؿ" مرتبةى كزادى دارالمعرفة، فيطبعًة ترٍد كىيالتيلـ "ثقة"، مراتبى خمسى
ًمف:الشيخعبدالفتاحأبكغدةفيتعميقو التيأثبتييافيالمتًففييالتيأثبتياكؿٌّ االمراتبي لمتعديؿ.أم 
أبك الحديث"،كقدعم ؽىالشيخي عمى"الرفًعكالٌتكميؿ"،كمثميوالشيخنكرالديًفًعترفي"منيًجالن قًدفيعمكـً

مراتبى جعؿى مىٍف عمى أربعة،غدة أن يا "كالصكابي فقاؿ: ا، أيضن خمسنا جعميا مىف كعمى ثبلثنا، الذىبٌي
عمىككنياأربعةنبمانقمىوالحافظي التحريؼ".كقٍداستدٌؿالشيخي ككقعتفي"لساًفالميزاًف"ثبلثةن،كىككثيري

الذىبٌيفييا،فيحاشيًتًوعمى"مقدمًةابًفالص بلح"، مفكبلـً "كشرًحوعمىاأللفٌية"،كالن ظًرفيالعراقي 
عمىماييخالفيومفخًطالحافًظ قاؿ:"فمييعتمىدىذاالتقسيـ،إالإذاعيثرى خطٌيةمخطكطة.ثـ  خمًسنسخو

لمتجريح تعديًؿالذىبيأربع،كخمسه كقعى-كماسيأتي–الذىبٌينفًسوفييعدىؿإليو".كعميوفمراتبي .ككذلؾى
الطبعةً في )عٌدىا "المساف" مف اعتمدتيىا "الرفًع1/199التي في: غدةى أبي الشيًخ كبلـ كينظر: .)
اح139(،)ص:1(،كحاشية)135()ص:1كالتكميؿ":حاشية) ا:العراقي،التقييدكاإًليضى (.كينظرأيضن

شىرحالتبصرًةكالتذكرىة)(،139-133)ص: (.372-1/370كى
الحديث)ص:(نكرالٌديفعتر،منيجالن قد(2  (.107فيعمكـً
الٌذىبٌي،ميزافاالعتداؿ)(3 في"المساف"1/4( مراتب،ككذلؾى لمجرًحخمسي الذىبٌي (.كقدكقعٍتفيومراتبي

(1/199( لمعراقٌي كالتذكرة" كفي"شرحالتبصرًة "أٌما1/376-378(، قاؿ: فعد ىـستةن، السخاكٌم ا أم  .)
عندىهستٌ فالمراتبي  (.2/297"."فتحالميًغيث")الذىبي 
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اؿهالجرًح:عباراتً"كأردىل.1 اعهأك،كذ ابه(1)،دج  ديثيضعي،كض   .(2)الحى
ـ .2 تىٍرًكو.عمىكمتفؽه،بالكذبًميتيـهث
ـ .3 ديثكذىاىبي،عٍنوكسكىتيكا،ًبثقىةليسى،متركؾهث  كسىاًقط.،كىالؾه،نىظىركًفيو،الحى
4 ـ . كىاهو،كضعيؼه،كضع فيكه،جدناكضعيؼه،ًبشيءوكليسى،ًبمٌرةكاهوث ،(3)[الحديثًكمينكري]كى

 ذىلؾ.كنحك
ـ .5 ٍعؼكًفيو،ييضٌعؼث عٍّؼكقدٍ،ضى ةليسى،بالقكمٌليسى،ضي ،كييٍنكىرييٍعرىؼي،ًبذىاؾليسى،بحج 

لكن وي،ًفيوختيمؼىا،ًبوييحتج ال،الًحفظًسىيئ،ليٍّف،ًفيوتيكمٍّـى،مىقىاؿًفيو ميبتًدع.صدكؽه
مىأك،باألصالةًالٌراكماطرىاحًعمىبكضًعيىاتدؿ اٌلتيالعباراتًمفىذلؾىكنحك عًفوعى ،ضى

 ًفيو".مىايفلًمعىًبوييحتج أفٍجكازًأكعمىى،ًفيوالتكقؼًأكعمى
ابًف فيالمرتبةىاألخيرةعندى الذىبي  اتـفجعمىيافيثبلًثمراتب.كقدفٌصؿى أم اأبيحى

" كالت ذًكرة": الت بًصرًة "شرًح في فقاؿى العراقي  حاتًكىالحاًفظي أبي ابفي رت بى كتاًبًوـقٍد مقدمًة في
فييً .كقٍدأىكردىىا ،-يىعنيفيالجرًحكالتعديؿ–امى"الجرًحكالتعديؿ"طبقاًتألفىاظًيـً كأىحسفى فأىجادى

ا األفاظنلص ابفي فيًيمى اأىلفاظناأخذىىىامًبلًحكزادى عميًيمى غيًره.كقٍدًزٍدتي أىٍىًؿىذاامفٍٍفكبلـً كبلـً
أبيحاتـ(4)"الشأفً الص بلحمفألفاظ،.فزادىعمىماقالىوابفي ،(5)كابفي

عمىتقسيًمو لكن وتابعىالذىبي 
فيأحكاـً،(6) عمىالمراتًب:فقاؿى مراتًبالتعديؿ:كحكـى
بحديًثأصحاًبيا فيو،"األكلىكالثانية:ييحتج  حديثيوكينظري كالرابعةي:كىالتيقبمىيا،كالثالثةي:ييكتبي

                                                           

الشيخأبكغدة(1 ،أككٌضاعهيضعيالحديث".نٌبوعمىذلؾى (كالمعنىعمىتقديًر"أك"،أم:"دجاؿه،أككذابه
 (.1(،حاشية)67فيتعميقوعمى"الرفًعكالتكميؿ")ص:

الذىبيبأردًأعباراًتالجرًح،كأشٌدىا،فيحيًفبدأابفي(2 ـي  أبيحاتـبأسيًميا.(كقدبدأاإلما
قكلو"منكرالحديث"جاءىفينسخةوكاحدةوفقط.(3 محقؽ"الميزاًف"إف   (قاؿى
 (.1/369(ينظر:الًعراقي،شرحالت بصرةكىالت ذكرة)(4
5)( كالٌتذكرة شرحالتبصرة الص بلح: كابًف أبيحاتـ، عمىابًف التعديًؿ مفألفاًظ زاده كينظرما )1/372-

ٍرح)(،373  (.1/379كمازادهعمييمامٍفألفاًظالجى
الحافظي(6 بالتكرار.كقاؿى التعديًؿ عمىابًفأبيحاتـ،كابًفالصبلح،مرتبةى الذىبٌيزادى الحافظى (كقدتقد ـأف 

( كالتذكرة" التبصرًة في"شرًح فالمرتب1/370العراقٌي طبقات: خمًس أك عمىأربًع التعديًؿ "كمراتبي ةي(:
قكلىوفياألكؿ:"مراتب مرتبةىالتكراًرالتيزادىاالذىبٌي،لكف  األكلىالعميامفألفاًظالتعديؿ...،كذكرى
 المراتبى تسبؽي التكرارمرتبةن مرتبة فياعتباًر تىرددى قد أن و ييشعري طىبقىات" أكخمًس عمىأربًع التعديًؿ

الشيخأبكغدةفياألربعالتيذكركىا،أكأٌنياأرفعيألفا ًظالمرتبًةاألكلىمفالمراتًباألربع".كذاذكرى
 (.54"جكابالحافًظالمنذرمعىٍفأسئمةوفيالجرًحكالتعديؿ")ص:
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أٌنويدكنىيا" حديثيوكيينظرًفيوإال  مٍف(1)ييكتبي فيالمراًتًبالثبلًثاأليكلىمفمراتًبالجىرحأف  .كى
فيىذهالمراتًب" ًبوًالييكافى بًو،كالييٍستىٍشيىديًبًو،كالييٍعتىبىري ".كفيالمرتبًةالرابعًةكالخامسة:ٍحتىج 
حديثييـلبلعتبار" .(2)"ييخر جي

كتاًبو في كالتجريح لمتعديًؿ حجرى ابفي ـي اإلما عقدىىا التي المراتبي بعدىىـ كانٍت ـ  ث
ست "التقريب" منيما، لكؿ  الذىبي فزا،مراتبى صنىعو ما عمى بأفعًؿ،كالعراقيٌ،دى التعديؿى

بأفعؿ: الكصؼي كأرفعييا التعديًؿ: "مراتبي الًفكر": "نيخبًة في فقاؿى الن اس". "كأكثًؽ التفضيؿ:
السخاكمٌ.(3)كأكثًؽالن اس" .(4)كتابعىوعمىذلؾى

حابًةككذازادىمرتبةى  .(5)-رضيالليعنيـأجمعيف–الص 

                                                           

(.372-370(ينظر:العراقٌي،شرًحالتبصرًةكالتذكرة)(1
  (.388-377)المرجعالسابؽ((2
في"نيخبةالًفكر")ص:(3 ًمفى86(فقاؿى (:"كى الجرًح:كىأسكىؤىاالكصؼي :معرفةيطبقاًتالركاًة...كمراتبي الميـٌ

مقىاؿ. فيو أك الًحفًظ، سىيء أك لٌيف، كأسيمييا: كذ اب. أك اع، أككض  اؿ، دج  ثـ  الناس، كأكذًب بأفعىؿ،
أكصفى بصفةو تأك د ما ثـ  الٌناس، كأكثًؽ بأفعىؿ: الكصؼي كأرفعييىا التعديًؿ ثقىةهكمراتبي أك ثقة، تيفكثقة

بالقرًبمفأسيًؿالٌتجريح:كىشىيخ...".  حاًفظ،كأدنىاىامىاأشعرى
 (.278(ينظر:الٌسخاكٌم،فىٍتحالميًغيث)ص:(4
الشيخمحمدعٌكامةفيتعميقوعمى"تقريًب"ابًفحجر)ص:(5 الصحبةىليسٍتمرتبةنكاللفظةن24(قاؿى (:"إف 

األئمًةفيالركاًة،فكممةي"ثقة"مفمراتًبالتعدي مفكبلـً مف-مثبلن–ًؿكألفاًظوالتيتيستفادي كممةهتيستفادي
 بفالمدينٌيفيراكو مفعمٌي ا،كممةهتستفادي أيضن يىحيىابفمعيففيفبلفمفالركاة،ككممةي"صدكؽو"

الصبلًةكالسبلـ،آخر،كىكذا.أم االصحبةيفمكىبةهإلييةهلمىفاختارىـالليتعال ىلصحبًةنبٌيوعميوأفضؿي
 ىذهالمكىبًةالعدالةى...كقدصر حالمصنٍّؼي الليتعالىمفلكازـً حجر–جعؿى بالسبًبالٌداعي-يعنيابفى

عفأن والارتباطىكال غافؿو :"لشرًفيـ".كىكغيري الصحابًةفيالمرتبًةعمىمفبعدىـفقاؿى لوعمىتقديـً
داعيتبل فبل الصحابًة، في البشرٌيًة عنصًر عف غافؿو كغيري كالحفظ، الضبًط ككماًؿ الصحبًة بيفى زـى

( األفكاًر" مف"(،كقكلو2/263الستغراًبالصنعانٌيفي"تكضيًح أبمغى الراكمصحابيًّا ككفي ييجعؿي كيؼى
مفكع المكصكًؼًب"أكثًؽالٌناس"كنحكه،كالٌصحبةيالتينافيالنسيافى الصنعاني  ن ماأيتيى الحفظ؟!".كا  دـى

مفرٍّعناعميو) المصٌنؼ،إٍذقاؿى آخر،ىكفيميوخطألكبلـً المراتًبتكثيقنا:ككف2/263ًقبًؿشيءو (:"فأكؿ 
إن وينبغيالتنبيوي إلىتفنيد".انتيىكبلميو.ثـ  يحتاجي صحيح،ككبلموىناؾى الراكمصحابيًّا".كىذاغيري

في"التقريًب")ص:ع حجرى التيعقدىاابفي المراتبى لوفيالكتاًب،74مىأف  (إن ماىياصطبلحهخاصٌّ
محقؽي كتمميذه غدة، أبك الفتاح عبد الشيخاف ذلؾى عمى نب و بإطبلؽ، كالتعديًؿ لمجرًح مراتبي أن يا ال

"ال فيمقدمًة حجرى ابفي قاؿى عك امة. الشيخمحمد منيـ"التقريب" شخصو عمىكؿٍّ "إن نيأحكـي تقريب":
= 
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بو.بألخًصعبارةوكأخمًصإشارًة... ماكصؼى فيو،كأعدؿى ماقيؿى أصح  يشمؿي  بحكـو كبحسًبماذكرتي
عمىأحكاليـفياثنتيعشرةىمرتبة" ليالكبلـي بذكًرأدلًةاألخيًرعمىككًفمراتبابًفانحصرى كالبأسى

إن ماىي فيتعميقوعمىالكتاب:حجرى خاصةه"بالتقريًب"،فقاؿى
)ص: - الفكًر" "نخبًة في كذلؾى أكلى مرتبةن التفضيًؿ بأفعًؿ الكصؼى جعؿى حجرى ابفى كشرًحو86"إف  ،)

39)ص: المراتبى إذىكفي"شرًحالنخبًة"يقرري (فيحيفجعميافي"التقريًب"مرتبةنثانية.كالتعارضى
ك عاٌما، ثـ تقريرنا إليٌي. ىيتعديؿه إٍذ بيا؛ لمصحبًة كالدخؿى االجتيادٌم، البشرٌم التعديًؿ مراتبى يذكر

البشًر،كمفيشممييـ فيالكتابفىفيومفيشمميـتعديؿي والخاص  اصطبلحى بٌيفى ذكرىـفي"التقريًب"حيفى
البشًر ربٍّ  .-سبحانىو–تعديؿي

رى - الخامسًة:"مفقصي ...كيمتحؽيقكلوفيالمرتبًة سيءالحفًظ ليواإلشارةيبصدكؽو كا  قميبلن عفالرابعًة
ًبذلؾإشارةهإلى مفالبدعًةكالٌتشٌيًعكالقىدًركالٌنصًبكاإلرجاًءكالت جيـ".كقكليويمتحؽي بنكعو مىفريميى بذلؾى

ال في قبميـ مف رتبًة عف المرتبًة ىذه أىؿى أنزؿى قد ، األكىاـً غيًر آخرى ىكسببو السببي كىذا رابعة،
 حجرى معماقٌررهابفي مفأىًؿالمرتبًةالخامسًة،اليتفؽي الذمريمٌيبالقدًرمثبلن "البدعة"،فجعميوالصدكؽي
في قكلو لذلؾى يشيدي مطمقنا. ا الراكمقدحن فيعدالًة تقدحي ال البدعًة ككًف مف العمماًء مف كغيريه نفسو،

(فيكتاب10/182"الفتح") ـً دًةكسككًفالبل  بفتًحالمكح  فيالٌطاعكف:"...أبابىٍمجو ماييذكري الطٌب،بابي
في اليقدىحي كجماعةه،كضع فويجماعىةهبسبًبالت شي عكذلؾى مىًعيفكالن سائي  بعدىىاًجيـكاسميويىحيىكثٌقويابفي

ف إن وىؿينسحبي الجميكر".ثـ  في"الصدكًؽالذمريمٌيبنكًعبدعةو"عمىقبيكًؿركايىتًوعندى ابًفحجرى عؿي
ا؟!.  الثقًةإذاريميبياأيضن

حديثيومفأجمو، - لومفالحديًثإالالقميؿ،كلـيىثبيتفيوماييترؾي ٍفليسى فيالسادسًة:"مى حجرى ابفي كيقكؿي
الحديث".فشر الفمٌيفي ييتابع،كا  ليواإلشارةيبمفًظمقبكؿحيثي لوعبلقةهكا  طيقمًةحديًثالمقبكًؿكالمٌيف،ليسى

 كتًبالرجاًؿ،كتراجميـ.ككذااشتراطويأاليككفى ًلمٍفتصفحى فيو"مقبكؿ"،أك"لٌيف"،كىذاكاضحه ًبمىفييقاؿي
اش ف  كا   أك"لٌيف". "مقبكؿ"، الراكمًب بكصًؼ عبلقةو ذا أجًمو،ليسى ًمٍف حديثيو ييترؾي تففيوما ٌردىتراطو

فيالمصطمحاًتالعاٌمًةلعمماًء "مقبكؿ"،ىذاالييعرؼي تفرًدهبوليقاؿى "لٌيننا"،كعدـى الراكمبالحديًثليككفى
أك بالصحًة ما كحكًميـعمىحديثو العممٌي التطبيًؽ كعدمىوحيفى التفردى يبلحظكفى إن ما كالتعديؿ، الجرًح

 الٌضعًؼ،الفيحاًؿالجرًحكالتعديؿ.
:184كقدعٌمؽالشيخأبكغدةفيتعميقوعمى"الرفًعكالتكميؿ")ص: ابأف  (عمىالمرتبًةالسادسةأيضن

في"التقريًب"لـييذكرفيكتًبسابقيو،كالذكرهالمكنكٌمفي البًفحجرى بمفًظمقبكؿاصطبلحه "الكصؼى
معىاستقصائو،بدءنامفابًفأبي "الرفًعكالتكميًؿ"عفأحدو عمىأف  حاتـ،كانتياءنبالسخاكٌمكالٌسندٌم،فدؿ 

بكتابو"التقريب"فحسب. لممراتًبلمحافًظابًفحجرخاصٌّ ـى ىذاالتقسي
 "الكاشًؼ"-الباحثة–فقمتي في فقالىيا الذىبٌي اإلماـً عندى "مقبكؿ" ًب الراكم كصؼى كجدتي كقد :

الٌصادؽ،1/235) بفجعفرى (ترجمة7/571.ككذافي"تاريًخاإلسبلـ")292رقـ(،فيترجمةإسحاؽى
= 
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فيالمقبكًؿ،ال434الحسفبفأحمدبفسعيدالر ىاكٌم،رقـ ابًفحجرى يقصدياصطبلحى الشيخى .لكٍفلعؿ 
تابعىالشيخعٌكامةيقكؿ:-كالليأعمـ–المفظةىذاتيا  .ثـ 

مفكاحدو - كلعنوأكثري ليواإلشارةيبمفًظمستكر،أكمجيكؿالحاؿ".كقكلوفيالسابعًة:"مىٍفرى كلـيكٌثؽ،كا 
ىنا،كفي"شرًحالن خبًة")ص: المجاىيؿى ـى 24فيكقدقسى كاحدو يرًكعنوغيري ـٍ ل عيفو (قسميف:مجيكؿي

 حاؿو ابفالص بلًح-أكمستكر–كلـيكٌثؽ،كمجيكؿي :ركلعنواثناففصاعدناكلـيكٌثؽ.فيحيفجعؿى
)في الحديث" ييكٌثؽ،113-1/111"عمكـً كلـ كاحده عنو بالركايًة انفردى عيفو مجيكؿي ثبلثة: المجاىيؿى )

العدالًةالباطنًة،بأٍفعرفٍت عرفٍتعينيو،بأٍفركلعنوعٍدالفكعٌيناه،كلـييكٌثؽ.كمجيكؿي حاؿو كمجيكؿي
الظ عدؿي كىك المستكر، كىك بيا، فعدٍّؿى الظاىرةي مفعدالتيو حاالن أحسفي فالمستكري الباطًف. خفٌي اىًر

ييسكٍّمبينيما. المصنٍّؼى   مجيكًؿالحاًؿ،معىأف 
ليواإلشارةيبمفًظ: - ييفٌسر،كا  ـٍ كلكل فيوالضعؼي لميٍعتىبىر،ككجدى فيوتكثيؽه ٍفلـيكجدي كقكلوفي"الثامنًة":"مى

 لعالـو لكٌنو تكثيؽو، كجكدي األكؿ: فشرطو حاؿىضعيؼ". بتكثيقو ميعتدو غيًر كالتعديًؿ، الجرًح عمماًء مف
في لرجؿو ا أخرجى إذا كالحاكـً حب افى أكبابًف شىاىيففي"ثقاًتيما"، حب اف،كابًف بابًف انفراده،كأٌنوييعٌرضي

مفٌسر،كقدق مبيمناغيرى الجرحي لككافى صحيحيًيما.كالشرطيالثاني:كجكديالجرًحفيالرجًؿ،كى المصنٍّؼي ٌررى
فيحٌؽمفخىبلعفالتعديؿ،كتراهىناينٌزؿالتكثيؽى40في"شرًحالٌنخبة")ص: مقبكؿه المبيـى الجرحى (أف 

فيو فيقكلو"ككجدى كتعميـه المعتبًربمنزلًةعدىًمو،فييعمؿىذاالجرحالمبيـفيو.لكفيبلحظغمكضه غيرى
ت قد إذ كمداه؟ ىكمستكاه فما الراكمإلىالضعؼ" تنزيؿى تستحؽي المفس ًر الضعًؼغيًر عبارةيىذا ككفي

مفالمرتبًةالثامنة!.  مرتبةوأشدضعفناكنزكالن
الشيخأبكغدةفي"جكاًبالحافًظالمنذرم")ص: (:"كسىيىاالحافظيالسيكطٌيفي"تدريًبالراكم"55كقاؿى

مراتبذكرى1/516) التعديًؿ "فألفاظي قاؿ: حيفى ) المصنٍّؼي -النككمٌ–ا الص بلًح أبي-كابًف البًف تبعنا
في-حاتـ الشيخأبكغدة:"كالمعني  عٌمؽى ًستة".ثـ  اإلسبلـً خمسة،كشيخي كالعراقي  أربعة،كجعمياالذىبي 

 السيكطي  ـى في"التقريب"،فكًى حجرى التيذكرىاالحافظيابفي الٌست  السيكطٌي:المراتبي رحموالليتعالىكبلـً
 فيىذا،إذجعمياعاٌمة".

ثيث") الشيخأحمدشاكرفيشرحو"الباعثالحى نقؿي بجٌيدو افميسى :كعميوأيضن (3(حاشية)1/317أقكؿي
الشيخي انتقدى كقد "التقريب"، ًب الخاصةه كالتعديؿ، فيالجرًح عاٌمةه مراتبي عمىأن يا حجرى ابًف مراتبى

أ الشيخى شاكرمباشرةنعٌمؽىعكامة كبلـً كعقبى الحثيث" أن وفي"الباعًث معى شاكرعمىفعًموىذا، حمدى
، حجرى ابًف بالحافًظ ىيخاٌصةه إٌنما المراتبى ىذه أف  الظفٍّ عمى "كيغمبي فقاؿ: حسفى بفي عمي  الشيخي

المنقًدعم جميًعالٌنقاًدكاألئمة.فاعتبارىانظامن فيالجرًحكالتعديًؿاليخفىمافيو"!كليسٍتمطمقةنعندى ـً
الشيخعمٌيابفحسفىذا. تعقيبي ليسفييا الشيخعٌكامة"لمباعًثالحثيث" التياعتمدىا الطبعةى كلعؿ 
 أف  الشيخيفأبيغدة،كىعٌكامةيدٌلؿي ،كفعًمونفسو،ككبلـً ابًفحجرى اإلماـً ىذاالذمسقتيومفكبلـً ككؿ 

لو.اصطبلحاًتا عاٌـّ إن ماىيخاٌصةهبكتابو"التقريًب"الاصطبلحه  بًفحجرى
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 الكصؼي كىأسكىؤيىا: الجرًح: "كمراتبي : فقاؿى فيالكذًب المبالغًة رتبةى زادى كفي"التجريًح
ا.(1)بأفعىؿ:كأكذًبالٌناس" أيضن .(2)كتابىعىوالسخاكم 

مىٍفاًتالعمماءبعدىهعمييا.كمراتبكتعميق،كأحكاًميا،ىذابالنسبًةلمراتًبابًفأبيحاتـ
 مراتبى اكضعكا أيضن بينى،بعدىه االختبلًؼ بياًف تقد ـ،يـمعى عمىما كاآلراًء المسائًؿ كمناقشًة

إغفاليو أمرناميمًّااليجديري د.نكرالٌديفًعترفي،بيانيو.لكف  مفذكًرهىنا.فقاؿى كالمىناصى
 بيفى ليسى أن و ـى أفتعم يجبي "لكٍف البفالص بلح: الحديًث" "عمكـ لمراتًبتحقيًقو التقاسيـً ىذه

المراتبً فيحكـً الٌرازم،الجرًحكالتعديؿاختبلؼه إٌنمااختبلفييـفي،بؿكٌميـيىنبنيعمىتقسيـً
فقط" ليا تفصيؿو الدكتكرعتر.(3)زيادةو إليو ذىبى ما لىمثًؿ ا،كا  أيضن البلحـ الدكتكر ذىبى

األكلىمفمرات :"فالمراتبي قائبلن لذلؾى إلى–بالتعديؿكاستدؿ  كالعراقي  كىيالتيفصميىاالذىبي 
مراتب،مرتبتيف إلىأربًع السخاكم  أىميا–كفصمىيا بيـ.بقيحكـي كأن يـييحتج  م، فعمكهغايةي ا

الثقات جعمكا أن يـ مراتبإذف ،عمى حيفى الثقاًت بيفى المكازنًة إلى الحاجةي لذلؾى دفعىيـ
أبيحا،االختبلؼ إلىاتفاقيـفيالحكـًكابفي بحديثيـكٌميـ،تـنظرى ،كىكاالحتجاجي كالمراتبي

الذىبي  جعىميا حاتـ أبي ابًف عندى التعديًؿ مراتًب مف األخيرة كالسخاكم ،كالعراقي ،الثبلثي
بحديًثيـابتد،مىرتبتيففقط ىذهالمراتًبمعتفاكًتيـالييحتج  أصحابى معىوعمىأف  ،اءنكاتفقكا

ييكتبكيينظرفيو". ن ما اتـفيكا  أبيحى ابًف بعدى الذمصنعىومىٍف التفصيؿى البلحـي ذكرى ككذلؾى
                                                           

ر،نيخبةالًفكر)ص:(1 (.86(ابفحجى
مراتبلمتعديًؿ،كمثميالمتجريح.بدأ289(ينظر:الٌسخاكٌم،فىتحالميًغيث)ص:(2 ست  السخاكم  (.كقدجعؿى

األدنى اثـ  جرحن الٌصبلح.-ىبيكماصنعىالذ–فيالتجريًحباألشدٍّ أبيحاتـ،كابفي افعمىوابفي ،خبلفنالمى
( المغيث" "فتح في عمى301-2/277كتنظر األئمةي زادىا التي األلفاًظ عمى تعميقنا السخاكم  كقاؿى .)

الرجاؿ،ككتاًبابًفأًبيحاتـالمذككر، كتبى ليا:"فىمىٍفنظرى مراتًبالجرًحكالتعديؿ،مفغيًراستقصاءو
لفظةوك"ال كٌؿ كًثيرة.كلكاعتنىىبارعهبتىتبًعيىا،ككضًع بألفاظو ًدٌم،ك"الٌتيذيب"كغيًرىا،ظفرى كىامؿ"البًفعى

نا شيخي حسننا.كقٍدكافى الكافى ليىا،معىشرًحمعىاًنييالغةنكاصطبلحن المشابيًة حجر–بالمرتبًة -يعنيابفى
عمى اتيسر،كالكاقؼي بذكًرذىلؾ،فمى مٍفعباراًتيـفيغالًبيميجي مقاصدىىـبمىاعرىؼى يىفيـي عباراًتالقكـً

 الدراساًت،كاألبحاًث،كالرسائؿالتيييخرجياطمبةيالعمـً كؿ  :كلعؿ  ترشديإلىذىلؾ".قمتي األحكاؿ،كبقرائفى
كمرا كمدلكالًتيا، اصطبلحاًتيـ كيتتبعكفى النقًد، أئمًة مناىجى فييا كيدرسكفى فييااليكـى يككفي كأحكامىيا تبىيـ

ابًفحجر. اإلسبلـً  شيءهمفىذاالتتبًعالذمأرادىهشيخي
الحديث)(3 ر،عمـك  (.2(،حاشية)1/122(ابفحجى
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،كتفصيميـفيالمرتبًةاألخيرًةعنده،مراتًبالتجريحً أصحابى أف  "كأن يـقصدكابتفصيميـذلؾى
بكضًعالحديثًفًمنيـمى،ىذهالمرتبًةعندىابًفأبيحاتـليسكاعمىصفةوكاحدة كاشتيرى ،ٍفعيرؼى

بو فيذلؾيً،كمنيـمىفات كمنيـمىفريميى ،كمنيـمفأيلحؽىبيؤالء،ـى مايىرتكبي يىرتكبي ٍفكافى كا 
ن مايقعيمٍنوبسبًبغفمًتو،عفغيًرعىٍمد كـ،كا  ،معاتفاًؽىؤالءاألئمًةمعابًفأبيحاتـفيالحي

ىؤالءكمٌ حديثى ًبو،الييكتب،يـمتركؾكىكأف  إليو"،كالييعتبري .(1)كالييمتفتي


ـُ المختاُر لمراتِب الجرِح والتعديِؿ عنَد ابِف أبي حاتـ:  المطمب الثالث: التقسي
عمىماتقٌدـ أبيحاًتـلممراتًبالتيصنعىيا،كبناءن ابفي التيجعمىيا األحكاـً ،كحسبى

،بالراكماالحتجاجىرجاتالدٌىذهفياعتبرىاتـحىأبيابفىأففتبلحظ أفتككفى أكعىدمو.كيمكفي
الٌركاًةعندىهأربعة: مراتبي

اج:كىيألكلى:ا .حيحةالص حاديثًاألركاةًالثقاتًمنػزلةيمنزلةياالحًتجى

.(2)ابتداءنةًالحسنىحاديثًاألركاةًمنػزلةيمنزلةيالكتابًةلمن ظر:كىيالثانية:

لثة:كالثا لبلعتبىار: الكتابًة ًبيـ.منزلةي ييحتج  كال ًبيـ ييستشيدي اٌلذيفى الركاًة منزلةي  كىي
أبيحاتـياجعمىالثالثةيكىذهالمنػزلةي مفيليستٍيخ،فيًشىادرجةيعبلىىأفٍدرجات،فمًخمسىابفي

ـ ،الحديثًاصالحيمييىكيى،االحتجاجًمراتبً ـ ،ديثالحىفيليٌث ـ ،كمٌقىبًيسىلث .الحديثضعيؼيث
مفألفاًظيامنزلةكالمنزلةالرابعة:   .ابككذ ،ديثكذاىبالحى،ديثمتركؾالحىالت رؾ:كذكرى

ْف كنُت قْد ذكرُت بعًضا منيا سابًقا ،عمى ىذه المرَاتب وأذكُر ىَنا مالحظاٍت ىاّمةً   ،وا 
 فال بأَس مف التأكيِد عمييا ثانيًة ىنا: 

1 . تعديبلنىذه فاألدنىى األقؿ ـ  ث األىعمىى ًمف أصحاًبيا عمى حكًميا في تىتسمسؿي ،المراتبي
ا ابًفحجرفيمراًتًبو.،كتجريحن فعؿي كييشبوذلؾى

2 أبيحاتـمقصكدي. الن :دكؽًالص فيمرتبةًهيذمذكرىالٌ ظرًبالن ابًف وبًفيتبيٌذميىالٌظريىك
ديث،الحىفًليٌفيمرتبةًماقصدىها،كىذابخبلؼًيىعدمًومفٍبًلبلحتجاجًالحديثًصبلحيةي

                                                           

 (.298(البلًحـ،الجرحكالتعديؿ)ص:(1
بو"،(2 ألفاظىالمرتبًةالثانيةعندىه:"صدكؽ،محٌموالٌصدؽ،البأسى إف  أفنقكؿى درجةن(كيمكفي أفتككفى يمكفي

بيانيو. ـى اجبعدىاستيفاًءالٌنظًرفييابناءنعمىماتقٌد  ثانيةنفياالحتجى
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ن .اميىدىعىومفٍبًلبلستشيادًالحديثًأىميةًزبيفىميٌالميظرىالن يريديوىناؾىفإن  ؿفيقييىمالـٍكا 
فيحديثًىـىالكىف أل؛ىـييوالكىعترًيىقدٍكافىفٍا يوكفًنظريويين إبتًالثٌتقفًكالمي،قةًالثٌحديثً
المتبحركفىكالالعمؿًعمماءيالٌإيوعمىعييطمٌاليكاديقميؿادرىؤالءنى  .فيالحديثغك اصكفى

ـىأف .3  حكـهرؾيريح،كالتٌكصىأغمبيٌّحكـهىا،فاالحتجاجياعتمادًقكةًمفجيةًتختمؼيىذهاألحكا
افكليسىداالٌ :حكمافًافيالجممةًمى،فييارًلبلعتبىتابةيكالك،ظرًلمن االكتابةيريح،كأم كصىعاٌـّ
امفإلييىالحاجةي تتفاكتيات،كىذهالمرجحاتيحىرجٌالميإلىطمبًيفتقرافًريحيف،كلذلؾىصى
كجكدىالحاالتًفيبعضًيشترطكفى :بكؿمثبلنالقىىـفيجانبًتجديالة،كلذلؾىإلىحىحالةو

ركيويىبشاىدويايكتفكفىرة،كفيبعضًاصًالقى بالمتابعةًايكتفكفىيىبعضًامة،كفيالتٌالمتابعةً
 ديث،الحىلذلؾىالمخالفةًكجكدًىـبعدـًكتفيأحدييى مارب ه،بؿٍديعضٌييأكبأصؿوآخريصحابيٌّ
 .ـيًعمىأحكامًيـكحرىصىأقكالىرىفتدب مىلً يوعمى الكقكؼًايمكفيمم ذلؾى كغيرً

4 االستدالؿىكىاالحتجاجًبيفىتقعيرتبةهالنظرىف أ. كتعني: أىالدٌ بالقرائفًاالعتبار، :ماخمية،
مرادىه .اتتابعىالمي فيحصروغيرًمفٍةًارجيٌالخىحاتًرجٌالميلمركاية،كطمبًسةًبلبًالمي ككأف 

أك عمىقرينةو عمىحديًثىذاالراكمحتىنحصؿى عفالحكـً مرٌجحىٍؿبالٌنظر:التكقؼي
حديثيولبلحتجاجً  أكلبلعتباًرفحىسب.،يصمحي

5 حديثيحكميكافىفٍمىأف . "ييكتب فًو: كيينظر دكؽ"يو"و، الص  "حديثي مًلىفإف : نصيبنا فو
اقد،الن فيظفٍّحىاترج ومم بً دتفر  مافيبعضًقبؿيوييقات،أمأن الثٌنصيبًدكفىاالحتجاجً

 .وظىحفًويظرأن النٌفاءًاستيبعدى
كلىـٍ،حرٍلمجىمثمياك،بقات:أربعلمتعديؿًمانيطىإلىثىعديؿًكالتٌرحًالجىاتـألفاظىيحىأبًـابفيقسى.6

 .رحالجىمفمراتبًاألخيرةًفيالمرتبةًالراكمإالٌبًرؾاالعتبارىيتٍ
حاتـفيأحكاـً بيأىابفًيـبمخالفةًحأحدهمنٍصرٌييلـٍالحديثًفيعمكـًفيفىصنٌالميجماعةىأف .7

م ،عكهتابًيياأفٍإمٌالمراتب،بؿٍتمؾى  .وقكلًكالبعضًستدلٌيىاأفٍكا 
8 الباحثيفىأرادىفٍمىأف . ،المتكسطيفى كاةًالرٌأحاديثًمفٍعمىحديثوالحكـىعاصريفىالميمف

أفٍلىفميسى تىمىمجردًبًحكـىيىو أقتضًا فيىذااألئمةً كبلـىيطمبىأفٍقبؿىالركاةًكصاؼييو
  .ومنٍالقرائفًهكاستخراجًفيتفسيرًالحديث،كيجتيدى

ػػػأقػػػؿ ف كا .9 الرتػػػبً أصػػػحابًحػػػديثنامػػػفأحاديػػػثًعاصػػػرإذاكجػػػدىالميوالباحػػػثيبًػػػطالػػػبياييمى
ذلػؾىالنقػدًأئمػةًكبػارًأحػدىأف ،ككجدىالمتكسطةً عميػواالعتػراضى يتػرؾىث،أفٍالحػديييضػٌعؼي
و".كىػذابًػأك"البػأسى ،"صػدكؽ "راكيىػوكلأف ًسػسػببهلبلعتػراضًيكػفٍوإذالػـٍفػيتضػعيفً

دىحديثناأعٌموأحديمىييشبوي ويػوفػيإعبلًلػعمىاالعتراضيواليصح النقد،فإن  أئمةًكبارًالككىجى
ػػرأف  كلًسػػسػػببهكػػفلبلعتػػراضًيىالػػـٍإذى ػػاالعتػػراضياكػػافىاإذىاكيىػػو"ثقػػة".كأم  التيففػػيالحى
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 ناقػدوافيكبلـًمنيىاىكأرجحيكمعارضتيابمىاقديياالنٌالتياستعممىالقرينةً مبنيناعمىمعرفةً
عمػىالتصػحيحً تطفٍّمػيفالميدكفىىػذايغمػؽالبػابيائغ،كبمثػؿًالٌسػاالجتياديآخر،فيكذايككفي

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     چ   بقكًلوتعالى:عمبلنالشأف،فيأىؿًالشأفيكالتضعيؼ،كينحصري

 .(1)چٺ  ٺ  

ًفييالمكتابًةإاٌلبعدىالٌنظًرًفيحديًثيـكالقرائًف10 ألحاديًثأصحاًبالمراتًبالتيقيؿى .الييحكـي
.(2)،ككجكًدطرؽوأخرلأكالىالميحتٌفًةبيىا

يبلحظيفيالتقسيماًتالثبل.11 البدعًةكاألىكاًءفيأم  ثًةالتيصنعىيالمركاًةأن ولـيذكٍرأىؿى
لبدعًتيـ،منيا ذلؾ،سكاءأكانكاغبلةنداعيفى غيرى ـٍ أ

(3).
أجٍدأحدناًمم ٍفعٌمؽىعمىمراتًبابًفأبيحاتـ-حد بحثي-كالحؽ أٌني ـٍ كما–أكذكرىىا،ل

إال،-تقد ـ ىذااألمرى مفالدكتكررفعتفكزمفيرسالىًتوقٍدذكرى .لكن ولـيذكٍر(4)ماكافى
كماتقٌدـ،أكتكجيينا،لوتعميبلن ألتباًعالتابعيفى يككف:أٌنوقدعقدىالمراتبى ذلؾى تعميؿى ،كلعؿ 

نفسوًبيـ فيكبلالتقسيميفاألكليفمىفقدألصؽى كدٌلسيا-يعنيبأتباًعالتابعيف–كذكرى
                                                           

.]43الن حؿ:[((1
 عمىالشبكةالعنكبكتية،مكقعاأللككة.(بعضىذهالمبلحظاتاستفدتيامفبحثلعبدالعزيزالرميحمنشكر(2
أبكبكرالغسانٌيا(3 (كقدصنعىاإلماـي فييامىفجنىحكاإلىمذاىًبأىًؿاألىكاًءغيرى لمركاًةذكرى لجيانٌيمراتبى

الن ككمفي"شرًحوعمىمسمـ") ،كمىفغمىكاكدعىكاإلييا.فقاؿى (:"كقاؿأبكعمٌيالغىٌسانٌي52-1/51غاليفى
مترككىة،كالسابعةي مقبيكلة،كثبلثه سبعيطىبقات:ثبلثه ًفييا.فاألكلى:أئمةيالحديًثالجيانٌي:الن اقميكفى مختمؼه

فيبعًض لحقىييـ كالضٍبًط فيالحفًظ دكنىيـ الثانية: انفراديىـ. كييقبؿي خالىفىيـ عمىمىٍف ةي الحج  كىـ كحف اظيو
بي ماكًىميكاًفيومفركايًةاأليكلىكىـالحقكفى عمىحديًثيـالٌصحةي،كييصححي مطهكالغىالبي كغى ـ.ركايًتيـكىـه

صدقييىا،كقٌؿكىمييا.فىيذه حديثييا،كثبتى غاليةوكالداعيةوكصح  مفاألىكاًءغيرى نىحتإلىمذاىبى الثالثة:جى
أسقىطىيـ طبقاتو الحديًث.كثبلثي نقؿي الحديًثالركايةىعٍنيـ،كعمىىىىذهالطبقاًتيدكري أىؿي احتمؿى الطبقاتي

با المعرفًة:األكلى:مفكًسـى ميوالغىمطيكالكىىـي.كالثالثةيطائفةهأىؿي عى مبى لكًذًبككضًعالحديث.الثانية:مىٍفغى
انفرديكا مجيكلكفى قكـه كالسابعةي: بيا. ليحتٌجكا كزادىتفييا كحٌرفتالركاياًت الييىا، كدىعٍت فيالًبٍدعًة مىٍت غى

." ككقفيـآخركفى مىييافقًبمىيـقكـه ييتابىعيكاعى ـٍ ل ابًفأبيبركاياتو مرتبىتيفعندى انتيىكبلميو.كالجيانٌيقدجعؿى
ابًفأبيحاتـ؛ أىؿالحديًثالركايةىعنيـىياثنتافعندى احتمؿى حاتـمرتبةنكاحدة،فاألكلىعندىهمفالذيفى

عمييـالغىم مبى غى الذيفى الجيانٌييىرىلأف  طكالكىىـقدأسقطيـمرتبةيالجيابذًة،كمرتبةيأىًؿالعدالة.ككذافإف 
كاآلداب. كالزىًد، كالترىيب، فيالترغيًب ركاياتييـ تيحتمؿي أٌنو أبيحاتـ رأمابًف كافى بينما المعرفًة، أىؿي

الحديث)ص:  (.228كينظر:رفعتفكزم،ابفأبيحاتـكأثريهفيعمكـً
الحديث)ص:((4 (.226ينظر:رفعتفكزم،ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً
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أنفسيـ،بينيـ ألصقكا الذيفى ىؤالء مٍف كالًبدًع األىكاًء أىؿى عد  قد أبيحاتـ ابفى ،فمعٌؿ
كالاعتد بيـ،كدل سكىا يمتفٍتليـأصبلن ـٍ أبيحاتـفي"،فم ابفي بابكالركلعنيـ.فأسندى

كىكمٍفأئمًةيفيرسًابفً"إلىاؿحىكاالنتًوالتحريؼىعنٍنفكفىيـيىأن ميالعمـًامًحىدكؿًيعيفً
إلىنظركفىانكايىوفكىألكاعنٍسىتالفتنةياكقعىسنادفمم عفاإلًانكااليسألكفىكى":قاؿ،التابعيفى

لىحديثيةفيؤخذيالسن أىؿً كا  بفىىاركفيـحديثيؤخذيفبلييعًدىالبًأىؿًىيـ إلىيىزيد كأسندى ."
" يىفإنٌعفالرافضةًكتبٍالييقاؿ: اًتـفبككذًيـ أًبيحى البًف تجدي إن ويالتىكادي ـ  ث أكأبيو،".

أناسنالتشٌيًعًيـ امٌمفقدتشٌيع.بؿإن وقدجرحى أبك،البىٍييىًقيٌمحم دبفكالفىٍضؿً،حتىشيخن
بتكثيًقوً،فإن يلـأجٍدأحدناقدجرىحو،الن يسىابكرمٌ الش ٍعرىاًنيٌمحم د ،ًقوكصد،بؿكم يـيقكؿي
مف،كفقًيو كافىويأن إال ،صدكؽه":فيواؿقىفإن وخرـًاألبفااللًعبدًأبيكعمًمو.إاٌلماكافى
و،(1)"شيعًالت فياغالين أبيحاتـًليىجرحى الذمدفعىابفى ىذاىكالسببي كيقكؿ"تكٌممكا،فمعؿ 

أباه:" أبيحاتـقدسأؿى ابفى إف  ـ  ـيفيو".ث امىييًفًامى:قاؿىر؟يٍكىثيأكإليؾىأحب ريٍبىجيفبيحكي
الغيم(2)"تقاربافمياكىمىعًشيٌالتٌفياؿوغىضعيؼهإالٌ فيالتشيًعمفأسباًبك ،فأبكحاتـيعد 

الراكمألجموضعيفنا،الجرحً الرحمًفيتاًبعوعمىمثًؿذلؾ،كيجعؿي ابنىوعبدي أف  إذ،كالبد 
يرل أبيولككافى ذلؾ،خبلؼى رأيوفييمامخالفنارأمأبيو،رٌبمالبٌيفى لكن ولـيفعؿ.،أكقاؿى

أبيحاتـتغميظيوكتشًديديهعمىأىؿالًبدعى ابًف الحديًثعفعقيدًة عندى تفصيبلن ـى كقدتقٌد
مجالسًتيـ،كأمرهبييجراًنيـ،كاألىكاء اليىعتد بيـ،كعدـً  ئيـ.كالًبآىرىا،كأٌنوكافى

دقيؽ.12 فحصو بعدى ـى التقسي اتـىذا أبيحى ابفي عىميؽ،صنعى كألفاًظيـ،كتأٌمؿو ألقكًاؿالٌنقاًد
عم ألىًبيوتأثيره  رًحكالتعديًؿىذه.اتًبالجىياستخبلًصمرىفًيوككافى

الرحمًف ميمًةالتيصنعىيىاعبدي ىذاالحديًثعفالمراتًبالجى كؿٍّ :كالبد بعدى بفأبيأقكؿي
مىفبعدىه سكاء،ًمٍفزماًنوحتىيكًمناىذا،حاتـمفالقكًؿإن وقدأسدىلخدمةنعظيمةنإلىكؿٍّ

الفٌذعبًدالر حمًفبفأبيحاًتـعياؿه،كانكانقادنا بعدىاإلماـً الذيفى فيالحديث.فكؿ  أكمختصيفى
الركاةً مراتًب ،في مناصى كال عميو. حديًثيـ كأحكاـً اإلماـً ىذا عبقريًة عمى التأكيًد مف ىنا

ذيلىؽو،كذكائوالميت قد طيمىؽو بمسافو كبلًموفيالٌركاًة مراتب،،ففكؽى ليؤالءالركاًة كانٍتفقىدصنعى
أبيحاتـبعدىذكًرهىذهالمراتب أبكمحٌمدبفي مىفجاءىبعدىه.فقاؿى كأحكاميىا:،أساسناأرسىاهلكؿٍّ

ـتقدٌميبعدىامتأخرنولىالعالميفىوبًالعارفيفىإلىاىنىانىكتابًفيكالتعديؿالجرحانىتًكايىبحانىصدٍكقى"
فيمكاتكم قدٍقكـوعفنحؾًكلـٍ،-اللامىييرحمى-زرعةىكأبيبيأىإلىكايةيالحًنابًانتيتٍأفٍلىإً

اختبلؼًفياكنظرنىبو،صاحًإلىكالجكابى،اكيياحىإلىحكايةوكؿ انىكنسبٍو،بًيـمعرفتًلقمةًذلؾى

                                                           

 ،كستأتيترجمةيىذاالراكم،كالقكؿفيو.6066(،ترجمة6/350(ابفحجر،لسافالميزاف)(1
 (.3/202(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
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امىوعنٍمسئكؿوبكؿٍّانىكألحقٍـمنييكاحدوكؿٌقكؿًتناقضىانىفحذفٍعنيـالمسئكليفىيفًئمةًاألىأقكاؿً
اىاكتبنىكالتعديؿًالجرحًمفميممةنكثيرةنيأسامًاذكرنىقدٍاأن عمى.يـجكابًمفٍوييىشبىأكوبًالؽى

ـيعنوٍمىكريمفكؿٍّعمىالكتابيليشتمؿى ـبيًامحقكىىميفنحفيييـفًكالتعديؿًالجرحًكجكدًرجاءىالعم
.(2)..."(1)تعالىاللشاءىإفٍبعديمفٍ

                                                           

الٌناًسقديمناكحديثنا،كىيمسألةي(1 بيفى اختبلؼو ابًفأبيحاتـىذامسألةهميٌمةه،كانٍتمثارى (كفيقكًؿاإلماـً
عمىال تكثيقناالحكـً سككتىويعد  إف  فييـ؛فىًمفقائؿو أكتعديؿو جرحو ذكرىـالٌرازٌمفيكتاًبودكفى ٌركاًةالذيفى

عف أبيحاتـ ابًف مفسككًت اليمزـي أن و كالتدقيؽي كالحؽ  . تجييبلن كثالثيعٌده ا، تجريحن كآخريراه ليـ
،كالتجيي كالتعديؿه تجريحه فيكتاًبو في"الجرًحبعًضالراكًة مفالمسككًتعنيـ ا بعضن إف  بٍؿ ليـ، ؿه

بعدىهمفعٌدليـ،أكجٌرحيـ،فىتيطٌبؽي ،أكجاءى أبيحاتـكبلمنافي"الًعمؿ"مثبلن كالتعديؿ"حكىفييـابفي
بعضيـثقات،أكضعفاء،أكمترككيف،أك فقديككفي المعركفة، الحديثٌي الٌنقًد قكاعدي عمىىؤالءالٌركاًة

)ص: كالتعديؿ" الجرًح "ضكابًط المطيؼفي العىبد العزيز عبد الدكتكر كقاؿى 92مجيكليف. ييعتبري "ال :)
ايىمي: مى ذلؾى اًفيو.كييكٌضحي رحن اتـعىٍفتكثيًؽالٌراكمكتضًعيًفوتكثيقنالىوكالجى ،كابًفأًبيحى البخارمٍّ سككتي

فيكبلًموعفيىزً الحافًظابًفحجرى اهأ.قكؿي في"تاريًخو"فسم  يدابفعبًدالًلبفميغف ؿ:"قٍدذكرىهالبخارم 
اتـفيبياًفمنيًجوفي ابًفأًبيحى افىيكمىستكر".ب.قكؿي اتـجرحن أًبيحى يذكٍرًفيوىككالابفي ـٍ يىزيد،كل

مف ميممةن أساًميكثيرةن ذكرنىا قٍد مىأٌنا عى ..." "الجرحكالتعديؿ": كتاًبو ليشتمؿى كتبنىاىا كالتعديًؿ الجرًح
ميمحقيكىاًبيـًمفبىعدإٍفشاءى عٍنوالًعمـ،رجاءىكجكًدالجرًحكالتعديًؿفييـ،فنحفي كمى مىفري مىكؿٍّ عى الكتابي

 "...-تعىالى–اللي مىكالىـ: السممٌي بىيراألنصاًرٌم لميكسىبفجي كىثيرفيذكًره ابفي قاؿالحافظي كلذلؾى ."
اؿ".ك فىيكمىستيكرالحى ىىذاكالىىذا ًمٍف فيوشيئنا يحًؾ ـٍ كل كالتعديًؿ اتـفيكتاًب"الجرًح أًبيحى ابفي ذكرىه

إليوالدكتكرقالوفي"الٌنكتعمىكتاًب بًدالًلبفمغٌفؿالذمأشارى رفييىزيدبفعى :ككبلـابًفحجى قمتي
مفتكاريًخ(،أٌماعزكالحافًظا2/769ابًفالٌصبلح") لمبخاًرٌمفي"التاريخ"فإٌنيلـأجدهفيأم  لكبلـى

فيمىٍف  في"التقريب" حجرى الحافظابفي كالتعديؿ"،بؿقدذكره في"الجرًح لوترجمةن البخارٌم،كالكجدتي
 )ص: يىًزيد" بفمغف ؿاسميو الًل "ابفعبًد فقاؿ: إلىأبيو، 695نيسػػػػػبى فىبلأىدر8476ً(، عىزىا. مكىيؼى

فييما.كأٌمامكضعيترجمًةمكسىبفجبيراألنصارٌمفييفي "الجرًح"كليسى "ًلمتاريًخ"،كى حجرى ابفي ـي اإلما
ابًفكثيرفىًفي"تفسيرالقرآًفالعىًظيـ")726(،ترجمة8/139"الجرحكالتعديؿ") (.ىذا1/167،كأٌماكبلـي

عىدابالح عقدى فقٍد اٌل كا  باختصارو سكتى الذيًف الحديًث "ركاة سم اىا المسألًة فيىذه كاممةن مشرسالةن
كيراجع ، كتمثيبلن ، كتأصيبلن ، تفصيبلن فيالمسألًة تكم ـ كالتجييؿ" التكثيًؽ كالتعديؿبيفى الجرًح أئم ةي عمييـ

:  (.14،25،83،85،248)ص:مثبلن
رحابفأبيحاتـ،((2  (.2/38كالتعًديؿ)الجى
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 المبحث األوؿ: 
 أحَواِلِيـمعرفتو بَمف لو ُصْحَبة، وَمف ليَس لو ُصْحَبة، وب

 
 المطمب األوؿ: معرفتو ِبَمف لو ُصْحَبة:

أبيحاتـ:"1 ابفي ركل،يفيٌالشامًفيعد يي،صحبةهلو.يٌنًزىالميةىيرىمًعىيأبًبفحمفًالر عبدي.ترجـى
.(2)"ريٍفىنيبفريٍبىكجي،زيديىبفكربيعةى،(1)حمفالر عبدًأبكالقاسـًعف

"أيـ 2 بشيٌأيمفى. -كسم ـعميوالليصمى-الن بيٌعفركتٍالًل،أىمىةياسميياصحبىة،ليىاة.الحى
ديثيف .(3)"حى

،يرعفأبيالخى،يببًبيحىبفأىزيديىعف،الميثيركل.صرمٌمً،ةصحبىلو.مٌدًزٍاألىةادىنىجي."3
.(4)"مٌزدًاألىادةىنىعفجي،مٌزدًاألىعفحذيفةى

يدبفشىًريد."4 اًزمٌلث قىًفيٌاسيكى الليصٌمى-الٌنبي استىٍنشىدىهالذمكىكصحبة،لوالط اًئًفٌي.الًحجى
ٍمتأبيبفأيمٌيةشعرًمفٍكسٌمـعميو .(5)"الص 

بىير5 "الز  مىبىةىرأيتيقاؿىالًكبلًبٌي.اللًعبدًبف. ،فارسىغى كـى ـ الر  مبةىرأيتيث ـ فارسنا،الٌركـًغى ث
مبةىرأيتي ـىأًبيعفركلسنة.عشرةىخمسىفيذلؾىكؿ كالٌركـ،فارسىالمسمميفىغى مري
يىًنيٌميٌرةابفعٍمرك .(6)"-كسٌمـعمىيوالليصٌمى-الٌنبيٌصاحبًالجي



                                                           

كالجادةي(1 مفأفيقكؿ:( بدالن الرحمًف" "أبيعبًد قكلو يككفى عمىأٍف الرحمف، أبيعبًد القاسـً ركلعف:
"القاسـ "،كلعموأرادى -كىكأبكعبدالرحمف–"القاسـً ىذامفٌصبلن –،عمىتقديًرحذًؼمبتدأ.كسيأتيمثؿي

 .-إفشاءىالل
 .1296(،5/273ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
 .2363(،9/461)المرجعالسابؽ((3
 .2127(،2/514)المرجعالسابؽ((4
 .1665(،4/382)المرجعالسابؽ((5
.2629(،3/579)المرجعالسابؽ((6
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 المطمب الثاني: معرفتو ِبَمف ألبيو ُصْحَبة:
صحبة." - لىو ٌفة، الص  أصحاًب مف الًغفىاًرٌم. ًطٍخفىة بف ٍيقىةىيىًعيش غى يسكفي (1)كافى

أبييقكؿ(2)كالصفرىاء الٌرحمف،سمعتي ممةىبفعبًد .ركلعف:أبيو.ركلعنو:أبكسى
بفإسحاؽى،عفمحم دبفعىٍمركابف ذلؾ.قاؿأبكمحم د:ألىًبيوصحبة،ركلمحم دي

اللً(3)عطىاء،عفيىًعيشالًغفىاًرٌم،عفأىبيوًطٍيفىة صٌمىالليعميو-قاؿ:أضافنيرسكؿي
مفالمىسىاكيف-كسم ـ ًفيمىفيضيؼي

(4)"(5).

 المطمب الثالث: معرفتو ِبَمف ليَس لو صحبة:
حبةصيلويقاؿىفٍمىكىحبة،صيلوليسىل،زٌالعيعبدًبفيطكىحيقاؿكيي:لز العيعبدًبفطكٍحى"

.(6)"ؼازىجىفقدٍ

                                                           

صك(1 حكايةي كغاؽى: المىاء، طيًر مف كالغىاؽ: الغىاقىة اليىاء، ثـ  القاًؼ، ثـ  الٌسككف، ثـ  "بالفتًح، ٍيقىةي: غى ًت(
فيوالغىيقىة...الغيرىاب، ذلؾى أفييسٌمىالمكضعيالذميىكثري مكةىكالمدينًةفيببلًدفيجكزي كقيؿ:غىيقىةيبيفى

مكم، .(4/221معجـالبمداف)ًغفىار".الحى
ك((2 فرىاء:مفناحيًةالمىدينة،كىككادو ٍفرىاء:"بمفًظتأنيًثاألىصفىرمفاألىلكاف،كادمالص  الٌنخًؿكالٌزرًعالص  ثيري

الًل بىدرمىرحمة،-صٌمىالليعميوكسٌمـ-كالخيًرفيطريًؽالحاٌج،كسمىكىورسكؿي مٌرة،كبينىوكبيفى ،غيرى
ا يىنبيعمم  كٌميا،كىيفكؽى مىمي:الصفراءيقريةهكثيرةيالنخًؿكالمزارًعكماؤىاعيكفه ابفاألصبغالس  ـي عٌرا قاؿى

المدين ناحيًةيىمي مف كرىضكىلمنيا كنىيد ًفٍير كلبىًني ار كاألنصى يىينةى لجي كىي ينبيع، إلى يىجرم كماؤىا ًة
." (.3/412)المرجعالٌسابؽالمغرًبعمىىيـك

"ًطٍخفىة"بالخاء.كينظر:البخارٌم،التاريخالكبير((3 ًطٍيفىة،كًطٍخفىة،كيقاؿ:ًطٍغفىة،ثبلثةيأكجو،كرٌجحالبخارم 
.2201(،4/500،كىابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)3167(،4/366-357)

4) البخارم، يراجع: فيكتاب4/366التاريخالكبير)( المسندة "تخريجاألحاديثالمرفكعة كمحٌمدعبيد، ،)
(.1223"التاريخالكبير")ص:

.1335(،9/309)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((5
6) )ص:.1284(،3/288)المرجعالسابؽ( في"المراسيؿ" أبيحاتـ ابفي أبييىقكؿ:30كقاؿى "سمعتي :)

البخارٌم عمىمحٌمدبفإسماعيؿى كطبفعىبدالعيٌزلليسٍتلوصيحبة،كأنكرى فيقكًلو-رحمةيالًلعميو-حى
 كقعتىمزةي"أف  :كذلؾى لىوصحبة!؟".قمتي أف  :مىفقاؿى القكًؿفيمطبكًعأٌفلىوصيحبة،كقاؿى بالفتًحبعدى

( الكبير" "التاريخ في البخارم  قاؿى كقد القكؿ. بعدى ىمزتيا كسري كالصكابي ترجمة3/90"المراسيؿ"، ،)
315 الن بيٍّ عىًف حيكيطب. غىٍيري ىيكى اٍلعيز ل. عىبد اٍبفي ػػػػػػػػػكط "حى ركل-: ثـ   ... كسىمـ" مىيو عى الم وي مى صى

بإسنادهإ ،عىفالن بيٍّ د ثى عىبدالعيز لحى كطاٍبفى حى يدة:"أىف  مىيوكسىمـ-لىابًفبيرى ٌمىالم ويعى -صى ابفى إف  ".ثـ 
= 
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 المطمب الرابع: معرفتو بأحواِؿ الّصحابة:
ٍمعىةىأبك"- احبي،ًمصرمٌالبىمىًكٌم.زى ـىعميوالليصمى-الن ًبيٌصى تحتىبايعىًمم فٍككافى-كسٌم

.(1)الشجرًة"

ٍيدبفعىٍمركبف"ًرفىاعىة- ييركلال:يقكؿأبيسمعتيًبيىا.فقيتؿىأيحدناشيدى،بدرمٌّاألنصارٌم.زى
.(2)"الحديثعنو

ـي"- ـ أوم أك،يـسىبفعيدسىبفاـشىىًبفؿائًكىبفاصالعىبفركمٍعىخكأ،اصالعىبفيىشا
ـىأ،خزكـمىينبىمفٍةًغيرىالميبفشاـىًتبنٍمةىمرحى ـ شةًبىالحىىإلىرىكىاجى،اقديمنبمكةنسم ـىدًقىث

اجريميىغويمىبىحيفىمكةى
ـىقدًحتى،بمكةىوكقكمي،بكهأسويبىفحى-ـكسمٌعميوالليصمى-بيٌالن (3)

ـ ،المدينةىندؽًالخىبعدى خمسسنةىجبرىفيكؾًرمياليىبًؿىقتًفىالشاـًإلىعكثًالبيتمؾىفيخرجىث
.(4)"يوخًأعمركمفٍاسننصغرىأككافى،عشرةى

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في" عنوالعًفي(3/312)"الجرحكالتعديؿأبيحاتـقدترجـى ًمفاألفػػػػ"باًبتسميًةمىفركمى ـي ػػػػػػػم راًدالذيفى
اء":"حىيـعػػػػػػابتداءيأسمائً يراجع:".-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-بػػػػػفعبدالعزيز.ركلعفالنبياكطػػػػػمىالحى

.155(،ترجمة169،كالعىبلئي،جامعالتحصيؿ)ص:1152(،ترجمة2/302ابفحجر،اإلصابة)
 .1717(،9/372)ذكرهمرجعسبؽ(ابفأبيحاتـ،(1
 .2232(،3/492)رجعالسابؽالم((2
رىة".ينظر:(3 بفتًحالمعجمًة:"مكضعيالمييىاجى ري  (.6/4617لسافالعرب)ابفمنظكر،(كىالمييىاجى
 .247(،9/63(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
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 المبحث الثاني: 
 معرفتو ِبالُمَخضَرِميف مف الرواة

"اإلماـقاؿى الص بلح: عيفالتابًمففىكػػػػػضرمالمخىابفي ،ةىالجاىميٌكاػػػػػكيأدرىذيفىالٌـػػػى:
بفتحً-ـرىضٍخىميىـكاحديليـ،صحبةىكالمكا،أسمىكى-ـكسمٌعميوالليىصمٌ-اللًرسكؿًكحياةى
 .(1)"ىاكغيرىالصحبةىككاأدرىذيفىالٌوظرائًنيعفطعىقيأمـىرًضٍخيوكأن -الراء

 لوكليستٍ،الجاىمٌيةىأدرؾىشىاًميٌّ.األىعكىرأبكالٌسمىًمٌي،يىافسيفبف"عىٍمرككمثالييـ:
حبة قاؿ:أن ومرسبلن-كسم ـىعميوالليصمى-الن بيٌعفركل،معاكيةىأصحابًمفٍكافى،صي
مامنا،ميت بعناكىكلنميطىاعنا(2)اشيحًّأم تيعمىأخاؼي"إن ما االًّكا  عمرك:عنوركل.(3)"ضى

.(4)لًبكىاًلٌي"ا

  

                                                           

الحديث)ص:(1 (.303(ابفالٌصبلح،عمـك
بالرفًعلياكل"جاءت:"شحٌّ(2/238)"كشًؼاألىستىار"ركايةالبٌزاركمافي(في(2 مابعدىا،كالتقدير:كىكشيحٌّ

ميطىاع.
عقبو:"النعمموبيذاالمفًظ1602(،ح2/238(ركاهالبٌزارفي"المسنىد"كمافي"كشًؼاألستىار")(3 ،كقاؿى

 البٌزارى في"جامًعالمسانيًدكالٌسنىف"أف  كثيرى ابفي ألبياألىعكًرغيريه".بينمانقؿى قاؿ:إالبيذااإلسناد،كليسى
( "المجمع" في الييثمي  كقاؿى غىيره". ألىحدو متصؿه حديثه األىعكىًر أىبي عف ييحفىظ "ركاه5/239"ال :)

كفيومفلـأعرفو". كالبٌزاري  الطبراني 
 .1296(،6/234(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
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 المبحث الثالث: 
حابة، وَمف لو سماٌع مف الرسوِؿ   -صّمى الُل عميو وسّمـ –معرفُتو ِبَمْف لِقَي الصَّ

 

 المطمب األوؿ: معرفتو ِبمف َلِقَي الّصَحابَة:
لقًيٌّمكً:ارم عىيبًأىفبًاللعبدي" - ابفيعنوركل.ؿبىجىبفكمعاذى،ابًط الخىبفعمرىيى

بفااللًعبدًبفحمفًالر عبدًكالديكىك.ؾاىىمىبفكيكسؼي،خالدبفمةيكعكرً،ةيكىمىمييبًأ
 .(1)"ارينىدًبفعمركوعنٍميركذمالٌ،ارم عىيأبً



 :-صمَّى الُل عميو وسمَّـ–المطمب الثاني: معرفتو ِبَمف لو سَماٌع مف الرَّسوِؿ 
-اللًرسكؿًيبيبًرىةىمىمىسىيبأبفعمريكىكٌي:رشالقيدًساألىعبدًبفاللًعبدًبفعمري" -

ـ وم أك-ـكسم عميوالليىصمٌ مفىسماعهلو.-ـىكسم عميوالليىصم -بيٌالنٌزكجيمةمىسىأ
في-ـىكسمٌعميوالليصمى-بيٌالنٌمعىأكؿىابينصىككافى،-كسمـٌعميوالليىصم -بيٌالن 
.(2)"هكغيري،بيرًالز بفعركةيوعنٍركل،كاحدوثكبوفييصمٌييكرآه،ةفىحٍصى

  

                                                           

.625(،5/134(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
.632(،6/117)ؽالمرجعالساب((2



 
 

130 

 المبحث الرابع: 
 معرفتو باإلخوِة مف الّرواة

 

 المطمب األوؿ: معرفتو باالثَنيف مف اإلخوة:
اًلدبفسىكىاء" - الد.بفحب ةأخك،خى بٌىكأتىاهأٌنو-كسٌمـعمىيوالليصٌمى-الٌنبيٌعفركلخى ةكحى
.(2)حًبيؿ"شيرىبفسىبٌلـعنو:ركل،(1)بنىاءن"ييعاًلجيكىك،خالدابنىا

كلأىًسيد.ًمفأسىف ككافى،عىاًصـبفأىًسيدأخك،األصبىيىانيٌعىاًصـبف"محٌمد- حيسيفعف:رى
ٍعًفيٌ  .(3)ٌي"الحم انًيىحيىكأبي،أسىامةىكأبي،الطياىًلًسيٌداكدىكأبي،آىدىـبفكيىحيى،الجي

 

 المطمب الثاني: معرفتو باإلخوة الثالثة:
سماعيؿى،اللًعبدًأخك،يٌبًنىعٍالقىةىمىمىسٍمىبفإبراىيـ"- ،عبةىشي:عفركل.بنىعٍقىبفمسممةىيابنىكا 

سماعيؿ،اللعبد:ثبلثةإخكةنككانكا.بنىعٍقىبفةسممىمىبفإسماعيؿيأخكهعنوركل براىيـ،كا  كا 
.(4)"بنىعٍقىبفيممةىسمىبنك

  

                                                           

ٍستىوفقٍدعالٍجتىو".ينظر:"((1 ٍلتىوكمارى زاكى شىيءو بناءن:أميماًرسو،كييزاًكليو،ككؿ  لسافالعربابفمنظكر،ييعالجي
التككًؿكاليقيف،)ص:(.3066)ص: ماجوفي"الس نىف"،كتابالزىد،بابي ركاهابفي (،ح692كالحديثي
،فيو4165 ضعيؼو في"الثقىات"،بإسنادو حٌبافى سبٌلـبفشرىحًبيؿلـيرًكعنوسكلاألعمش،كعٌدهابفي

الكىماؿ"4/332) تيذيًب "إكماؿ في ميغمىطام قاؿى كما الحاكـ، ككذا صًحيًحو، في حديثو كخٌرجى ،)
(6/179( "الكاًشؼ" في الذىبي  قاؿى كقد "التقريب"1/474(، في حجر ابفي كقاؿى كٌثؽ"، قد "إٌنو )

تىٍيأىسىاًمف261)ص: تىًمديهيأيٌموي(:"مقبكؿ".!،كلفظيالحديث:"الى اإًلنسافى ا،فًإف  ؤكسيكيمى زىٍتري اتىيىز  زًؽمى الرٍّ
يىٍرزيقويالم وي ،ثـٌ عميًوًقٍشره ،ليسى ".-عىٌزكجؿٌ–أىحمرى

.1402(،4/321)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((2
 .212(،8/46)المرجعالسابؽ((3
 .442(،2/138)المرجعالسابؽ((4
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 المبحث الخامس: 
 معرفتو بأسماِء الّرواة، وُكَناُىـ، ومعرفتو ِبألقاِبِيـ

 المطمب األوؿ: معرَفُتو بأسماِء الّرواة، وُكَناُىـ:
-  الٌرحمًفبفعىٍكؼالٌزىًرٌم،ابفي بفسىعدبفإبراىيـبفعبًد ـى الًلبفسىٍعدبفإبراىي "عبيدي

إ يعقكببف يعقكببفأًخي عمٍّو ركلعف سىامٌرا. نزيؿي الفىٍضؿ، أبك سىٍعد، بف براىيـ
.(1)إبراىيـابفسىٍعد"

 

 المطمب الثاني: معرفتو بألقاِبيـ:
عركؼالمىيٌانًيىاألصبىعمرىبفحمفًالرٌعبدًكتابًفيرأيتي:قاؿىحمفًالرٌعبدياثنىحد " -

وتىسٍريبً
عاءًالدٌفيأنساؾىأكاديامىيإنٌالليؾىرحمىعمـٍا:وبخطٌةىعىرٍزيبيأىإلىافيىأصبىمفٍ(2)

مفقيىبىمابخيروالناسييزاؿيالون إفؾىبقائًبطكؿًالمسممكفىعىمتٌييأفٍمارًكنيىييمًلىلؾى
ـىالعًعرؼييى ـيالعًىبىلذىذاؾىكلكالو،باطمًمفٍوكحق ،م جاءىكقدٍيؿ،الجىإلىاسيالنٌكصارى،م

ـىالعًىذاؿيحمًيى":قاؿوأنٌ-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-بيٌالنٌعف  نفكفىيىكلوعديؼومىخىكؿٍّفٍمًم

                                                           

رحكالتعديؿ) ((1 .1509(،5/317ابفأبيحاًتـ،الجى
فيجاءىت ((2 أٌما مربكطة، بتاءو كالتعديؿ" "الجرًح )"اإلفي الراًء،4/72كماؿ" بضٍـّ "ريٍستىو كقاؿ: فىًبيىاء، )

باثنىتي المعجمًة التاًء كفتًح الميممًة، السيًف "تكًضيحكسككًف في الٌديف ناصًر ابفي كقاؿى فكًقيىا". مٍف ف
(:4/188المشتىًبو")

ابفمىٍندىهًفي بفريٍستىو...كذكرىهأبكالقىاًسـً أبكالقاًسـفي"ًكتىابو":عبدالر حمىًفبفعمرى الحىضرىًمي  "قاؿى
السٍّيفب سىاًكنة،معىسككًف ثىاًنيوكاكنا كاللي"األلقاب"،لكٌنوجعؿى :"ذاؾى المعممي  عدىىىا".أم"ركستىا"،كقاؿى

كالسيف الكاًك بسككًف "ركستا"، أصموفيالفارسيًة أف  بؿالظاىري التعريب، قبؿى أصميوفيالفارسٌيًة ـي أعم
االسـكثيرفياألصبيىاًنٌييف".ينظر: مىندهأصبيانٌي،كىذا الدىقىاف،أكنحكه،كابفي ألؼ،كمعنيا كآخره

( الباًبفيالكنىكاأللقىاب")ص:4/72حاشية"اإلكماؿ" ابًفمندىهفي"فتًح عندى (:"عبد351(.كجاءى
(ك"إرشىادالقاًصي4/50الر ٍحمىفبفعمرابفريٍستىو".كىكخطأهبٌيف.كمثموكقعىفي"تاريًخمدينًةدمشؽ")

 )ص: الطبرانٌي" شيكًخ ك"الد599ٌكالٌدانيإلىتراجـً الدارقطنٌي"(، أبيالحسًف اإلماـً ليؿالميغًنيلشيكًخ
ريٍستىو.221)ص: "ريٍستىو"لقبو،الأٌنوابفي ذلؾخطأالريب،فإف  (،ككؿ 
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فقدٍلؾذىعمىاللىدًحمىافىـمنييالليجعمؾىكقدٍ.(1)"ميفاىًالجىكتأكيؿى،ميفبطًالميكانتحاؿى،يفالًالغىتحريؼىعنو
 .(2)"لؾذىفيريالشكعميؾى-كجؿ عز –للًكجبى

ـى:عفركل.(3)ميرًبالتفسًالمعركؼ.يٌانًرىعفىالزٌحيىيىأبك،سفًالحىبفدمحمٌبفعفرجى" - ،نذرالميبفاإبراىي
 .(5)"(4)يٌنًذٍفىساألىعميبفكعمر،كنسييبفيجرىكسي

                                                           

أبيحاتـفي((1 اؿ،،"الجرحكالتعديؿ"ركاهابفي كاالنتحى أٌنيـيىنفيكفعنوالتحريؼى اًمميالعمـً بابفيعدكًؿحى
عىفمفطريًؽإ(2/17) سماعيؿبفعٌياش،كميبٌشربفإسماعيؿكبلىماعفميعىاًفٍبًفًرفىاعىةىالس بلًميٍّ

 اًإبرىاًىيـى الم ًو رىسيكًؿ عف ، العيٍذًرمٍّ ًف الر حمى عبًد م ـ-بًف كسى عميًو الم وي م ى مرسبلن-صى اٌلمذىاف، كاإلسناداف ،
أبيحاتـضعيفاف؛ اإلرساؿ"،ميعىافبفرًألٌفركاىماابفي الحديًث"لٌيفالحديًثكثيري فىاعىةالذمعميومداري

فيترجمًة6747(،537كمافي"التقريب")ص: الذىبي  ـي اإلما بفعبًدالٌرحمفالعيٍذًرمٌ.قاؿى ـى فيإبراىي
( مف1/45ٍ"ميزافاالعتداؿ" ـى العم ىذا "يحمؿي حديث: أرسؿى عممتيوكاىينا، ما مقٌؿ، "تابعيٌّ :) خمؼو كؿٍّ

الييدرلمىٍف بعمدة،كالسٌيماأتىىبكاحدو عفميعىافبفرفىاعىةعنو،كميعىافليسى كاحدو عدكليو".ركىاهغيري
أحمدفىًفي ـي اإلما ًديث")ص:"ىك"،كقدخالؼى أحمدىيعنيابف29شىرؼأصحاًبالحى ميٌنا:سألتي (:"قاؿى

نبىؿعفحديًثميعىافبفًرفىاعىةع مكضكع،حى بفعبًدالٌرحمًفالعيذًرٌم،فقمتألحمدى:كأٌنوكبلـه ـى فإبراىي
أحمد:"ميعىافبفرفىاعة قاؿى لومٌمفسمعتوأنت؟قاؿ:ًمفغيًركاًحد...ثـ  قاؿ:الىكصحيح،فقمتي

( كاإلييىاـ" القٌطاًففي"بيافالكىىـً ابفي منيـ: كاحدو فتعٌقبوغيري ًفيعمى3/37البأسبو"، فقاؿ:"كخى ،)
الممٌقًففي"التكضيًحلشرًحالجامًعالٌصًحيح") مفأمًرهمىاعممىوغىيره"،كابفي 16/483أىٍحمدى (،فيكبلـو

طرًؽكشكاىًدىذاالحديثفي"معرفة بعضى أبكنعيـكقدساؽى كخكًلؼ"،كقاؿى طكيؿ،قاؿ:"جٌكدىهأحمدي
( حابة" مضطربةه1/212الص  ككٌميا )ص:( كاإليضاح" في"التقييًد العراقي  كقاؿى (:116غيرمستقيمة".

كأبي ، كابفعمرى مفالٌصحابة:عميابفأبىطىالب، جماعةو مفركايًة متصبلن الحديثي ىذا "كقدركمى
منياشيءه،كليسى فيياىريرةى،كعبًدالًلبفعمرك،كجابربفسىميرة،كأبيأيمىامة،ككٌمياضعيفةهاليثبتي

)ص: الممتىمس" "بيغيًة في العبلئي  أٌما أعمـ". كاللي المذككر المرسؿى ييقكم حديًث34شيءه مف فركاه ،)
صحيح"،تفٌردبومعىافمفىذاالكجو".!-رضيالليعنو–أسامةىابفزيد غريبه حسفه ،كقاؿ:"حديثه

فيالحديًثكطرًقو:ابفعبًدالبٌر،ا (،ابفالقٌطاف،بيافالكىىـكاإليياـ1/59لتمييد)كينظرلمزيدتفصيؿو
(3/37.)

(.1/341ابفأبيحاتـ،مقدمةالجرحكالتعديؿ)((2
إمامنافيالتفًسير.كينظر:الٌداككًدم،طبقاتالمفسريف)((3 ألٌنوكافى بذلؾى .121(،ترجمة1/128كعرؼى
لميممة،كفتًحالفاًءكالذاًؿالمعجمًة،كفيآخرىاالٌنكف،ىذهالنسبةياإًلٍسفىذًنٌي:"بكسًراأللًؼ،كسككًفالسيًفا((4

(.1/143إلىًإٍسفىذفكىيمفقيرلالٌرٌم".الٌسمعىاًني،األنسىاب)
.1996،(2/488(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5



 
 

133 

كلعف:عيبيًدالًلبفعىٍمرك.رى - ٍيس.رى كلعنو:أبك"ًعيسىبفسىاًلـ،أبكسىًعيد.كلقبيوعيكى
ٍرعىةى  .(1)"-رىحمىوالل-زي

م ادبفسىًعيدالٌصنعىاًنيٌ" - اؾ،ككثيربفأبيزفىاؼ(2)حى  .(3).ركلعىف:قىيسمكلىالض ح 

:حٌدثناحٌماديابف - عبدىالكىٌىابقاؿى أف  ركلعنو:عبديالٌرزاًؽ،كعبديالكىٌىابابنىاىٌماـ،غيرى
ريم انىةريم انىةعفكىثيربفأب أبكمحٌمد:ييشًبوأٍفيككفى ذلؾ.قاؿى أبييقكؿي يزفىاؼ.سمعتي

 .(4)لقبناًلسىعيد

  

                                                           

.1542(،ترجمة6/278(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
حٌباف)في"الثقات"(كقعت(2 ابًف يىقعفي8/203عندى ـٍ في"الثقاتمم فل قيطمكبيغا ابفي "الٌصف ار"،كقاؿى :)

3187(،4/5الكتًبالٌستة") ٌفاركىكالٌصكاب،كمىافيابًفًحب افى الص  نعاًنٌيبدؿى :"كقاؿأبكحاتـ:الص 
تىصحيؼ".

3) )( في"الجرحكالتعديؿ" الشيخالمعممي  الكتىاب)3/140قاؿى كثيرمفىذا "يأتيفيترجمًة :)7/151،)
الترجمًةاآلتيًة،كما844 ا،إن ماالبراءيصاحبي بفسىًعيدالبىٌراء"،كقكلو"البىٌراء"أرىاهكىمن كلعنوحم ادي "رى

أبيحاتـ:" ابفي ترجـى حٌمادبفسىًعيدالبىٌراء".-622يأتي".ثـ 
الشيخالمعممي ((4 ىذاأىخككتعٌقبى حٌمادنا سىعيدكلعؿ  لكالًد أكلقبه أبيحاتـقاؿ:"بؿلعٌمواسـه ابفى ـى اإلما

أبيحاتـ ابفي انىةالميتقدـفيبىاًبو".كترجـى إسماعيؿبفسىعيد:"583،(2/173)إسماًعيؿبفسىًعيدبفريم 
انةا ارم،التاريخالكبير)بفريم  يترجمًةإسماعيؿبفسىعيدفي"الثقات".كف81(،3/20".كينظر:البخى
(سٌمىجٌدهريم انة.2/128)
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 المبحث السادس:
 معرفتو بأنساِب الّرواِة، وقبائِميـ 

بفسىٍعدالس ميىًمي" - عم اري
ٍميىـمفاليىمف.ركلعف:أبيًفراسيزيدبفربىاح،ركل(1) ،كسى

.كتيًجيبمفاليىمىف"(2)،كىكعم اربفسىٍعدالت ًجيًبيٌعنو:حيىكىةبفشيرىيح
(3). 

عندىكنيسًة - بًحمصى ينزؿي بيدٌم.أبكالفىٍضؿ،ككافى بٍّوالًجٍرًجًسيالًحٍمًصٌيالز  "يىًزيدبفعبًدرى
بف كالكليًد ًحٍميىر، بف كمحمد حرب، بف كمحم د بقي ةى، ركلعف: إلييا. ًجٍرًجسفنيًسبى

.(4)".سمعىمنوأبيفيالرحمًةاألكلىىمسًمـ

                                                           

ٍميىًميٌ(الس (1 ٍميىـ،كىيكبطفه ،كفتًحالياًء،ككسًرالميـ،ىذهالنسبةيإلىىسى :بفتحالسيًفالميممًة،كسككًفالبلـً
( األنساب الٌسمعاني، مرىاد". البم3/283مف معجـ المقحفي، أحمد إبراىيـ اليمنٌية(، كالقبائؿ داف

 (.807)ص:
مفًكٍندة،كىـكلديعىًدمكسعدابنىيأشرىس((2 قبيمةو الكىسر،كياءهساًكنة،كباءهمكحدة:اسـي ثـ  "تيًجيب"بالضٍـّ

ثكبافابفسميـبفرىىا ابفشبيببفالٌسككفبفأشرىسبفثكربفمرثع،كىكًكندة،كأميماتيًجيببنتي
ا مذحج". )مف البمداف ـ معجى 2/16لحمىكم، المقحفي، أحمد إبراىيـ ذكره(، سبؽ (.223)ص:مرجع

في"تيذيبالكىمىاؿ") عماربفسعدو المزمٌّ ميىـكتيًجيبمٍف4162(،ترجمة21/192كترجـى ،فقاؿ:"كسى
المزٌم:"9/393مراد"،كقدتعق بوميغمطامفي"إكماؿتيذيبالكماؿ") عفكبلـً (.كقاؿى غيرجٌيد"؛ألف 

يدبفكيبلف؛فأنى يدبفتيجيببفعىريببفزى تيًجيبمفًكندة،كمراداسموييخابربفمىالؾابفأيددبفزى
بف ٍميىـبفمر ة ىكسى ن مىا جيد،كا  :"ىكغيري فيقكلو:"سميـابفناجية"،كقاؿى ا يجتمعاف؟،كتعقبوأيضن

:كقد المصرٌمفقاؿفي"تاريًخو")سىعدالعىشيرةبفمذحج".قمتي يكنسى فيقكًلوابفي المزم  (،1/362سبؽى
 عزا988ترجمة كقد بفمراد". ابفناجية ىك كسميـ كتيجيبمفمراد، "كسٍميىـ السابؽ: المزٌم كقكًؿ ،

"لتيذيًبالكم "التاريػػًخ":د.عبػػػػػػػدالفتػػػػػػػاحفتػػػػػػحيعبدالفتاحىذاالقكؿى ىذامحقؽي أىف  حي قاؿ:"كأيرجٍّ اًؿ"ثـٌ
مغمطامقاؿ:"ككأنو عفابًفيكنس،معىأف  ىذاالكبلـى نقؿى المزم  –التكضيحالبًفييكنس".مايعنيأف 

رألفيكتاًبابًفأبيحاتـ:عم ارابفسىعدالس ٍميىمٌي،كسٍميـمفاليمف،كىكعم اربف-يعنيالمزم 
سىعدالت ًجيبي غيرى ،كتيجيبمفاليمف.كرألفيكتاًب"الكمىاؿ":"سٍميـمفمراد"،فر كبمفالقىكليفقكالن

في"تيذيبالتيذيب") حجرى ابفي صكابنا".كقاؿى 7/401جيد،كلكقالوكماقااله،لكافى ميىـىكابفي (:"كسى
ناجيةىبفمرىاد".!

.2171(،6/390)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((3
.1175(،9/279)المرجعالسابؽ((4
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بف - أٌد بف مىنىاة ٍبد عى بف ثىكر كىك الل. عبًد أبك الٌثكًرٌم، كؽ مىسري بف سىًعيد بف  "سفياف
 .(1)طابخة"

قاؿى.ةبىحٍصيولىكـكتيمىأٍـّبفركمٍعى:قاؿكيي،كـكتيمىأٍـّبفاللًعبديكىك،يحرىشيبفاللًبدعى" -
بفاللًعبديىك:يني دًالمىبفكعمي ،داقًكىبفسيفيالحيفقاؿى؛ونسبًفياختمؼىقدٍك:دمحم أبك
بفرعامًينًبىمفٍيسقىبفيحرىشيابفيىك:فقاؿى،داقًكىبفيفيسىالحيبسىالن فيكارتفعى،يحرىشي
 .كـخزيمىبنتيةكىعاتًوكأمٌ،ملؤ

مىمىةيبفالفىٍضًؿعفمحٌمد كلسى يحابفقىيسبفكرى الًلبفشيرى قاؿ:ىكعبدي بفإسحاؽى
ٍجربفعىبًدبفمىًعيصبفعىامربفلؤمابفغىاًلب ةبفحي كىاحى بفىىًرـبفرى ـٌ زىاًئدةابفاألىصى
نىسبىوإلىجدٍّه الًلبفزىاًئدة.ييشًبوأٍفيككفى عنوأن وقاؿ:ىكعبدي كمى .بفًفٍير.كأم اقىتىادىةفىرى

كأم ا بفاألىصـٌ. بفزىاًئدة قىيسي يا تزكجى مىكتكـ ـٌ أ عىاًتكىة أم و كىىأف  فىحى بىيًرٌم الز  ميصعبي كأم ا
عف كلمكسىىبفعيٍقبىة كرى ـ. بفاألىصى قىيسبفزىاًئدة بف عىٍمرك ىك فقاؿ: ابفبك ار الز بيري

الكاًقًدٌم:أم االز ىًرٌمقاؿ:ىكعىمركبفقىيسبفزىاًئدةبفاألى محٌمدبفسىٍعد،كاتبي ـ.كقاؿى صى
أجمىعكاعمىنىسًبو ـ  الًعرىاؽفىيقكلكف:اسميوعىٍمرك،ث الل،كأىؿي المىدينًةفىيقكلكف:اسميوعبدي أىؿي

أىجمىعكاكقٍدحكىيناعٍفثى كيؼى أبكمحم د:قمتي قىيسبفزىاًئدةبفاألىصـٌ.قاؿى بلثًةفىقىالػػػكا:ابفي
بفكىاًقد" ًدينٌي،كالحسفي اؽ،كعمٌيبفالمى ذىلؾ،محم دبفإسحى خبلؼى نىفىرو
(2).

  

                                                           

(.1/517،كينظر:الٌسمعاني،األنسىاب)972(،4/222)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((1
رحكالتعديؿ)((2 .372(،ترجمة5/79ابفأبيحاتـ،الجى
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 المبحث السابع:
 معرفتو بقراَبِة الرّاوي، والمنسوبيَف إلى غيِر آباِئيـ 

 

 المطمب األوؿ: معرفتو بقراَبِة الرّاوي:
 

 المقصد األوؿ: معرفتو بآباِء الّرواة:

بفاةبلمىسىبفسممةىعفركل،رةيٍبًجىبفيدزىكالدي:األنصارمٌةرىيٍبًجىبفكدمحميبيأىبفةرىيٍبًجى" -
اكاحدناحديثنبيرةجىبفزيديوابنيعنوركل،-ـكسم عميوالليصمى-النبيٌصاحبً،شقٍكى

 .(1)"-ـكسمٌعميوالليىصمٌ-بيٌالنٌعف

عنوركل،وائًبىآىعفلركى:بػػػػػػػػالًطىيػػػبًأىبفيٌػػػػػػػمعىبففًػػػػػػػػػػػػػػسالحىبففًػػػػػػػػػػػػػػػػسالحىبفي ػػػػػػػػػػعم"-
بفازيزًالعىعبديكركل:دمحمٌأبكقاؿى.ذلؾيقكؿيأبيسمعتي،يالًكىالمىيبًأىبفالرحمفًعبدي
،طالبيبأبفميٌعىبفسفحىبفسفحىبفسفحىبفعميٌعفٍفقاؿى،عنومٌدًرٍاكىرىالد دمحم 

يكالالمىيبأابفيسقطىأك،ذاىىكالصحيحي:دمحمٌأبكقاؿىا،سننحىكفىسمىييآباءوثبلثةًإلىسبىني
اوصحيحنارفكجدتيبفبك لمزبيرً(2)"نساباأل"فيكتابًذلؾىثرىأالث،طمبتيالث سفًالحىاسـى

.(3)ي"كالالمىيبأكابفي،مدًرٍاكىرىذلركلعنوالد الٌكىك،اىعمينسم ييابفهالثالثًلمحسفً

حٌأصىاضيىضٍىىكابفي،اضضىىىبفيااؿيقىكيي.اضيىضٍاليىبفحمفالر عبد" - ركلعفأبي.
 .(4)و..."ىريرة،ركلعن

                                                           

.2293(،2/552(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
ك((2 "جميرًةنسًبقريشو التيكجدتييامطبكعةنمنوىيمفالثالًثعشرحتىيعنيكتابى أخبارىا"،كاألجزاءي

في أبيحاتـ،كلعم وفيغيًرالمطبكًعمنو.!لكنوكذلؾى السابععشر،كلـأعثٍرفييـعمىالذمذكرهابفي
بيرٌم)ص: بفبك 56"نسًبقريش"ألبيعبًداللمصعبالز  بيري عنوالز   .ار(.كأحيانناماينقؿي

 .983(،6/179)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(3
مسمـفي"المنفردىاتكالكحدىاف")ص:.1410(،5/297)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(4 ـي اإلما كقاؿى

بعضييـ:عبديالٌرحمًف215(،ترجمة121 مىمة،كقاؿى بفسى حٌمادي قاؿى الٌرحمفابفىىضاض،كذلؾى :"عبدي
ابابفأًخيأبيىريرة،ابفال بىيربفكىاقدعفأبيالٌزبىيرعفعبًدالٌرحمفبفاليضى جي يىٍضيىاض،كقاؿى

أبيىريرة،كالليأعمـأٌييـالحافظي امتابفعـٌ رىيجعفأبيالٌزبيرعفعبًدالٌرحمًفابفصى جي ابفي كقاؿى
= 



 
 

137 

 المقصد الثاني: معرفتو بأّميات الرواة:

بفاركٍبىيأبًبيوأى:فعىكلرى.بطًيٍكىحيبفاففيىسييأبًبفحمفًالر عبدًبفكربىيأبًبفايصىعى"-
ة،مىمىسىأٍـّياأمٍّفعىة،مىمىسىأٍـّبنتبينىزىفعى،ةرىبٍسىيأبًبنتًاللًعبدًأٍـّوأمٍّعف،حمفًالر بدعى
"قاؿى-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-بيٌالن فعى اػنيبالدٌاسًػػػالن ديػػػأسعيككفىىحتٌةيػػػاعىالس كـيػػػقيتىال:
بفاافػػػغس يثنًد ػػػػح:اؿىػػػػق،يٌانًنىػػػػػػػالكًىػػػػحيػػػػػػيىبفديػػػػػػػػػمحم افػػػػػػػغس أبككلرى.(2)"عػػػػكىليبف(1)عػػػػػكىلي

.(3)"لؾذىبًكر،بىيأبًبفايصىعىعف،الحميدًعبدً
 

 اة:المقصد الثالث: معرفتو بأخواِؿ الّرو 
أختًابفيىيىحٍيىأبك.ارمٌػػػػنصاألةىرىػػػمعىيأبًبفرػػػػثيكىبفجيدًالمىعبدًبفـاصًعىبفأحمدي"-

رىىكأزٍ،يسىعًبفافكىكصفٍ،ـاشًىىبفعاذمي:عفركل،األصبيانيٌاىدًالز كسؼىييبفدمحمٌ
بىٍككى،ةادىبىعيبفكحيكرى،يٌسيالًالطىاكددىيبًكأى،يٌنفًالحىربكٍيكأبً،مٌبيرًالز أحمدىبيأىكى،افالسم 

ثقةهعنوابنىكتى:دمحم أبكقاؿى.مٌدًقىالعىرعامًكأبي،اعيؿإسمىبفؿمٌؤىكمي،يررٍجىبفًا كىك
.(4)"صدكؽ
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ىرير أبي أًخي "ابف مسمـ: اإلماـً عندى جاءى كذا "الجرح"،لمٌصكاب". في بينما ىريرة"، أبي عـٌ ابف ة،
( الكبير" 5/361ك"التاريخ ترجمة ،)1146 ك"الثقات" أبي(5/114)، عف "يركم يقكلكف: ثبلثتيـ ،

ماد حى يقكؿ:"عىبدالر حمىفٍبفاليىضياض،كقىاؿى تصحيفناكقعىفي"التاريخالكبير"حيفترجـى ىريرة".كأظف 
مىمة:ابفاليىضيى الذمقالوحٌمادبفسممةىك:"ابفىىضاض".بفسى أف  المغايرة،كالصكابي اض"،فحينئذو

اليىضيىاض. أبيحاتـأٌنوابفي كقدرٌجحابفي
األىٍحمىؽي"قاؿ((1 ،كقيؿى ًسخي الكى ـي،كقيؿى العىرب:العبدي،أىكالمًئي لسافالعرب".ابفمنظكر،أىبكعيبىيد:الم كىعيعندى

.(4069:)ص
في"التاريخالكبير")((2 أبيحاتـ،البخارم  إليياابفي .427(،حديث7/96كركلالحديثمفالطريًؽالتيأشارى
.349(،ترجمة7/44(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
 .119(،2/66)المرجعالسابؽ((4
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 المقصد الرابع: معرفتو بَأْخَتاِف الّرواة:
ر احبف"فىٍتح تىفيمحٌمد.أبك،الجى كلالٌصكًفٌي.يىادزًبفيٌعم(1)خى .(3)ي"بأىعنوركل،(2)..عىفرى

 

 المطمب الثاني: معرفتو بالَمنسوِبيَف إلى َغيِر آباِئيـ:
زاؽعبدًخاًلوعفركلاًؽ:ز الرعبدًأختًابفي"أحمدي سىعيدبفسكيديعنوركل،الر 

ـيعنوركل،دىاكدبفيأحمديىكمحم دي:أبكقاؿىاألىنبىاًرم. نعىاًنيابفيإبراىي الص  بفاكعيبىيد.
.(4)محم د"





















  
                                                           

تىفى2/1014كجاءىفي"لسافالعرب")((1 خى الخميًؿأىف  تىًف".(:"كعندى الخى ًفييـأىٍصيىاري ٌكجي ًصٍيريىيـ،كالميتزى القىكـً
 (.4/238كينظر:الفىرىاًىيدم،كتابالعىيف)

 بياضكذافي"الجرًحكالتعديؿ".((2
 .517(،7/91)مرجعسبؽىذكرهابفأبيحاتـ،((3
.194(،2/82(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
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 المبحث الثامف: 
 معرفتو باأَلْقَراف، وبأصحاِب األئّمة، ومراتِبيـ، وأكثرِىـ روايًة عنيـ

داكدعفبىًييـيعنيالًعجًمٌيالز اىد- الٌرحمًف،نامحٌمدبفيىحيى،ناميسد د،ناابفي "حد ثنىاعبدي
عٍفأىبي ،قاؿى عىكفاستىكلالناسي ،كابفي سفيافي :قاؿاألىكزىاًعٌي:إذاماتى الفىزىاًرٌم،قاؿى إسحاؽى

الٌثكًرٌم قىريفي األكزىاًعٌي يعنيأف  أبكمحٌمد: قاؿى الثالث. كأنتى فينفسي: قمتي أبكإسحاؽى
 .(1)كابًفعىكف"

الش" - ٍيًطٌي:أبكيعقكبصاحبي بفيىحيىىالبيكى افعٌي،ركل:عفابًفكىىب،كمحم دابفيكسؼي
 أًبي عنو ركل الشافعٌي، الل-إدريسى :-رحمىوي فقاؿى عنو أًبي سئؿى قاؿى الر حمًف عبدي نا .

 .(2)صدكؽ"
يدأبكطىالب:- مى بفحي أحمد"أحمدي كىثيرة،صاحبي نبؿمسائؿى بفحى نبؿ،ركلعٍفأحمدى بفحى

.(3)ركلعنوأبكبكراألسٍيًدٌم"

بفيٍكرىاف- الًلبفمحم دالبىز ار:المعركؼي "عبدي
تيو.(4) اص  نبؿ،كجميسيو،كخى بفحى أحمدى ،صاحبي

ٍنبىؿ" .(5)ركلعفأحمدىبفحى

                                                           

(.1/283لتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،الجرحكا(1
 .988(،9/235)المرجعالسابؽ((2
.37(،2/48)المرجعالسابؽ((3
اليىمانٌيفيحاشية)((4 المعممي  الشيخي فيؾ164()ص:2قاؿى يعني–(فيتعميقوعمى"فيكرىاف":"ىكذا

.-نسخةناعتمدىافيتحقيًؽالكتاب مفصنيًعأصحاًبالميشتبوأن والصكابي كقعىفيـ"بفكداف"،كيظيري
 "بفكزاف" بغداد تاريخ أعمـ-كفي معركؼ-كاللي بشار د. بتحقيًؽ بغداد" "تاريًخ في كىي : قمتي .

ىكالذمأثبتىياىكذافيمتًفالتاريًخ،إذقدقاؿى5143(،ترجمة11/276) الميحقؽى :"فيكراف"،كيبدكأف 
فيجميًعالمكاضًعالتيجاءىفييافيىذهفيالحاشية:"فيـ:"قكزاف"بالزام،ميصح ؼ تصح ؼى ككذلؾى

بالراء". قي دناه فيتكًضيًحوكما الديًف ناصًر ابفي قي ده كقد تكًضيحالميشتىبو الترجمة، الٌدمشقٌي، كينظىر:
(7/123.) 

.756(،5/164)مرجعسبؽىذكرهابفأبيحاتـ،((5
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سيفكحي،يؾدىفيأبيابفًعفركل،مٌالر نزيؿياللًعبدًأبك:مٌكًرىاليىحمفًالر عبدًبفديمحم "-
ركل.دكؽػػػكصػػػعنوكىكتبتي.اركفػػػػػػػىىبفكيزيد،يٌنًدىػػػػالعىليدالكىبفاللًكعبدً،يٌفًعٍالجي

.(1)ٌم"ىرًكالز ،الؾمىحديثًيدحافظينىجيبفالبفالحسيفًعنوعمي 

ميمافسيبفدمحم عفركل،الثكرمٌحديثًحافظي:يٌانًيىصبىاألىهدىنٍمىبفىيىحٍيىبفدمحم "-
عبدًبفكمكسى،الثكرمٌادـخىربٌجىبًالمعركؼًزيديىبفاـصىعًيابنىكحكرى،دمحم ك،فيٍكىلي
.(2)"اظالحف مفثقةهصدكؽهكىك.صرمٌالبىيدممىبفاحمفًالرٌ

ابيىكماتى،م الرنزؿى،الثكرمٌسفيافىصاحبياككفيًّهكالديكافى:فيىأعٍبفابعت بفالقاسـي"-
،مٌالرهمفمشيخةًكغيرً،كذمىبفمسمـالر الحارثًعفركلٌم.اببالرفعت بالقاسـىككلدى

فينظرى،يبأعنومفٍكتابةنكثرىأسمـميبفديمحم ككافى،سمـبفميديكمحم ،يكتبعنوأبً
 .(3)"عنووفكتبىنىحسىتىفاسٍيءوهبشرىاكىفذىجاءىحيفىيبأعنوماكتبىن ا ك،ويثًحدً

ما" في قاؿى"- ييـفًوككبلمًخبارًاألىاةًكركىاراآلثىاقمةًبنىيٌاعًكزىاألىمـًعًمفرىكًذي باب قاؿى :
لـٍد:أبكمحمٌقاؿىيؿ.ئًيكىبفحىحمفًالرٌبفعبدًةر قيفمًمٌبالزىرًعمـأحدهأامى":يٌاعًكزىاألى
عمىكالكقؼى،عنوىـركايةنثريوأكنٌإف؛ىرمٌعفالزٌمعمرىةًعمىكتابكقؼىاألكزاعي يكفٍ
كييقًعىكتابةً نٌ،كنسيؿ شاىدىكا  قيما كافىةىرٌمف فتصكرىديكرًييما عميو عندىصكرىه تو ونٌأه

اعالمنوكافىدأنٌرًييكلـٍالزىرمٌابأخبلؽًعالمنوكافىأنٌىوعنأن ،كيحتمؿيـبالزىرمٌعممييأ
.(4)"أعمـالزىرمكالليبحديثً

  

                                                           

.1763(،7/326)مرجعسبؽىذكرهابفأبيحاتـ،((1
.564(،8/125)(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ(2
665(،7/115)المرجعالسابؽ((3 إف  إذيقكؿي ًتودقتيوكمكضكعي تيو، معرفًتو،كخبرى افكؽى :كفيوأيضن .قمتي

عنومذ اأبكهفكتبى كتابةنعنو،أم  اكرةن.أباه،كمحم دابفمسمـقدكتبىاعنو،كمحمدبفمسمـأكثري
رًحكالٌتعًديؿ)(ابفأبيحاتـ،(4 :156(،2/287(،كفي"مكسكعةتاريًخابًفمعيف")205-1/204تقدمةالجى

نىيد:سيئؿيىحيىىبفمىعيف،كأناأسمع:مىفأىثبىتمىفركلعفالز ىرم؟فقاؿ:مالؾبفأىنىس، "قاؿابفالجي
".يكنيس،ثـشيعىيب،كاثـمىعمىر،ثـعًقيؿ،ثـ بىيدم،كسيفيافبفعييىينىة،ككؿىؤالءثقاته ألىكزىاعي،كالز 
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 بحث التاسع: الم
 معرفتو بِميِف الّرواِة، ووظاِئِفيـ

 

 المطمب األوؿ: معرفتو بالُقَضاة:
 .(1)"اديىزًبفدالًخىعفركل.مٌالر اضيقى،مٌذًالترمًكسؼىييبفأحمدي"-

ػػاًلـ- ٍمػػػرىةىعػػػفركلاألىٍشػػعىث.أىبػػػيبػػػف"سى إلىيػػػوأخرجػػػتٍعثمػػػافىامػػرأةى"إف الػػػٌرحمًف:عبػػػدًبنػػتعى
ـًمػػفقطػػرةه(2)چگ گچعمػػىفػػإذىا-عنػػوالليرضػػيى-عثمػػافىؼىمصػػح ".دى عثمػػافى
بفعنوركل ةقىاضيمىٍنصكرعثمافي يصى  .(4)"(3)المىصٍّ

 

 المطمب الثاني: معرفتو بالمَؤذِّْنيف:
.بف"عىاًمر ،البينىاًنيٌثىاًبتعفركلفمسًطيف.ساحؿًمف(5)أىٍرسيكؼمدينةًمؤذفيعمىرى

 .(6)التٌٌنيًسٌي"ييكسؼىبفاللًبديععنوركل

 :المطمب الثالث: معرفتو ِبَباِئعي الخزّ 
  .(8)"يٌمًخٍم ال (7)خز ازالبيعًالر بفديميٍحي"

                                                           

.185(،ترجمة2/81كالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،الجرح(1
 [.137]البقرة:((2
الكسرً(3 ثـ  "بالفتًح ة: يصى المىصٍّ أخرل.( كياءساكنة،كصاده مفكالتشديد، اف، جيحى ىيمدينةهعمىشاطًئ

أ بيفى طىرسيكسثغكًرالشاـً تيقاربي  .(5/145معجـالبمداف)".الحمكم،نطاًكيةكببلًدالركـً
 .780(،4/179)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((4
5)) بيفى السيًفالميممة،كسككًفالكاك،كفىاء،مدينةهعمىساحًؿبحًرالشاـً السككف،كضٍـّ :"بالفتًحثـٌ أىٍرسيكؼي

 (.1/151،معجـالبمداف)قىيساًرٌيةكيىافا".الحمكمٌ
 .1821(،6/327)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((6
ٌز".ينظر:الٌسمعاني،األنساب(7 (الخز از:"بفتًحالخاء،كتشديًدالزاماأليكلى،نسبةنإلىصنعىًةكحرفًةبيًعالخى

(2/356.) 
مشددةومفتكحةو،كسككًفالخاًءالمعجمىالم ٍخًميٌ((8 ينظر:ة،نسبةنإلىلىٍخـ،قبيمةهًمفاليىمًفنزلىتالٌشاـ".:"ببلـو

 (.5/132السمعاني،األنساب)
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 المبحث العاشر: 
 معرفتو بعدّْ أحاديِث الّرواي، وَمف ليَس لو ِمف الحديِث شيًئا

 
 المطمب األوؿ: معرفتو ِبَعدّْ أحاديِث الرواة:

دقةعف:ركلبىكر.أبكالميقًرمالدٍّمشًقيٌالقيرًشيٌرىاشدبفيىزيدبفاللًد"عب- اللًعبدًبفصى
ابربفيزيدىبفالٌرحمفًكعبدًالس ًميف،ميعاكيةىأبي ًديثيف،جى كاحدناحديثنااألكزاعيٍّكعفحى

، اديث،الغىسىاًنيٌيىحيىبفيىحيىبفًىشاـعفكركلكمسىاًئؿى ـىعفكأحى بمةىأبيبفإبراىي عى
بفكاحدنا،حديثنا مائتيف،عشرةىثمافًسنةىأبيمنوسمعىيىزيد.كثكًر كأبكىكعنوكركلكى
ٍرعىة يمناسمعتييقكؿ:أبيسمعتيالر حمًف،عبدينػػػا.زي رىاشدبفيىزيدبفاللًعبدىكذكرىديحى
دؽًكىكىصفىويعميو،فىأٍثنىى كىالسٍتر"ًبالصٍّ

(1).

.ميسمـبفسميمافىبف"دىاكد- كلـٍأىبيو،عفركلالبينىاًنٌي،ثىابتمسجدًمؤٌذفياليينىائٌي،بصًرمٌّ
،أبيو،عفكاحدوحديثوغيريعندىهيكفٍ عميوالليصمى-الن بيٌعفأنس،عفعفثابتو
المىسىاجد"إلىالميؿًظيمىـًفيالمىش اًئيفى:"بىشٍّرً-كسٌمـ

(2).

                                                           

 .941(،5/202ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
ركاهالدكالبٌيفي"الكينىكاألسماء")(2 (،2/140،كالعيقىيميفي"الضعفاء")1085(،حديث2/605(كالحديثي

"األكسط في )كالطبراني حديث6/111" ،)5956( "المستدرؾ" في كالحاكـ حديث1/319، ،)772،
اعيفي"مسندالشياب") ،4976(،حديث3/90،كالبييقٌيفي"الكبرل")751(،حديث1/439كالقضى

اتـ2642(،حديث4/361ك"الٌشعب") أًبيحى كىكهًمفالطريًؽاٌلتيذكرىىاابفي ،–،كٌميـرى دكادبفسميمافى
ٌنماىكسميمافبفداكدبفسميمافبفمسمـ(،عفثىابت،عف أبيوسميمافبفميسمـ)منسكبناإلىجٌده،كا 

الليعنو–عفأنىس الًل-رضيى رسكؿي اٌلميًؿ-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-قاؿ:قاؿى فيظيمىـً :"بىشٍّرالمىش اًئيفى
الًقيىامى يكـى ًبالن كًرالت اـً إلىىالمىساجًد حجرى ابفي ؛لجيالًةسميمافبفداكد،فقاؿى الحديًثضعيؼه سنادي ة".كا 

الٌصاًئًغ2554(،ترجمة251في"تقريبالتيذيب)ص: البىصًرٌم اليينىاًئٌي :"سميمافبفداكدبفمسًمـ
شاىدنالحديثسيًؿبفسعد الحاكـالحديثى إلىجٌده:مجيكؿ"،كقدساؽى الٌساًعدٌم،الميؤٌذف،كرٌبمانيًسبى

في"سيمىيمىافبفميسًمـ":"الييتابعي العقيمي  قاؿ:"كلوشاىدهفيركايةومجيكلةوعفثاًبت،عفأىنىس".كقاؿى ثـ 
 متقاربةهليٍّنىة".كقاؿى فيىذاالباًبأحاديثي الحديث:"كقدركمى عقبى إاٌلًبو"،كقاؿى عمىحديًثو،كالييعرؼي

الحد بعدى ".فقمت:الطبراني  بًوابنيويسميمافي دى ،تفر  سميمافى بفي داكدي إال  عفثابتو يىرًكىذاالحديثى ـٍ يًث:"ل
= 



 
 

143 

:صدكؽ أبيعٍنو،فقاؿى .(1)"حٌدثنىاعبديالٌرحمًف،قاؿ:سئؿى
تىفي- ديثيف"أبكًريىاح:خى الثكرٌمحى اىد،ركلعفسعيدبفالميسىٌيًب،ركلعنوسفيافي .(2)"مجى

 
 المطمب الثاني: معرفتو ِبَمف ليَس لو مف الحديث شيًئا:

اًرث - "ًسمىاؾبفثىاًبتبفالحى
أبكمحٌمد:بفالخى(3) ذىلؾ.قاؿى أبييقكؿي ٍزرىج،أنصارٌم.سمعتي

الييركىلعنو"
(4).

أبك- قاؿ ذلؾ. بفمالؾسمعتأبييقكؿ بنيزيد مف بدًرٌم. األنصاًرٌم "ًسمىاؾبفسىٍعد
عنوشيء" كمى محمد:الأعمـري
(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بفداكد،كتفٌردعنوابنوداكد عفثابتغيرهىكسميمافي يرًكالحديثى ـٍ قمبناكقعىعندىالطبرانٌيفالذمل لعؿ 
األىٍزدم 356(،ترجمة221بًدالرحيـالعراقٌي)ص:بفسيميماف".كفي"ذيػػػػػػػًؿميزاًفاالعتداؿ":لع :"كقاؿى

العقيًمٌي-فيداكدبفسيميماف– ًإف  قاؿى افؿ،ثـ  فيالحى دهيالنباًتي  ديثوعٍفأًبيو،ىكذىاأكرى الييتىابعيعمىحى
 قاؿى دىذىاخيرنافيبىابأًبيوسميمىاف.ثـ  ::"ف-أعنيالعراقيٌ-أىثنىىعمىداكي عنوأبكزرعةفقاؿى قدسئؿى

اٌلذم إف  الشيًخكاف".ثـ  مؤٌذننا،كًنعـى فيو:"داكدبفسميمافكافى فأٌنوقاؿى :أٌماثناءالعقيميٍّ صدكؽ".!قمتي
فيالمتًفأعبله،كقدعزامحقؽ"الذ يًؿ":د. رعةكماىكمثبته أبكزي اتـ،كليسى دكؽ،ىكأبكحى فيوصى قاؿى

.عبدالقيٌ ٍرعىةإلىمكضًعترجمًتوفي"الجرًحكالتعديؿ"،التيسقتيياأكالن أبيزي عبًدرٌبالنبٌيكبلـى  ـك
.1892،(3/413)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((1
 .1716(،9/372)المرجعالسابؽ((2
في"((3 المعًممي  الشيخي ًسمىاؾابف-لنسًخالجرحإحد–(:"فيؾ2(،حاشية)4/278الجرحكالتعديؿ")قاؿى

فيترجمًةأبيوثىابت، ـى ،تقٌد ابة":"سمىاؾبفثىابتبفسفيافى في"اإلصى حجرى ابفي اًرثبفثىابت،كذكرى الحى
الذمقبمىوكلوأخه اتـ...كالمعركؼي أبيحى ابفي زرىًجٌيذكرىه ارثبفثابتالخى "سمىاؾبفالحى بعدىه كذكرى

 ىكاسميوالحارث"،فقاؿى ٍزرىج...شيدى ارًثبفالخى بفعًدٌم...بفالحى فيباًبثابت:"ثابتبفسيفيافى
مافي"االستيعىاب":"ًسمىاؾبف ىنا،كحؽالعبارًة ...".أقكؿفيذاىكالمرادي ارثأيحدنا كابناهسمىاؾكالحى

 ابًف نسخًة في كانقمبى الخىزرىج". بف ارث الحى بني مٍف األنصاًرٌم كالليثىاًبت ؾ، في انقمبى ا كمى حجرى
،ابف884(،ترجمة2/10،)3455،3457(،ترجمة4/252المستعاف".ينظر:ابفحجر،اإلصابة)

 .1059(،ترجمة2/651االستيعىاب)عبًدالبٌر،
 1199(،4/278)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((4
 .1200(،4/278)المرجعالسابؽ((5
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ف- ف.ابفأًخيعيكاشىةىبفًمٍحصى "ًسنىافبفأبيًسنىافبفًمٍحصى األىٌكليفسمعتي مفالمياجريفى
لىوًركىاية" ـي أبكمحٌمد:الأعم ذلؾ.قاؿى أبييقكؿي
(1). 

أبكمحٌمد:- ذىلؾ.قاؿى أبييقكؿي نساءبفًسنىافبفلىًبيد،بىدرٌم.سمعتي ٌيًفيبفخى "ًسنىافبفصى
ـيلوركىاية" الأعم
(2). 

مفمعػػػػػرفًةابًفعي- في"بابمىاذيكرى كناًقمػػػػيو":"حد ثنىاقاؿى ككبلمػػػػوفيركاًةالعمػػػػػـً يىينىةىبالًعمـً
بفعييىينىةى: سفيافى سألتي ًديًنٌي،قاؿى عبديالٌرحمًف،حد ثًنيأىبي،ناذيؤىيببفعىٍمركالٌسٍيًمٌيالمى

اًلحمىكلىىالتىكأىمىةً مفصى كى(3)ىٍؿسمعتى كىكىذا :نىعـ.ىكىذا ًبيًدهشيئنا؟قاؿى -كىذا،كأشارى
يىًسيؿ كلعابيو منو سمعتي الًكبىر-يعًنيييكٌثريه، مفأصحابنىا-يعنيمف أحدنا عممتي كمىا

عييىينىةىمينتقدهلركاًة ابفى أف  عبديالٌرحمًف:فقٍدبافى اًلؾابفأنىسكالغيريه.قاؿى عٍنوالمى يحدٍّثي

                                                           

.1080(،251-4/250)ـ،الجرحكالتعديؿ(ابفأبيحات(1
.1081(،4/251)المرجعالسابؽ((2
3) )( رحكالتعًديؿ" في"الجى أبيحاتـ ابفي ترجمة4/416ترجمىو أبك1830(، قاؿى الحبفنىٍبيىاف. "صى قاؿ: ،

الح،مىكلىالتكأىمىة اًلحبفنىٍبيىاف،ككنيةينىٍبيىافأبكصى الحبفصى ٍرعىة:ىكصى كيكنىىىكبأًبيمحٌمدمكلىزي
باسـكسٌميتىذه فسٌميٍتتمؾى ليىافيبطفو التكأمىةكانٍتمعيىاأخته إف  ًشٌي،يقاؿي مىؼالقرى بنًتأمٌيةابفخى
أٍفيىمكت،فىمٍفسًمعىمنو قبؿى ًرؼى خى قدكافى معيففقاؿ:"ًثقىةكى ،ككثٌقوابفي كاحدو التكأمىة.كقدضٌعفوغيري

أفٍ "صالحبفصالحبفقبؿى سمٌياه حيفى كأبيزرعةى أبيحاتـ، عمىابًف كاعتيرضى فيكثىٍبت". يىختمطى
أبيحاتـ ابفي اًلح"،فيكأبكهالجٌده.كقاؿى الح،"كنبيىاف"كنيىتو"أىبكصى ابفأبيصى نىبياف"،إذىكصالحي

ا) اًلحمىكلىالتكأمىة2302(،ترجمة8/502أيضن :"نىبيافأبكصى أف  ًة،كذلؾى .كىكجد صاًلحمكلىىالتكأمى
في"التيًذيب"في حجرى ابفي ـي اًلح".فىتعقبواإلما صاًلحبفنىبياف،كنىبيىافييكنىبأبيصى اىكابفي صالحن

الحمىكلىىالتكأىمةىكجد صال4/405ًترجمًةصاًلح) :نىٍبيىافأبكصى اًتـ،فقاؿى أًبيحى ابفي ح(،قاؿ:"كأغربى
ىذالغيًرهكالليأعمىـ".كتعقبوفيترجمًةنبياف أرى ـٍ مكلىالتكأمًة؛ألىٌنوصاًلحبفصاًلحبفأبيصاًلحكل

( 10/416مف"تيذيبالتيذيب" ألف  ًة صاًلحمىكلىىالتكأمى جد  فقاؿىك فأغرىبى حاًتـ أبك "ذكرىه فقاؿ: )
الحبفنىبٍ امكلىالتكأمًةىكصاًلحبفصى امكلىىصالحن صالحن أف  :"المشيكري المعممي  الشيخي يىاف".كقاؿى

ٌنما عنو،كا  يحًؾذلؾى ـٍ ابنىول فإف  لوفيذلؾى اتـالدخؿى نىبيىافىذافىنبيىافأبكه...كأبكحى ًةىكابفي التكأىمى
ًبوًمفعنًدهىنىا الحعفأبي-يعنيفيترجمًة"نبياف"–جزـى رعةىإماـه،كحكىاهفيترجمًةصى ٍرعىةكأبكزي زي

(.2(،حاشية)8/502كالليأعمىـ".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)
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ا كلعفصى لحمىكلىالتكأمىًةشيئنا"اآلثاًر؛فإنٍّيالأعمميورى
(1). 

 فإف  شيئنا؛ ما عفراكو يرًك عمىمىفلـ أبيحاتـمط ًمعه ابفى أف  بذلؾى بافى كقد : قمتي
مىالؾ ـى اقدٍاإلما ًةرىألصالحن أحمد:"،(2)"عنويحمؿٍكلـٍامختمطنمىكلىىالتكأمى ـي اإلما مالؾكقاؿى

.(3)"يربًكىكىكطىاختمىكقدٍاصالحنؾىأدرىقدٍكافى

  

                                                           

الجرحكالتعديؿ)(1 مقدمة ابفأبيحاتـ، كالجرحكالتعديؿ)1/35( ابف4/417(، أبيمحٌمد تعميًؽ دكفى )
أبيحاتـ.

(.6/346مغمطىام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((2
(.4/417)مرجعسبؽذكرهـ،ابفأبيحات((3
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 المبحث الحادي عشر: 
 معرفتو ِبمذاىِب الرواةِ 

ـيأنا،حمفًالرٌعبديثناحدٌ"- بفايٌػػػػػعمتيػػػػػسمع:قاؿىإليٌكتبىيمافًيٌانًجىالجكزىعقكبىيىبفإبراىي
زيديىبفكرثىعفاألخذًعفمٌالثكرًعيدسىبففيافيسيسئؿى:اللًعبديقاؿىيقكؿيؽقًشىبفسفًالحى

 .(1)"ادريًّقىكافىوأنٌييعن.يونىرٍقىقكاكاتٌوعنٍذكاخي:فقاؿالشاميٌ

أمرىصاحبيمؤًمؤليالٌاديىزًبفسفالحى"-
ك(2) قاؿوأنٌمعيفبفحيىيىفعى... ؤممؤليالٌسفحى:

.(3)"أمكفمىكالبثقةوليسىالحديثًضعيؼي:فقاؿىعنوأبيسألتي.ابكذٌ

بىػػػػكتيمافًةمىثىيٍخىبيأىبفركٍبىبكأىناأى،حمفًالر عبدينا...ككفيٌ،مٌرًامًالعىيؾرًشىبفاللًعبدي"-
اللًعبدًعفيثىالحدًترؾىقدٍمدًيٍمىبففًحمىالرٌعبديكافى:قاؿةرىعىرٍعىابفىتيػػػػسمع:قاؿىإلي 
بذلؾىأنا،ةينىيىعيابفياهحكىماىعمى(4)امختاريًّكافىوفإن وذىبًمىلً:دمحمٌأبكقاؿى.يؾرًشىبفا

ـيناقاؿى،ةمىثىيٍخىأبيبفابكرأبك كافى:ةىينىيىعيبفسفيافيقاؿى:قاؿ،دنٍرًالبًبفةرىعىرٍعىبفإبراىي
 .(5)"وعنٍثيدٍّحىييالككافى،امختاريًّيؾرًشىبفااللًعبدي

  

                                                           

(.2/468(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
)ص:(2 الدكتكررفعتفكزمفيرسالتو عد  كقد يكتفيبيذه196( كىك رح، جى عبارةى "صاحبرأم" قكلو )

في مرةن فيمرتيف: استخدميا أبيحاتـ ابفى أٌنيكجدتي كالحؽ  بشيء، عمىأٌنومتيـ ليدٌؿ ىذاالعبارًة
أبيحنيفة)كىكضعيؼ،،-المؤلؤمٌ-الراكم في2191(،8/478كمرةنفيكصًؼاإلماـً .أٌماأبكهفقاؿى

صدكقنا"،منيا:) رىأمككافى صاحبى :"كافى  .652(،8/145،)1515(،3/336غيًرمكضعو
 .49(،3/15)مرجعسبؽىذكره(ابفأبيحاتـ،(3
المي"كالميختارٌية:((4 إلى ًشيعيًّانسبةن صارى ثـ  زيبىيًريًّا، صارى ثـ  ارجيًّا، خى كافى الث قىًفٌي، عيبىيد أىبي بف ختىاًر

عمٌي أميًرالمؤمنيفى نًفٌيةبعدى ًةمحم دبفالحى ًبإمامى كيسىاًنيًّا،قاؿى الليعنيمىا-كى -رضيى يدعكالناسى ،ككافى
أٌنومٍفرجاًلوكديعاًتو، ييظًيري إليو،ككافى ًمفمذىًبو:أن ويىجكزي عمكمنامزخرفةنًبترىىاًتوينكطييىاًبو.كى كيىذكري

كالبىدىاءفي ًمـ. عى مىا ًخبلؼى لىو يظيرى أٍف كىك فيالًعمـ البداءي : مىعافو لىو كالبىدىاء تعىالى. عمىالًل البىدىاءي
كحكىـ.كالبى اأرادى عمىخبلًؼمى لوصكابه ،ثـ اإلرىادة،كىكأٍفيظيرى ًبشيءو فياألىمر:كىكأٍفيأمرى داءي

بعدىهًبخبلؼذىلؾ".ينظر:الٌشيرستىاني،الًممىؿكالنٍّحؿ) آخرى ًبشيءو  (.148-1/147يأمري
 .375(،ترجمة5/80)مرجعسبؽىذكره(ابفأبيحاتـ،(5
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 المبحث الثاني عشر: 
 بالوْحَداف، وبالرّاوي واحٌد ىو، أـ اثَناف معرفتو

 

 المطمب األوؿ: معرفتو بالوْحَداف:
مفأك الحديثًمعرفتييـنكعهميٌـّ كاحدهراكوإال يـعنٍكًرٍيىلـذيفىال الركاةيكىـ"،نكاًععمكـً

كمثاليـ:.(1)"اصحابيًّيكفٍلـٍإذاالمجيكؿمعرفةيالعمـًىذاكفائدةي،فقط

يأبًابفيأنا،حمفًالر عبدياثنىحد .رمًعتىميعنوركل،(2)...عفركل:مٌصرًالبىذقًنٍميبفكبيأي "-
كأرجيبصرمٌّشيخهذنقًميبفأيكبي:يقكؿعيفمىبفىىحيىيىسمعتيقاؿىإلي كتبىفيماخيثمةى

 .(3)"رمًمعتىغيريعنوركلاأحدنأسمعٍلـٍ:دمحم أبكقاؿى.أسبىوبًيككفىالأفٍ
،المبارؾًكابفً،ةيٌعطًبفحيٍدىكري،ييعةىلىابفًعفركل.(4)يٌحًبىالسيسيٌقدًالمىعدسىبفديمحم "-

ـيال:دمحم أبكقاؿى.الحصىبفصفكافيعنوركل عبدينافكاف،صىغيرعنوركلأعم
 .(5)"كؿجييمىشيخهفقاؿىعنويأبًسألتيقاؿحمفًالر 

 

 مطمب الثاني: معرفُتو بالرّاوي واحٌد ىو، أـ اثَناف:ال
،يعيٌبًالس إسحاؽىأبيعفركل،يٌماىًالبىسمـميبفمركعىبفبيعةىرىكلىمى:اللًعبدًبفبلؿيىً"-

ـي:عنوركل ـىبفمسم :دمحم أبكقاؿى.ذلؾيقكؿيأبيسمعتي،اضفي بفكىبلؿ،إبراىي
.(6)"-اللشاءىفإ-ذاىىاللًعبدًبفيىبلؿىكيٌانًاسىرىالخياشـىىأبكبلؿىً

                                                           

الحديث)ص:نكرالدٍّيفعتر،((1 (.136منيجالن قدفيعمـك
أبيحاًتـ.(كذابي (2 لوابفي ضى
.924(،2/258)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((3
4) )( "3/211قاؿالس معانيفي"األنساب" مفتحًتيىاالسيبىًحيٌ(: المنقكطًة الباًء كفتًح الميمًمة السيًف بضـً :

ة،كىي بكاحدة،كفيآخرىاالحاءيالمييممة.ىذهالنسبةظنٍّيأن ياإلىالسيبحى المنظكمةيالتيييسبٍّحكفى الخرزي
 بياكيعد كنىياعندىالذٍّكر،كاللأعمـ".

 .1432(،7/262)مرجعسبؽىذكرهابفأبيحاتـ،((5
 .312(،9/78)المرجعالسابؽ((6
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 المبحث الثالث عشر: 
 معرفتو بتواريِخ الرواة

 

 المطمب األوؿ: معرفتو بوفيات الّصحابة:
ذىيفةبف"عامري- ٍيـأبكحي ـي،صحبةهلوالعىدىكٌم.جى .(1)"الكفاةقدي

.(2)حدأييكـىدىشيًاستيصحبةهلو.اللًعبدًبفابرجىكالدي.اـرىحىبفمركعىبفاللًعبدي"-

 المطمب الثاني: معرفتو بوفيات غيرِىـ مف الّرواة:
ـي بفاكناًئؿً،عطىاءبفالكىابًعبدً:عفركلاليىمىذىاًنٌي.يىعيشبفأحمدىبف"إبراىي

ر اًنٌي.ًىشاـبفعمركأمي ةىكأبي،إسمىاعيؿىبفكمىالؾ،نىًجيح عنونكتبٍكلـٍبيىمىذىافبوامىررنىالحى
.(3)"صدكقناككافىتكفيىكقدٍسبعوسنةًفيكانصرٍفنىا،كمائىتيفكخمسيفىخمسوسنةًفي

 المطمب الثالث: معرفتو بتاريِخ قدوـِ الراوي مدينًة َما:
في" :ارخبىاألىاةًكركىاآلثارًناقمةًبتاريخًيدعًسىبفحيىيىمعرفةًمفرىكًذيمابابقاؿى

ـىبفديمحمٌنا،فحمىالرٌعبدثناحدٌ افىم السٌأزىرىسمعتيقاؿى،ميٌعىبفمركعىنا،يبعىشيبفإبراىي
،يفكتسعًأربعوسنةىكخرجتي،كتسعيفىلإحدىسنةىالككفةىقدمتي:يقكؿكفعىابفىسمعتيقكؿيى
اطي الخىافرىمٍعًككافىماعة،الجىيقاضًككافىاكسنديرٍكيكرأيتييمى،لىبيأىبفحمفًالرٌعبدىأيتيرىفى

كيؼىنيف،سًبعشرًغمطى:كقاؿرهفأنكىعيدسىبفحيىيىلًىذافذكرتي،بىٍكىبفيدزىحديثىإلي ينقؿي
ثمافوسنةىـياجًمىكالجى:صحفٍأبكقاؿى؟(4)ـاجًمىالجىفيدىقًفيكىكيمىلىأبيبفالرحمفًعبديرل

إحدلسنةىالككفةقدكمويكافىنيفسًبعشرًغمطىافمٌالسٌأزىرىأف عنييى:دمحمٌأبكقاؿ.كثمانيف
.(5)"عيفكتسًلإحدىفقاؿ،كثمانيفى

                                                           

.1785(،6/320)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((1
.530(،5/116)المرجعالسابؽ((2
.215(،2/88)المرجعالسابؽ((3
ابفاألثير،((4 في: ماًجـ الجى ديًر األىشعىثفيكقعًة بًف الٌرحمًف كىعبد الثقىفٌي، الحٌجاًج اقتتاًؿ كتنظرقصةي

 (.3/494لكامؿفيالتاريخ)ا
 (.1/250)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((5
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 المبحث الرابع عشر: 
 معرفتو بالَمَوالي مف الرواة

ًليٌعٍمرىافأبيبفسفيافبفعييىينىة" -  .(2)مٌكة"سكىفىككفيٌّ.محٌمدأبك،(1)لىيـمكلىن،الًيبلى

بىير،بفاللًعبدًبف"محم دي- بيًرمٌأحمدىأبكالز  بفامىالؾعفٍركل.أىسىدًلبًنيمكلىىالككًفيٌالز 
يدبفككثير،الثكرمٌكسفيىافى،إسحاؽأبيبفكيكنسى،كؿػػػػػػػػػػًمغٍ ركلمىعبد.بفكمىسر ة،زى
كنىصر،الن اقدكعمرك،شيبىةىأبيابنىاكعثماف،بكركأبك،نيمىيربفاللًعبدًبفمحٌمدي:عنو
ميٌبف .(3)طىاىر"كابنيو،كالقىكاًريرمٌ،عى



  

                                                           

ًلٌي:"بكسًراليىاء،ىذهالٌنسبةيإلىبىنيًىبلؿ،كىيق((1 أبكالًيبلى ـي إلييىاكالءناإلما لتالكيكفة،كالمينتسبي بيمةهنىزى
الٌسمعاني، ؿ". مفبىنيًىبلى ًلٌي،مكلىىامرأةو الًيبلى محٌمدسيفيافبفعييىينةابفأبيًعٍمراف،كاسمومىيمكفي

 (.13/440األنساب)
 (.1/32تقدمةالجرحكالتعديؿ)((2
 .1611(،7/297ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
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 المبحث الخامس عشر: 
 معرفتو بأوطاِف الرواِة وبمدانِيـ

كبفؿيػػػاعيػػػػػإسمى" - :مكلىػػػػػػػػإبراىبفـًػػػػالحى ـى عفركل(1)القيرىلكادمأىؿًمفعف افبفعثمافىي
 .(2)أبي"عنوركل،القيرىلكاًدمأىؿًمفٍنىصربفًزياد

ٍخمىدبف"ًخدىاش- كلالبىحًر.شاطئًعمىأطرابمسىنزيؿيالبىصرٌم.مى ،الن ًبيؿعىاًصـأبيعف:رى
ةى،األنصاًرمٌاللًعبدًبفكمحٌمد ًليدكأبي،كقىًبيصى ٍفصبفكقىيس،الكى عنوكتبتيالداًرمٌي.حى

 .(3)"دكؽصىكىكبأطرابمسى

بصرمٌّ،يؾتًالعىكلىمىدًرٍالكىبفاجًج الحىابفيكىك،يٌكًتىالعىاـطىسٍبًأبك.اجالحج بفةيبىعٍشي"-
.(4)"طيٌاسًكىوأصمي

  

                                                           

مًكم،معجـالبمداف)((1 القيرىل".الحى ،مفأعماًؿالمدينًةكثيري المدينًةكالشاـً بيفى  (.5/345"كىككادو
 .558(،2/166)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((2
.1788(،3/390)المرجعالسابؽ((3
(.1/126)المرجعالسابؽ((4



 
 

151 

 المبحث السادس عشر: 
 معرفتو بالعرِبّيِة، وأصَحاِبيا

بفالحسًفالٌرازٌم،قاؿى - الرحمًف،ناأبكمًعيفالحسيفي بف"حد ثناعبدي أناعمىىأحمدى :رأيتي
 نبؿكىٍببلن  .(2)"(1)-يىعًنيالفىٍركالغىًميظ-حى

بفشىب ة - "عمري
سىاميرا.ركلعف:(4)بفعيبىيدةىالن ميًرمٌ(3) البصرٌم،نزيؿي الن ٍحًكٌم يد أبكزى .

بفعمٌيالمي قىد ًمٌي،كزيدغيندىر،كعبًدالكىاًبالث قًفٌي،كأبيعبيدىةىمىعمربفالميثنى،كعمرى
 اًطٌي،كمحم دبفأبيعًدم،كمسعكًدبفكىاصؿ،كالن ضًربفكثير.كتبتي بفيىحيىىاألنمى
: أبيعٍنوفقاؿى سيئؿى الر حمًف،قاؿى كأدب،ناعبدي بي ةو عرى عنومعىأًبيكىكصدكؽهصاحبي

دكؽ" نيمىيرمٌّصى
(5). 

 

 المبحث السابع عشر: 
 ؤىمعرفتو بتعبيِر الرّ 

درىبيكبثىعمي كأف المناـًفيرأيتي:يقكؿةىعىرٍزيأباسمعتي:قاؿىحمفًالرٌعبدياثنىحدٌ" -
ولى(6)

 .(7)"مـكالعًبالخيرًفاشتيرى،يشتيرىأفٍهتعبيري:دمحمٌأبكقاؿى.اؽقىدًخطكطه

                                                           

كًؼ(1 الص  :كثيري كىٍبؿه .(3813:لسىافالعىرب)صابفمنظكر،ثىًقيؿ".("فىٍركه
2)()1/307.)
اكبيرنا(3 حتىدىب ا...شيخن شىب ا...كعاشى وكتقكؿ:ياًبأًبيكى شبةىألٌفأم وتيرقصي نماسمٍّيى شب ةىزيده؛كا  ("كاسـي

 .865(،ترجمة5/2093خب ا".ياقكتالحمكم،معجـاألدىبىاء)
إلىب(4  ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽنينيمىيربالكالء.ينظر:(منسكبه
5)()6/116،)624. 
كد".لسافالعرب)ص:((6 (.250البيٍردجمعيا:"أىٍبرادهكأىٍبريدكبيري
(.1/346)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((7



 

 

 
 

 الفصُؿ الثالث
 بي حمِف بِف أَ منيُج اإلماـِ عبِد الرَّ 

 جاؿالرّْ  اتـ في تعديؿِ حَ 
 

 ،عدََّليـج مف الرواِة الذيَف نماذِ بذكِر  تطبيقيَّة)دراسٌة 
 ـ(وأحكاـِ أبيو أبي حاتِ  ه مف النُّقاد،ومقارنُة أحكامِو بأحكاـِ غيرِ 

















 
 

153 

الحديثً عمكـً مفأجؿٍّ الٌركاًة كتعديًؿ جرًح ـي الٌديفي،كعم ًفظى حي أىًؿ،بو بيفى ميٌيزى كًبو
كالحديثً أىًمو،الركايًة مف ليسكا مىف أفذاذن،كبيفى رجاالن العمـً ليذا عمىعيًنو اللي صنعى اكقد

الشأفً ليذا الثقاًتمفالٌركاة،خمقىيـرٌبنا لبياًف منيـضبطنا،فتصٌدركا كمىفىـ،كمفىـأقؿ 
الٌزيًغكالًبدىع،مفالٌضعفاءً العىنىاءى،كمفىـأىؿي ٌؿعنؾى بىاًرييىاكأع،كغيًرذلؾ."فىخى ،ًطالقىكسى

أىؿًمفٍخاطبهطبىخىئفلًكىابر،نًالمىعمىقةينادًالزٌتٍبىطىخىلى،ابركىاألىاظف الحيىىؤالءكاللىاللًكىفى
وبًجاءىامىمتابعةًإظيارًكبً،ةًنالسٌاهجىبًكى،ريعةًالش مسافًكبًاإلسبلـًسيؼًبًىكماإن فىدعًالبً
(1)"الفذٍالخيفمًاللًبًنعكذيفى،-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-سكؿيالرٌ األئٌمةاألعبلـكافى .كًمفىؤالًء

أبيحاتـ لتعديًميـ،ابفي أقكاالن فيالٌركاًة يقتضيو،كأخرلتجرحيـ،فىأطمؽى ما حسبى ذلؾى كؿ 
ىكلن،اجتيادهفيالٌراكم ًفيالًعصمىةىًعيند الىنىحفي"فىأكحٌظنىفس؛كمعذلؾ،أكتعٌصبو،دكفى

رحًأئم ةً كىابنالٌناسًأكثىريىيـٍلًكفٍكىالت عًديًؿ،الجى طىأنكأىٍندىرىيـٍا،صى افنكأىشىٌدىيـ،خى عىفكأىبعديىيـٍا،ًإنصى
اميؿً ذا.الٌتحى ٍرح،أىكتىعًديؿوعمىات فقيكاكاً  ،عميوًكىاعضيٍضًبو،فتمىس ؾٍجى ،تتجاكٍزهيكالىًبنىاًجذيؾى
.(2)"ًبوًعبرىةىفىبلىًمنييـ،شذ كمىفٍفىتٍندىـ،

الفصؿى ىذا فيكأعقدي الٌرحمف عبدي ـي اإلما استخدىميا التي التعديًؿ مصطمحاًت لبياًف
ًمٌمفعٌدليـ،الرجاؿً نماذجى قكًلو،كأدرسيـ،كأذكري بيفى أبيو،كأقارفي كغيرهمفاألئٌمة.،كأحكاـً

ـىعيرفىو وكاص،حتىنعم .-بإذًفالل–باحثًكمقاصدهمفىذهالمصطمحاتفيىذهالم،طبلحى

  

                                                           

 (.11/82ينظر:الٌذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((1
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((2
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 المبحث األوؿ: 
تدؿُّ عمى المبالغِة في التوثيؽ الرواُة المعّدلوَف باستخداـِ مصطمحاٍت 

التياستخدمىياعبديالٌرحمًفكفييامبالغةهفيالتكثيؽً فيأئٌمةوياإٌنماقالى،كالمصطمحاتي
معركفيف األئٌمة،أعبلـو ىؤالًء أكصاًؼ ببياًف التيخٌصيا كالتعديؿ" الجرًح في"تقدمًة ،كذلؾى
أحكالًيـ كشرًح : فقاؿى أقكاًليـ، كجمًع ةًم األئًالءىؤىاؼًأكصىبعضىنشرحىأفٍارطنىشىان كيقدٍ"،

،اكتابنىأكؿٍّفيمحديثًلًىـادىانتقركًنى،يميـكتعدًيـرحًجىفمًاإلينىكقعىامىكنخرجى،ادًق الن ذةًيابًالجى
نىنغًيوفًيككفىأفٍرجكنىابمىىـبعدىمفٍذاكركفىنحفيكىذلؾىمفٍاإلينىىيىانتىامىىعمىتيناأىدقٍفى

الجيابذىة.(1)"اللشاءىإفٍككفايةه ىؤالء كثٌقيـأٌما ىىذهكاصًطبلحا،الذيفى في فىيي فييـ تو
 المىطالب:

 

، َنِسيَج َوْحِدِه في الِحفِظ في المطمب األوؿ:  قولو في الراوي: "كاَف باِرَع العمـِ
 زماِنو، ال يتقّدمو َكبُير أَحد":

" ًمف: فاعؿو اسـي فيالمغًة كؿٍّفيتىـ باًرعهفيك،كبىريعىكبىراعةنابيركعنيىٍبريعيبىرىعىكالبارعي
فىًضيمةو عيارًكالبى،هكغيرًمـًالعًفيوأىصحابىكفاؽى،ماؿوكجى، ا: فيوأىصحابىفاؽىذمالٌأيضن
كحًده"فى(2)"دًالس كدى ييضرىبيبؿكى،دحالمىفيًإالٌقاؿيييكال،فعكؿمىىبمعنىفىًعيؿهيك.أم اقكلييـ"نسيجى

.(3)"عصًرهكاحديبلففيناكقكلًكىك،مىٍدًحوفيبيكًلغىمىفٍلكؿ مثبلنفيالٌمغةً

أتىعمى اكقد مفالمشرًح كاحدو غيري السٍّكٍّيت،كيٌيفغىلمفظىًة في"،كابًف بلحًإصٍفقاؿى
اإذىكبىالثٌأف وكأصمي،هغيرًأكمـوعًفيولىوىبٍشًالذمالٌجؿًلمرٌهكحدًيجيسًنىىكيـكقكلي":"ؽنطًالمى
ذى،هغيريوالًكىمنٍعمىجنسىييلـٍاكريمنكافى ةًعدٌلدنسىوالًمنكىعمىؿىمًعياسنينفًاكريمنيكفٍلـٍاكا 
قيتىيبةىفي"أدًبالكىاتب"،(4)"ابكىأثى ابفي السٍّكٍّيًتفيالمكضًعاألكًؿنقؿى لكٍف،كنحكماقالوابفي

                                                           

 (.1/219الجرحكالتعديؿ)تقدمة((1
 (.260لسافالعرب)ص:ابفمنظكر،((2
 (.4406)ص:عالسابؽالمرج((3
 (.315إصبلحالمىنًطؽ)ص:ابفالسٍّكٍّيت،((4
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أبكًىبلؿالعسكىًرٌمفي"،(1)"اؿجىالرٍّمفكريـولكؿٍّذلؾىفقيؿىزاد:" ،"اؿمثىاألىرةيىمٍجىككقكًليماذكرى
":  .(2)"ولىظيرىنىالأم:هكحدًيجسًنىفبلفكأضاؼى

لمٌرجًؿالذماليكادييكجديلو كحًدهإٌنمىاتيقاؿي نسيجى إذفًمفخبلًؿمىاتقٌدـأف  :فبٌيفه قمتي
التعديًؿفًييبذىامفأرفًعمصطمحاًت،كفريديدىىًره،كحيديعصًره،منقطعيالقىًريف،كالنىظيره،كيفؤه

أبي ابفي تًحاالتيقالىيا مراًد كمعرفةي كاألمثاؿاـ. بطريؽالرجكعإلىكتبالمغة الناقد ،إلماـ
الدكتكرإبراىيـالمدىييش:"،قرينةهمفأٌىـالقرائًفالمكصمًةإلىفىيـعباراًتو رحًالجىةىأئم إف قاؿى

الليرحميى–كالتعديؿً يىاحهأقحىبهرىعى–ـ ألفاظًسيركفى، كمخىفي عاتًاطبىيـ العىرًب،مىيـ سىنىًف ى
ب،انًفجىمًالمغةًـمراعاةييألفاظيًارسة.ففًدىكالميمـًبالعًاسهلومسىككفيايىةنفيمىيـ،خاصٌاتًكليجى

زمانًعركؼيالمىكاالصطبلحيكالمكاضعةي مفٍفي مىآخىجانبويـ، إدرىر، فىاكًع المييـ ،خاطبًيـ
انييامعىياكبيفىبينىيككفىفٍأيـ"ألفاظًكمففصاحةً.ارةطاب،كلطيؼاإلشىزالخًومكجىكاستيعابى
أفٍكالمطابقةيقة.كمطابىمناسبةه أفٍكالمناسبةيانييا.لمعىكالبًكالقىاأللفاظيتككفى: المعنىيككفى:
.(3)"فستحسىمياؽوؿ،أكالتفىعمىمستىرؼوعياأللفاظ،إمالًببعضًيميؽي

اتـىذاالت ابًفأًبيحى ـي فيالراككاستخدا فيأثناًءترجمًتواإلماـعبيرى بفاشيعبىةىمجاءى
اج ج   قاؿَ  ،ينيّ دِ المَ  بف عميّ  نا ،ؿنبَ حَ  بف أحمدَ  بف حُ الِ صَ  نا ،حمفِ الرّ  عبدُ  اثنَ حدّ ":،ففييىاالحى
 سأؿُ يَ  كافَ  قتادةَ  أفَّ  ،رمَ عْ مَ  يثنِ حدَّ  قاؿَ  ،بارؾِ المُ  بف اللِ  عبدُ  نيثَ حدَّ  قاؿَ  ،دسَ أَ  بف زَ يْ بَ  سمعتُ 

 هِ وحدِ  نسيجَ  ،العمـِ  ارعَ بَ  تادةُ قَ  وكافَ  :دمحمَّ  أبو قاؿ .-ونفسِ  حديثَ  ييعنِ  - ويثِ حدِ  عفْ  ةَ بَ عْ شُ 
 حديثِ  في إليو يرجعُ  حاًل مَ  ونفسِ  مف شعبةُ  فحؿَّ  ؛أحدٍ  كبيرُ  موتقدَّ يَ  ال ،وانِ زمَ  في فظِ الحِ  في
.(4)"ونفسِ 

أىبي فيوابفي :فىالٌراكماٌلذمقاؿى  حاًتـقكلتىوىككماترجمىوفي"الجرًحكالتعديؿ"استقبلالن
 :ـػػػيبعضُ  اؿَ ػػػػوق يز،زِ عَ  بف ادةتَ قَ  بف ةَ امَ عَ دِ  ابفُ  وىو ،يّ صرِ البَ  يّ وسِ دُ السَّ  ةَ امَ عَ دِ  بف ةُ ادَ ػػػتَ قَ "

 يـرِ كَ  بف يززِ عَ  ابفُ  :يـبعضُ  وقاؿ ة،يعَ بِ رَ  بف رومْ عَ  بف يززِ عَ  بف ةابَ كَ عُ  بف ةامَ عَ دِ  بف قتادةُ 
 ابَ أ ىكنَ يُ  ،ىعمَ أ وكافَ  ة،بَ مَ عْ ثَ  بف ؿىْ ذُ  بف افبَ يْ شَ  بف وسدُ سَ  بف ثارِ الحَ  بف رومْ عَ  بفا

                                                           

 (.52أدبالكىاًتب)ص:ابفقيتىيبة،((1
ميرىةاألىمثىاؿ)(2  (.2/303(العسكىرم،كتابجى
كالتعديؿالميديًيش،مصطمحاتاألئمٌ((3 مقاًصًدىـفيعباراًتالجرًح الميكصمةيإلىفىيـً القرائفي ةالخاٌصة،كيمييا

 (.49)ص:
رًحكالتعديؿ)((4  (.1/127ابفأبيحاتـ،تقدمةالجى
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 ،شعبةُ  :عنو روى .يؿفَ الطُّ ي بأو  ،سجِ رْ سَ  بف اللِ  وعبدِ  ،الؾمَ  بف سأنَ  :فعَ  وىرَ  ... ابطّ الخَ 
  .ذلؾ يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  .اـوىمَّ  ،ةوبَ رُ عَ  يبِ أ بف يدعِ وسَ  ،يّ ائِ وَ تُ سْ الدَّ  اـوىشَ 

 اللِ  وعبدَ  ،انسً أ الّ إ -ـوسمّ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ - بيّ النّ  أصحابِ  مف يمؽَ  لـْ  يقوؿ ووسمعتُ 
 اللُ  ىصمّ - النبيّ  عيدِ  في اصبيً  كافَ  ونَّ أل  يؿفَ الطُّ  باأ يذكرْ  لـْ  :دمحمّ  أبو قاؿَ  س،جِ رْ سَ  بف

 . (1)"-ـوسمّ  عميو

:راويأقواُؿ الّنقاِد في ال -

يىا، بعضى ىنا كلكٌنيأسكؽي ، أفتيحصرى مف أكثرى بىًؿ الجى الًجيبًذ فيىذه الٌنقاًد كأقكاؿي
الاستقصاءن أحفظيمٍفقىتىادىة"(2)تمثيبلن سىعيدبفالميسىٌيبيقكؿ:"ماأتاًنيعراقيٌّ :فىكافى

،كقد(3)
رأىيتي بفالميسىٌيب:مىا ًليسىعيدي "قاؿى نفسيو: قىتادة :قاؿى قاؿى ًفيوًمنؾ، ييختمىؼي عم ا أىسأىؿي أحدنا

يىسأىؿعنو" ـى ًفيوفىًم ًفيو،فأم امىاالييختمؼي :ًإن مايىسأىؿمىفيىعًقؿعم اييختىمؼي قمتي
بٍكر(4) ،"ككافى

 اٌلذمىكأحفىظي رأىينا مىا مىفرأىينا، إلىأحفًظ يىنظرى أٍف أرادى "مىٍف يقكؿ: الًل مٍنو،كالابفعبًد
 لعمرى ًبالحديًثكمىاسًمعىوفىمينظٍرإلىىقتادةى،كالٌسياؽي ،أٌما(5)"-يعنيابفشىب ة–أحرىلأٍفيأتيى

 فقاؿى ًفيوشيئنا، يقيٍؿ ـٍ فم عفشىيءو سأىلورجؿه بىةفىقٍد ،أسأؿي-يعنيالٌرجؿ–أبكًقبلى :مىفأسأؿي
فبلننا؟قاؿى :أسأؿي :ال،قاؿى ٍؿقىتىادة"فبلننا؟قاؿى :نعىـ.سى قتىادة؟قاؿى :أسأؿي (6):ال،قاؿى ابفي ،كقاؿى

                                                           

 .756(،ترجمة7/133(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
2) ا( الطبقات سىعد، ابف فيو: أقكاؿو كمزيد ترجمتو، في )كيراجع الكبير9/228لكبير التاريخ البخارم، ،)

كالتاريخالٌصغير)7/185) معرفةالثقات)1/318(، الًعجمي، ترجمة2/215(، الكىبلبىاذم،1513(، ،
( البخارم 2/619رجاؿصحيح ترجمة ،)984( مسمـ رجاؿصحيح كيو، مىٍنجي ابف ترجمة2/150، ،)

األىكلي1378 ًحميىة األصفىياني، نيعىيـ أبك ،( 2/333اء ترجمة أنباًه198(، عمى الٌركاة انبىاهي الًقفًطي، ،
( اة )3/35الٌنحى كالمغىات األسماًء تيذيب الٌنكىكم، ،)2/57 ترجمة الكىماؿ66(، تيذيب الًمزٌم، ،

(23/498 ترجمة الحٌفاظ)4848(، تذكرة الٌذىبي، ،1/122( اإلسبلـ تاريخ أعبلـ3/301(، سير ،)
( 5/269النببلء ،) حجر، )ابف التيذيب (8/351تيذيب الخىزرىجي، الكىماؿ، تيذيًب تذىيًب خبلصة
 .(315)ص:

 (.7/133(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
 .4052(،ترجمة1/417محٌمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف)((4
 .(7/133)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(5
نفسالصفحة.المرجعالسابؽ،((6
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الٌناس" أحفظي "ىك كحم اد،(1)ًسيًريف: ًمفالٌزىرٌم، أفقوى ء ًمفىؤالى أرى ـٍ "ل : مىٍعمىريقكؿي ككافى ،
اتـ:يعًنيفيالث (2)كقىتىادة" أًبيحى ابفي قاؿى مثمىو، "لـأرى شعبةبفالحجاجيقكؿ: ،(3)بًت"،كذا

عبدي كركل قتادة"؟، مثؿي الٌدنيا في "ككافى سيفياف: قاؿى لقىتادةى، حديثنا لشيعبةى سيفياف ذكرى كلٌما
،كقاؿ:مىافي يىعنيالحديثى ريد عمي  ألحدو قتادةىيىقكؿ:"مىاقمتي :سمعتي الٌرزاًؽ،عفمىٍعمىر،قاؿى

ًفيياًبشىيء" إذاسمعى(4)القرآًفآيةهإاٌلقٍدسمعتي يىحيىبفسىًعيديقكؿ:"قتادةيحاًفظه؛كافى ،ككافى
ًمقىو" عى لعبًدالر حمًفبف(5)الشيءى :قمتي ًمٌيقاؿى الر حمًف،عٍفأبىيو،عٍفعىٍمركبفعى عبدي ،كقاؿى

أبي مىيد،فسمعتي مثًؿحي مسيفى :قتادةيأحفظيًمفخى ،فقاؿى يدالط كيؿفيحديثو مى يقكؿ:مىيًدم:"حي
مىيًدم" ابفي صدىؽى
بفمىنصكر،عىفيىحيىبفمىًعيف:"ثقة"(6) إسحاؽي ،كقاؿى

،ككذافيركايىًة(7)
فيقىتادة؟فقاؿ:ًثقىةه(8)الدارًميٌ أحده طىٍيمىاف:"قيؿليىحيىى:طىعىفى ،كقاؿابفي

،كسمعىأبكحاتـ(9)
فجعؿى ذكًره، في فأطنبى قتادةى ذكرى حيفى نبؿ حى بف كمعرفًتوأحمدى كفقًيو، عمًمو مف يذكري

بتفسيًرالقرآًف،كباختبلًؼالعمماء،ككصفىو يقكؿ:"عالـه باالختبلًؼكالتفسيًر،كغيًرذلؾ،كجعؿى
أن و:"أحفىظيأىًؿ حنبؿى ابفي فمىعٌؿ"!،كذكرى قاؿ:قم ماتجديمىفيتقد مو،أم االًمثؿي ـ  بالحفًظكاًلفقو،ث

البصرًة،الي سميمافي مرةنكاحدةنفحفظىيا،ككافى سمعيشيئناإاٌلحًفظىو،كقيًرئىعميوصحيفةيجابرو
العممىاء" مف ككافى يسألكنىو؛ إلىىحفًظو كأٌيكبيحتاجكفى الت يًمٌي،
يقكؿ:(10) زرعةى أبك "ككافى ،

ييكنس" ـ  :ث بفعيبىيد؟،قاؿى لو:يكنسي أبكحاتـ(11)"قتادةيمفأعمىأصحاًبالحسىف،قيؿى ،كقاؿى
ـ  ث الٌزىرٌم أنىس أصحاًب "كأثبتي كزاد: "أعمى"، : بدؿى "أكثر"، قاؿ: لكٌنو قكًلو، مثؿى الرازٌم

                                                           

 .(7/134(ابفأبيحاتـ)(1
 .(7/134)المرجعالسابؽ((2
 (.1/147(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(3
 (.7/134ابفأبيحاًتـ،الجرحكالتعديؿ)((4
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((5
 (.7/134)المرجعالسابؽ((6
 (.7/135)المرجعالسابؽ((7
 .16،17(،ترجمة2/179ريخابفمًعيف)محٌمدعثماف،مكسكعةتا((8
أبيزكرٌيايحيىبفمعيففيالرجاؿركايةابًفطٍيمىاف((9  .60(،ترجمة46)ص:،ًمفكبلـً

 (.7/135)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((10
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((11
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ًمفعمماًءالن اًسبالقرآًف(1)قتادة" ضمٌنوأبكحاًتـالبسًتٌيابفحٌباف"ثقىاتو"،قاؿ:"كافى ،كحيفى
مفحف اًظأىًؿزماًنو" ثقةن،،(2)كالًفقو،ككافى ٍفكافى فيوقتادة:"قتادةيكا  الدارقيطًنٌيفيحديثو كقاؿى

.(4)،كقدعٌدهمف"أصحاًبابًفًسيريفالحف اظ"(3)كزيادةيالثقًةمقبكلةهعندىنا،فإن ويدلٍّس"

فيترجمتًوفيكتًبو الذىبي  افظهففي"الميغني":"،كأسيبى ،ف"يزامًكمثموفي"ال،(5)"ًثقىةحى
"،(6)"تبٍثى":كزاد في"الًعبر"،"صرةالبىأىؿًـعالًكىك: "،(7)كذا ،ةيمىالعبٌلالحافظيكفي"التذكرًة":
د...بلـاألعٍاألئٌمةأحد"كى،(8)"رسٍّفىالمي بًحٍفظوككافأحى ثىؿي ٍفييٍضرىباٍلمى ،(9)كذافي"التاًريخ"،"مى

"الٌنببلء" (10)كفي "حاًفظي ٌدثيفىريفىالمفسٍّقيدكةيالعىٍصًر،: الًعمـ"كالميحى أكعيًة مف كافى كفي،...
الفتح":،(11)"ةعىالرابًالطبقةًرأسيكىك،تبٍثىثقةه"تقريًب"العسقبلنٌي:" األثباتًأحدي"كفي"مقدمًة

.(12)"فظالحًفيالمثؿيبوضربيييكافىالمشيكريفى

:لكٍفعمىجبللىًتو مامًتو،قمتي بالقدرًفقدري،كعمكشٍأًكه،كا  مدٌلسنا،ميى عفكيرسؿي،ككافى
ا. يسمٍعمنيـأيضن ـٍ ل أناسو

فقدذكرعٌدةهكبلمىوًبالقىدىر:

كبة،أىًبيٍبفسىًعيدكىافى"ف كفيقكليامىكغيرىيالٌدٍستكائيكىشاـعىري قىتىادةيقىاؿى: شيءوكؿ :
.(13)"اصيعىالمىإال بقدرو

                                                           

 (.7/135)،(ابفأبيحاتـ(1
 (.5/322الثٌقات)ابفحٌباف،((2
 (.370اإللزىامىاتكالت تىب ع)ص:(الٌدارقطني،(3
 (.8/127ينظر:الٌدارقطني،الًعمىؿ)((4
 .5028(،ترجمة2/118الٌذىبٌي،المغنيفيالضعفاء)((5
 (.3/385الذىبٌي،ميزافاالعتداؿ)((6
 (.1/112الذىبٌي،الًعبىرفيخبًرمىفغىبىر)((7
 .107(،ترجمة1/122الذىبٌي،تذكرةالحٌفاظ)((8
 .229(،ترجمة3/301الذىبٌي،تاريخاإلسبلـ)((9

 .132(،ترجمة5/270الذىبٌي،سيرأعبلـالٌنببلء)((10
 .5518(،ترجمة453ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((11
 (.458ابفحجر،ىىدمالٌسارم)ص:((12
 (.3/303الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((13
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 قاؿى(1)بذىكٍشىابفيكذكرى ،(2)"اياحنصًالبصرةًمسجدًفيدرًبالقىصيحييىقتادةىتيسمع":
سىٍعد: ابفي حيىيىسألتي":يٌمًرىالحضٍدمحم بفأحمديكقاؿى،(3)"درالقىمفبشيءويقكؿيكافى"كقاؿى

داعيةنكافى:فقاؿىب؟يكذًكافى:لوفقمتيو،حديثىتكتبٍال:فقاؿىيد،بىعيبفركعمٍفعىيفعًمىبف
قتادةىمعىيـ،كفبلننا،فبلنناقتكثٌـىفمً:لوفقمتيو،ينًدإلى يـ،حديثًفيصدقكفىيىكانكا:فقاؿى،كعد 
حمفًالرٌعبدىإف ":سىًعيدبفىييحلًقمتي:دينيٌالمىبفعميٌكقاؿ"،(4)"ةبدعىإلىيدعكفىيككنكاكلـٍ
ـ ؟اقكمنكذكرىة...ادبقتىتصنعيكيؼى:ؿىقا،إليياعكيدٍبدعةوفيارأسنكافىفمىكؿٌاترؾٍ:يقكؿ ث
اًنٌي:"،(5)"كثيرنااناسنتركتيالضربىىذاتركتيإف :حيىيىقاؿى الجكزىجى مكفىيتكمٌقكـهككافىكقاؿى
،يفًالدٌفيىـاجتيادًمفرفكاعىالمىيـ؛حديثىالناسياحتمؿىعميو،كييتىكىى ـييزىف مفمنيـرًدىالقىفي

فب،الكذًييـعمىـييتىكىٌلـيث،الحدًفييـكأمانتً،يـألسنتًكصدؽً فمٍنيـ.رأييـبسكءًبيميكاكا 
الذىبٌي:"،(6)قىتادة" .-فكالعىاللىؿينسأى-ردىالقىرليىكافىكقاؿى

سىبٌمتفم مًوأمثالىيعذرياللىكلعؿ و،كحفظًو،كعدالتًو،صدقًفيأحدهتكقؼىامىفىذا،ىىعكمى
ـىابيىيريديببدعةو اعم سأؿيييكاله،بعبادًلطيؼهؿهعدٍـهحكىكاللي،وًكسعًكبذؿىو،ييىكتنزًارمالبىتعظي

ـ .فعؿيى ـىأئمةًمفالكبيرىإف ث ـىكعيو،صكابيكثرىإذاالعم كظيرىو،عمميكاتسعى،لمحؽٌيوتحرٍّم
عـ،نى.ومحاسنىىكننسىوكنطرحيمونضمٌكال،الللويغفريو،كاتباعيوككرعيوصبلحيكعرؼىاؤه،ذكى
أن وقٍد،(7)"لؾذىمفالتكبةىلوكنرجكو،كخطئًوبدعتًفيبومنقتدًكال ياقكتذكرى الحمكم  لكف 

عنوفقاؿ:" ـ ردىالقىمفبشيءويقكؿيكافىرجعى العٍجًمٌي:"،(8)"وعنٍرجعىث ،بقدروتيـيييكافىكقاؿى
"يوفًـييتكم كاليوإلىكيدعيالككافى

أصبلنبٍؿقيؿى،(9) يثبٍتعميوذلؾى ـٍ فًفي"مقدمًةالفىتح":إٌنول

                                                           

عبدالًلبفشىكٍ((1 كتفىق وثـ  البصرةىفىسًمعىبيىاالحديثى شىٍكذىبًمفأىًؿبىٍمخ،نىزؿى نبؿ:ابفي أحمديبفحى ذىب.قاؿى
بو".ينظر:ابف أبكحاًتـ:البأسى معيف،كقاؿى ًمفالثٌقات،ككىذاكثٌقوابفي بيىا،ككافى ـى فىأقا إلىالشاـً انتقؿى

 .382(،ترجمة5/82أبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)
 (.2/281البىسىًكٌم،المعرفةكالتاريخ)((2
 (.9/228ابفسىعد،الطبقاتالكبير)((3
 (.3/281ينظر:العيقىيمي،الضعفاءالكبير)((4
 (.8/353ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((5
اًنٌي،((6  .328(،ترجمة182-181أحكاؿالٌرجاؿ)ص:الجكزىجى
 .132(،ترجمة5/271)الذىبٌي،سيرأعبلـالنببلء((7
 (.5/2233معجـاألدباء)الحمكم،((8
 (.2/215العجمي،معرفةالثقات)((9
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عفٍاعندنىثبتٍيىلـٍ:فقاؿاكددىأبكاكأم ،ةجماعىعنوذلؾىكذكرىرًبالقدىيىمري:عيفمىبفياقاؿى"
..(1)"-ـأعمىكاللي-رًبالقدىالقكؿيقتادةى

يبقى : بالقىدىرقمتي تكٌمـ أن و جماعةه فذكرى احتماؿ عميو،فياألمًر ثبتى رد ،فإٍف فقد
فيوأصبلن،غيرىـبأن وقدرجعىعٍنو إن وماخاضى عنو،كقيؿى لك،كالىكثابته كعمىأٌمحاؿو

إليو داعينا كافى ما فإن و فيو بكبلمو فيو،سٌممنا فيدينو،كالرأسنا أحده ،كصدًقو،بؿكالشؾ 
بو،كأمانتوً،كعدالًتو الشيخيف باحتجاًج لو،كحسبؾى األجٌمًة عمماًء،كتكثيًؽ فكؽى كجعًمو بؿ
.(2)-كالليأعمـ-،اليكادييكجديلوشبوه،عصًره

فيالمٌدلسيف:كالن ساًئيٌكى كاحدو ذكرهغيري
مشيكرهكقاؿ:"،كالعبلئي ،(4)كالدارقطنيٌ،(3)

.(5)"عيفابًالتٌةًم جًفمًوبًاأيضن

                                                           

 (.458ابفحجر،ىدمالسارم)ص:((1
صائبناقالومحققكا"سيرأعبلـالنببلء")((2 قديككفي بنقًؿكبلـو 5/277كالبأسى عمىالٌظفٍّ (،إذقالكا:"يىغمبي

الٌػػذمنفىػػ القػػدرى ػػوالل-اهقتػػادةيأف  ػػاهاللي-رحمى الٌػػذمحكى  عػػٍفالمشػػرًكيففػػيقكًلػػو:-تعػػالىى–إن مػػاىػػكالقىػػدىري
[،كقدرد الليمقالتىيـ148]األنعاـ: چ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٺ  ٺ  ٺچ

: ،فقاؿى يؿ،كاتباًعالظٌنكفكاألكىاـً ككصفىيـبالكذًبكالجى ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٺ  ٺ  ٺ  چ تمؾى

ڇ      ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڃڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ   ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

148]األنعاـ: چڎ ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ييعتد بيـفيىذاالشأًف:أف  األئمةيالذيفى [.كقداتفؽى
ػاقدرةىالعىبػًدمػؤثرةهفػيعمًمػوكتػأثيًرسػائًراألسػباًبفػيالم كمى ػيابػبعضو سػٌببىاتبمشػيئًةالًلالٌػذمربػطىبعضى

،كالكجدىاًف،كالقرآف.كاللي بالًحسٍّ ٍفكقػعىبإرادتًػوإٍذال-سبحانىو–ىكثابته كا  مكاالشر  يكرهيمٍفعباًدهأٍفيعمى
بػػٍؿمعنىاىػػا الشػػر  ذلػػؾى معنػػىالمىشػػيئًةأن ػػويحػػب  اليقػػعيعمػػىيقػػعيفػػيممًكػػًوإاٌلمػػايشىػػاء،كلػػيسى الشػػر  :أف 

 الشػٌر،لكػافى بػدؿى الخيػرى العبػدىفعػؿى العبدىعمػىفعػًؿالشػٌر،فمػكأف  رادةياللالتيرغـً منو،كحاشىالو.كا  الٌرغـً
الخيػًربإرادتًػو كالمعاًصػيتقػعيمػفالعبػًدبػإرادًةالًل-سػبحانىو-ًفعؿي ػا،فالطاعػاتي كمشػيئىًتو،-سػبحانىو–أيضن

مشػيئىتوأم:ب مكرىنػاعمػىكقكعيىػا،كمػاأف  تيكػًرهالعبػدىعمػىالمعصػيًةالتػيتقػػعي-تعػػالىى–غيػًرأٍفيكػكفى ـٍ لػ
 مٍنو".

 .2(،ترجمة121ذٍكرالمدلًٍّسيف)ص:الٌنسائي،((3
 (.370اإللزىامىاتكالت تىب ع)ص:(الٌدارقطني،(4
امعالتحصيؿ)ص:(5  .40،ترجمة(108(العىبلئي،جى
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العرىاقيٌ أبكزرعىة قاؿى كمثمو
مىبي،(1) الحى الدٍّيًف حجرفيالطبقًة،(2)كبرىافي ابفي كعٌده

مشيكرهكىكهعصرًحافظىكافى-وعنٍالىتعىاللييىرضً-ؾالًمىبفسأنىصاحبي"كقاؿ:،الثالثةً
فيك(3)"بالتدليسً "لكفمعذلؾى الصٍّحاح،باإلجماعًةهحج . ًبوأصحابي فىبي اإذىالسي ما،احتج 

أبكحاتـ:".(4)كركايىتوفيالكتًبالسٌتة"،اعمىالسٌ ست ابفي كىك،اعكفًالط فيطاسًكىبًيىكفًتيقاؿى
بفأحمديكقاؿى،(6)"اتمىيكـىسنةنكخمسكفىخمسهلوكافى" كقاؿأحمدي: ،(5)"كخمسيفىسبعوأك
ًدينٌي:،(7)"ئةكمًعشرةىانيثمىأك،عشرةىعسبٍسنةىماتى:عيدسىبفيىحيىعفٍنبؿ،حى المى كقاؿابفي
مسيفىًست ابفيكىىكى،كمائىةوعشرةىسىبعسنىةىماتى" .(8)"كىخى
وقوِؿ أبيو:  ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ الرَّ  ومقارنِة قوِؿ عبدِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي-

يكٍففي،-صٌمىالليعميوكسم ـ–إماـهفيحديًثرسكًؿالًل،العمـًبارعي،نىًسيجكحًده ـٍ ل
منو أحفظ بإطباؽ،زماًنو فيو،كث ؽى تدليسو إليو،عمى نيسبى القدًر في حٌجةه،ككبلـو كحديثو

لـيسمٍعمنيـ،خاصةنماصٌرحبالٌسماًعفيو عفقكـو الحديثى يرسؿي حتىقاؿأبكداكد:،ككافى
يسمٍعمنيـعفثبلثيفىثى"حد  ـٍ ل رجبلن

،والليعفبصًرهببصيرةونافذةوفيالًعمـ.عٌكضى-(9) فكافى
العربيًة، كالفقًو.،رأسنافيالتفسيرً أحدوعفٍيأتًلـ"–،كالشٍّعركاألٌياـ،كاألنسابًأحكذيًّاًفيعمكـً

.(10)"-ربالعىعمـًيفعنوأتىامم أصحٌذلؾىمف

                                                           

رعىةالًعراقٌي،كتاب((1  .49(،ترجمة79المدٌلسيف)ص:أبكزي
مبي،((2  .57،ترجمة(46التبًييفألسماًءالمدٌلسيف)ص:الحى
ر،طبقاتالمدٌلسيف)ص:((3  .92(،ترجمة43ابفحجى
 (.5/271(،كسيرأعبلـالنببلء)3/385ينظر:الٌذىبٌي،ميزافاالعتداؿ)((4
ا(5  (.7/133تـ،الجرحكالتعديؿ)(ابفأبيحى
 (.7/135)المرجعالسابؽ((6
 (.23/517الًمزٌم،تيًذيبالكىماؿ)((7
ًديًني،((8 ًديث)صابفالمى فياسًموفيو)ص:(.77،345:عمىؿالحى ("قىتىادةبفديعامىة"،كذا77كقدجاءى

الذيفى ٌنماىيبكسرىا،كماضبطىوجؿ  الداًؿالميممًة،كا  طباعٌي.بضـً ترجمكه،كلعٌموسىيكه
9))( داكد أبا اآلجرٌم ترجمة2/138سؤاالتأبيعبيد كالتعديؿ"تقدمةكفي.1381(، :(1/246)"الجرًح

الٌريح،كيقكؿ:ىىؤالء الٌزىرٌمكقتادةىشيئنا،كيقكؿ:ىكبمنزلًة يىحيىبفسىًعيدالقىٌطافاليىرلإرساؿى "كافى
حف اظكىانكاإ مقيكه"قكـه ؛ذاسًمعيكاالشيءىعى سماعو ركلعنيـدكفى فيذكًرالذيفى أشأأفأطٌكؿى ـٍ إٌنيل .ثـ 

إٍفشئٍتفي:ابفأبيحاتـ،المراسيؿ)ص: فيوكثير،لكفراجعذلؾى ،كأىًبي619(،ترجمة168فالكبلـي
ٍرعىةالعرىاقٌي،  ككذاجٌؿالمكاضًعالتيترجمتلو.،(262)ص:فيذكًرركاًةالمىرىاسيؿتحفةالتحصيؿًزي

كاًةعمىأنباًهالن حاة)((10  (.3/35الًقٍفًطي،انبىاهالر 
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 الثاني: قولو في الراوي "َفوَؽ الُعمماِء في َزَماِنو":المطمب 
العىمىـً كجاءى اإلماـً ترجمًة فيأثناًء المفظًة أبيحاتـليذه ابًف ـي الٌناقًد:،استخدا  الًجيبًذ

اج  ،حمفِ الرّ  عبدُ  اثنَ حدَّ وفييا: " ،(1)التي َعقَدىا َلو في "مقدمتو لمجرِح والتعديؿ ،ُشْعَبَة بف الَحجَّ
 :شعبةُ : وؿيقُ  سفيافُ  كافَ  :قاؿَ  ،ييدِ مَ  بف حمفِ الرَّ  عبدُ  نا ،دسوَ األَ  يأبِ  بف كربَ  بوأَ  نا ،يأبِ  نا

.(2)"وانِ زمَ  في العمماءِ  فوؽَ  ييعنِ  :دمحمَّ  أبو قاؿَ  .يثالحدِ  في ؤمنيفَ المُ  أميرُ 
"الجرًحكالتعديؿ" أبكمحٌمدابفأبيحاتـلشعبةىترجمةنأخرلخبلؿى ،كقدجعؿى كذكرى

امفأقكاًؿالناًسفيو بو أَ  ،اجِ بف الحجَّ  : "شعبةُ قاؿ،كأىًؿزماًنوعميو،كثناًءالعمماءً،فييابعضن
... سمعُت أبي  (4)يّ و واسطِ أصمُ  بصريّّ  ،(3)يؾتِ ى العَ ولَ د مَ رْ ابف الوَ  اجِ الحجَّ  وىو ابفُ  ،طاـسْ بِ 

.(5)"يقوُؿ ذلؾ

                                                           

تقريبنا)((1 صفحةو فييا:176-126كىيترجمةهمطكٌلةهفيخمسيفى أبيحاتـكذكرى لياابفي ـى(،كقدبٌكبى عم
 الحٌجاج بف اللي-شعبةى -رحمو اللي فتحى كسقيًمياعمى-كجؿٌعزٌ–كما اآلثاًر بصحيًح المعرفًة مف يو

الحديث،صحيًحوػػػػػػػػكبناقمًتي ككبلًموفييـ،كمعرفتوبعمًؿ اآلثاًر اآلثار،كعممىوبناقمًة ا،كمعرفتوبمراسيًؿ
فياإًلتقافعمى لو،كتقدمةىشعبةىكسفيافى سفيافى كأسمائيـ،كتبجيؿى اآلثاًر كسقيًمو،ككبلمىوبكينىناقمًة

ذكر:طيارةىخمًقوكسخاًئو،ىًؿزماًنيما،كمراجعتوأ فينفسو،ثـ  الجي يقىافيـعمىمايتخى لناقمًةالحديًثكا 
في قكلًو  كشدةى اللي رزؽى كما لو، العمماًء كتبجيؿى العمـ، طمًب عمى و كحرصى لو، ككراًىيتىو –التدليًس

كجؿٌ بشعبةىمٍفحسًفالحديث،-عز  ـى منوكتفضيًميـإٌياهعمىىغيًرهرغبًةالٌناكخت ".ًسفياقتباًسالعمـً
1/126الجرًحكالتعديؿ)تقدمة(ابفأبيحاتـ،(2 ،كرجاًؿالجرًحكالتعديؿتراجـى لوجمعهمفأىًؿالتراجـً (،كقدعقدى

 : مثبلن فينظرمنيـ فيكتًبيـ، )مستفيضةن 9/280طبقاتابفسىٍعد ترجمة معرف4111(، العجمي، الثقات، ة
ار)ص:728(،ترجمة1/456) ،الكبلبىاذم،رجاؿ1399(،ترجمة207،ابفحٌباف،مشاىيرعممىاًءاألمصى

ارم) حيحالبخى ،الخًطيب650(،ترجمة1/299،ابفمنجيكيو،رجاؿصحيحمسًمـ)502(،ترجمة1/354صى
(،ابفالجكزم،المنتظىـ4/153،األنسىاب)،السمعاني4783(،ترجمة10/353البىغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)

،الذىبٌي،تذكرةالحفاظ292(،ترجمة2/469(،ابفخٌمكىاف،كفياتاألعياف)8/243فيتاريخالممكًؾكاألمـ)
(1/193 ترجمة كالكاشؼ)187(، ،1/485 ترجمة ،)2278 ترجمة  اإلسبلـ كتاريخ ابفحجر،2385، ،

(.166زرىجي،خبلصةتذىيًبتيذيًبالكمىاؿ)ص:(،الخى4/338تيذيبالتيذيب)
3) كىالءن".( إلييـ كاؼمكسكرة.كشعبةهمنسكبه ثٍـّ ًبفتحتيف، "عىتىكٌي"، إليو: كالنسبةي مفاألٍزد، "بطفه العىًتيؾ:

 (.4/153ينظر:الٌسمعاني،األنساب)
،ًبنىٍيرينىابقريةهأسفؿ((4 كثمانيفى مكلديهسنةىثبلثو مٍفكىاسط".ينظر:خميفةبفخٌياط،تاريخخميفةابف"ككافى

 (.4/153(،الس معىاًني،األنسىاب)301خٌياط)ص:
الجرحكالتعديؿ)(5 ابفأبيحاًتـ، )4/369 ترجمة ،)1609. فيحيفأف  مفشيكًخو، سبعةن لو عد  كقد

في" ًفي"تىيذي4/72تاريخاإلسبلـ)الذىبي  شيكًخشٍعبىةىفسم ىلوي(قاؿ:"كقٍداستكعبى بالكىماؿ"سائرى
مائةً  شىيخ".ثبلثى
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 أقواؿ الّنقاِد في الرّاوي:  -

 يعني-وحديثًعفٍشعبةىيسأؿيكافىقتادةىف "إ:رمىمعٍقاؿى أبكقاؿى،-ونفسًحديثى:
شعبةيفحؿ د،أحىكبيريمويتقدٌالوزمانًفيالحفظًفيهكحدًنسيجىمـالعًبارعىقتادةيككافى:دمحم 
يةإالالًفأبيالعىمقتادةي:لـيسمعٍةيشعبىقاؿىكو...نفسًحديثًفييوإلىيرجعىحبلنمىونفسًمف

الـٍ،كمىاليةًيالعىمفأبًماسمعىعرؼىأفٍبقتادةىشعبةىمفعمـًد:بمغىأبكمحمٌأشياء،قاؿىثبلثةى
،!(1)"يسمعٍ فٍمً:فقاؿىكرمٌالثٌسفيافىيتيتىفأى،الككفةىتيقدمٍ":ةيبىتىقيبفيـيمٍسىةيبىتىقيأبككقاؿى
فقاؿى.صرةًالبىأىؿًفٍمًفقمتيت؟أنٍأيفى الثكرم ،(2)"ةعبىشيانىأستاذيؿىفعىامى: الس فيانىاف: ،ككافى

الحديث" في المؤمنيفى "بأميًر يصفاًنو عييىٍينىة اختبلفىوسي الطيالًيدلًالكىأبككذكرى،(3)كابفي
ذلؾى،ةمىمىسىبفاادحم إلى ـي ييدي ،(4)"ةعبىبشيميؾىعىفىالحديثىدتىأرىإفٍ":اكمنيىولفقاؿى،كأن وكافى

 ـىكافى"يقكؿإن و:يدعًسىبفحيىيىكذا،(5)"يثدًالحىفياإمامن":ميدًمىبفاحمفًالرٌكعد هعبدي أعم
كذايقكؿك،(6)"اؿجىبالرٍّاسًالن  كثالثةن،(7)"مندًعًأحدهولييعدًكال،نومًإلي أحب أحدهليسى":

أن و:أم ،(8)يراه:"ثقةن" فذىبى جؿًالرٌإلىجئييىكافىكراؽ،بالعًالحديثيؼىرًعيامىهلكال"االشاًفعي 
الٌ،ثحدٍّتياليقكؿ،فى محٌمدبفسىعد:"،(9)"افمطىالس عميؾىيتياستعدىكا  ثىبتنا،مىٍأمكنناًثقةنكافىكقاؿى

،صاحبى ًديثو ةنحى ج  "،(10)"حي مًعيف: ابفي قدـشيعبةرجؿىكافىكقاؿى نما ككافرحيمنا،كا  ًصدؽو،

                                                           

ذكره(ابفأبيحاتـ،(1 مختصرنافي"الجرحكالتعديؿ1/127)مرجعسبؽى معمرى سؤاؿى (.4/369)"(،كذكرى
 أتكقاؿى شعبةىفقاؿسمعتيويىقكؿ:كنتى الٌرحمًفبفمىيًدمكذكرى عبدى ًدينٌي،سمعتي المى ابفي قتادةىعمي  ـى ف فٌقدى

 ،"فإذىاقاؿى فبلف"تركتيو".ينظر:كسمعتي "حد ثى (.1/169)المرجعالسابؽحد ثنىا"حفظتيو،فإذىاقاؿى
(.1/127)المرجعالسابؽ((2
(.6/262مغمطىام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((3
في"(.1/128الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،تقدمىة((4 :"(4/369عديؿ")الجرحكالتكقاؿى الحديثى إٍفأردتى

شيعبة".  فالزـٍ
 (.1/126)التقدمة((5
 (.1/127)المرجعالسابؽ((6
 (.4/369كابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(،1/128)المرجعالسابؽ((7
 (.4/448ينظر:ابفعىًدم،الكاًمؿ)((8
 (.4/370)كالجرحكالتعديؿ(،1/127تقدمة)ابفأبيحاتـ،ال((9

 .4111(،ترجمة9/280ابفسىٍعد،الطبقىاتالكىبير)((10
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ا:"ىكثقىة"،(1)"ـفيويكمٌمحبكسنا،فجاءىلوكافىبىغدىادفيسىبىبأخو ،(2)كفيركايًةالدكرٌمأيضن
ـيشيعبة:مرارنايقكؿمىعيفبفيىحيىىسىمعتي":الس ك رمٌسىعيدأىبككقاؿ .(3)"يفالمتقًإما

بفعأٌما إلىشعبةىمففقدجعؿيٌينًدًالمىمي  عمييـاإلسنادي دارى الستًةالذيفى ًعمـً مىآؿى
،ادةكقتى،ارينىمركبفدًكعى،ىرمٌالزٌ:تةسًعمىدكرييىادياإلسنىافإذىنظرتي"أىًؿالبصرًة"؛إٍذيقكؿ:

أبًكيى بف كىحيى إسحىكأبً،ثيري ثـ عمىكاألى،اؽىي ـيصارىش، الستةًىؤالءًعم صحابًأإلى
بفاأحمدي،كطاًلبأبيكركل،(4)..."اجج بفالحىشعبةيالبصرةًفأىؿًمًفى،ؼىن فصىمى،اؼًصناأل
سـىقيكافىمنو،احديثنحسفىأكالديث،الحىفيومثمىوزمنًفييكفٍلـ":قكلىوؿبىنٍحىبفًاعفيدمىحي
.(5)ظٌحىىذامفٍلو

                                                           

 .3721(،ترجمة1/391(محٌمدعثماف،مكسكعةتاريخابًفمىعيف)(1
 .3992(،ترجمة1/412)المرجعالسابؽ((2
 (.10/363الخطيبالبغدادم،تاريخمدينةالٌسبلـ)((3
4) ال( كمعرفة الحديث عمؿ المىديني، ابف )ص:ينظر: 76ٌرجاؿ حاتـ، أبي كابف الجرحً(، كالتعديؿتقدمة

(1/129.) 
أبكبكر((5 أسندىالخطيبي أسأليوكفيقصًةطمبوالحديثى الطٍٍّرمىاحى ألزـي :"كنتي إلىاألىصمىًعٌي،عفشيعبىةى،قاؿى

د ثىنىايىحيىبفا بفعيتىٍيبىةى،كىكيقكؿ:حى ابالحكىـً يكمن يدبفكىىب،عفالٌشعر،فىمىررتي د ثىنىازى لجز ار،كقاؿ:حى
 طمبتي :فًمفيكمئذو ،أعًني:الٌشعر،قاؿى مفالذمأطمبي :ىذاأحسفي بًني،كقمتي د ثىنىامٍقسىـ،فأعجى كقاؿ:حى
بالشعًرمٍفشعبىة".الخطيبالبغدادم،تاريخمدينة ـى أحدناقٌطأعم نرى ـٍ يقكؿ:ل األصمىًعي  .ككافى الحديثى

:قاؿ10/353بلـ)السٌ ٌدثنااألىصمىعٌي،عفشيعبة،قاؿى :حى فيركايتوعفابًفمعيف:"قاؿى الدكرم  (.كقاؿى
فعؿالقىفىص، شيعبة،ما يا فيوًشعر-ليًسمىاؾ: ا لوقفىص-يىعنيقفىصن كافى شيعبةى ؟.قاؿيىحيىى:أظف 

شيعبةىك ليىحيىى:بمىغنيأف  يىجعؿفيوالشٍّعر،فقمتي قبؿى ذاؾى يطمبي كًشعر؟قاؿ:نعـ،كافى نىحكو صاحبى افى
"الجرح في حاتـ أبي ابفي ترجمو كاألصمًعي  يىحيىى". قالو الكبلـ مف ىذا نىحكى أىك الحديث، يطمبى أف

قيرىيببفعمٌيابف1710(،ترجمة5/363كالتعديؿ") ،قاؿ:"عبدالمىمؾابفقيرىيبأبكسىعيد،كىكابفي
ٍصمىع. يكٍفمٌمفيكذب،ككافى ـٍ مىعيف:"ل ابفي ..قاؿأبكمحٌمد:ركلعنوأبي،كمحٌمدبفمسًمـ،كقاؿى

شاعرناعالمنا كيـ،ككافى امىةابفالطًٍّرم احبفحى الناًسفيفنٍّو".كالطٍّرماح:"ىكأمىافابفالٌصمصى مٍفأعمـً
لجدٌ لو:ًلـقيؿى :أمابالمغة،حافظنالشعًرجدٍّه.كقيؿى العرب؟فقاؿى :"الطًٍّرم اح"؟كما"الطًٍّرم اح"فيكبلـً ؾى

 كبلمًنا طىيئ-في )ص:-معشرى كالمغىكييف الٌنحكٌييف طبقات الٌزبيًدم،  بكر أبك الط كيؿ". الحٌيةي فإٌنو
عد225ً مكلىى عٍمرك أبك كييقاؿ: الل، عبًد أبك كيقاؿ: محٌمد، أبك عيتىيبىة، بف كـ ك"الحى عًدٌم(. بف ٌم

 مف امرأةو مكلىى كقيؿ: كلكفالًكنًدٌم، األكؿ: كزادى ثقة، حاتـ: كأبك معيف: كابفي ميًدم، ابفي قاؿى ًكٍندة،
 .567(،ترجمة3/123يىعني:حديثو".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)يختمؼي
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حٍنبىؿبفياأحمديقاؿىك،(1)"سفيافعنيـركًيلـٍالككفةًأىؿًمفٍرجبلنثبلثيفىعفكركل
،كىالحىًفياألٍعمىشًمفىأثبىتيشعبىةي":كذا شعبىةيـً ـ الث كًرمًٌمفحديثناأحسىفيكى ككاف":قاؿى...ث

بةيعٍشيكافى:يقكؿالل،عبدًأباعتيسمً":ـثرىاألىكربىأبككقاؿى،(2)"الش ٍأفىذاًفيهيكىحدىأيٌمةنشعبىةي
سىًفالعجًمٌي:"،(3)"يءالشٌفيـىكىًامىكرب ،قميبلناشيئنإالكتبيىلـٍحفظ،يى أبكالحى ثقةهكىككماذكرى

عفأًبيو،(4)"الحديثًي نقًثبتهمكضعوكفي،يٌتقًالحديثًفي الٌرحمًف اإذى":يقكؿكركلعبدي
رهصىبىلمثكرمٌفيكيألـٍ:يبًألىقيؿىيـ،انًعيىبأىانفرنإالٌ،ثقةهوأنٌعمـٍافرجؿوعفثيحدٍّييشعبةىرأيتى

قاؿى،عبة؟شيصرًبىكىبالحديثً ةيعبًشيككافى،وكحفظًديثًالحىشيكةيعميوغمبىقدٍم كرًالثٌكافى:
وكأن لوايمنفى،اجدًّبالحديثًابصيرنشعبةيككافىظ،أحفىالثكرم ككافىجاؿ،كبالرٌبالحديثًأبصري

ع،(5)"الشأفليذامؽىخي ا:حمفًالرٌبديكحٌدثى فيوأيضن فوك،(6)"ثقة"عٍفأىًبيوأن وقاؿى بفديمحمٌكصى
جاؿ،لمرٍّزهميٍّمي،األخبارًعف(7)ابهب ذى،هعصرًفيثيفىحدٍّالميقنديؿي":بأن واللًعبدًيأبًبفيفًسىالحي

النسائي كافىك،(8)"يثدًالحىةىصرىنييعنًيى،الشأفًىذافيهكحدىةنأمٌككافىراسة،الفىأكدعىقدككافى
اج،ػػػػػػػج الحىبفةيعبىشي:ةهػػػثبلث-ـىكسمٌيوعمىالليىصمٌ-اللًكؿًػػػػػػرسحديثًعمىاءيػػػػػػػاألمنى":يقكؿ
حب افعندماعدٌ،(9)"افط القىيدعًسىبفحيىكيىس،أنىبفالؾيكمى ابفي مفٍكافى"هفي"الثٍّقىات":كقاؿى

تقانناحفظنوزمانًأىؿًساداتً ،ثيفالمحدٌأمرًعفٍبالعراؽًشىفت فمىأكؿ كىك،كفضبلناككرعناكا 

                                                           

(.كقدسٌمىالدكرٌمعفابًف4/370(،كالجرحكالتعديؿ)1/128الجرًحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،تقدمة(1
معيف ابف تاريخ ينظر: الث كرم. سيفياف منيـ يىسمع كلـ الكيكفىة، أىىؿ مف شيعبة منو سىًمعى مف معيف

(1/252،)2071. 
 (.73-4/72(الٌذىبي،تاريخاإلسبلـ)(2
 (.10/353(البىغدىادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)(3
 .728(،ترجمة1/457(الًعجمي،معرفةالثقات)(4
 (.129-1/128(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(5
 (.4/370(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(6
:بمعنىدىفىع"ينظر:ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:((7 مف"ذىب  (،ككقعتفي1483"ذب اب"صيغةيمبالغةو

( الكماؿ" تيذيب 6/263"إكماؿ عف "ذٌبابي ٌنمااألخبا(: كا  "ذٌباب"، آخًر عمى كاحدةو بضمةو أعني ر"
طباعٌي. بضمتيف؛كلعٌموسيكه  الصكابي

 (.6/263(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(8
(.6/256)المرجعالسابؽ((9
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ـ بو،لقتدىيياعممنصارىحتى،كالمترككيفىالضعفاءىكجانبى كلٌما،(1)"راؽالعًأىؿيبعديعميووتبعىث
العمماًء" أن و:"جعمىوفي"مشاىيًر ككاظبى،ياطمبًفيىكسعى،نفًالسٌبعمـًيعنًفم مًكافىذكرى

فيالضعفاءىحىكجر ،قاتالثٌمفقكياءًاألعمىجىكعر فيياالرحمةًعمىكداكـى،يادرسًعمى
الحاكـيقىاؿىك،(2)ا"حيننطككاسً،ازماننالبصرةىيسكفيككافى،كاياتالرٌ ـي": ًفيصرىةًًبالبىاألئٌمةًًإما

اًلؾ،بفىأىنسىرىأىل،الحًديثًمعرفىةً ًمفمائةوأربعًمفكسمعى،يٌمًرٍالجىممةىسىبفكركعىمٍمى
"،(3)"الت ابًعيفى الجكزٌم: ابفي افنعارًا،دنتعبٍّميادنزاىًاصدكقن،لمحديثًاحافظن،اعالمنكافىكقاؿى

"،(4)"عربالشٍّ قاؿ: مغمىطىام "إكماًؿ" كتابًحٍدًابفيكذكرىكفي في أثناءى-"يكرالمشٍالعمـً"ية
العمـ،كنصحتًكرسكخوًعمىعدالتوًالعمماءيأجمعى-كبلـ ةكلعامٌ،كلرسكلوًفيوللً(5)وفيىذا

أبكعبًدالًلالٌذىبٌيفيتكاليًفوييثًنيعميوفىفي"،(6)"يفالمسممً ةالحجٌ"ىك:"اظالحفٌتذكرةًكراحى
"...،(7)"ثياكمحدٌالبصرةًنزيؿي،سبلـاإلًخيشي،ظالحافً "الكىاشؼ": كفي،(8)"ةيحجٌثبتهكفي

ـي،الكبيريالحاًفظي""التاريخ"ىك: ذكرىه،(9)و"زىمانًًفيالبٍصرىةًأىىؿًعاًل ناعتنا،كفي"الٌنببلء"طٌكؿى
اًفظ،اإًلمىاـ،إٌياهب" ًفيأىحدهيىتقد ميويالىالًعٍمـ،أكًعيةًًمفككافى،،كشىيخيىاةأىٍىًؿالبٍصرًعاًلـ،الحى
فيالحًديث"،(10)"زىمانوًًفيالحًديثً المؤمنيفى أن و:"أميري الثبلثًةذكرى كقدعد ه،كفيالمكاضًع

                                                           

في"األنساًب")6/446ابفحٌباف،الثقات)((1 نقمىوعنوالسمعاني  4/153(،ككذا بيفى جمعى (،كزاد:"ككافى
اللىالع كالص بلبة،كالٌصدؽكالقناعة،كعبدى كالٌزىادة،كالجدٍّ جمديهعمىعظًمو-تعالى-مـً ".كقدحتىجؼ 

في"طبقاتالحفاظ")ص: عف90عزاالسيكطي  يو،كقدنقمواألخيري كى ٍنجي ابًفحٌبافالمتقدـالبفمى (قكؿى
( مسمـ" صحيًح "رجاؿ  في ا أيضن حٌباف تر1/299ابًف ،) الٌسبلـ"650جمة مدينًة "تاريخ كفي .

أبابىٍحر"(10/353) لًلمفشعبىة،قاؿ:عىمركبفعًمٌيالفىبٌلس،سمعتي أعبدى البىٍكرىاكٌم،يقكؿ:"مىارأيتي
بينىيمالىحـ". جمديهعمىعظًمو،ليسى  لقدعبدىاللىحتىجؼ 

ار)ص:ابفحٌباف،((2  (.207مشاىيرعمماًءاألىمصى
 .(4/71تاريخاإلسبلـ)الذىبي،((3
 (.8/243المنتظـفيتاريخالممكًؾكاألمـ)ابفالجكزم،((4
ًتو".((5 :"كنصيحى الصكابى  كذاجاءت:"كنصحتو"،كلعؿ 
 .(6/265مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((6
(.1/193(الذىبي،تذكرةالحفاظ)(7
 (.1/485الكاشؼ)الذىبي،((8
 .(4/71تاريخاإلسبلـ)(الذىبي،(9

(.7/202(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(10



 
 

167 

قكلوفيالجرًحكالتعديؿ""فيمىف حجر:"،(1)ييعتمدي ابفي لًل.(2)"فقًمتي،حافظهثقةهكقاؿى الكماؿى كألف 
ألثغناكحدى شعبةىكافى ـى اإلما ا،هفإف  الرجاؿأيضن كافى":حنبؿبفأحمديفقاؿى،كيغمطيفيأسماًء
فيخطئيييكافىمكضعوكفي،سماءاألبعضًفيخطئييكافى،(3)"جاؿالرٍّأسماءًفيشعبةىغمطي
الذىبي .(4)"قميبلنالرجاؿًأسماءً قاؿى ا كمثميمى

فيكفاًتوفنق(5) أن يـ:.كأم ا الذىبي  مىىاتفقكا"ؿى عى
كيقاؿصرة،بالبىمائةكىستيفىسنةىفاًتوك كقيؿ.ةالسنىأكؿًفيماتىوإنٌ: كسبعيفىثمانيناعاشى:

.(6)"سنة

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

فيالحديًثبإطباؽ المؤمنيفى ابًفأبيحاتـ،أميري عمماًءزماًنوحد كصًؼاإلماـً ،فكؽى
–"فظالحًفيياسًكىالر الجباؿًأحديكىك" الحكيني  الشيخي ،(7)"-حفظىوالل–كمانعتى إالأن وكافى

 كماذكركا.!،يىًيـفيأسماًءالرجاؿ

 

ـُ َزَماِنو":  المطمب الثالث: قولو في الراوي: "إَما
القكـىكفيلغًةالعر ـ  ًبيـ:تقد مىييـ،ًب:أ ـ  ًبوقكـه،كأ مفائتىـ  ـي:كؿ  ا:،كاإلما كىكأيضن

:قيٍّميو،الذمييقتىدلًبو شيءو كؿٍّ ـي ما لو،كا  ـيفيبلفهك،كالمصًمحي ـيىك:اهمعنىالقكـًًإما ،يـلىالمتقٌد
يىٍقديميـفيك القكـى .(8)"بلفيىؤـ 

                                                           

175(ينظر:الذىبي،ذكرمىفييعتمديقكليوفيالجرًحكالتعديؿ)ص:(1 أربعرسائؿفيعمـك (،مطبكعهضمفى
الحديث،باعتناءالشيخعبدالفتاحأبكغدة.

 .2790(،ترجمة266(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(2
 (.4/370الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،((3
 .728(،ترجمة1/457(الًعجًمي،معرفةالثقات)(4
 (.1/485(الذىبي،الكاشؼ)(5
6)( تاريخاإلسبلـ الذىبي، ٌفو،4/83( كخي بدًنو، كثيابي اميو، كلجى و، كسىٍرجي مكتًو، بعدى حماريه بيعى تكفيى كلم ا .)

ا".ينظ درىمن  (.10/353ر:البغدادم،تاريخبغداد)كنعميوبستةعشرى
يني،((7 كى كد)الحي اري  .236(،حديث1/212غىكثالمىٍكديكدبتخريًجمنتقىىابًفالجى
 (.134-133لسافالعرب)(ابفمنظكر،(8
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مر إذىفأف  زماًنوفىبيٍّفه أىؿى ـي فييـ:عممنا،ادهمفقكًلو:"إماـزماًنو"أن ويتقٌد ـه ،كىكمقد 
،كىكرعنا،كعبادةن،كفقينا أبيحاتـعمىاستخداـً ابفى جمعنامنيـكافؽى كسيأتيفيأقكاًؿالنقاًدأف 

مفًقيمىتفيو ميا.كقدجاءىكىيمفأرفًعمصطمحاًتالتعديًؿالتياستخد،ىذهالمفظًةفيحؽٍّ
عىمرك بف الٌرحمًف عبًد العىمـ لئلماـً ترجمًتو أثناًء في الٌمفظةى ىذه اًتـ حى أبي ابًف ـي استخدا

كالتعديًؿ" لمجرًح "تقدمًتو في مطكلةن ترجمةن لىو عقدى كقد ،األىكزىاًعٌي. فييا:  العمماءِ  فومِ "قاؿ
َـّ ذكَر ِمف عمِمو وفقِيو، يّ اعِ وزَ األَ  رومْ عَ  بف فِ حمالرَّ  عبدُ  اـِ الشَّ  أىؿِ  فمِ  قادِ النّ  ةِ ذيابِ الجَ  : ث

تقاِنو (1)ورسائِمو إلى والِة اأَلمِر في صالِح أموِر المسمميف و في تِ و وتثبُّ وحفظِ ، وآَداِبو، وا 
، ووأىمِ  و لإلسالـِ ونصحِ  وفضمِ ، و ييـو فِ وكالمِ  ارِ خبَ األَ  ورواةِ  اآلثارِ  مةِ اقِ نَ بِ  وعممِ ، و ديثالحَ 
، (2)وتِ عبارَ  وحسفِ  ِتو،فصاحَ ، و وقِ خمُ  وطيارةِ  و،كرمِ و، و بمناقِ ، و ولَ  العمماءِ  وتعظيـِ  ِتوجاللو 

.(3)"وتواضِعو، وخشوِعو، وعبادِتو، َوزىِده
اقاؿ: مًةأيضن  عيدسَ  بف حيىيَ  بف عيدسَ  أبو نا ،حمفِ الرّ  عبدُ  ثناحدَّ " كجاءىفيالترجى

 األوزاعيُّ  كافَ : يقوؿ ةَ ينَ يَ عُ  بف سفيافَ  سمعتُ  قاؿَ  ،زيرِ الوَ  بيأ بف رَ عمَ  بف براىيـُ إ نا ،افطّ القَ 
  .(4)"-وانِ زمَ  إماـَ  ييعنِ  :دمحمّ  أبو قاؿَ  -اـإمَ 
أقواؿ النقاِد في الراوي: -

عمىفقًيو ميطًبقيفى يككنكفى يكادكفى مىامًتو،كجبللًتو،كعمًمو،كالٌنقادي أسكؽي،كا  نٍّيىنا كا 
امفأقكاًؿالنقاًدفي اٌلفييكثيرةه،وبعضن مفأىًؿالتراجـً،كا  غيًركاحدو لكٌني،(5)مبسكطةهعندى

                                                           

1) ) الذىبي، الٌنببلء)كعندى "عف7/115ًسيىرأعبلـً تىًردي(: كانٍت : قاؿى المنصكًر، كاتًب الًل عمىأبيعيبىيد
يدم فيدفاتر،كتيكضعيبيفى كت ابيوعنيا،فكانٍتتينسخي ًمنيا،كيىعجزي مفاألكزىاًعٌي،نتعج بي المٍنصكًركتبه

فييااستحسانناأللفاًظيا،فقاؿلسميمافبفميجاًلد النظرى مفأحظىىكٌتاًبوعنده–المنصكرفييكثري :-ككافى
عفكتبوج األكزاعي  ٌنماأرد عميوينبغيأفتيجيبى !،كا  ذلؾى المؤمنيفماأيحًسفي كابناتامًّا.قاؿ:كالًلياأميرى

 أستعيفي كأنا عنو، عمىإجابىًتو يىقدري الناًس مفجميًع أحدنا الأظف  فيالكتًب نظمنا لو ف  كا  أيحًسف، ما
األكز :كافى ،كتقٌدًموفيبألفاًظوعمىمىٍفاليعرفيياًمٌمفنيكاًتبوفياآلفاؽ.قمتي معىبراعًتوفيالًعمـً اعي 

امفمراسبلًتو.-اللرحمىو–العىمًؿكماترل،رأسنافيالترٌسًؿ أبيحاتـبعضن ابفي  ".كقدذكرى
األكزاعيٌ(2 كبلـً ًمؽىغيرى ذىاكرٍرتيوخى إاٌلكا  متكٌمـو كبلـى ٍزيىد:مىاسمعتي الكليديبفمى لسانيوحمكنا:"قاؿى فإٌنؾ(فكافى

ًفيوزادىحبلكةن"!.ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ) النظرى (.1/185كٌمماكررتى
(.219-1/184)المرجعالسابؽ((3
ترجموثانيةنفي"1/203)المرجعالسابؽ((4 إٌياهحيفى الكبلـى  (،ترجمة5/266)"الجرحكالتعديؿ(،ككذاقاؿى

1257. 
5 اب( ًتو: ترجمى في كينظر )( الكبير الطبقات سىعد، 9/494ف ترجمة الكبير4816(، التاريخ البخارم، ،

(5/326 ترجمة )ص:1034(، الدمشقٌي ٍرعىة زي أبي تاريخ الدمشقٌي، ٍرعىة زي أبك أخبار813، ًكيع، كى ،)
= 
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التاليمنيا ،أكتفيبنقًؿ ـي اإًلما منيـ: جمعه ًتو عمىإمامى أبيحاتـ ابفى كافؽى :قىاؿىفىمالؾوفقٍد
عبديالٌرحمًفبفمىيًدم:،(1)"وبًييقتدلًإماـهاألىكزاعي " ،األكزاعي :عةأربىالحديثًفياألئمةي"كقاؿى

(2)"يدزىبفاديكحم ،مٌالثكرًكسفيافيالؾ،كمى ،" ا: أيضن ـىأحدهبالشاـًكافىامىكقاؿى ةًبالسنٌأعم
.(4)"(3)ًمنو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ص: )621القهضاة الثقات حٌباف، ابف ،)7/63( الٌرجاؿ ضعفاًء في الكامؿ عىًدم، ابف ،)1/173،)
حيحالبخارٌم)الكىبلب (،ابف35/147،ابفعىساكر،تاريخدمشؽ)670(،ترجمة1/450اذم،رجاؿصى

(،17/307،الًمزم،تيذيبالكماؿ)848(،ترجمة8/196الجكًزم،المنتىظـفيتاريخالممكؾكاألمـ)
 الذىبي،3918ترجمة ،  )ص: الييكجبرد ىـ بمىا فيًيـ الثٌقاتالمتكم ـ 25الركاة كميزافاالعتداؿ(،

ترجمة2/580) ،)4929( كتاريخاإلسبلـ ترجمة4/120، النببلء)160(، (،7/107،كسيرأعبلـ
 )48ترجمة بالكفيات الكىاًفي فىدم، الص  ،18/123 ترجمة التيذيب6807(، تيذيب حجر، ابف ،

(6/238 تيذيبالكماؿ)ص: تذىيًب خبلصة الخىزرجي، كالمٌحا232(، شكككاني، أساًمي(، معجـ ـ،
األلبانٌي) ليـالشيخي ترجـى ليـالشيخ2/491الركاًةالذيفى ترجـى الٌرجاؿالذيفى كيؿ،نىثؿالٌنباؿبمعجـً (،الكى

 .4540(،ترجمة1919أبكإسحاؽالحكينٌي)ص:
(.7/112سيرأعبلـالٌنبىبلء)الذىبي،((1
(.276-5/266ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
اًلح((3 بفصى الًل بفعبًد أبيحاتـإلىيىًزيد ابفي أسندى قباًلوعميو كا  الًعمـ األكزاعٌي اإلماـً كفيسبًبطمًب

 بىعثه عميو ًربى أٌنوضي ـى العم األكزاعٌي طمًب سببي "كافى قاؿ: مكا-يعًنيإلىاليىمىامة-البىيركًتٌي دخى فمم ا
ف مٍفىؤالًءمسجدىىاكيىحيىبفأبيكىثيرجالسه أحدو عندى :أمىاإن وإٍفكافى إلييـفقاؿى يالمسجًد،فنظرى

الفىتى ىذا فيكعندى خيره -يعنياألكزىاعيٌ-القكـً رأيتي لجمسىائو:ما ييصميفقاؿى بوكىكقائـه مر  ثـ  ،
فمًقيىوي ابفعبًدالعزيًزبصبلًتومٍفىذاالفىتى.قاؿى :يامصميًّاقٌطأشبوىبعمرى جميسناليىحيىفقاؿى كافى شيخه

ذمىامىوفمم اسمعىالًعمـكنىًشفىوي أٍفيقضيى كأن وأرادى فأتىاهاألكزاعي  ييحسفذكرىؾ،قاؿى شيخنىااليزاؿي فىتىإف 
كالتعديؿ الجرًح تقدمة حاتـ، أبي ابف كثير". أًبي ابفى يعني يىحيى عمى كأقبؿى الٌديكاف، رفضى قمبيو

الحديث1/186) غريًب في النٍّياية األىثير، ابف ينظر: حق و، أم ًذمىامىو": "يقضي ًبأٍف كمراده .)
ماأثنىعميو،كأٍفييثني2/168) ابًفأبيكثيرحٌقومقابؿى لئلماـً أرادىأفيقضيى األكزاعي  ـى (.فكأٌفاإلما

ا،أكيشكرىه،كغيرذلؾ.كمعنى"نىًشفىوقمبو": فيو،كتشٌربىوعميوىكأيضن ـى،كدخؿى العم قمبىوقىًبؿى أمكأف 
الن ٍشًؼ:دخكؿالماءفياألرضكالث كب.يقاؿ:نىًشفىت األثيًر:"أصؿي ابفي الماءى.قاؿى األرضي كمىاتشربي

ا ابف نىًشفةه". كأرضه كتىنىش فىو. العىرىؽى الثكبي كنىشىؼى شًربىٍتو. نىٍشفا: تىٍنشىفيو الماءى النيايةاألرضي ألثير،
(5/58.)

1/184ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((4 ألؼى فيسبعيفى األكزىاًعي  بفزياد:أجابى ًىٍقؿي ا:"قاؿى (.كفيوأيضن
مسأىلة"!.
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" سىعد: ابفي يٍّ،فىاًضبلنصدكقنامىأميكننا،ًثقةنكافىكقاؿى كىالًفقًو،كالًعمـًيثًالحدًكىًثيرىرنا،خى
ة ج  ،(1)"حي فيواليحىما،األكزاعيٌعفمعيف،بفحيىيىسألتي":الدارميٌسعيدىبفعثمافيكقاؿى
قاؿى،؟ىرمٌالزٌ رىمىأقؿ  امىة،ثقى: الدٌبفمحم اسًبٌالعىاؿىقك،(2)"كلعفالزىرمٌا سمعتي:مٌكرًد
ىحييى يياألكزاعي "يقكؿ: ، أخذىن إقاؿ: الزٌبىاالكتو الزٌكتى(3)بيدمٌمف كسمًىرمٌاب مفعى، و
،(6)كفيركايًةالغىبلًبٌي:"ثىٍبت"،(5)كمرةنركلعنوالدكرٌمقكلىوًفيو:"ثقة"،(4)"ىرمٌالزٌ عميٌكقاؿى
ينيٌدًالمىبفا ىحيىكيى،ادةكقتى،يناردًبفرككعمٍ،ىرمالزٌة،تٌسًعمىيدكرياإلسناديفإذانظرتي":
ـيعًصارىثـ ش،عمىكاألى،يٌانًدىمٍاليىاؽىإسحىكأبك،ثيركىيبًأىبفا إلىاـًالشٌأىؿًفمًةالستٌىؤالءًم

أحمديفيمرةو:"ثقة"،(7)"يٌاعًاألكزىركمٍعىبفحمفًالرٌعبدً :"،(8)كقاؿى .لكٍف:(9)"اـإمىكفيمكضعو
ـيرًإبىؿىقا ٍرًبي اىي الحى ٍنبىؿبفىدىمأىحىسألتي: حى قاؿىماًلؾ؟فيتىقكؿيمىا: كرأمهصًحيح،يثهدحً:

؟:تقيم.يؼهضع ،حديثه:قاؿىفىاألىكزاًعي  :.(10)"ضعٍيؼهكرٍأمهضعيؼه أحمدييريدي"!كعم ؽالبييقي 
فيحتج يىولكنٌ،قةثًونفسًفيإماـهكاألىكزاًعي كاية،الرٌفيضعؼيأوألىن بوحتج يىمابعضىبذلؾى
ـ وحالًعمىقؼيىلـٍفمىبأحاديثىومسائمًبعضً بنحك،(11)"يعقاطًبالمىحتج يىث ككذاعٌمؽالذىبي 

ييرماذكرهالبييقٌييقكؿ:" ًدياألىكزاًعي أىف يدي كبمراسيؿًًبالمىقىاطيًع،يىحتىج كىكنوًًمفضعيؼهثيوحى
،أىىؿً ،ذلؾىكًفيالش اـً عؼه ـىأىف الضى في"التاريًخكترجموال،(12)"ضًعٍيؼهنٍفًسوًًفياإًلما بخارم 

:"،الكبير" .ًحميىرفمًاعكاألىكزى،(13)فيًيـنىزىؿىكىافىـمنيييكفٍكلـٍ.األىكزاًعيٌكقاؿى

                                                           

 .4816(،ترجمة9/494ابفسعد،الطبقاتالكبير)((1
 .22،23(،ترجمة2/179محمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف)((2
عمىجميًعمف((3 بىيًدٌمالًحٍمًصٌي،أبكالييذىيؿ،مفكباًرأصحاًبالٌزىرٌم،فٌضمواألكزاعي  ًليدالز  "محٌمدبفالكى

فيوأبكزرعة:ثقة".ابفأبيحاتـ،  .494(،ترجمة8/111)مرجعسبؽىذكرهسمعىمفالزىرٌم،كقاؿى
 .945(،ترجمة1/161)مرجعسبؽىذكرهمحمدعثماف،((4
 .2186(،ترجمة1/262)المرجعالسابؽ((5
 (.28/309(الًمزم،تيذيبالكماؿ)(6
 (.1/187الجرحكالتعديؿ)تقدمةابفأبيحاتـ،((7
 .2538(،ترجمة2/347أحمد،العمؿكمعرفًةالرجاًؿركايةابًنوعبًدالل)((8
 (.4/122الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((9

 (.7/113بلـالنببلء)(الذىبي،سيرأع(10
 (.6/241ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((11
 (.7/114الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((12
البىاًجيفي"التعديًؿكالٌتجًريح"(13 فييـ،كمثموقاؿى يكٍفمفاألكزىاًعلكٍفنزؿى ـٍ إن ول البخارم  ـي اإلما (كذاقاؿى

7/109،كفي"الٌسيىر")906(،ترجمة2/971) :ليسى ابنىايىقكلكفى أىصحى ة:سىمعتي اًرجى بفخى ـي اليىيث (:"قاؿى
قىريىةىاألىٍكزىاًع، يىنًزؿي ا،ًإن مىاكافى لىحًّ يىحيىىبًفأىبيعىمركالس ٍيبىاًنيٍّ ٍـّ عى ابفي األىٍكزىاًع،ىيكى ىكمفى رٍجتى ًإذاخى

= 
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يىحيىبفأىبيعىمٍييقاؿ:ىكابفياميٌالش  ـٌ ًبًدمىشؽإذاقريةهكاألىكزاعي.(1)اًنيٌبىركالس يٍعى
مفبابًخرى .(3)"(2)الفىراًديسجتى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بىاًبالفىرىاًدٍيًس".كفي"تاريخدمشؽ" األكزاعى(:35/151ًمٍف ينزؿي الميقىد ًمٌي:"كافى "قاؿمحٌمدبفأحمدى
أبك أبكنىصرالبخاًرٌم،كزادى:"كاألكزاعيمفًحمير"،كقاؿى منيـ...كمثموقاؿى إلىاألكزىاًعكليسى فنسبى

يىحيىبفأبيعمركالس يباني،كاألكزاعيمفًحمير، عٍـّ أحمدالحاكـ:"األكزاعٌيالس يبانيابفي إف  كقدقيؿى
بفعيمىيرككافعبلمةن عمىأحمدى ىذاالقكؿى مفباًبالفراديًس،كعرضتي إذاخرجتى األكزاعىقريةهبدمشؽى
ٍمرىة: ضى كقاؿ القىبائؿ، أكزاًع مف ألن و أكزاعيٌّ قيؿى إن ما كقاؿ و، يرضى ـٍ فم أىميىا كأنساًب الشاـً بحديًث

ًحميرم،كاألكزاعيمف سٍعدفي"الطبقات")"األكزاعي  ابفي شٌتى".بينىماقاؿى 9/494قبائؿى (:"األىكزىاعيبىطفه
الةالميبتدم")ص: في"عجى الحازمي  قكلو:"ًمف20ًمفىىٍمدىاف،كىكمٍفأىٍنفًسيـ"،كمثموقاؿى (،لكفدكفى

أن و:"مفح7/62ًأنفًسًيـ"،كفيترجمًةابًفحٌبافلوفي"الثقات") قٍد(ذكرى مفىىمدىاف،كى قدقيؿى ميىر،كى
بقكًلواألخيرفي"مشاىيًر ارجبىابالفرىاًديس"،بينىماجزـى ًإلىٍييىاقىٍريىةًبًدمىٍشؽخى األكزاعىال ًتينسبى ًإف  قيؿى

ار")ص: اًءاألمصى نسبىوأبكسعدالسمعانٌيفي"األنسىاب")285عممى (،قاؿ:األكزاًعٌي:1/227(،كحيفى
الميممة،ىذهالٌنسبةإلىاألكزىاع،كىيقرلمتفرقةهب فتًحاأللًؼ،كسككًفالكاك،كفتحالزامفيآخرىاالعيفي

كىك األكزىاع ليا ييقاؿ دمىشؽ بابى تًمي قريةه إٌنيا كقيؿ األكزىاع، ليا كقيؿى فجمعٍت بالشاـً أظٌف فيما
األقكاًؿكٌميا نقؿى أردتي ما ذا :كا  حيح".قمتي الص  الراجحى يطكؿ،لكف  األمرى االختبلًؼفإف  كاللي–فيىذا

شٌتى،فسٌميٍت-أعمـ لياأكزىاع،كاألكزاعيًمفقبائؿى قريةنبدمشؽيقاؿي فيىٍمداف،كنزؿى ،كدخؿى أن وحميرمٌّ
قميؿ، األكثًرالذمسقتيوقبؿى أمراف:أم اأحدىمافكبلـي عمىذلؾى القريةيباسًميـ،يدؿ  :فأن وابفي كأم ااآلخري

حٌباففي كابًف ، كاحدو غيري نص  كما مفًحٍميىر، سىٍيبىافبطفه كى ا، لحًّ الس ٍيبىانٌي يحيىبفأبيعمرك عٍـّ
( )7/610"الثقات" "األنسىاب" في كالٌسمعىاًني  ،)3/354( الكماؿ" "تيذيب في كالًمزم  ،)31/480،)

ة" في"الخيبلصى أبيحاتـفيترجمًةاألكزاعٌيًمف"الجرحكالتعديؿ"426)ص:كالخزرىًجي  ابفي (.كقدقاؿى
إلىيىحيى5/266) األكزىاعي  ًمفأكزىاع،كقٍدكتبى (:"كىكقرابةييىحيىبفأًبيعٍمركالس ٍيبىاًني،كالس يبىاًنيي

في ذلؾ".كقاؿى أبييقكؿي قرابتىومنو.سمعتي )بفأًبيعٍمرك،كيذكري دمشؽ" (:"بحؽ35/151ٍّ"تاريًخ
:"يذكير".كينظر:تعميؽالشيًخالمعٌممٌيعمى"أنساًب"السمعانٌي) عـ (.1/387قرابًتو"،بدؿى كقكلينا:ابفي

فيككىبللةه، ا لىحًّ مفالٌنسًب يكٍف ـٍ ل ما كقيؿى اؿ. عمىالحى ا الن سًبمفذلؾ،كنصبلىحًّ "الزؽي أىم: ا لىحًّ
فوكقالكاىك :أىمتطر  الكىبلًلة،ًمفتكىم موالنسبي ليوابفعٍـّ فيومفجيًةالكلًدكالكالًد،كليسى كأىنوأىخذطىرى
د". اأىحى (.4004،3918لسافالعرب)ص:ابفمنظكر،منييمى

)(كقاؿى(1 الٌرحمففي"الجرحكالتعديؿ" ٌي،كالس ٍيبىاًنٌيًمف(:"كىكقىرابةييىحيىأًبيعىٍمركالس ٍيبىان5/266ًعبدي
ىنا ذلؾ".فقاؿى أبييقكؿي قرابتىومنوسمعتي إلييىحيىبفأًبيعٍمرككيذكري األكزاعي  كتبى أكزىاع،كقٍد
فيترجمًتو:"يىحيىبفأًبيعىٍمركالس ٍيبىاًنٌيأبك قاؿى أبيعمرك،ككذلؾى ٌنماىكابفي "يىحيىأًبيعٍمرك"،كا 

ع ٍرعىة،كأسندى ثقةهثقة".ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿزي قكلىوفيو:"شيخه الرحمًفإلىابًفحنبؿى بدي
 ،735(،ترجمة9/177)

محققكا"سيًر"الذىبٌي)(2 :بابالعمىارة".1(،حاشية)7/107(قاؿى لواآلفى  (:"كىكاٌلذمييقاؿي
 .1034(،ترجمة5/326(البخارم،التاريخالكبير)(3
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أ اتـ:كقاؿى "عبًت ميقيوهفى"بكحى
:"ًلمىاسىًمع"،(1) فيمكضعو كزادى

(2)،": ذكرى ةىالحج كمرةنحيفى
:األكزاعٌيًبالٌشاـ"،سبٍلىـفييًليسىذيفىالٌالمسمميفىعمى بتهثى"ىك:عميٌبفركعمٍقاؿىك،(3)قاؿى
"عمًسىابمى

ـي"إ":ىنىالكي"فيالن سىاًئي قاؿ،(4) "ـييكفقييي،اـًشٌالأىؿًما
حٌباففجعمىوفي،(5) أٌماابفي

،كعبادةن،كفضبلن،اكحفظن،اعنككرى،اكعممن،افقيننياالدٌةًأئم كقاؿ:"أحد،"مشاىيًرعمماًءاألمصاًر"
،(7)"ييـطًكمرابً،ىـادًكزىٌ،يـكقرائً،الشاـفقياءًمفكافى"كفي"الثقات":،(6)"ةىادىزىمعىاكضبطن
 "إكقاؿى عسىاًكر: ماـابفي ـ ...شؽدمىيسكفيكافى،قوكالفًالحديثًفيالشاـًأىًؿ لىإتحكؿىث

فيتصانيًفو،(8)"بياماتىفٍألىإايامرابطنبيركتفسكنى فيغيًرمكافو منيا،كترجمىوالذىبي 
"يقكؿ:" ـيفي:"تاريًخاإلسبلـً ،(10)"قةثًإماـهميزاف":"كفي"ال،(9)ميـكعالًكفقيييـ،الشاـًأىؿإما

" "الكاًشؼ": العمـًرأسنككافى.اىدالزٌيويقًالفىظالحافًكفي في "،(11)ادةبىكالعًا الثقاتًكاةًالرٌكفي
ةًثقىةقاؿ:"،"ىـرد كجبيييالابمىفييــًالمتكم  ًديثوكىكىـاٍنفىردكىريبمىاحج  شىٍيءًفيوًالز ٍىًرمٌعىفكىحى
"مىا

"الٌنببلء"ك،(12) مفى فيترجمًتو أطنبى "،قٍد ،شيخيفيك: ـياإًلسبلـً الش اـأىؿًكعال لىوي... كى
سىنىةهكًثيرىةهمىسىائؿي كدىةهكىيىًبيا،ينفًرديحى ،ميستًقؿٌّمىذىبهلىويكافىكالًكباًر،الكتبًًفيمىكجي مشييكره
ؿيكىىيكى...فىًنيىثيـ ٍندىليًس،األىاءييكفيقىميد ة،الش اـًيىاءيقفيًبوًعىمؿى ـىدىك فىمىفٍأىك  ،(13)"ًبالش اـًالًعٍم كقاؿى

                                                           

(.5/267(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 (.1/186(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(2
 (.1/11)المرجعالسابؽ((3
4) ابفأبيحاتـ، ذكره( 5/267)مرجعسبؽى كقاؿى سًمع"، ًبمىا "ثبته كالتعديؿ": "الجرًح فيمتًف قاؿى كذا ،)

ا".  المعممٌيفيالحاشية:"في)ـ(:"ًلمى
 (.6/240(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(5
 .1425(،ترجمة211(ابفحٌباف،مشاىيرعمماءاألمصار)ص:(6
 (.7/63(ابفحٌباف،الثقات)(7
 .3907(،ترجمة35/147(ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(8
بآثاًرمى160(،ترجمة4/120(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(9 فىضىؾ.كمٌماأيًثرعنوقكلو:"عميؾى ٍفرى فسىمىؼ،كا 

مستًقيـ"،كيقكؿ: مىىطريؽو عى يىنجًميكأنتى األمرى ًبالقكؿ؛فإف  فكهلؾى ٍفزخرى كآرىاءالٌرجاؿ،كا  ٌياؾى ،كا  الناسي
منطقىوًمفعمًموقٌؿكبلميو". أف  المكًتكفىاهاليىًسير،كمٍفعرؼى ذٍكرى  "مىفأٍكثىرى

 .4929(،2/580(الذىبٌي،ميزافاالعتداؿ)(10
 .3278(،ترجمة1/638(الذىبي،الكاًشؼ)(11
رد ىـ)ص:(12  (.25(الذىبي،الركاةالثقاتالمتكم ـفيًيـبمىاالييكجبي
  (.7/107،117،128(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(13
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حجر: دثنا":الد كرم قاؿ،(1)"ميؿهجىثقةه"ابفي مدحى فأتاهالث كرم،سيفيافعندكنا:قاؿعيبىيد،بفميحى
، بدأبايا:فقاؿرجؿه انىةنكأفالمناـفيرأىيتيالل،عى يحى إف:سيفيافلوفقاؿاتت،مىالشاـبىؿىقًرى
دىقىت ؤياؾصى قاؿاألىكزىاعي،ماتىري فقاؿسيفياف،إلىرجؿهفجاءى: أخيؾىفيأجرؾىالليعىظ ـ:
كخمسيفكمائة.(2)"ماتفقدٍ،األىكزىاعيٌ .(3)كماتسنةىسبعو

:وقوِؿ أبيو ،ادِ ومقارنة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّق ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

زماًنو ـي كنيسكنا،كعممنا،فقينا،إما ككرعنا المسافً،كعبادةن ٍمك حي الت رٌسؿ،كافى في ،رأسنا
ٍعمٍنيـ يسمى ـٍ ل عفأقكاـو يدًرٍكيـ"،كالًكتابىة."لكٌنوييرسؿي ـٍ كل

(4)، فٍعم :لوفقيؿىثىحد إذا"ككافى
الجمعيكابًف،(5)"وبًأثؽيفعم ينفسًلوحممتيإنماؾ،لىليسى:قاؿىو؟سمعتى فقٍدأطبؽى لكٍفمعىذلؾى

ًتو،أبيحاتـ امى اًلؼ.،كاالحتجاًجًبو،كأبيوعمىإمى اليكادييكجديميخى



ـٌ ِمف أئمِة المسمميف":  المطمب الرابع: قولو في الراوي "ثقٌة صدوٌؽ إما
 بفا دِ ػػػػػػالّصم عبدِ  َعف: َروى الل. عبدِ  أبو ،وِريّ ػػػػػػػالنَّيَسابُ  َيحَيى بف قاليا في: "محمَّد

 ،رػػػػػػػػػػػعمَ  بف وعثمافَ  ،َعاِمر بف وَسعيد ،َمْسَعَدة بف وحمَّاد ،َجِرير بف َووَىب، الَوارثِ  عبدِ 

                                                           

أبكمحٌمدقصةىكفاًتو3967(،ترجمة347التيذيب)ص:(ابفحجر،تقريب(1 ،-رًحمىيماالل–.كقدذكرى
بعدى1/202فىًفي"تقدمًةالجرًحكالتعًديؿ") مكًتاألكزىاعٌيأٌنواختىضبى سببي مقىمىةى:كافى (:"قاؿعيٍقبىةيبفعى

مٍتمعىوامرأتيوكانكننافيوفىحـ؛لئىبٌلييصيبىو لىوفيمنزًلو،كأدخى اـو فيحم  انصرىاًفوًمفصبلًةالٌصبًح،كدخؿى
وفامتنىعىعمىيو،فألقىىنفسىو،البىٍرد،كغى ليفتىحى البابى ًفرىٍتنفيسو،كعالجى صى الفحـي مفبىٌرا،فمم اىاجى مقٍتالبابى

،كأكٌؿ الٌصيحةىبكفاًةاألكزاعٌيخرجتي بفالمينًذر:لٌماسىًمعتي ـي سال فكجدنىاهمتكسدناذراعىوإلىالًقبمة.كقاؿى
 نصرانينا رأيتي  "ا–مٍف في عمىكقعت منصكبةه ألٌنيا ًبو كالصكابي تنكيف، بدكًف "نصرانٌي لجرح":

ًتو-المفعكلية ٍتفيجنازى لىو،كخرجى ذلؾى بىيركتيعرفكفى أىؿى يزٍؿالمسممكفى ـٍ فم عمىرأًسوالٌرمادى قٍدذر 
 ،كخرجٍتالييكدي منيىاكاحدةهمعصاحبىًتيا،كخرجنىايحًمموالمسممكفى ليسى فيناحيةو،كالٌنصارىلأربعيأيمـو

الًلتىتىكالى–فيناحيةو،كالًقٍبطيفينىاحية".  .-عميورحماتي
.4071(،1/419محمدعثماف،مكسكعةتاريخابًفمعيف)((2
 (.5/326البخارم،التاريخالكبير)((3
عمىإرسال446ً(،ترجمة225العبلئي،جامعالتحصيؿ)ص:((4 افيالكبلـً و:ابفأبيحاتـ،،كينظرأيضن

 (.6/240،ابفحجر،تيذيبالتيذيب)226(،ترجمة130المراسيؿ)ص:
اؿ)((5  (.1/173ابفعىًدم،الكاًمؿفيضعفاًءالٌرجى
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 أئّمةِ  ِمف إماـٌ  صدوؽٌ  ثقةٌ  وىو ،ِبالّريّ  أبي عْنو كتبَ  َسعد. بف إبرَاىيـ بف ويعقوبَ 
.(1)"الُمسمميف

واُؿ الّنقاِد في الراوي:أق -
معيف اإلمامىافابفي كافى
المىدينيٌ،(2) كابفي

بفيىحيىجٍمعىحديًث(3) يقكالف:"كىفىانىامحٌمدي
،الٌزىرٌم" نبىؿ:"فكافى حى ابفي ـي بفاؿيٍسىبفدمحم ...ككافىوفضمىنشريكيىميو،عىيثنًييكأٌمااإلما

ـى،يٌمًىٍالذ عنييىحيىيىبفديمحم خؿىفدى،نبؿحىفبأحمدىعندىاكن :كؿيقير،كىسٍعى د،أحمىإليوفقا
ـ ،اسيالنٌومنٍبىكتعج  :وعنٍبكاكاكتياللًعبدًأبيإلىكااذىبي:وكأصحابًيونًبىلًقىاؿىث ديمحمٌ.كقاؿى

حيىيىبفديحمٌمفذكرى،الحديثىيذكركفىـكىيحنبؿبفأحمدىعندىاكنٌ:يٌيصًصًالمًاكدىدىبفا
دىمحمٌفكأفٌ،ديثالحىىذامثؿىتذكٍرالنبؿحىبفأحمديلوفقاؿىؼ،عٍضىفيواحديثنمٌكرًيسابيالنٌ
 .اللًعبدًاأبىيالؾىإجبلالنىذاقمتيماإنٌ:أحمديولىفقاؿىة،مىجٍخىومىدخىحيىيىبفا بفاديمحمٌكقاؿى

.نعـ:قمتيصرة؟البىتريدي:يلًفقاؿى،ؿىحنبىبفىأحمدىىعمىتيدخم:يٌانًجىكزىالجياحرٌالجىبفأحمدى
امى:قىاؿىأك،ايًّانًراسىخيرأيتيامىيفإنٌومعىؾىسماعيفٍفميكيحيىيىبفدىمحم ـٍفالزىياأتيتىافإذى:قىاؿى
ـىاأحدنرأيتي جمعه:فقاؿىكبإمامًتوقىدق،(4)"ومنٍاكتابنأصح كالمنو،ىرمٌالزٌبحديثًأعم أبكاؿى

رعىة:"ىك الميسمميف"أئم ةًًمفإماـهزي
أبكحاتـ،(5) أىًؿزماًنو:"كقاؿى ـي خزيمةىقاؿ:،(6)"إما كابفي

عصًره أسكنىوالليالجٌنةىمعمحٌبيو"،"إماـي
مفأئٌمًةالًعمـ"،(7) بقكلو:"كافى ًخراشى ،(8)ككصفوابفي

"كقاؿ فيالحديث"أبكبكرالٌنيسابكرٌم: إماـه
(9)،" بأٌنو: الخطيبي ـيكنعتو فيديثًالحىأىؿًإما

األئٌمًةفيالحديث"(10)"عةافىدىميبلبًهعصرً ي اًنٌيأٌنو:"أحدي أبكعمٌيالجى كذكرى
(11)، كفيمكضعو

                                                           

 .561(،ترجمة8/125ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
 (.26/625(،الًمزم،تيذيبالكماؿ)73/274ابفعساكر،تاريخمدينةدمشؽ)((2
 (.4/661البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)((3
السابؽ((4 مف659-4/656)المرجع ا أيضن ذاًتو المكضًع في عميو أحمد اإلماـً ثناًء مف مزيده كينظر .)

 "تاريًخالخطيب"،ككذافموفيوترجمةهمبسكطىة.
 (.8/125)مرجعسبؽىذكرهابفأبيحاتـ،((5
 (.4/661السبلـ)البغدادم،تاريخمدينةً((6
 .549(،ترجمة2/531الذىبي،تذكرةالحفاظ)((7
 (.4/662)مرجعسبؽىذكرهالبغدادم،((8
 .(4/660)المرجعالسابؽ((9

 (.33الحاكـ،تاريخنيسابكر)ص:((10
 .195(،ترجمة87الجٌياني،تسميةشيكًخأبيدىاكد)ص:((11
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أبكحاتـ:"ثقة" معيف(1)قاؿى ا،كمثموأحمدي،كابفي "مىأميكف"،(3)كالٌنسائي ،(2)أيضن كمرةنقاؿ:،كزادى
(4)"ديثالحىفيئمةًاألأحديتهبٍثىثقةه" القىاًسـ. بف تكثيًقوكمسممةي عمى ،(5)مثمييـ سأؿى كحيفى

" : الدارقطني  و شيخى مًد قىييفٍمًالٌسممي  محمٌـ يىف بف عبدًاللًكعبدً،حيىد حمفًالرٌبف
فقاؿى(6)مٌندًقىرٍمىالسٌ محمٌ؟ يى: بف كمىد يعرؼىأحب فٍحيى، عمـًعممًقصكرىأف عف ؼ،مىالسٌو

محٌمد،(7)"يٌىمًحيىالذ دبفيىلمحمٌ"ىرمٌالزٌعمؿً"فيفمينظٍر ـي :"أييقد  الحاكـى الٌسجزم  كلٌماسأؿى
واعمىمحٌمد،يىحٍبفيىا البخارٌم؟قاؿ:نعـ؛ىكشيخي ،بفإسماعيؿى كقدركلعٍنونيٍّفناكثبلثيفى

البغدادٌم:"،(8)ح"حديثنافي"الٌصحي الخطيبي يف،نًتقًالمياظًكالحف ،فيفارًالعىةًاألئمٌأحدىكافىكقاؿى
...ابيىثىكحد ياشيكخىكجالسىبغدادىـىكقدًه،كجكدٌىرمٌالزٌحديثىؼىصن كنيف،أميالمىقاتًكالثٌ

أـال التمقيفى لمٌذىميليرلأيقبؿي زرة امتحاًفصالحجى قصةى ذكرى "كجدىهكحيفى الخطيب: قاؿى ؟
لركايىًتو ألحاديثو،ضابطنا الكىـً،حافظنا مف بالعٍمـ"،محترزنا أٌف:كذ،(9)بصيرنا الذىبي  كرى

رىاسىافانتيٍتإليو ًبخي يىانةً،معالثقةً،"مشيخةالعمـً كذافي"تذكرة،كمتابعًةالٌسنىف"،كالديفً،كالصٍّ
ؿى،(10)الحٌفاظ" طك  كقد الٌنببلًء"الٌذىبي  "أعبلـً في كنعتىو "،ترجمتىو العبل مة،اإًلماـ،فقاؿ:
،شيخيع،البىارًالحاًفظ، ـياإًلسبلـً ـيالمشرًؽ،أىىؿًكعال ما رىاسىاف،الحديثًأىىؿًكاً  ٍبدًأبكًبخي اللًعى

                                                           

 .561(،ترجمة8/125ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
 (.12/283ينظر:الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((2
سًمعىًمنيـ)ص:((3  .1(،ترجمة49النسائي،تسميةمشايًخالٌنسائٌيالذيفى
(،كعزاهإلىمشيخًةالٌنسائٌي،كالذمكجدتوفيياإٌنماىكقكؿالنسائٌي9/515ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((4

 األكؿ
 (.10/389مطام،إكماؿتيذيًبالكماؿ)مغ((5
أبيحاتـ:ركلعٍنو((6 ابفي ٍرقىٍنًدٌم،أبكمحٌمدالداًرمٌي،صاحب"المسند"،قاؿى عبدالًلبفعبًدالر حمًفالٌسمى

 :ثقةهصديكؽ،كتكفيى أًبيعٍنوفقاؿى سيئؿى الٌرحمف،قاؿى ٍرعىةىكتىبىاعٍنوبالٌرٌم،ناعبدي أًبيكأبكزي سنةىخمسو
مائىتيف".ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ) كى ،كالبغدادم،تاريخمدينة458(،ترجمة5/99كخمسيفى

 .5101(،ترجمة11/209السبلـ)
ممٌيًلمٌدارقطنٌي)ص:((7 372(،سؤاؿ302-301الس ممي،سؤاالتالس  قىدجمعىحديثى :"كافى الذىبي  .كقاؿى

حاًفؿ".الذىبي،تاريخاإلسبلـالٌزىرٌمفيكتا  (.6/206)بو
8))( لمحاكـ سؤاالتالسٍّجزٌم سؤاؿ98-97الحاكـ، ،)67.( "تيذيبالتيذيب" (:9/516كفيابفحجر،

نقؿمغمطىامعفصاحًب"الزىرًة"في كافى حديثنا".ككذلؾى أربعةنكثبلثيفى "كفيالزىرة:ركلعنوالبخارم 
".(،10/389"اإلكماؿ") صدكقناعٍدالن  لكٌنوزادى:"كافى

 .1816(،ترجمة4/656البغدادم،تاريخبغداد)((9
 (.2/531الذىبي،تذكرةالحفاظ)((10
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ًمفرحبلًتوكسماعاًتوـمكالىيالذ ٍىًمي  ذكرى ـ  ...ث
جمعىء.الىهالدٍّريكدٌاالتيبحرنككافى،ككتابىاًتو،(1)

ـىعً إليوكانتيتٍ.يٌمًىٍلو:الذ قاؿي،كييم ىرًالزٌلو:قاؿيييذلؾىفأجؿًه،مًدىكٌو،كجىفى،كصنٌىرمٌالزٌم
أحمدىاإلماـًجبللةًابكر،مفنكعًيسىبنىعجيبةهلوجبللةهكانتٍمده.ببىؤددًكالسٌةًظمىكالعىمـًالعًرئاسةي
،كييدلٍّسيوكثيرنمنيـ:،ؽبلئًكلعنو:خىرىينة.دًؾبالمى،كمالًادببغدى اًرم  البيخى ًإسماعيؿى م ديبفي ا،الميحى

فق :محم ده يحيىى،بٍؿيقكؿي بفي :محم دي بفعبًدالًلينًسبويك،أىطيقكؿي ،أىكمحٌمدي خالدو بفي محم دي
الكاقً ييعمٍّياسمىويلمكاًف دٍّ،كى ًإلىالجى بينييمىا -ًع الليليمىا مىا–غفىرى فسدى عنويمسًمـ،ثيـٌ كأكثرى

ًعندىالل كايًةعنوي،فىماضر هيذىلؾى الرٍّ ـىة،بالسنٌالتمسؾًشديدىيٌىمًالذ كافى...بينيمىا،فامتنعىمفى قا
خمكؽ،مىبالقرآفًالقارئًمفظىتىإلىأف "بادالعًخمؽًمسألةً"فيوأشارىلككنًإسماعيؿىبفدمحمٌعمى
،يٌىمًكالذ ،رعةكأبكزي،بفحنبؿىأحمديفيذلؾىىالبحثىأبىكلكفٍح.أكضىح،كالحؽ كماصر كحىفمٌ

،(2)"ىـجزاءىاللينكا،أحسفى،فأحسىيعةًرًالمذىسدًّالمتكمميفىفيعباراتًكالتكسعى ككتكثيًؽالجمًعقاؿى
حجر كلو،حيحًالص ىعمى-يعنيكمائىتيف–يفىكخمسًثمافوسنةىماتى،ميؿهجىظهحافً"كزادى:،ابفي

.(3)"نةسىكثمانكفىستٌّ

 
                                                           

:6/208تاريخاإلسبلـ)كفيالذىبي،((1 اركدٌمقىاؿى محٌمدبفصاًلحبفىىاًنئ:حٌدثناأىبيكبىٍكرالجى (:"قىاؿى
بفيىحيىكىافى ٍسفبمغًنيأٌفمحمدى مىمىةىالم بىقٌيإلىحي ًمٌيبفسى عى ًفيمجمسيىحيىبفيىحيى،فنظرى يكتبي

 عىٍف-تصحفتفي"المطبكًع"إلى"يجذبؾ"!–خٌطوكتقييًدهفقاؿ:يابينىٌيأناأنصحؾ؛إٌفأىبىازكرٌيايحٌدثؾى
حٌيبالبصرة،فاخرٍجًفيسيٍفيىافكىكحٌيبمٌكة،كعفككيعكىكحٌيبالككفة،كعفيحيىالقٌطافكىك

ايىسيرة،كسمعىمفعبًد بياأٌيامن ـى مىىأصبياف،فمٌماقًدمىياأقا ًفيًوقكليوكتأٌىبلمخركًجعى طمًبالعمـ.فعمؿى
ٍفأىًبي عى يىحيىبفسعىًيد،فكتبى إلىالبٍصرًة،كقٍدماتى خرجى سىٍيفابفحٍفص.ثـ  الر حمىًفبفمىٍيدم،كالحي

د، أعبلـدىاكي "سير في كٌعمؽ الٌرٌزاؽ". عىبدى كلقيى اليمفى فدخؿى عييىٍينىة، ابفي ماتى حتى بيا ـى الميقا كأكثرى
إلى12/276النببلء") يمكنيوالمسيري فيكسًطالسنًة،كالكافى ماتى سفيافى يمكنيولقٌيو،فإف  (قاؿ:"ماكافى

أف قبؿى كيعفماتى فد،كأٌماكى الٌذىًمٌيمفبمًده".مكةىإاٌلمعالكى  يتحرؾى
2)) )الذىبي، النببلء أعبلـ بالقرآًف285-12/284سير المفًظ بخمًؽ القكًؿ قصًة بيافي تفصيبلن كسيأتي .)

 اإلماـً  .-إٍفشاءىالل–المنسكبًةلمبخارمٍّ
ف اؼ.6387(،ترجمة512(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(3 أبكعٍمركالخى ابفيىقكؿ:"ككافى محم دى رأيتي

: ًعمميؾ؟،قىاؿى :فمىافعؿى ًلي.قمتي :غىفرى ٌبؾ،قىاؿى رى ًبؾى :يىاأبىاعبًدالًلمىافعؿى ،فقمتي يىحيىالذ ىًمٌيفيالٌنـك
( تاريخبغداد البغدادم، كريًفعفيًعًمٌييف". الٌذىب، بماًء ابف4/663كيتبى في: ا أيضن كتنظرترجمتو .)

(،6/205،الذىبي،تاريخاإلسبلـ)1623(،ترجمة12/147تظـفيتاريخالممكؾكاألمـ)الجكزم،المن
(،10/385،كمغمطام،إكماؿالتيذيب)5686(،ترجمة26/617،المزم،تيذيبالكماؿ)527ترجمة
 (.9/511،ابفحجر،تيذيبالتيذيب)4351ترجمة
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وقوِؿ أبيو:  ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

الٌرحمف عبدي كصؼى كما المسمميفى أئٌمًة مف إماـه صدكؽه الزٌ،ثقةه حديًث ،ىرمٌحافظي
،اليكادييكجديلومجرٍّح.اتفؽىالجمعيعمىتكثيقو



 المطمب الخامس: قولو في الراوي "ما رأيُت ِمنو إالَّ خيًرا":
 في: ي يد بف أبِ عِ سَ  :روى عفْ  .يّ ازِ يف الرَّ عِ أبو مَ  ،فػػػػسَ يف بف الحَ ػػػػػػػػسَ الحُ "قالىيىا

 فْ مِ  أيتُ ا رَ ومَ  ،وتبنا عنْ كَ  .سونُ بف يُ  وأحمدَ  ،ةمَ مَ ي سَ وأبِ  ،يركَ بف بُ  اللِ  بدِ ى بف عَ حيَ ويَ  ،ـػػػػػػػيَ رْ مَ 
.(1)ا"يرً  خَ يف إالَّ عِ بي مَ أَ 

 أقواؿ النقاد في الراوي: -

اًكـاللعبدًأبكقاؿى ميمي ك"ذكرىه،(2)الحديث"حٌفاظًكبارًمف"ىيكى:الحى "مشيخةًفيالخى
سفًأىبي اثقةه،:فقاؿ،القىط اف"الحى ،(3)بيكىير"بفيىحيىىمفٍ"الميكٌطأ"سمعىاإًلسناد،ًليعى كنعتىوابفي

"بأحًدالحٌفاًظ" عساكرى
"مرتيف:مرةنقاؿفيو:"أحدي،(4) في"تاريًخاإلسبلـً موالذىبي  حٌفاظًكترجى

سىيف:اسميو.الحافظالر ازم معيفكفياألخرل:"أبك،(5)الٌرٌم" سىفًبفالحي كذاًحيح؛الص عمىالحى
وألٌنوبو،الٌناسأخبريكىكحاتـ،أبيابفيسٌماه اسميو:الحاكـأحمىدأبككقاؿ.بمًدهكمفٍشيخي
سىيفبفمحٌمد مىٍسعيكدبفأحمدبفمحمديلناسٌماه،(6)الحي ـىالبىذىشٌي. الٌشا كمًطٌكؼ ،صرى،
في"السٌ،(7)"وكفنكنًيثًًفيالحدًرعىكبى،اؽرىكالعً اًفظي،كقاؿى "الحى "ير": ـي ا اإًلمى

فيمف:،(8) كقدعٌده

                                                           

 .221(،3/50(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
(.6/645(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(2
 .161(،ترجمة6/538)المرجعالسابؽ((3
 (.67/247مدينةدمشؽ)تاريخابفعساكر،((4
 (.6/538)مرجعسبؽذكره(الذىبي،(5
في"الميقتىنىىفيسىرًدالكينىى")(6 سٌماهالذىبي  ييعٌقب!.5946(،2/91(ككذلؾى ـٍ  ،كل
7) الذىبي، ذكرهم( سبؽ )6/538)رجع ،)6/645 الترجمًة487(، في "المطبكع" في ضبطو جاءى كقد .

بضٌميا. بفتحالميـ،كفيالثانيًة دمشؽ"األكلى:"أبكمىًعيف" في"تاريًخمدينًة األكؿ:كماكقعى كالصكابي
(67/250.) 

 (.13/154(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(8
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.(2)كاصفناإٌياه"بالحافًظالمجٌكد"،الحف اظ"كذكرىهفي"تذكرةً،(1)كالت عًديؿ"الجرحًفيقكليو"ييعتمىدي
في"الكاًفي فىدم  الص  فيات":كقاؿى الًعمىادفي"الش ذىرى،(3)"أحديحف اًظالٌرٌم"ًبالكى ات":"كافىكقاؿابفي

.(4)األىيقاظ"كالميكثًريفكباًرالحف اظًمف

كمائتيف"ستوسنةىتكفي .(5)كسبعيفى
 وقوِؿ أبيو:  ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ الرَّ  ومقارنِة قوِؿ عبدِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

عبديالٌرحمفإٌنومى،اجتمعىعٌدةهعمىكصًفوبالحاًفظ،ثقةهًمفالحٌفاظ ارىألمنوإالكقاؿى
يرنا يقٍؿفيوأبكحاتـشيئنا.،خى ـٍ وكبمدٌيو.بينمال كىكشيخي

  

                                                           

 .382(،200كليوفيالجرًحكالتعديؿ)ص:عتمديق(الذىبي،ذكرمفيي(1
 (.2/606الحفاظ)(الذىبي،تذكرة(2
(.12/219(الٌصفدم،الكافيبالكفيات)(3
 (.2/162الذىب)(ابفالًعمىاد،شذرات(4
 (.6/538(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(5
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 المبحث الثاني: 
 الرواة المعّدلوَف المَؤكَُّد توثيُقيـ بتكراِر صفِة التوثيِؽ معنىً 

بتكراًر كذلؾى لمتكثيًؽ تأكيده فييا عباراتو الٌركاة تعديمو في الٌرازم  ـي اإلما استخدـى كقد
ىي:،اًتالتكثيًؽفييـمعنىنصف كىذهالعباراتي

 المطمب األوؿ: قوُلو في الراوي "ثقٌة ِمف الُحفَّاظ، لو معرفٌة بالحديث":
شركطنا جمعى إالإذا بأن ومف"الحف اظ"اليككفي ،ككصفييـالرجؿى ابفي ـي اإلما ذكرى كما

في"نيكًتوعمىكتاًبابًفالص بلح" كىي:،حجرى

 .حؼالصٌفمًالجاؿًالرٌأفكاهًمفٍكاألخذًالطمبًبًةييرىشٌال"-

 .يـبًكمراتًكاةًالرٌبطبقاتًكالمعرفةي-

ذلؾىمفٍهحضريستىيىامىيككفىتىحىقيـًالسٌفمًحيحًالصٌمييزًكتى،كالتعديؿًالتجريحًبًكالمعرفةي-
 .(1)"تكفالميفمًالكثيرًاستحضارًعمىهستحضرييىالام مًأكثرى

عىف(2)الن اسًدًسيٍّبفاٍتحًفىالأبكالشيخيسيئؿىبلًح:"كفي"نكًت"الزركشٌيعمىابًفالص 
ابكالحافظًًثالميحدٍّدٍّحى ايةنرىكدًركىايةنًبالحديثًاشتغؿىفٍمىىكىاعصرنىًفيثىالميحدٍّ:ًبأىففىأجى

كتىابةن ت ىذلؾىبًرىكتبص ،هعصرًفيكاياتًكىالرٍّالركىاةًفمًكثيروعمىكاطمعى،كى كاشتيرى،وحفظىحى
بطيًفيوً ،طبقىةطبقىةنيـشيكخًكشيكخىوشيييكخىتقدـىفمىأحكىاؿىكىعرؼىذلؾىًفيسطىانبىفىًإف،وضى

كؿٌيفالركىاةًأحكاؿًمفويعممييمىايككفيك،غالبةنالمىشيكريفىًفيالكىىـًمفالس بلمىةيتككفيًبحيثي
افظفىيىذىاومييجيىًمم اأىكثرىطبقىةو الشيخ:"حى قاؿى ـ  انيكىأم ".ث فسىعىةًمًفيذلؾىعىفالميتقدٍّميفىقؿىامى
عميًوميحدٍّييطمؽىأىفٍالط البيال ذماليستىحؽيًفيالٌطمبًأبًكالدٌ،ىحاًفظناًفيمىفييسم الًحفظً ثًإال 

بى اقىاؿى احبىيـكن االنعد عضيًبًوكىمى فذلؾى-إمبلءنألؼحديثوشريفىعًكتبٍيىلـٍفٍمىحًديثوصى

                                                           

 (.1/268(ابفحجر،الن كتعمىىكتاًبابًفالص بلح)(1
2) ـي ذكالفنكفأبكالفىٍتحمحمدبفمحم دبفمحمدبفسيًٍّدالٌناساليعمرٌماإلشبيمٌي(ىكاإلما العبٌلمةياألديبي

امًعالترمذٌم"،ك"عيكفاألىثر"،) ق(ينظر:ابفحجر،734-761الشافعٌي.لو"الن فحالشًذمفيشرًحجى
( الثامنة المائًة أعياًف في الكامنة تىغ4/208ٍالدرر يكسؼبف ،)( الزاىرة الٌنجـك ًبٍرًدم، (،9/303رم

 (.2/249الٌشككاني،البدرالٌطاًلع)
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لفًظ"حافظ"عمىأحًدىـإٌنما(1)"يـنتًأزمًًبحىسبً أٌفإطبلؽى ابًفسٌيدالٌناًسيدؿ  الشيًخ .فكبلـي
زىماف بحسًبكؿٍّ نسبيٌّ متفاكته الٌزماًفكبحسًباألكصاًؼالتييضعياعمم،ىكأمره ذاؾى اءي

"بالحافًظ"ًمف" الكصؼى اتًىكأسمىثيفالميحدٍّصفاتًعمىىأىًلمىفيصفكنىوبذلؾ.لكٍفيىبقىأف  درجى
ليىاالميٍستىحٌقيفىأىف غيرى،ويميكتعمًالحديثًتىصًحيحيلىويـىكسمً،واكيميقىأتٍمىبًقيًفيوًتٍكجدىفٍمىاقميفالن 
مفأعز يـتًمقالىًإلىنتسبيفىالميبىيفىيـمتًقًًفيـفيي،ىـكجكدييتىعىذ ريبؿٍيعز ك،ىـكديمعديقؿ يى

.(2)"الممىؿأىؿًجًميعًميقىابمىةًًفيالميسمميفىعددًمفٍكأقؿ ،ؿحىكالنٍّاءًرىاآلسىاًئربيفىالٌسنةًمىذىبً

قٌمةىالحفٌ طيبي أبكبىكرالبغدادٌمالخى :كذاكصؼى المسمميفتىكندرى،اظًقمتي ،يـفيعمكـً
الحديث إلى المينتسبيفى كبيفى منيـ،كبؿ األزمنًة مف زمفو خٌمك يعني ال ذلؾى ىـ،لكف  بؿ

يحفظيالليًبيـالديفى فيكؿٍّعصرو ـيبيـالسٌنة،مكجكدكفى .كيقي

األئم فيشأًف يككفي إٌنما بالحفًظ الكصؼى كٌموأف  مفذلؾى ؿي كيتحص  يىابذًة الجى ذيفىالًٌة
و صحيحى الحديثى ًبركا كمجركًحييـ،كسقيمىو،خى ثقاًتيـ ركاتىو بركا ،كخى الحديثى ىىذا أف  كىعرفيكا

فبلف مفتفرداًتفبلفو،أىكييشًبوحديثىو،حديثي اللىقدخمىقىيـ،أكتابىعوعميوفبلف،كذلؾى كأف 
بال كصفييـالرجؿى اإلىكصًفيـإٌياهبالثقةًليذاالشأف.فإٍفكافى إلييماحافًظمضمكمن ،كأضيؼى

أرفعىكأكمىؿنعت ذلؾى لومعرفةنفيالحديًثكافى عمى،كأكثرتأكيدناكتقريرنا،كأعمىكأىسمىى،وبأف 
.-كالليأعمـ–كمعرفًتو.،عًمموكحفًظو

ف اظ ابًفأبيحاتـ:"ثقةهًمفالحي  اججَّ الحَ  بف سمـمُ " :اءىفيج،لومعرفةهبالحديث"،كقكؿي
 سحاؽَ إ بف دومحمَّ  ،يسابوريّ النَّ  ىحيَ يَ  بفِ  ىحيَ يَ  :عف روى .يفسَ الحُ  أبو ،يّ ورِ ابُ سَ يْ النَّ 
 سفِ والحَ  ،يسوَ أُ  يبأ بف سماعيؿَ ا  و  ،اشدَ خِ  بف دالِ وخَ  ،يّ بِ نَ عْ القَ  ةَ مَ سمَ مَ  بف اللِ  وعبدِ  ،يّ بِ يَّ سَ المُ 
.(3)"بالحديثِ  معرفةٌ  ولَ  اظِ الحفَّ  مفَ  ثقةً  وكافَ  ،رَّيبال عنو كتبتُ  .يونَس  بف وأحمدَ  ،يعبِ الرَّ  بفا

اًجالنيسابكرمٌ بفالحج  ـي مسم ـي :اإلما أكالن مفىك،المسنىًدالص حيح،صاحبكأقكؿي ،ىكى
الدنيا ـي فيالحديثً،كحافظييا،إما كبراًئيا بالضركرةً،كأحدي معمكـه كتكثيقو ؼاليختم،كتعدييمو

                                                           

(.54-1/53الٌزركشي،الن كتعمىمقدمًةابًفالص بلح)((1
امعألخبلًؽالراكمكآدىاًبالس اًمع)(2 ابًف2/248(الخطيبالبغدادٌم،الجى (،كالزركشي،"الٌنكتعمىمقدمًة

)ص: 55الٌصبلح" .) كليسى "أقاكيمىو" فنصبى أقاكيمىو"، قيًبمٍت ..." قاؿ: الراكم" أًلخبلًؽ "الجامًع كفي
مرفكعكعبلمةيرفًعوالضٌمة. فاعؿو ٌنماىي"أقاكيميو"بالرفع؛ألٌنيانائبي نٍحكينا،كا   بصكابو

.797(،ترجمة8/182ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
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مٍفأاثنىاففيذلؾ فضائمو،كىكأشيري الخميميٌ–فتيذكرى منيجي.لكٍفلم (1)-كماكصؼى اكافى
ا قائمن الرسالًة راكوىذه كؿٍّ في النقاًد أقكاًؿ إيراًد ىنا،عمى أذكرىا أذكرىىا،فإنٍّي لف لكنٍّي

كثيرىا،استقصاءن ذلؾى بؿسأكتفيببعضيافىحىسب.،إذسيطكؿي

 :النُّقاِد في الراوي أقواؿُ  -

عنوأبكحات :"صىػػػػػـلم اسًئؿى قدسم،(2)دكؽ"ػػػػػقاؿى بللىتًػػػػػػػػككافى وػػػػػػكابني،وػػػػػػعىمنوعمىجى
الرحمفً الرمٌ،عبدي لم اقدـى

أبكحاتـ،(3) عمىحيحًالص معرفةًفيوانًمىيقدٍّأبكزرعةىك،كقدكافى
"امىىًعصرًمشايخً

(4)،" بفبش ار: عةأربىنياالد اظيحف كقاؿمحم د ـيم،الر بًةعىرٍزيأبك: بفاكمسم
البخارمٌإسماعيؿىبفدكمحم د،نٍقىرٍمىسىبًارميٌالد الرحمفًعبدًبفاللًكعبديكر،ابييسىبنىاجالحج 
مسممةيبفالقىاسـ:"،(5)ل"ارىخىببي بفاديركمحم عمٍكأبكسأؿى،(6)"ةم ئًاألىمفىدرًالقىميؿيجىثقةهكقاؿى

عقدةىعفالميفارقًةبيفى(7)افمدىبفحىأحمدى اجًالحج بفكمسمـ،البخارمٌإسماعيؿىبفدًمحم ابفى
فقاؿى"ـ؟عمىأىايمىأي ،ابكرمٌيسىالن  عميوككررتي."عالـهـكمسمًا،عالمنإسماعيؿىبفديمحم كافى":
ـ كاب،الجىىذابمثؿًينًجيبيييكىك،امرارن ليقىاؿىث إسماعيؿىبفدىلمحم يقعيقدٍمركعىاأبىيا":
فيهكيذكري،توًنيىبكيمنيـالكاحدىذكرىامىفرب فييا،فنظرىيـكتبىأخذىوأن كذاؾىاـ،الش أىؿًفيالغمطي

المقاطيعىكتبىوألن مط،الغىلويقعيمام فقمسمـافأم اثناف،ايمىأن كيتكىـيو،اسمًبًآخرىكضعومى
فقاؿى."كالمراسيؿى الخطيبي كعم ؽى و،عممًفيكنظرىالبخارمٌطريؽىـمسمً-أمتًبعى–افىقىإنما":

ـىسمـ،ميومىالزىهأمرًآخرًفيكرابييسىنىالبخارم كردىاكلم كه،حذىاكحذى (8)"إليواالختبلؼىكأدا .كقاؿى
اكـي الحى "لىو عمىبيرًالكىامعًالجى"كتابيكجاؿ،الرٍّعمى"بيرالكىدسنىالمي"كتابيالنيسابيكًرٌم:

"،"ىنىالكيكىيامًسىاألى"كتابيك،"بكاباألى "،"ؿمىالعًك"،"يزميًالت ك"،"حيحالص دسنىالميكى كتابيكى
                                                           

 (.3/826ًةعمماًءالحديث)(الخميمي،اإلرشادفيمعرف(1
 (.8/183(ابفأبيحاتـ،الجرًحكالت عديؿ)(2
ديث)(3  (.3/826(الخميمي،اإًلرشىادفيمىعرفًةعمماًءالحى
 (.15/121(البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)(4
 (.2/336)المرجعالسابؽ((5
 (.10/127(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(6
أح(7 بف "محم دي الًحيًرٌم( عفر أبيجى الٌزاىًد ابف عىٍمرك أبك ًسنىاف، بف الًل عبًد بف مٌي عى بف مدىاف حى بف مدى

 )ت: الٌنحكم. الميحٌدث الميقرئ الٌزاىد )376الن ٍيسىابيكرم اإلسبلـ تاريخ الذىبي، ترجمة8/431ق(". ،)
262. 

 (.15/124)مرجعسبؽذكره(البغدادم،(8



 
 

182 

بًىيبأياعاالنتفى"كتاب،"نبؿحىبفدىحم أتًسؤاال"كتاب،"افقرىاألى"كتابي،"ادفرىاألى"كتابي،"افدىالكحٍ
كتاب،"الثكرمٌمشايخً"كتابي،"سأنًبفًمالؾخمشايً"كتاب،"بيٍعىشيبفركعمٍ"كتاب،"اعبىالسٍّ
كتاب،"ةعبىشيايخمشى" ،"يفمًضرىخىالمي"كتاب،"ديثالحىركاةًمفٍكاحدراكوإال لويليسىفٍمى"ًذٍكري

طبقاتً"كتاب،"ثيفالمحدٍّأكىاـًذكر"كتاب،"ثيفحدٍّالميمفىىـبعدىفمىفىةابىحىالص دأكالى"كتاب
فىو.(1)"-ـكسم عميوالليصمى-سكؿًالر عفديثًالحىفمًيفيٌامًالش أفراد"كتاب،"عيفابًالت  ككصى

بككًنو:" ،اـ،كمصرىجاز،كالش الحً،كراؽًإلىالعًرحؿى،ديثًالحىاظًحف مف،األئمةًأحدىالخطيبي
كحد مرةوغيرىبغدادىـىكقدً "ابيىثى،

فقاؿ:،(2) فنعتىو عىسىاكرى ابفي ـي"أم ا ؼيكالمصنٍّ،زيبرٌالمياإلما
في،(3)"عسىأكٍفىؼكصن ،كجمعىرحؿى،يزمىالمي فقاؿى مفكتًبو مكىضعو فيغيًر الٌذىبي  مىو كترجى

د،الحاًفظ،ـيالكىبيرترجمًتومف"الٌسيىر":"اإلما ة،الميجكٍّ ج  اًدؽ"،الحي .(4)الص 

" أن وقد: حجرفي"التيًذيب" ابفي لـٍطهفرًميعظيـهحظٌّوكتابًفيسمـميلًحصؿىكذكرى
كذلؾى؛إسماعيؿىبفدمحم صحيحًعمىوفضميييكافىالناسًبعضىأف بحيثي؛ومثميحدوألحصؿٍيى
غيرًفٍمًيىًاكمىلفاظًاألداءًأىعمىكالمحافظةً،ياؽًالسٌكجكدةً،الطرؽًمعًجمفوبًاختصىالمى

كحفظتيهأكىشىبمغكايىفمـٍيفيسابكريٌالن فمًخمؽهوًنكالًمًعمىنسجىكقد.عنىمىبًركايةوكالىتقطيع،
،(5)"الكى ابيعطًلميابحافىفسي،سمـميعمىالمستخرجىؼىصن فٍمم اإمامنعشريفىمفٍأكثرىمنيـ

" "التقريًب": في اللًعبدًبفديمحم كقىاؿى.(6)"وقٍبالفًـهعالً،ؼهمصنٍّ،إماـه،ظهحافً،ثقةهكقاؿى
بيألىدىقًعي:يقكؿمةىمىسىبفأحمدسمعتي:يقكؿكب،عقييىبفدىمحم اللًعبدًأباسمعتي:كرمٌيسابيالن 

اجًالحج بفسمـميالحسيفً فذيذىلمميمجمسه، حديثهرىكًاكرة، فانصرؼىرًيعٍلـٍلو ،نزلوًمىىإلفو،
قىاؿلًالسرىكأكقدى البيتـىذىمنكيدخؿأحدهيىال"ار:فيالد مفٍاج،كى لناسمةهيتٍىدًأي"لو:،فقيؿى"ا
تىفييى إلمكىىقدٍّ".فقاؿ:"مرا فقىٌي"ا إليوفكافىميد ، ايىغيضىمٍيى،ةنتمرمرةنتكيأخذي،الحديثىيطمبيكىا

اومنيىناأن أصحابًمفٍادنيالثقةي:زىمحم ديبفعبًداللً.قاؿىالحديثىككجدى،التمرييىنًفىكقدٍفأصبحى
                                                           

 (.39ابكرمكافؽلطبعةايراف)ص:(الحاكـ،تاريخنيس(1
 .7041(،ترجمة15/121(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(2
 .7417،ترجمة58/85(ابفعساكر،تاريخمدينةدمشؽ)(3
4)( النببلء سيرأعبلـ الذىبي، )12/557( اإلسبلـ" "تاريًخ في: ا أيضن ترجمو كقد ك"الكاشؼ"6/430(، ،)

مٍفي2/258)  (.2/125(،ك"تذكرةالحف اظ")193عتمديقكليوفيالجرًحكالتعديؿ")ص:(،ك"ذكري
(.كلوفيوترجمةهمطكلىةهفمتنظر،ككذافيالمزم،"تيذيًبالكىماؿ"10/127(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(5

(27/499.)
 .6623(،ترجمة529(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(6
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قىاؿ .اتمى م دسمعت:اأيضنكى بدأبايعقكبٍبفميحى ـيتكفيى:يقكؿافظالحىاللعى اجًالحج بفمسم
رحمىو–.(1)"يفكمئتىكستيفىإحدلسنةى،رجبمفقيفىبىلخمسوثنيفإلاففىكدياألحد،يكـًعشيةى

.-الليتىعىالى
 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ثقةه .كفنكًنوشىتى،كعمًمو،كعٍميىًةأصحاًبالحديثً،ككيبىرىاءً،مفخبراءً،حاًفظه،ىكإماـه
أبيحاتـ دكؽ"،اجتمععمىتكثيًقوابفي اتـ:"صى أبكحى ،كقدسًمعىكابنويمٍنو،كالن اس.بينىماقاؿى

ككتبىاعٍنو.


المطمب الثاني: قوُلو في الرّاِوي "كتبُت عْنو، وىو ثقٌة، مَف الحفَّاِظ ممَّف ُيَحسُّْف 
 حديَثو ويحَفُظو":

ضد  : ٍسفي "الحي العرب": "لساًف في ...كجاءى سيفى حى لما نىٍعته ٍسفي كالحي كنىقيضيو، القيٍبًح
ي نتيو" زى تٍحسيننا الشيءى حديثىوكيحفىظيو".يعني(2)كحس ٍنتي الحف اًظمم فييحىسٍّفي .كقكليو:"ثقةه،مفى

ا" كفىٍيمن كأىدىاءن، ، تحٌمبلن ديًث الحى ٍنعةى صى "ييحًسفي (3)أن و: أبيحاتـ ابفي قالىيا كلقٍد . كاحدو فيراكو
الش اًعر"،كقدأثنىعميوككثٌقىوجمعهمفاألئمًةالحٌفاظ،كركللومسمـ اجبفييكسؼى ىػػػػػػػػك:"حج 
عمىحسًف ،كالًحفظ.كيديؿ  بالفىٍيـً كاحدو إالكاحدنا،كقدكصفىوغيري مائةىحديثو في"صًحيحًو"

في اج:تحٌمًمولمحديًث،كأدائو،كفىيًمو،ماجاءى حج  :"قىاؿى ناًبمًة"مثبلن ترجمتو؛ففي"طبقاتالحى
فجعمتيياًفيًجرىابو جمعٍتًليأمٍّيمائةىرغيؼو
إلىشىبىابىةى(4) ًببىاًبو(5)،كانحدٍرتي ًبالمىدائًففأقمتي

" فأٍغًمسويًفيدجمةىفىآكيموي،فمم انفدىٍتخرىجتي أىجيءيبرغيؼو يكـو كؿ  مائةىيكـو
:فانحدىاره.قمتي(6)

عمى ليدؿ  ليٍأكيؿ، دجمةى بماًء أرغفىتو يغمسي ، يكـو مائةى بباًبو قامتيو كا  المدائًف، في شبىابةى إلى
                                                           

(.15/125لٌسبلـ)البغدادم،تاريخمدينًةا((1
 (.2/877(ابفمنظكر،لسافالعىرب)(2
 (.64(مصطفىإسماعيؿ،شفىاءالعىًميؿ)ص:(3
4)." ٍربه كجي .كالجمعيأىٍجًربةهكجيريبه رابي دي،كالعام ةيتفتىحويفتقيكؿالجى ىكالًمٍزكى كؼ،كقيؿى مىٍعري :الًكعاءي ("كالًجرابي

 (.1/583)مرجعسبؽذكرهابفمنظكر،
أبكحاتـ:صدكؽه(5 كقاؿى كالمدينٌي، مىعيف، ابفي كثٌقو أبكعٍمركمىكالىيـ. دائنٌي المى بفسىك ارالفىزىاًرٌم "شىبىابىةي )

ًبو".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ) حديثيوكالييحتىج   .1715(،ترجمة4/392ييكتبي
عند:البغدادم،تاريًخمدينًةالس بلـ(6  (.9/147)(كالخبري
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كيتكبدي نفًسو، عمى كيشؽ  يىتعٌنى، فمماذا اٌل كا  كالطمًب، التحٌمؿ، في كجسىارًتو كجمىده، صبًره،
المىتاعب؟!.
ااجحج كقاؿ د ثىًنيييأفٍوتيفسألٍ،نبؿحىبفأىحمىدإلىجئتي":أىٍيضن ثبلثوسنةًًفيحى

دٍّييأفٍىفأبىمائتيفكى ـ .زاؽًالرٌعبدًإلىفخرجتي.ثىًنيحى كلكاستىثىحد كقدٍأربعوسنةًًفيرجعتيث
أفسنةأربعكفىاليكـًىذاًفيألحمدىككافى،يوعمىالناسي رفضى أحمدى ـى اإلما أف  ًمٍف فبالرغـً ."
إليوثانيةنليسمعىمنو،دٍّثىوفياألكؿًييح وعمىالطمبً،إالأن وعادى ـي،ففيوحرصي كالتحٌمًؿ؛فاإلما

أحمديىكمٍفىكفيالحديث.كلكأن ومىاعادىإليوثانيةنبعدىرفًضوتحديثىوإٌياهفياألكلىلفىاتىو
 الكىثير. ا:كقاؿىالشيءى فقاؿى،ةًحنىالمًًفيأجابىفعم أكتبي:ألحمدىقمتي"أيضن أكتبيالاأنى:

اج:،ابأجىفعم ثيحدٍّييالرًاعًالش بفاجيالحج كافى:أىٍحمىدبفالم وًعىبديكقاؿى.يـعنٍ الحج  كقاؿى
مٍخمكؽ" غيري الًل كبلـي
المشيكرةً(1) القرآًف خمًؽ فيفتنًة عم فامتيًحنكا يكتبى أٍف فيكيتكرعي .،

ٌريوفيالتحٌمؿلمحديث.كأجابك اكدقتيوكتحى وأيضن مخمكؽ.فىًفيوحرصي القرآفى إف  امىفقاؿى
كقالى حاتـ أبي ابفي يا اج بف يُ "في: ،(4()3)يّ فِ قَ د الثَّ أبو محمَّ  ،(2)راعِ الشَّ  وسؼَ حجَّ

 دَ ػػػػػػػػبي أحمأَ و  ،ثارِ الوَ  بف عبدِ  مدِ الصّ  وعبدِ  ،عدبف سَ  بف إبراىيـَ  ف: يعقوبَ وى عَ رَ  ،اديّ غدَ بَ 

                                                           

(.1/397(أبكيىعمى،طبقاتالحنابمة)(1
العباسي (2 ىانئالشاعرى بفى أبانيكىاسالحسفى أبكهشاعرنا،صًحبى عنو،نشأبالككفًة،(ككافى المعركؼ،كأخذى

ييمق ب"لىٍقكىة".ينظر:الًمزم،تيذيبالكماؿ) أبينيكاس:ابفاألنبىارم،نز5/466ككافى ىة(.كفيترجمًة
(،2/138(.كفيلقًبو"لىقكىة":ابفحجر،نزىةاأللباًبفياأللقىاب)65األلٌباءفيطبقاتاألدباء)ص:

منوالشٍّدؽ".ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:2446رقـ فيالكىجويىٍعكىج   (.4064.ك"الم ٍقكة:داءهيككفي
بفمنًبوبفبىكربفىىكازفابف("الث قىًفٌي:بفتًحالثاًءالميثمثًةكالقاًؼكالفى(3 اء،ىذهالنسبةيإلىثىًقيؼ،كىكثىقيؼي

ًبالطائًؼكانتشرٍتمنيىافيالًببلد".الس معىاني،األنساب القىبيمًة ىذه مىنصكربفًعكرمة...كنزلٍتأكثري
(1/508.) 

ترجمو(4 المىعركؼ األميرى اجى الحج  يكافؽي كنسبو أبيو، كاسـي كاسميو، كالتعديؿ"( "الجرًح في حاتـ أبي ابفي
بفأبيعيقىيؿالث قًفيأبكمحٌمد.ركلعف:717(،ترجمة3/168) كـً اجبفييكسؼبفالحى ،فقاؿ:"حج 

كفي ذلؾ". يقكؿي أًبي سمعتي اًلد ميجى بف رىاد كجى كثىابت، ًدينار، بف مالؾي عنو: ركل مىالؾ، ابف أنًس
الشييري "األميري "التقريب": كليسى كغيرًىما. فيالٌصحيحيف، ككبلميو ذكريه كقعى مفالثالثًة، الميًبيري ـي الظال

كًتسعيف".ابفحجر،تقريبالتيذيب سنةىخمسو سنةنكماتى إمرةىالعراًؽعشريفى أٍفييركلعٍنو،كًليى بأىؿو
 153)ص: ترجمة بعنكاف1141(، زيادة، لمدكتكرمحمكد دكتكراة رسالةي كىناؾى اجبفيكسؼ. "الحج 

إلىكضًعاألمكًرإلىًنصاًبيا مؤلفيالمدفاًععفالحٌجاًج،كيقصدي –الثقًفٌيالميفترلعميو"،فيياينتيضي
في)ص: قاؿى مف3كما الصحيًح كبياًف عميو، كالميثنيًة الحٌجاج، في الطاعنًة التاريخيًة النقكالًت في )

فييا  ".-السقيـً
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براىيـَ  ،يّ يرِ بَ الزُّ  سحاؽَ  ،يّ انِ نعَ الد الصَّ بف خَ  وا  وى رَ  .رَ مَ بف عُ  وعثمافَ  ،يّ ولِ مُ بف منصور السَّ  وا 
 ُف الحديثَ سّْ حَ فَّاِظ ممَّف يُ ف الحُ كاَف مِ د: أبو محمَّ  قاؿَ  ،ةٌ قَ وىو ثِ  ،وعنْ  وكتبتُ  ،و: أبيعنْ 

 .(1)و"ظُ ويحفَ 

:اويأقواُؿ النقاِد في الر  -

 أبكداكدحيفى :عٍنوسيًئؿى مٍفمئةومثؿالر قاؿى أي ،"(2)مادمٌ"خيره لماسًئؿى كذلؾى يماأحب 
أبكحاتـ:"صدكؽ".(3)ذلؾفقاؿى،ر؟"اعًاجالشٌأكحج ،ادمٌمىالر إليؾى :سائي كقاؿالن ،(4)كقاؿى
ابفي،(5)"ًثقة" كقاؿىافىحب كذكره "حد في"الثقات" يى: أبك عنو مفشيكًخنا،ىمىعٍثنا ،كغيريه ككافى

مي حديثو األندىلسٌي:،(7)"(6)رسًعٍصاحبى مىسممةيبفالقاسـً ثقةنككافى،(8)اكفنمكفياريرنضىكافى"كقاؿى
،(9)"اكاحدنإالٌمائةناحديثنكتسعيفىتسعةنـمسمًعنوركل":"ةىرىالزٌ"كتابًكفي،"امشيكرن كقاؿى

                                                           

 .718(،ترجمة3/168جرحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،ال(1
2) ثـ  مثميا، كميـو مفتكحة، بميممةو كالر مىادم  اًدٌم، الر مى بفسىي ارالبىغدىاًدٌم منصكًر بفي "أحمدي ىك: كالر مىادم  )

ر كاآلخري ىذا، بفمنصكرو أحمد نسبةي لييا الىيمىفكا  ادةى إلىرىمى أحًدىما ًلمكضعيف: نسبةه ىذه مادىةيداؿ،
قًؼ3/88الر ممًة،فيفمسًطيف".الٌسمعاني،األنساب) فيوأبكدىاكدلمذىًبوفيالكى ("كىكثقةهحافظه،طعفى

كثمانكف".ابفحجر،تقريبالت يذيب)ص: كمائتيف،كلوثبلثه كستيفى سنةىخمسو (،85فيالقيرآف،ماتى
فيالقيرآًف:ىيكأٍفالي113ترجمة: قؼي مىخميكؽ".ينظر:ابفحجر،."كالكى مىخميكؽ،كالغيرى القرآفي قكؿى

 (.1/500(،كالٌسيكطي،تدريبالر اكم)13/492فىتحالبىارم)
 .1883(،ترجمة2/290(سؤاالتأبيعبيداآلجرٌمأباداكد)(3
 (.3/168(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
 (.5/468تيذيبالكماؿ)(،9/148(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(5
6)). أحدو لكؿٍّ الحديثى ميعًسر:كمعناىاأن ويمتنعيعفالتحديًث،فبليبذؿي حديثو صاحبي
(.8/203ابفحٌباف،الثقات)((7
المزم،((8 في: كما ًرير"، الض  "حٌجاج فسٌمكه: البعضي مو الذمترجى نفسو ىك ىذا يكسؼى بف حٌجاجى كلعؿ 

الكماؿ 5/470)تيذيب ترجمة ،)1133( الكماؿ تذىيبتيذيب الذىبي، ،2/228 ترجمة ،)1139،
1/314كالكاشؼ) ترجمة الٌسكؿ)948(، نياية مبي، الحى الٌديف برىاف ،2/129 ترجمة ابف1131(، ،

تيذيبالتيذيب) التذىيب)ص:2/214حجر، الخزرجي،خبلصة تقريبالتيذيب73(، ابفحجر، ،)
بركايًةأبيداكدفي"الٌسنف"عنوحديثنافي"الطبلًؽ"كلكفلـ1142(،ترجمة153)ص: البعضي .كقاؿى

( األشراؼ تحفة المزم، كينظر: شيكخو، في ذكرى كال ذا، المىيىرة2/136يىثبت اؼ إتحى حجر، ابف ،)
.1544(،حديث763،كابفاألعرابي،المعجـ)ص:2500(،حديث3/44)

.1202(،ترجمة3/406الكماؿ)مغمطام،إكماؿتيذيب((9
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ًثقة"أبكالفىر بومسًمـ،(1)ًجاألصفىيىانٌي:"محٌدثه خمىفكففي"الميعًمـ":"تفٌردى ابفي ركلعنو،كقاؿى
كالٌصبلة كالطيارًة اإليماًف كتاًب كالًجياد،في كالحٌج كاألىطًعمة،كالٌصياـً كالٌصيًد ،كالحدكًد

.(2)كالفضائًؿكغيًرذلؾ"

في"تاريًخ الخطيبي مدينًةالسبلـ":كقاؿى أىككقكلً،(3)ا"احافظنمنثقةنفي"كافى ابفي يبًوقاؿى
الجكزٌمكقكًلًيما،(4)ة"مىابًنىالحىىالفر اءفي"طبقاتًعمىيى ابفي أن وزاد:"صدكقنا"،كقاؿى ،(5)بيدى كقاؿى

"رٌحاؿ" "الكاشًؼ": في "،الٌذىبي  "الميزاف": "األكح،"مشيكرهثقةهكفي الحف اًظ": "تذكرًة ديكفي
المكاضًعالتيترجمىوفييىا.،ًر"بقكًلو:"حافظ"،كنعتىوفي"السٍّيالمىأميكف" فيكؿٍّ كقدنعتىوبذلؾى

ابًفأبيحاتـبالمىعنى كبلـى :"ثقةهحافظ"،كقٍدنقؿى في"تذكرًةالحف اظ"،فقاؿى ذلؾى ،ك"الٌسير"،فعؿى
اإلسبلـ" "(6)ك"تاريًخ الًعماد: ابفي كقاؿى كقد(7)"اتثبىاألىأحديكر،شييالمىقةيالثٌالكبيريظيالحافً. .

الجمعى؛فى معيفى فيوابفي اجعفمىعيف،بفايىحيىىسيًئؿ":يٌبالغىبٌلابفيقاؿىخالؼى ج  الش اعر،بفحى
كتىنىقٌحهػػػػكىذاتجري،(8)!"عنوسيًئؿلمافىبىزىؽى شػػػػػػػكفيوتكى،صػػػػػإشارمٍّ .(9)و"لػػػػػػديدهيفه

                                                           

اًني")((1 أبكالفىرًجاألصفيىانٌيفي"األىغى قاؿ:"كأبكه23/185كقدذكرى بفالحٌجاًج،ثـ  (شيئنامفأخباًريكسؼى
محقؽ"نزىةاألىلباب") اقاؿى ثقة".بينىمى محدثه بفييكسؼى اجي (:"في"األغاني":"كابنوالحٌجاج2/138الحج 

ثقة"،كىكالمكافؽًلمافيتيذيبالتيذيب)ابفيكسؼ لحٌجاجبفيكسؼبف2/209محدثه (فإٌنوترجـى
ييمٌقبلىٍقكىة". أبانيكاسككافى شاعرناصًحبى يكسؼي حٌجاج،كقاؿ:"ككافى

خمىفكف،المعًمـبشيكًخالبخارٌمكمسمـ)ص:(2  (.156(ابفي
.4297(،ترجمة9/146(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(3
(.1/396(أبكيىعمى،طبقاتالحنابمة)(4
(.12/154ابفالجكزم،المنتظـفيتاريخالممكؾكاألمـ)((5
."كقٍدكن اه1754(،ترجمة1/466،كميزافاالعتداؿ)945(،ترجمة3/313(ينظر:الذىبي،الكاًشؼ)(6

 "أبك حاتـ: أبي ابًف عندى ىك بينما أحمىد"، )أبىا الحف اظ تذكرة الذىبي، 2/549محٌمد". أعبلـً كسيىر ،)
في149(،ترجمة6/63،كتاريخاإلسبلـ)110(،ترجمة12/301الٌنببلء) الصفدم  فعؿى الذىبيٍّ .كمثؿى

 .3099(،ترجمة11/242"الكىافيبالكفٌيات")
 (.3/263(ابفالًعماد،شىذىراتالٌذىًبفيأخباًرمٍفذىىب)(7
 (.9/148)مرجعسبؽذكرهالبغدادم،((8
 (.2/186(سبلمة،لسافالمحدثيف)(9
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كخمسيف مفرىجىبسنةىتسعو بقيفى لعشرو بفالشاعًرماتى اجى حج  قاًنع:"إف  ابفي كقاؿى
.(1)كمئتيف"

:وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

عبدي ـي اإلما معيممٌبيحاتـ،كبفأىحمفًالرٌىكثقةه،كماذىبى فيوأبك،ٍفذكرتالجى كقاؿى
دكؽ". عنوحاتـ:"صى "لٌماسئؿى "بزىؽى حيفى ابًفمعيفى فعؿي صنيعىابًف،كعجيبه كلـأجٍدأحدناذكرى

أحدناعٌمؿفعمىو،مىعيفًسكلالخطيًبالبغدادمٌ معيف،ككذافإٌنيماكجدتي ابفى ـى اإلما لعؿ  لكف 
ذىنيوإلىاألميرً عنوانصرؼى سيئؿى اًجبفييكسؼالثقفيٌحيفى الحج  عنو،الظالـً أن وسئؿى فظف 

متفقناعمىتكًثيقو-كالليأعمـ– مسمـفي"صحيًحو"مائةى،.كالراكميكادييككفي ـي كقدركللىواإلما
إاٌلكاحدنا.! حديثو



 المطمب الثالث: قولو في الراوي "صدوٌؽ ثقٌة مف الحفَّاظ":
أبيحاتً ابفي يقٍؿ ـٍ كاحدكل ًسكلفيراكو الكصؼى ىذا ليمفخبلًؿ،ـ كاٌلذميظيري

بتكراًرألفاًظالتعًديؿ الراكمالمقكلةىفيوثقةهباتٌفاؽ،دراسًتوأٌنياتكثيؽه أبيحاتـ،كأف  ابفي كأرادى
الٌصدكؽً اكأرادرفعىمرتبًتوفيالحفظً،كالثقةً،رفعىدرجًتوفيالتكثيًؽفجمعىفيكصًفوبيفى أيضن

:مفالحٌفاظ ترجمكهقدنىعتكهبالحافًظ.،فقاؿى الذيفى  إذجؿ 
: َعف َرَوى .الثَّوريّ  ديثِ حَ  ظُ افِ حَ  ،يّ انِ يَ بَ صْ األَ  (2)هدَ نْ مَ  بف َيحَيى بف دمحمَّ " قالىيافي:

  ،الثَّوريّ  ـادِ خَ   ربَّ جَ بِ  وؼالمعرُ  يدزِ يَ  بف اـصَ عِ   يابنَ  وَرْوح د،ومحمَّ  ف،يْ وَ لُ  افميمَ سُ  بف دمحمَّ 

                                                           

1)( السبلـ" مدينًة "تاريًخ في الخطيبي عنو نقمىو تيذيبالكماؿ9/149( إكماؿ مغمطام، ا: أيضن كينظر ،)
الكفاًةعفابًفقانعكماذكرىه3/406) نقًموتاريخى ميغمطىامعمىالمزٌمفيعدـً ا.(فًفيوتعقبي تمامن  األخيري

ا.كذاضبطىياابفخٌمكىاف(2 ساكنة،كفياآلخًرىاءهمثميىاأيضن كالداًؿالميممًة،بينيمانكفه ٍندىه:بفتًحالميـً (كمى
األعيىاف "كفياًت )في كىك4/289" .) كاسميو ، الجكزم،لىقىبه ابف ينظر: األصبياني. ليًد الكى بف ـي إبراىي
األىصبىيىاًنٌييف"1432(،433كشؼالنٍّقاب)ص: ٍندىه مى آًؿ "جد  ىيك: حجرى ابفي كقاؿى نزىىةي، ابفحجر، .

ًليدبفسىٍندىةبف2746(،2/202األىلباب) بفالكى ـى يككف:"محم دبفيىٍحيىبفإبراىي كامبلن الميتىرجـً .فىاسـي
الحافظً جد  كىك األصبيانٌي، مكالىـ العىٍبدٌم أيستيٍندىار ابف بفإسحاؽ".بيط ة اللمحمد أبيعبًد الكبير

ٍبًدي ةه محم دبفيىحيىعى :نسبةنإلىعبًدياًليؿبفسالـابفمالؾبفحيطىٍيطبفجيشىـبفثىًقيؼ،كأـ  كالعبدم 
الةيالميبتًدم)ص: اًزمي،عجى ابًفعبداليىادم،طبقاتعمماءالحديث(،88فنيسبكاإلىاألخكاؿ".ينظر:الحى

= 
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 .(1)"اظفَّ الحُ  فمِ  ثقةٌ  دوؽٌ صَ  َوىو .يّ رِ الَبصْ  يدِ يْ مَ  بف الرَّحمف َعبدِ  بف ىوُموسَ 

 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

مامىانىشيكخًأستاذىكافى":األىصبىياًنيٌيخًالشٌأبكقاؿى ذكاعٍنو،يـكا  ٍفيأخي ينازعيككافى.كمى
اككالمىابفيكقاؿى،(2)"وتًاثىدىحىفياتالفيرىبفأحمدىسعكدمىأبا كأكالكأكالدي ،مشيكرهوحديثي": ديه

"افيىصبىأىبًاآلفىوتيكبقي ،هأكالدً
افظً،(3) "الحى ًب: الحنابمًة" "طبقاًت في يىعمى أبي ابفي ،كنعىتىو

الردًٌفياإلبانةً"بكتاًفيالحافظيزمٌجٍالسٍّرصٍنىأىبيكذكرهافيمىأىٍحمىدناامًإمىعىفٍنقؿ كأضاؼ:"
مىى أبيعبًدالًلالحافًظعف،"رمٌشعىاألىعى جد  ٍندىهاألصبيىاني  مى بفيىٍحيىبفي :كركلمحم دي قاؿى

فيككافر لفظيبالقرآًفمخمكؽه قيًتؿ"،ييستىتابي،أحمد:أن وقاؿ:مٍفقاؿى ال  كا  كقاؿ،(4)فإٍفتابى
"افيىصبىأىتاريخً"كتابًصاحبي"ىك:افخٌمكىابف

بيتوأىؿيكىـٍ،قاتًالثٍّاظًالحف أحدىككافى،(5)
عمماًء،(6)ء"االعممىمفىاعةهجمىمنوخرجى،بيروكى في"طبقاًت ذٍكًره اليىاًدمحيفى عبًد ابفي كقاؿى

قاؿ:"،(7)الر حاؿ"،الحًديث":"اإلمىاـ ـ  في"تاريًخاإلسبلـ"ث بفديمحمٌافىككككذاترجمىوالذىبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2/457 في"طبقاًتالمحٌدثيفى فيآخره،إالماكافى ساكنةو ٍندىه"ذكركهبياءو ترجمكا"مى ٌؿالذيفى :جي (.كقمتي
)ص: )442بأصبياف" الحديث" عمماًء ك"طبقاًت ،)2/457( الٌنببلء" أعبلـً ك"سير فقد14/188(، ،)

 -كتكٌررت–جيعمتبالتاًءالمربكطةو الخطأىطباعٌي!.ثـ  كلعؿ  مفالعمماًءكالمحدٍّثيفى ٍندىهفييـكثيره مى آؿى إف 
يىحيىى بف محم د مة–غيرى في-صاحبالترجى العيثىيميف الٌرحمًف عبدي نىابمة" "طبقاتالحى محقؽي ذكرىىـ كقد

(.391-2/386حاشيًةترجمةمحم دبفيىحيى،فمينظركا)
.564،ترجمة(8/125الجرحكالتعديؿ)(ابفأبييىعمى،(1
بأصبىياف)(2  (.3/442(األصبىيىاني،طبقاتالمحدٍّثيفى
 (.1/331(ابفمىاكيكال،اإلكماؿفيرفًعاالرتياًبعفالميؤتمًؼكالميختًمًؼفياألسماًءكالكينىكاألىنساب)(3
أحمدىإبراىيـي2/391طبقاتالحنابمة)(ابفأبييىعمى،(4 قكلىوالذمنقمىوعفاإلماـً بفمفًمحصاحب(،كذكرى

أحمد")"المىقصًداألىرشىد  (.2/537فيذكًرأصحاًباإلماـً
5)( األعياف" "كفياًت محقؽي كقاؿى "صفكة4/289( كتاب الٌتصانيًؼ مف "كلىو "س": نسخًة ىامًش "كفي )

ة"،ككتاب"ميعجـ ًةعمىتارًؾالمحج  ج  البمداف"،ككتابالت صكؼ"فيأحكاًؿالٌصكفٌيةكآداًبيا،ككتاب"الحي
 "الميتفًؽكالميفتىرؽ"فياألنساًب،كغيرذلؾ.

في"الكافيبالكفيات")4/289(ابفخٌمكاف،كفياتاألعياف)(6 الصفدم   (.5/125(،كعنونقؿى
 .708(،ترجمة2/457(ابفعبداليىاًدم،طبقاتعمماءالحديث)(7
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عبًداليىادم،(1)"مـالعًأكعيةًمفٍىحيىيى كفي"تذكرًةالحف اظ"كصفىوبالذمقالوفيوابفي
افيكأم ،(2)

: ـي""الٌسيًر"فقاؿالذىبي  اؿ".(3)"دكٍّجىالميبير،الكىاإلما :"رح  عنوالٌسيكطي  ككٌميـيصفكنىو،(4)كقاؿى
سنةىإح اًفظ"."كتكفيى .(5)دلكثبلثمائىة""بالحى

:وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

الةه،ىكصدكؽهثقةه ديثً،حاًفظهرح  كحى ابًفأبيحاتـفيتعديًمو،ًمفبيًتعمـو كافؽىقكؿي
النقادً الذىبٌييقكؿ:،كاجتمعكاعمىنعًتوبالحافظ،قكؿى مفأكعيًةالًعمـ"ككافى ألًبي،"كافى كليسى

اتـًفيوقىكؿ. حى
 

 المطمب الرابع: قولو في الراوي "ثَْبٌت صدوٌؽ مف الحفَّاظ":
المكحدةً "بسككًف المحدٍّثيف: اصًطبلًح في كالكتاًب،كالثٌبتي كالمساًف القمًب الثابتي

ة مسمكعىوي،كالحج  فيوالمحدٍّثي لىوفيوكأٌمابالفىتًحفماييثًبتي ًة،معأسماًءالمشاركيفى ألن وكالحج 
الشخًصلسمىاًعوكسماًعغيره" الشيخمصطفىإسماعيؿفي"شفاًءالعميؿ":"(6)عندى اكأم .كقاؿى

فيوأحمديتكماقالىبًثٍستىأكمي،فيالحديثًثب تىتىكأ،وحديثيتىثبىفٍمىبلفأحديفيكأ،"ثىٍبتيـ:قكلي
كم فإف (7)بيرمالزٌالٌموًعبدًببفصعىمي يدؿ ىذا لعدالىايتًإلىركىطمئفيتىفسىالنٌعمىأف و وتًو

فىذامًاليمزـي،لكفٍوالسخاكمٌاقالىةكمىجٌكالحيكالكتابًكالمسافًالقمبًوىكالثابتيو،كأن بطًكضى

                                                           

1)( تاريخاإلسبلـ الذىبي، )7/44-45 ترجمة نىابمة"64(، "طبقىاتالحى العيثيميفميحقؽي الر حمًف عبدي كقاؿى ،
(2/386: المحقؽ.قمتي ظاىر"كذاقاؿى عنوالعٍنبىرٌم،كىكتحريؼه "قاؿى في"تاريًخاإلسبلـً الذىبي  (:"إف 

،الكماقاؿ،كالذمكجدتيوفي"تاريًخاإلسبلـ"طبعةداًرالغرًباإلسبلمٌيالتياعتمدتيياإن ماىكالعىبٍ دم 
كقعٍت فإن يا التدمرم، الس بلـ بتحقيؽعمرعبد العربٌي"، الكتاًب "داًر فيطبعًة إلىمىا لكفلعٌمويشيري

.ينظر:)  .65(،ترجمة23/80محٌرفةنفعبلن
(.2/741الذىبي،تذكرةالحف اظ)((2
  .107(،ترجمة14/188ـالٌنبىبلء)الذىبي،سيرأعبل((3
(.316السيكطي،طبقاتالحٌفاظ)ص:((4
 (.4/289(ابفخٌمكاف،كفٌياتاألىعياف)(5
(.2/279(السخاكم،فتحالمًغيث)(6
 (4/121(الذىبي،الًميزاف)(7
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اقاؿىكمى،هبفؤادًالمحديثًحافظنيككفىمنوأفٍزـيماليى"تبٍثى"يـ:قكلىاأف كمى...اأبدنخطئيوالييأن 
وكتابي:ـ،فقاؿىيًويىإن :فقمتيت،قاؿىبٍثىخعيٌياثالن صبفغًفٍحىحيى:يىقاؿى،ينيٌدًبفالمىي عم
أبيحاتـلفظةى"ثىٍبت"معقكًلو"صدكؽهمفالحٌفاًظ".(2)"(1)يححًصى ابفي كالذميبدكلي،كقدقرفى
رفيعهعندهأٌنو عٌدلكهقد،معمبلحظًةأف كتأكيدهلمتعديًؿبتكراًرألفاًظالتكثيؽ،تكثيؽه الذيفى جؿ 

مفابًفأبيحاتـ،كصفكه"بالثقًة" ماكافى كأبكه.،كقدسمعىمنو،كلـيقٍؿفيوأحده"صدكؽ"غيرى

اغَ  اؽَ محمَّد بِف إسحَ " يافي:كقالى بف اوح رَ  :فوى عَ رَ  .يّ غدادِ بَ  ،ركْ و بَ أبُ  (3)يّ انِ الصَّ
 يبِ أاد رَ قُ وَ  ،رامِ سود بف عَ واأل ،يركَ بُ  يبأَ حيى بف يَ وَ  ،ـاسِ ـ بف القَ ىاشِ  رِ ػػػػػػػػضبي النَّ وأَ  ،ةادَ بَ عُ 
.(4)"اظفَّ ف الحُ ٌت صدوٌؽ مِ بْ بي وىو ثَ أَ  و معَ منْ  سمعتُ  .رامِ يد بف عَ عِ وسَ  ،وحنُ 

أقواؿ النقاِد في الراوي:  -

ع ًخراش،(5)ازموعد ةهىـ:أبكحاتـالرٌمىتكثيقًقداتفؽى ابفي أبكمحمدالبغدادم  كزادى
"مأمكف" مسممةياألىندلسٌيفي"الٌصمة"،(6)عمىتكثيقولفظةى ا:،(7)كمثموأبكالقاسـً ككثٌقوأيضن

الٌرحمًف أفٍ،النسائي أبكعبًد بو"كمرةنذكرى ،قات"في"الثٍّلبيٍستيٌأبكحاًتـاكأكرىدىه،(8)"البأسى
"يىمي بمًده"رى،يفيٌاقًرىـكالعًاصًبيعىأىركمعفٍعقٍّبنا: ك،(9)كلعنوأىؿي بنقًؿالدٌأبكالحسًف ارقطنٌي

الثقةً،السممٌيعنو مىأبكبكركذكرىه،(10)اد"شايًخبغدىىككجويمى،لكن وأضاؼ:"كفكؽى يوكىجينٍابفي
                                                           

 (.9/68(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(1
(.122(مصطفىإسماعيؿ،شفاءالعميؿ)ص:(2
ال(3 الٌصاًد "بفتًح غىاًنٌي: كراءى(الص  مجتمعةو النسبةيإلىببلدو النكف.ىذه المعجمًة،كفيآخًرىا ميممىة،كالغيًف

غانياف"كىيككرةهعظيمةهكاسعةه،كالنٍّسبةإلييا: ليا"الص  ليا"جغانياف"،كتعربفيقاؿي نيًرًجيحكف،يقاؿي
ا".السمعاني،األنساب) اغىاًنٌيأيضن كالص  غىاًني   (.3/408م،معجـالبمداف)(،الحمك3/542الص 

مف"الجرًحكالتعديًؿ"عفابًفأبي1099(،ترجمة7/195الجرحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،(4 المزم  .كنقؿى
زيادًة"مفالحف اظ"،كلعم يافينسخةوغيرالتيكقعىعميياالحافظيالمزٌم. قكلىوفيو،دكفى حاتـو

أبيحاتـفيوعندى((5 ابنىومانقمىوعٍنوفي"الجرًحكالتعديؿ"!.9/36:ابفحجر،تيذيبالتيذيب)كجاءىقكؿي (،معىأف 
 (.9/36ينظر:ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((6
 (.9/36،نفسالصفحة)المرجعالسابؽينظر:((7
 .775(،ترجمة225ينظر:الٌنسائي،المعجـالمشتًمؿ)ص((8
 (.9/136(ينظر:ابفحٌباف،الثقات)(9

 .376(،سؤاؿ306(الٌسممي،سؤاالتالٌسمىًمٌيلمٌدارقطنٌي)ص(10
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،(1)مسمـ"صحيحًفي"رجاؿًاألصبيانيٌ :البىأبكبىكركقاؿى أحدىاألىغدادم  يف،معنًتقًثباًتالمي"كافى
فيالدٍّيفًصى فيالركاية.،بلبةو بالس ن ة،كاتساعو فيطمبًكاشتيارو عفأىًؿالعًكرحؿى مـ،ككتبى

كالككفةًصرةًكالبى،بغدادى كالمدينةً، كمكةى، كالشٌ، كمًاـً، (2)صر، عىفنًمغىكبى... ميي ـاحًزىأىًبي
الص (3)يٌانًاقىالخى :"حد ثالبىغدادمٌكأضاؼى ،شبوييىحيىىبفمىًعيففيكقًتو"يييٌانًاغىأىن ويقاؿ:"كىافى

الحى بفي ـي اجالن عنومسم شعالر حمفً عبدً بكذٌم،كأىىالترمًيسىبكعً،كأىمٌكرًابييسىج  بفي يبػػػػػػػػأحمدي
كمحم  إسحاؽىديػػػػػػػػالن سائٌي، خيبف كتبًمٌكرًابييسىالنٌةىمىيٍزىبف في حى، الصٍّ أبكك،(4)اح"يـ مو ترجى

اج بىالحج  أن و:"نزيؿي فذكرى األىانًاسىرىغداد،خيالمزم  الثٌي  يف،كأعيافًقاًتالحف اًظالر حالًصؿ،أحدي
:في"مىعد هك،(5)الجك اليف" كعٌدهفي"تذكرًةالحٌفاظ":،(6)عديؿ"رًحكالتٌوفيالجىديقكليمىعتىييفٍالذىبي 

ـي،كفي"السيىًر"قاؿ:"،(7)"غدادبىثىمحدٍّ،ةنجٌحياحافظن" اًفظي،اإًلمىا دي،الحى كٍّ ةيالميجى ج  ذىا...الحي كافى
كاسعىةو، شىاسعىةكىمىعرفةو "قاؿ:"طك ؼكجىاإلًكفي"تاريخً،(8)"رحمةو لٌتٍرحاؿ،كبرعاؿ،كأكثراسبلـً

                                                           

حيحمسمـ)(1 اؿصى يو،رجى كى مىٍنجي (قاؿ:"في"الزىرة"9/36(.كعندى:ابفحجر،"تيذيبالتيذيب")2/163(ابفي
عد أحاديثوعندىمسًمـ  (.9/36،نفسالصفحة)المرجعالسابؽ".ينظر:32أف 

2) كنقؿى )( ناًبمة" يىعمىفي"طبقاتالحى أبي ابف ًمف: كؿٌّ طيًب الخى عف القكؿى في2/297ىذا كالسمعاني  ،)
( )3/542"األنسىاب" "المنتظـ" في كزٌم الجى كابف األرشد"12/240(، "المقصًد في مفًمح كابف ،)

 .879(،ترجمة2/373)
الًلبف(3 اقىانٌي:"ميكسىبفعيبيًد ثقةندىٌينناًمف(أبكميزىاًحـالخى البغدادٌم:كافى الخطيبي اقىاف،قاؿى يىحيىبفخى

 .6987(،ترجمة15/62أىًؿالٌسٌنة".ينظر:البغدادم،تاريخمدينةالٌسبلـ)
4) ينظر: ترجمة2/44)المرجعالسابؽ( كالترمذٌم،7(، مسمـ، األئمًة: كتبى البغدادم  كقدسٌمىالخطيبي .

يمةفقداشترطاالصحةىفي"كتابيًيما"كالٌنسائٌي،كابًف زى ا،فأقكؿ:أم ااإلمامافميسًمـ،كابفخي احن يمىة،صحى زى خي
ا"،أٌمااإلمامافالترمذمكالنسائٌيفمـيمتزماكالاشترطاذلؾ،بؿخالطى كالغضاضةىفيتسميىًتيما"صحاحن

الحديث) عمـك ابفالٌصبلح، كينظر: كغيره. ، صحيحه 1/21كتابييما تحريرعمكـً ديع، الجي الًل كىعبد ،)
 (.2/847الحًديث)

ييقاؿ:محم د5053(،ترجمة24/396(الًمزم،تيذيبالكىمىاؿ)(5 عفىر،كقاؿى بفجى بفإسحاؽى ،كسم اهمحمدى
 ابفإسحاؽىبفمحم د.

رًحكالتعًديؿ)ص:(6  .284(،رقـ193(الذىبي،ذكرمفييعتىمدقكليوفيالجى
 .598(،ترجمة2/573(ينظر:الذىبي،تذكرةالحفاظ)(7
صدكؽ"،224(،ترجمة12/592(الذىبي،سيرأعبلـالٌنببلء)(8 أبيحاتـىكثىبته ابفي :"قاؿى الذىبي  .كقاؿى

ٌفاظ". إضافًةقكًلو:"مفالحي  دكفى
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حىقاؿك،(1)ًفيالًعمىؿكالرجاؿ" سبعيفكمائتيف"،تبٍثى"ثقة:رجىابفي سنةى ابًف،(2)ماتى ككقكًؿ
في"الٌصحيحًة" األلباني  ذكرى  .(3)لكٌنوزاد:"مفشيكًخمسمـكاألربعة"،حجرى

:وقوِؿ أبيو ،دِ ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقا ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

 مفالحف اظثقةهثىٍبته فيو"ثبته قاؿى ـى ل ـي أبيحاتـالتكثيؽى،لكنٌيالأعم فيوابفي ،كٌررى
صدكؽ"كلـيقؿ"ثقة"،معتكثيًؽالجمًعلو،ًبمىافيذلؾأبكه،كقدسًمعىامٍنو،كاتفؽىعمىتكثيقو

.  مفأكردتي
 

                                                           

 .127(،ترجمة20/157(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(1
 .5721(،ترجمة467يذيب)ص:(ابفحجر،تقريبالت(2
يىعرٍؼىذاالراكمفجاءى6/558(األلباني،سمسمةاألحاديًثالٌصحيحة)(3 ـٍ فم الحكيني  أبكإسحاؽى االشيخي (.أم 

( أعرؼشيئنا2904(،ترجمة3/1199في"نثؿالٌنباؿ" ـٍ ل اؽبفالصباحالصنعىانٌي، :"محٌمدبفإسحى
في ا أيضن كقاؿى حاًلو"، 3/1209)عف ترجمة لو2943(، أجٍد لـ الصنعانٌي: الصباح بف كمحٌمد " :

الحكينٌي الشيًخ أقكاؿى الذمجمعى كىك الككيؿ بفعطية أحمد عمرك أبك تعٌقبىو لكٍف فميحٌرٍر"!. ترجمة،
غى :ىكمحم دبفإسحاؽبفالصباحالصى جٌيد:"قمتي ،فقاؿفيكبلـو كاحدو انٌي،المنثكرةفيكتبوفيمكافو
يىعرٍفواألخكافمحمكدنصاركالسيديكسؼأحمدمحققامعجـابفاألعرابي ـٍ نشرة-لم انيسبإلىجدٍّه،فم

:"فيإسنادهشيخالمؤلؼلـ720دارالكتبالعممية!،ثـرأيتيماأكأحدىماقاؿفيحاشية"المعجـ"ح
األعرابيخ عنوابفي ييرسـأحيانناأقٍؼعمىترجمتو"!.كقدركلىنالؾى مسةعشرحديثنا.كالصغاًنٌيىذا

لوبالرحمةالكاسعة،فبلغىرابةفيككنو الٌصاغاًني،نسبةإلىبمدكراءنيرًجيحيكف...كترجمكا ىكذا:
المزٌمفي"تالكماؿ") ا.قاؿى أيضن ك اًليف.24/396صنعانينا (:أحدالثقاًتالحٌفاًظالر حاًليف،كأعياًفالجى

نعىاًنٌي)كذكر ز اًؽبفىم اـالص  الر  عبًد الٌصنعانٌي".كفي18/5هىفيتبلميًذ (،كسٌماه:"محٌمدبفإسحاؽى
(سٌماه:"محمدابفإسحاؽابفالصٌباحالصنعاني"!.كيأتيرسمو4/499الطبعةالجديدةمف"التيذيب")

ثقات راجع: الٌصنعاًنٌي: إسحاؽ بف محم د ىكذا: األسانيد في )ص: شاىيف 36ابف ترجمة ،)68،
ا:"أبكبكر421(،كالكفاية)ص:11/81كالتيذيب) ".كيأتيأيضن ًلبىادو (فيحديث"نيًييناأٍفيىبيعىحاضره

إليوقكؿابفحجرفي"التغميؽ" اؽ".كيؤيدصحةماذىبتي اغاني"،كسم اهمسًمـ:"أبابكربفإسحى الص 
ىذاالحديث:لـ2/39ٍ) ًبوكبلمييـ،بؿتابعىوعمىرفًعو(عقبى اييشًعري بفالككًفٌي،كمى بوالحسفي يتفٌرٍد

ز ًفيػػػػػوًمػػػػػػػػفعبًدالر  ـى الكىىػػػػػػػػػػػ أف  األعراًبٌيفي"معجمو"عنو.فالظاىري الٌصغاًنٌي".ركاهابفي "محم دي اًؽألف 
بفعبًدالًلال–ىىذيف افظ.-ككفٌي،كمحٌمدالصغانيٌيقصػػػػػػديالحسفى الحى مٌمفسمعىمٍنوبآخًرة.انتيىكبلـي

الٌسمعىاني، عندى: جاءى ا:ما أيضن أبيعمركالككيًؿ كبلـً يؤيدي مما :كلعؿ  كالحمدللربالعالميف".قمتي
قاؿ:2/299األنسىاب) عفالحاكـً "كسمعىبصنعاءى(فيترجمًةأبيإسحاؽإبراىيـبفمحٌمدالٌزاىد،نقبلن

عشىـجامعىالٌثكرٌم". اليمًفًمفمحٌمدبفإسحاؽىبفالصباحالٌصنعاًنٌيعفمحٌمدبفجى
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 اِظ الثَقات":المطمب الخامس: قولو في الراوي "مف الحفَّ 
" في: 1)سيبل الفىىاركفبفدمحم قاليا عيـنيأبي:عفركلغدادمٌالبى،(2)يٌمًرٍّخىالمي(

بفاادحم بفمرككعىٌي،مًجىالبىرشٍبًبفسفًكالحىكفٌي،الكفصحىبفعدًكسى،يفكىديبفضؿًالفى
فمًكىك،لنامنزًفيبيأىمعىدادىببغومنٍسمعتي.عيفمىبفحيىكيى،ربوحىبفكسميماف،ةىمحىطى

.(3)قات"الثٍّاظًالحف 

 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

 (4)"الٌناسأحفظًمفكافى":انةكىعىأبكقاؿى كركل،(5)"احافظنكافى:"دمىخٍمىبفديمحم كقاؿى
قى "التاريًخ" ًفي البىغدىاًدم  بىٍكر "أبك : قىاؿىحد،االكىعبدًبفديمحم انىأخبرىاؿى بفاديمحم ناأخبرى:

قىاؿى،اسًالعب  قىاؿىع،أسمىاكأنىادمنىالميبفًاىعمئىرًقي: سالفبل اركفىىبفديمحم جعفرأبك:
.(6)طايشًبًالمعركؼ

                                                           

1) ٍفيىبيعيالفميكس،ككافى الميممة،ىذهالٌنسبةيإلىمى ،كفيآخًرىاالسيفي ألؼه (الفىبٌلس:بفتًحالفىاًءكتشديًدالبلـً
( األنساب الٌسمعىاني، يرًفٌيا". بتحػػػػػػقيؽ10/270صى لمسمعػػػػػػانٌي، "األنسػػػػػاب" مف أثبتييا النسبةي كىذه ،)

المعارؼالعثمانية،حيدرآباد؛كقد اليماًنٌي،كنشرمجمسدائرة الشيػػػػػػخعبدالرحمفبفيحيىالمعمًمٌي
 سقطتىذهالنسبةمفطبعةدارالجنافالتيىيمعتمدةهلدٌمفيىذاالبحث.

رٍّـ،كىيمىحمةه(ال(2 اًءالميعجمًة،كتشديًدالراًءالمكسيكرة،ىذهالٌنسبةيإلىالميخى ،كفتًحالخى الميـً ًمٌي:"بضٍـّ رٍّ ميخى
نزلىيافىسمٍّيٍتًبو". ـً رٍّ يىزيدبًفالميخى كلًد بعضى ـ"ألف  رٍّ ليىا"الميخى ن ماقيؿى مشيكرةه،كا  المرجعالسابؽببغدادى

(5/223.) 
.526(،ترجمة8/118ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
 .480(،ترجمة6/425الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((4
.1722(،ترجمة4/560البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)((5
في"تاريًخ(6 البغدادم  الخطيبي ذكرىا كذا الميممة: كالطاء الحركؼ، آخًر كالياء المعجمًة، بالشيًف ًشيطا: )

)مد السبلـ" )4/561ينًة "اإلكماؿ" في مىاككال كابفي الٌنببلء"7/69(، أعبلـً "سيًر في كالذىبي  ،)
(12/327( اإلسبلـ" ك"تاريًخ ،)6/425( بالكفٌيات" "الكافي في كالٌصفدم  جاءتعندى5/99(، بينما ،)

ا"بالصاد.كالذمي4/1860الدارقطنٌيفي"المؤتًمًؼكالمختًمؼ") (:"شيصن كفقنالقكًؿاألكثًرأفيككفى ترجحي
الدارقطنٌي اكأف  الدراقطنٌيفي"المؤتًمؼكالمختًمؼ"تصحيفنا،خصكصن ماجاءىعندى "شيطا"بالطاء.كيككفي

( "التاريخ" في البغدادم الخطيبي عنو نقؿى كما "بالطاء" "اإلكمىاؿ"4/560ذكره في مىاكيكال ابفي كقاؿى )
ناصًرالٌديففي"تكضيًحالميشتًبو")4/569في"األنسىاب")(،كالسمعاني 7/69) 7/134(،كابفي (،كىابفي

( المنتىًبو" في"تبصيًر القىبٌلس3/1116حجرى بفىىاركفى متقاربة:"أبكبىكرمحم دي بألفاظو بالقاؼ–(قالكا
ىىذاى-المنقكطًةمففكقياباثنتيف فينسبىًتو".فيؤالءذكرىهعبديالغىني،كأخشىىأٍفيككفى كشيطاكقٍدكىـى

= 
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الدارقطني ،(1)"قطكعلممىماسي اظًالحف مفكافى كأخرل،(2)كزاد:"كلممٍسنىد"،ككقكلوقاؿى
كقكؿ فيوابقاؿى حاتـ أبي "،(3)ًف كزٌم: الجى ابفي ،بالحديثًعرفةًكالمى،الحفظًأىؿًفٍمًكقاؿى

في"السٍّير" ،(4)"قاتالثٍّ الذىبي  فيو،كترجمو أبيحاتـو ابًف قكؿى في"،(5)كنقؿى تاريخًككصفىو
قكًليـإن و"حافظ"،(6)"ظافًالحى"بً:"اإلسبلـ الصفدم ،كمثؿى .(7)قاؿى بفمىٍخمىد:"ماتكقاؿى محٌمدي

كىاف كستيفكمائتيف"(8)الفىبٌلسبالن ٍيرى .(9)فيالمحٌرـسنةخمسو
 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

حاًفظه ًاتـ،ثقةه أبيحى ابًف ابنً،كقكًؿ مع حاتـو أبك منو سمعى قكلىيـ. نقىمتي فيكمىٍف و
كىىفيوشيئىا.،منًزًليـًفيبغدادى لكن وماحى

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبابكرمحٌمدابفىاركفالقىبٌلسبالقاؼ،كىأٌنيـيكٌىميكنىوفينسبىًتوكأف  الغنيذكرى عبدى أربعتييـذكركاأف 
كف"الفىبٌلس"،كىكالممٌقًب"شيطا". بالفاء،أمأبكبٍكرمحم دبفىىاري صكابىوأٍفيككفى

بفىى :محٌمدى الذم-بالفاء–اركفالفبٌلسفقمتي بخبلًؼاآلخر"القبٌلس" جعفر"، ييكنى"أبىا الممقًب"شيطا"
أحدنااسميومحٌمدبفىىاركفالقبٌلس،ككنيىتيوأىبكبىكر،-حد بحثي–ذكركهبالقاؼفقدكٌنكه"أبابىكر"،كلـأجٍد

قىالكابكىًموفين عنوالذيفى الغني،كنقؿى ،بؿكفيكنيًتوكمىاذكرىهعبدي فينسبًتوفعبلن قدكىـى سبتو،فيككفي
عفر.لكٌني أن وكاحدهىكمحٌمدبفىىاركفالفبٌلس،بالفاء،ككنيتيوأبكجى احيفكٌناه"أبابكر"،كالحاصؿي أيضن

( الجىزرٌمفي"الٌمباب" األثيرى ابفى بالقاًؼكقاؿ:"ىذهالنسبةي3/67كجدتي "القىبلس" نسبةى إلىالقىمىس(ذكرى
بفمح مدبفىىاركف ،كيينسبإليوجماعةهمٍنيـمحم دي الٌسمعاني  اٌلذمتيربطيًبوالٌسفففيمىايظف  كىكالحبؿي

ا.! فمـأجٍدلوترجمةنأيضن مدبفىىاركف،كعمىأمحاؿو  القىبٌلس".فسٌماهمحم دابفمح 
(.4/561(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(1
 (.4/1860(الدارقطني،المؤتىًمؼكالميخًتمؼ)(2
 (.4/1859)المرجعالسابؽ((3
 (.12/206(ابفالجكزم،المنتظـفيتاريًخالممكًؾكاأليمىـ)(4
 (.12/327(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(5
 .1720(،ترجمة6/425(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(6
 .2165(،ترجمة5/99(الصفدم،الكافيبالكفي ات)(7
بىغدادىككىاًسط(8 مىاأللسنًةبكسًرالٌنكف،كىيكيكرىةهكاسعةهبيفى ايىجًرمعى مى :كأكثري كافي مىكٌم:"نىٍيرى الحى ياقكتي (قاؿى

أًبيطىالب عمٌيبفي بيىاكقعةهألميًرالمؤمنيفى ببغداد،ككافى انًبالشرقٌيحد ىااألعمىمتصؿه الجى -مفى
اللي مشيكرةه".الحمكم،معجـالبمداف)-عٍنورضيى كاًرجى  (.325-5/324،معىالخى

ىيٍدبة"،بدؿ"ركلعف".4/562)مرجعسبؽذكره(البغدادم،(9  (.كقاؿ:"لقيى
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 المطمب السادس: قولو في الراوي "ثقٌة َصُدوؽ":
بقكًلو: الراكم ككصفييـ فيظاىًره يبدك قد دكؽ" صى "ثقةه بيفى يجمعي الثقةي إذ ؛ ميشكبلن

الضبط عنوفيالٌضٍبط،العدالًةكتماـً الصدكؽي يجتمعاف،بينمايقؿ  ؟!فكيؼى الذمظيرى .لكف 
دراسةً أن ليبعدى أبيحاتـىذاالقكؿى فييـابفي ألمريف:أم اوركاةوأطمؽى ىذاالمصطمحى يستخدـي

بتكراًرألفاًظ،كرفعًةمنزلىًتيـ،كتأكيًدتعديًميـ،أحدىما:فىالمبالغةيفيتكثيًؽالركاةً يكأٌنوتعديؿه فكى
.أم ااآلخر:في مرتىبتيالثقةًالتعديًؿمعنىن كجدى،كالٌصدكؽ،ستخدميوترددنافيالراكمبيفى ألمرو

رتبتو،فيو أنزؿى طرأعميوعارضه الراكمثقةنثـ  الثقةً،كأٍفيككفى ،أكضبطىوإلىمادكفى فيككفي
العارضً ذاؾى قبؿى بعدىه،ثقةن فيالراكمبدعةهمىا،صدكؽه كجدى ما إذا عكالتشيٌ،أكلعٌمويترددي

محٌمدخمؼسبلمةفي" الشيخي قاؿى . قةالثٌاكمالرٌعمىتطمؽيقدٍالعبارةيىذه:دكؽصىثقةمثبلن
الثقةًرتبتيمىبيففيوترددييىفمىعمىالناقديايطمقيىكقدو؛لتكثيقًالتككيدًىمعنىفييافيككفي
األقرب،ىكاأمرىىفيالتكسطىكلعؿ ا؛صدكقنأخرلاكأحيانن،ثقةناأحياننيككفيالذمأكدكؽ،كالص 
صاريفييىأدنىأكىأعمىىبمعنىاألخذًإلىتقكديقرينةهقامتٍإذاإالٌ،"ةثقى"كمعنىاىامعنىفيككفي
يتضحي.(1)"يياإلىحينئذو ذىا ىذاككؿ  حاتـ أبي ابفي فييـ أطمؽى الذيف لمركاًة العممٌيًة باألمثمًة

 الىيـفيمايًمي:كأبٌيفح،فأدريسييـ،الكصؼى
ر امِ بي عَ أَ  :فوى عَ رَ  .نزيُؿ مصرَ  ،اؽسحَ أبو إِ  ،يّ رِ صْ وؽ البَ رزُ إبراىيـ بف مَ ": وؿالراوي األ 

مؼ بف خَ  اللِ  وعبدِ  ،يببِ وعمَر بِف حَ  ،يررِ ِب بِف جَ ىْ وَ وَ  ،ثارِ مِد بِف عبِد الوَ بِد الصَّ وعَ  ،يّ دِ قَ العَ 
  .كتبُت عنو. (2)يّ اوِ فَ الطُّ 

                                                           

(.3/22لسافالمحٌدثيف)سبلمة،((1
فيحاشية)(2 )3(جاءى لمدكتكربشارمعركؼمحقؽي2/197(ًمف"تيذيًبالكمىاؿ" ا قاؿ:(كبلمن "التيذيب"

لممؤلًٍّؼ اءفيحاشيًةالٌنسخًةتصحيحه الم ًوبفًعيسى-يعنيالمزمٌ–"جى :عىبدي نٌصو:كىذاًفيو،كالمعركؼي
 الخطيبي ذكرىه مىشيكر، معركؼه فيك المىتف، في وي ييصححى أٍف المؤلًؼ عمى كافى بشار: قاؿ الط فىاًكٌم".

:عىبدا بياعىفأىبيوكعفالبغدادمفي"تاريخو"فقاؿى كحد ثى بغدادى لم ًوبفًعيسىالط فىاكٌمالبىٍصًرٌم،سكفى
بًد ـيبفعى فار،كعيبىيًدالًلبفشيمىٍيطبفعىٍجبلف.ركلعنوإبراىي ًمٍسمىعابفعىاصـ،كييكسؼابفعىطيةىالص 

( ."... كىىرٌم اٌلميثالجى بف اتـ كحى نيد، الجي بف كذكرىه10/34الًل كالتعديؿ"(، "الجرح في اتـ حى أىبي ابفي
ابًف2/2/128) مؼ"غيرى مٍنيـ"خى يقؿفيوأحده ـٍ كغيريىما،كل في)الط فىاكٌم(مف"األنساب" (كالٌسمعاني 

ىذا) اتـفيترجمًةإبراىيـى الكىـي1/1/137أىًبيحى لىو،كمٍفىناانتقؿى احينىماترجـى (معىأن وذكرىهصحيحن
إلىصا فياسـً المعركؼى :أم اماقالومفأف  الدكتكربٌشار،فقمتي حًب)الكىمىاؿ(كالليأىعمـ".انتيىكبلـي

= 
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 .(1)"دوؽصَ وىو ثقٌة 

 أقواؿ النقاد في الراوي:  -

الن  بًقاؿى :"البأسى :،و"سائي  بوبأس:كفيمكضعو،"صاًلح"كمرةنقاؿى كفيآخر:"،""ليسى ليسى
عنو،(2)ًعمـويبًلً يكنسى،(4)"(3)كقدكتبتي كفاًتًوالمًكأٌماابفي قبؿى عًميى أن و:"كافى صرٌمفذكرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبيحاتـنفسو ترجمكهذكركهىكذا،منيـابفي الذيفى الراكم"عبدالًلبفعيسىالط فاكم"فصكاب،إذجؿ 
،أم اأف 589(،ترجمة5/128في"الجرًحكالتعديؿ") أحدنالـيقٍؿفيو"خمؼ"غيرابًفأبيحاتـ،فميسى

في"الضعفاًءالكبير") ؛إذقدترجمىوالعقيمي  الشيخي ،فقاؿفيو:"عبدالًلبف801(،ترجمة2/246كماقاؿى
في"تاريخاإلسبلـ") فقاؿى االذىبي  مىؼالك208ً(،ترجمة5/98خمؼالط فاكٌم.أم  ٍبدالم ًوبفخى بلبٌي.:"عى

لٌماترجمو األخيرى أبيحاتـسببوأف  الذىبٌيلـيذكرهابفي كيقاؿ:الط فىاكٌم،لـيذكرهابفأبيحاتـ"!.كقكؿي
الدكتكربشار أف  أبيحاتـلـيذكٍره.كمعى ابفى أف  الذىبي  "ابفعيسى"،ال"ابفخمىؼ"،فظف  فيو: قاؿى

أبي ابفي فعؿى لما فًطفى معركؼقد "ابفى : قاؿى كمرةن خمؼ"، "ابفى قاؿ: مرةن مرتيف: الراكم كذكًره حاتـ
ييعقٍّب!. ـٍ ،كل الذىبيٍّ  عيسى"،إالأن وفيتحًقيقو"تاريخاإلسبلـ"قدأكردىكبلـى

 .439(،ترجمة2/137(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
حقيقةىأ(2 ـى أفيخبرىه،كيعم قبؿى ذلؾى حالىو.(لعٌموقاؿى عميوبماييناسبي ماقالىوفيو،كحكـى لٌماعرىفوقاؿى  مره،ثـ 
3)( بومغمطىامفي"اإلكماؿ" انفردى عنو" الٌرحمف1/290(قكلو:"كقدكتبتي (،كعزاهألسماءشيكخأبيعبًد

فيترجمىتو:"مكلىثىقيؼ،فيما قاؿى مغمطىامحينما قالىومسممة"،إذالٌنسائٌي،كلـأجٍده!.ككذافقدخمطى
،كينظر:تعميؽمحًققيالكتابعادؿبفمحٌمد،أسامةبف كاحدو بينيماغيري آخر،كفٌرؽى مكلىثىقيؼرجؿه

(.1/290(،في"اإلكماؿ")2إبراىيـحاشية)
الن سائي)ص:(4 مشايًخ تسمية الٌنسائي، ترجمة61( كحاشية99(، المشتىًمؿ]99[، ـ المعجى كابفعىساكر، ،

(.كقد1/163(،ابفحجر،تيذيبالتيذيب)2/198،الًمزم،تيذيبالكماؿ)124(،ترجمة69)ص:
)ص الٌنًبؿ" األئمًة شيكًخ اًء أسمى عمىذكًر الميشتًمًؿ "الميعجـً في عساكرى ابفي 69ذكرى ترجمة )124:

أبكعبدً ركلعنيـالنسائي  الذيفى كؽالبىٍصًرٌمضمفى ابفمىرزي ـى حجرإبراىي ابفي الر حمف،كتبعىوعمىذلؾى
لوًب)س(1/163في"الٌتيذيب") قدركللو،في–(،كرمزى النسائي  ـى اإلما  يعنيأف  كذلؾى "التيذيب"كى

في"التقًريب" كل248(،ترجمة94)ص:فعؿى أن ومم فرى ا أيضن فذكرى في"تيذيًبالكىمىاؿ" الًمزم  ا ،أم 
، فيحاشيةالٌنسخًةالتيعنيـالنسائي  ا،لكن ولـيقٍؼعمىركايًتوكماذكرى تبعناالبًفعساكرأيضن كذلؾى

قكًؿ مف الٌنسخًة حاشيًة في "جاءى معركؼ: الدكتكر فقاؿ عنو، القكؿى كنقؿى معركؼ، بشار د. حققيا
أقٍؼعمىركايًتوعنو".تيذيبالكىما ـٍ كل الٌنبًؿ" " احبي (،كقدذكرىهالنسائي 2/198ؿ)الميؤلؼ:كذكرىهصى
سًمعمنيـ،مفركايًةابًفبس اـعنو)ص في99(،ترجمة61نفسوفيأسماًءشيكًخوالذيفى الذ ىبي  .كقاؿى

( االعتداؿ" "الكبرل"،1/65"ميزاًف النسائيٍّ سنًف في كبالبحًث : قمتي النسائٌي". عنو "ركل : قيؿى )
حقنك"الٌصغرىل" لمنسائٌيعنوركايةكذلؾ،يتبيفي  .-كالليأعمـ–اأفليسى
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ثبتنا"ككافى،سيريىيءوشبً ذكرى،(1)ثقةن حًكقد ابفي لي،(2)ات"قىاففي"الثٍّب ه قاؿى الٌصدفٌي: "كقاؿى
إبراىيـبفمىرزكؽثقة"بفعثمىاسىًعيد اف:

الد قىككث ،(3) ييخطئي،إالى"كأردىؼ:،طني ارقيوي أن وكافى
لو .(5)"(4)عفبليىرجًفيقاؿي

                                                           

 (.2/16اريخابفيكنسالمصرٌم)(ابفييكنس،ت(1
 (.8/86(ابفحب اف،الثقات)(2
 (.1/163(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(3
عمي((4 لوغمىطيو،لـيرجٍععنو،بؿأصر  بييٍّفى ًمط،ثـ  الراكمالذمإذاغى حديثيو؟!.كىنامسألة:أف  و،ىؿييقبؿي

المبارًؾ، ميدٌم،كأحمدى،كابًف الحي بيًر الًلبفالز  اج،كعبًد بفالحج  كشيعبةى مفاألئمًة عددنا :أف  كالجكابي
الكفىاية البغدادم، كينظر: عنو، الكتابةى حتى تركيكا بؿ كركايةن، ا، احتجاجن حديثىو، أسقطكا قد كغيًرىـ،

ف1/431) الٌسخاكم، الحديث"274-2/273تحالميًغيث)(، في"عمـك الٌصبلًح ابفى اإلماـ أف  (،غيرى
مٍنوعمىجيًة120)ص: ذلؾى أف  إذىاظيرى ميستىٍنكىرو فيىىذانظرنا،لكن وقاؿ:"كىكغيري أىف  (،قدذىبى

في"فٍتحالميًغيث") السخاكم  الٌصبلح:2/274الًعناًدأكنىحكذىلؾ،كالليأعمـ".فعٌمؽى ابفي (.عمىماقاؿى
أىمٌيًتو،أكلغيًرذلؾ". الميبىيًٍّفلىو،كعدـً ـى اعتقاًدهعم العدـً لىو،إم  اقيؿى عندىهمى "ككأن ولككًنوقٍداليىثبتي

الركايةىعٍنو؟،فأجاب:"إذاتمىادلفي ميدم:مىٍفاٌلذمتترؾي سألىوابفي شعبةىحيفى عميوقكؿي كيدؿ  غمطو
بالكذًب".كينظر:البغدىاًدم،الكفىاية) ييتيـي نفسىوعندىاجتماعيـ،أكرجؿه عميو،كلـيتيـٍ (،1/431مجتمعو

"الكفاية") صاحبي حٌبافكمانقؿى ابفي ،فمـيرجععنو،كتمادلفي1/431كقاؿى ـى لوخطؤه،كعم (:"إذابييٍّفى
صحيح".كالذمفيم كذابنابعمـو "البًفحٌباف)ذلؾ،كافى (قاؿ:"كمنيـمفسبؽى1/67قدمًة"المجركحيفى

فمـيرجٍععنوكتمىادىلفيركايًتو ـى لوكعم تبي فى بالشيًءالذمأخطأىفيوكىكاليىعمـ،ثـ  لسانيوحتىحد ثى
ق حيح"، صى بعمـو كافكذابنا ىكذا فيوأكؿمرة،مىفكافى عمًموأن وأخطأ بعدى طأ الخى فيذلؾى الخطيبي اؿى

،بؿ1/431"الكفاية") ٍسبي عفركايًةذلؾالحديًثفيالمستقبًؿحى يىكفيوفيالرجكًعأٍفيمسؾى (:"كليسى
قدأخطأفيوكقدرجع".الكفاية) لمناًسأن وكافى عميوأفيظيرى 1/431يجبي في"عمـك العراقي  (،كقاؿى

ن ما"(:132الحديثكشرحوالتقييدكاإليضاح")ص: ـىخطأىهكا  ًم بككًنوعى ذلؾى حب افى عنادناإذىافقي دىابفي يككفي
لوغمطىوعالمناعندالميبىي فلىو، اٌلذلبي فى بأٍفيككفى ذلؾى المتأخريفى ابعضي أيضن كخالىفو،كقي دى ًمـالحؽ  عى

إذف" ليسبيىذاالمىثابًةعندىهفبلحرجى اإذىاكافى كالميستًخٌؼًبالحديًث،كقاؿالتاأم  الميعاندى :"ألف  التبريزم  جي
ىذا إلىجيًموإنكارىهالحٌؽ.ككافى فأىكلىىبالٌسقكط؛ألن وضـ  عفجيؿو اإذاكافى بتركيًجقكًلوًبالبىاطًؿ،كأم 

مىف ـى معاعتقاًدهعم فينفًسوجاىبلن اكم،فتًحالمغيث)فيمىفيككفي  (.2/274أخبىرىه".السخى
تيذيب(5 الًمزم، 2/198الكىماؿ)( الذىبي، كعندى: ييخطئي،1/65الميزاف)(، لكن و "ثقةه، قاؿالدارقطني: :)

عميالبجاكمفيحاشية) محقؽ"الميزاف" كقاؿى ،كاليىرجع". :4كييصر  قمتي "فيىامًشالمخطكطة: :)
يكت ـٍ عنوبمصر،كىكثقةهصدكؽ.كل أًبي:كتبتي ابفي جعمناقكلتىوكقاؿى ٍبعميوعبلمةىالٌصحة،كلذلؾى

 يأًتاسموكاًمبلن ـٍ ٍفل ىكالبًفأبيحاتـ،كا  ىذاالقكؿى أف  :كبيٍّفه ىامشنا،كلـنضفيىاإلىىاألصؿ".فقمتي
دكؽ". ،كىكثقةهصى عنوبمصرى اتقد ـ:"كتبتي كمى إلييا؛إٍذىكاٌلذمقاؿى فيالمخطكطًةالتيأشارى
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 قكك،(1)"اثبتنثقةنكافى":طيبالخىبكرأبككقاؿى ىك":لكٍفقاؿ،يٌانًمعىالسٌكًلوبتكثيقوقاؿى
ٍمفيكف:كزادى:"مشيكر"،(2)بدؿ:"ثىبت"،"ثمحدٍّ خى ابفى ،(3)كمثميما الذىبي  في"الميزاف"كقدنقؿى

الدارقطنيٌ "لكن ،تكثيقىوعف يخطئيكقكلىو: يىكيي،و كال ، "الكاشؼ":،(4)رجع"صر  في كقاؿى
"ك،(5)دكؽ""صى اًفظي،في"الٌنببلء": ةيالحى ج  فيكمثمى،(6)"الحي الجكزٌم ابفي يكنسذكرى ابفي قاؿى ما
في"التقريب"قاؿك،(7)نتظـ""المي حجرى قاؿى،(8)"رجعكاليىخطىءيييوفكافىمكتًقبؿىيىعمًثقةه":ابفي
ييكنس:"تكفيى(9)"دأحىعنوثٍيحدٍّلـٍ":يانًنىالكًحمزةي ابفي الخميسألربععشرةى.كقاؿى يكـى بمصرى

كمائىتىيف" ليمةخمٍتمفجمىادلاآلخرةسنةىسبعيفى
(10).

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ييبتىمى أٍف قبؿى ثقةنبإطبلؽو الراكمكافى أف  مفىذهاألقكاًؿمجمكًعيا ـ ،كالذميظيري ث
مفحفًظو يحدٍّثي أن وكافى ييخطئيكاليىرجع؛إٍذالبد  مكًتوفكافى قبؿى ـي،الًمفكتاًبو،عىميى ،فىيىًي

ًبوإلىمرتبًةالٌصدكؽ،كيىغمىط قدينزؿي أٍفعميى رجكًعوعنوبعدى ىذاالذم،فغىمطيوكعدـي كلعؿ 
أبيحاتـيتردديفيوبيفى ابفى لىوىكالذمجعؿى أبيحاتـعرضى ييخالؼابفي ـٍ الثقًةكالٌصدكؽكل

                                                           

 (.1/290غمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(م(1
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((2
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((3
 .214(،ترجمة1/65(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(4
 .202(،1/49(الذىبي،الكاشؼ)(5
كتكربشارمعركؼ(قكؿالد1.كجاءىفيالحاشية)148(،ترجمة12/354(الذىبي،ًسيرأعبلـالنببلء)(6

أبيحاتـفي"الجرحكالتعديؿ" عنوكىكصدكؽ"،كقدعزاقكؿى2/137محقؽالكتاب:"كقاؿابفي :كتبتي
 ابفأبيحاتـلنفًسالمكضًعالذمأثبتيوفيالمتًفكفيو:"ثقةهصدكؽ"،الصدكؽفقطكماقاؿ!.ككذلؾى

في"ميزافاالعتداؿ") .214مة(،ترج1/65ترجمىوالذىبي 
 .1752(،12/234(ابفالجىكزم،المنتظـفيتاريخالممكًؾكاألمـ)(7
 .248(،ترجمة94(تقريبالتيذيب)ص:(8
 (.1/290(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(9

10)( يكنسالمصرٌم ابف تاريخ يكنس، ابف )2/16( اإلسبلـ تاريًخ الذىبي، كعند الذىبي 6/290(. قاؿى )
:سك ابف"قمتي قكؿى ييكنس"،كأغفؿى ،ككافثقةن؛قالوابفي مادلاآلىخرةسنةىسبعيفى فيجي ،كبيىاماتى مصرى فى

 يكنس:"ثىبت"،كماجاءىفي"تاريخو".
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:"صالح"كىيأقٌؿمفمرتبًةالتكثيؽعنده،البقٌيةفيو مثبلن النسائي  في،(1)إذقاؿى الذىبي  كقاؿى
دكؽ" ذاتو،مرةو:"صى السببى فيوقكؿ،كلعؿ  ألبيحاتـو ًبو–كليسى ـي .-كالليأعم

بف ا اللِ  ي. َرَوى َعف: َعبدِ اضِ بف َحمَّاد بف َزيد القَ  اؽَ حَ سيؿ بف إِ اعِ ِإسمَ " :ثانيالراوي ال
سمَ يّ بِ نَ عْ القَ ة َ َمسَممَ  اؿ، يَ اج بف الِمنْ ػػػػوؽ، وحجَّ رو بف َمرزُ ػػػػػػيس، وَعموَ بي أُ اعيؿ بف أَ ػػػػػػػػ، واِ 
ب. وُسميَماف بف َحرْ  وف،الُ ا قَ ينَ ة، وِعيسى بف مِ َأخي ُجَويريّ  اء، ابفِ د بف َأسمَ بف ُمَحمَّ  اللِ  وَعبدِ 
 .(2)"وؽدُ صَ  و، وىو ثقةٌ َحديثِ  ا ببعضِ إلينَ  كتبَ 

 قاِد في الراوي:أقواؿ النُّ  -

فأجى عنو الدارقطني  السممي  "إماـهسأؿى القي،ثقةه،جميؿه،اب: تاجي ،"اةًضىكىك كأضاؼى
سى أبا "سمعتي قاؿ: القىيىؿبفزًيٍالدارقطني  يكسؼى،افط اد يىيقكؿسمعتي القىبفى ،ياضًعقكبى

المييقكؿ:"خى المؤمنيفى أميًر تكقيعي اللًدًضًعتىرجى يًفالشيخىكًصبًاستىافكزيًرهًميمىبفسيإلىعبيًد
بفإسٍاضًالخيٍّريفالفى -اللييمامم فإذاأرادىؽ،فإن احىىبفإسٍكسىاؽ،كميحىميفخيرنا،إسماعيؿى

،(3)ما"يًعائًبديؼىرًبناصيعذااألرضًبأىؿً-كجؿ عز  مطكذكرىهالخطيبي فييامفكٌفيترجمةو لةو
،أخبارهً عالًفاضً"كافىكقاؿ: ، ميبلن فىتقننمنا، مىقًا، مذىًب عمى أىيينا بًف مذىبىوالًؾ شرىح ،نس،
لىكلخ صى القيدى"ككتبناعدةنفيعيسنىن ؼ"الميو،كصىوكاحتج  مىمكـً ىبفحيىؾ،كيىالًرآًف،كجمعىحديثى

األىعًسى كىبغدادى،كاستكطفىيٌانًتيىخٍكبالسٍّ،كأيٌمٌارًنصىيد القضىقديمنا، بيىكليى يزؿيتقم دهـٍفمى،ااءى
.(4).ثـ ساؽىلوحديثناتفٌردىًبو"وإلىحيًفكفاتً

                                                           

(.1010(ينظر:قاسـسعد،منيجاإلماـأبيعبدالرحمفالٌنسائيفيالجرحكالتعديؿ)ص:(1
 .531،ترجمة(2/158(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 .49،50(،سيؤالىي115-114(الٌسممي،سؤاالتالٌسممٌيلمدارقطنٌي)(3
إلىذىلؾ(4 ًطيب:"كانضاؼى الخى قاؿالبغدادم  فيالقرآًف-يعنيإلىعمًموبالًفٍقو–(كى عمميوًبالقرآىف،فإن وألىؼ 

ًفيو،فمنياكتابي كثيرنامفالكتًبالميصن فًة مٍفكتبناتتجاكزي لـيىسبٍقوأحده القيرآف"،كىككتابه و"فيأحكاـً
كتابيوفي كمٍنيا طًر، الخى ـي القدًر،عظي ميؿي جى كتابيوفي"القرىاءىات"،كىككتابه كمنيا إلىمثًمو، أصحاًبو

ـي "مىعىاًنيالقيرآف"،كىذىافالكتابىافشًيدى الزماًف،كمىفانتىيىىإليوالًعم فيبفًضموفييماكاحدي كالٌمغًة بالن حًك
الًكتابيف، ىىذيف يىصؼي ميجاىد بف بٍكر أبىا كرأيتي د، الميبرٍّ يزيد بف العب اسمحم د أبك كىك األىكاف، ذلؾى
مٌنيًبالٌتصريؼ،كبمغىمف ـي د،يقكؿ:القىاًضيأعم أبىاالعب ًاسالميبىرٍّ الأيحًصييىايىقكؿ:سمعتي كسمعتيومراتو

العيمًرمىا الٌناسي مائة،فحمىؿى كى كتسعيفى سنةىتسعو مكلدىهكافى كاحدنافيعصًرهفيعٌمكاإًلسناد؛ألف  صارى
عٍممنا فريؽو مٍنوكؿ  إلىيوفىيقتىبسي يىصيركفى الناسي ييحمٍؿعفكىبيرأىحد.ككافى ـٍ ال عنومفالحديًثالحىسًفمى
= 
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قدذكرى الجكزمٍّ كابفي ا م مًبعضن ا أحدى،(1)يبيطًالخىأكردى الٌذىبي  كًفي"كعد ه ديعتمىييفمىاألعبلـً
كفي(2)"عديؿكالتٌالجرحًفيوقكلي ىكيرً"السٍّ. "اإلمى" العى: ـي، الحىبلمىا شيخيافًةي، اإلسبلـًظي، ابفي ،
زىصرةًالبىثًحدٍّمي بف حم اد دً؛ بف األٍزًدمٌيد البى(3)رىـ مكالىـ المى، قىصرٌم، بىاضًالكٌي، غداد،ي

اثنتيفكثمانيفكمائتيففجأةن.(4)يؼ"انًالتصىكصاحبي سنةى فيذمالحٌجًة كتيكًفيعف،"كماتى
.(5)اثنتيفكثىمانيفسىنة"



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يىحًممك القرآًفكالقراءىاًتكالفٍقوإلىغىيًراليشاًركيوفيواآلىخركف،فىًمفقكـو ـى عم يىحممكفى الحديث،كمٍفقكـو فى
عمىىغيرًهفشيءه يىمتًبسي ميو،فيمىاكافى مذىًبوًفيو،كسيكلةياألمًرعى ذىلؾ،فأم اسىدىاديهفيالقىضاًء،كحسفي

فراًغومفالخصك فيأكثًرأكقاًتوكبعدى تيوتيغًنيعٍفذكًره،ككافى عمىشيرى ًبالعمـ،ألنواعتمدى ميتشاغبلن ـً
أمًره، لىوفيكؿٍّ أمًرهمفلقاًءالٌسمطىاف،كينظري يحمؿعٍنوأكثرى محم دبفييكسؼ،فكافى كاًتًبوأبيعمرى
عمىىيىٍحيىبف يكمنا "دخمتي القىاًضيقاؿ: إلىإسماعيؿى الخطيبي كالًعمـ.كأسندى ىكعمىالحديًث كأقبؿى

 :قٍدجاءىتالمىدينةي!.أىٍكثـى ،قاؿى المدينًةفمم ارىآىًنيميٍقًببلن أىؿي قاؿى فيالًفٍقو،كىيـيقكلكفى كفى يىتنىاظري كعندىهقكـه
اؽ". مفإسماعيؿبفًإسحى أفضؿى يدرجؿه ًمٌييقكؿ:ليسفيآًؿحٌمادبفزى ٍيضى بفعمٌيالجى نصري ككافى

 .3271(،ترجمة281-7/272البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)
أمٍّويقكؿ:(1 فيكفاًة بفإسحاؽى أىًبيالعىٌباسالميبىٌردإلسماعيؿى الجكزٌمعفالبغدادٌمقصةىتعزيًة ابفي (كنقؿى

عندىهالًجٌمةىمفبىني ٌزيو،كأتكٌجعيلىو،كألفيتي إليوأيعى القىاضيرىكبتي بفإسحاؽى "لم اتكفيٍتكالدةيإسماعيؿى
ىىاشـ، ككبلًّ سىتًره، عمى يقدٍر ـٍ كل أبدىاه ا مى لىًيًو كى مٍف فرأيتي ـ، الس بلى كمستكًرممدينًة كالعيدكؿ، كالفيقياء

فأنشدتيو: بعدىالتسميـً مٍنوابتدأتي ذلؾى ييعزٍّيو،كقدكادىاليىٍسميك،فمم ارأيتي
الٌزمافً رىيبي ًبيب...فىساءىلقٍدغالىعىٍمًرملىئٍفغىاؿى نفسناحى ةػػػػؿى

ًعمًميًبمىافيالٌثكاًب عندىالميصيبًةيينًسيالميًصيبة....كلكف 
 تمؾى ًفيومٍف كافى عنومىا كجييو،كزاؿى انبىسطى قٍد ككتىبىو،كرأيتيوبعدي بدىكاةو ا كبلًميكاستىحسىنو،كدىعى ـى فتفىٌي

البغداد ينظر: زىع". الجى كشٌدًة )الكىآبىة، الٌسبلـ مدينًة تاريخ المينتظـ7/279م، الجكزم، كابف ،)
 .1880(،ترجمة12/348)

 (.193(الذىبي،ذكرمفيعتمدقكلوفيالجرحكالتعديؿ)ص:(2
كالٌتعديؿ1/176(كلحٌمادبفزيدترجمةهفيمطٌكلةهفيابفأبيحاتـ،مقدمةالجرحكالتعديؿ)(3 (،كالجرًح

 .617(،ترجمة3/137)
 .157(،ترجمة13/339(الذىبي،سيرأعبلـالٌنببلء)(4
 (.281-7/280)مرجعسبؽذكره(البغدادم،(5



 
 

201 

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ب،حكمٌّنى،صنٍّؼهمي،يوهقًفىكىًرعهميعىم رهقاضو،صدكؽهثقةه أجٍدمىٍفذكرىه،القراءاتًعالـه ـٍ ل
اتـ،بجرح أىبيحى ابًف إلى حديًثو،كتبى ببعًض كالٌنقادًكاج،كأبيو الرحمًف عبًد قكؿي عمىتمعى
.ذكٍرفيوأبكحىيـٍكلى،لكٌنوزادىفيولفظةى"صدكؽ"تكرارنالتكثيقو،تكثيقوً اتـقكالن

 ،يؿضَ ِد بِف فُ محمَّ  :فروى عَ  .(2)يّ ودِ األَ  ،(1)الَطِريقيّ  ديْ ِر بِف زَ ذِ نْ عميُّ بُف المُ ": ثالثالراوي ال
سحاؽَ  ،يعكِ وَ وَ  سمعُت منو  ،ؿضَّ فَ بف المُ  وأحمدَ  ،يرمَ بف نُ  اللِ  وعبدِ  ،يّ ولِ مُ نصور السَّ بف مَ  وا 

 .(3)"دوؽوىو ثقُة صَ  ،بيمَع أَ 

أقواؿ النقاِد في الراوي:  -

قاؿىبيحىأىكقكًؿابفً نيبفعبًداللًمحٌمداتـو يرمىبفي
عنوك،(4) ج "حىفقاؿ:أبكحاتـسًئؿى

حجةنمسناكخىأكخىخمسيفى :"شًيٌسائًالن أبكعبًدالر حمفًكقاؿى،(6)دؽ"ويالصٍّكمحم ،(5)مسيفى يعيٌّ
حب اففي"الثقاتكذكرى،(7)قة"ثً،حضهمى الد ،(8)"هابفي بًكقاؿى :"البأسى ػػػػكمثموق،(9)و"ارقطني  اؿى

                                                           

فييا.(1 ألنوكلدى إلىالطريًؽ نسبىةن قىاؼ، يتبعييـ تحتاني ةه، كمثميا مكسكرة، كراءو مفتكحةو، "بميممةو الطىريًقٌي: )
4/65يينظر:السمعاني،األنساب) (:"عًمٌيبفالميٍنًذر7/368مىاجاءىفي"سيىًر"الذ ىبٌي)(،كعمىيويككفي

مط،كلعم وطباعٌي.136الطىريًفٌي"،فيترجمةالحسفبفصالحرقـ غى القاؼو  ،بفاءو
بفصىعببفسىعد(2 أىكد إلى الٌنسبةي ىذه مة، الميمى الداؿي كًفيآخًرىا الكاك كسككًف األلًؼ بفتًح األكًدٌم: )

 ثبلثمائةيالعىشيرة كلًده معىومفكلًدهككلًد يىٍمٍتحتىركبى ـٍ العًشيرةألن ول سمٍّيسىٍعد نما مىٍذحج".كا  مٍف
األنساب) الس معاني، ينظر: فينسًب1/226رىجؿ". الجكىرة البيرٌٍّم، بفأبيبٍكرالتٍّممسىانٌي كمحمد ،)

 (.1/354الٌنبيكأصحاًبوالعىشرىة)
1128(،ترجمة6/206الجرحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،(3 ابفى إف  في"التيذيب"فقاؿى حجرى ابفي .كقدعكسى

 أبيحاتـقاؿفيو:"صدكؽهثقة".
 .772(،ترجمة1/143(ابفشاىيف،تاريخأسماًءالثقات)(4
".اب(5 ثمانيناكخمسيفحٌجة،أكثرىىارىاًجبلن مىاجو:"سمعتيويقكؿ:حجىجتي ابفي فحجر،تيذيبالتيذيب(كقاؿى

(7/386.) 
 (.6/206)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(6
)ص(7 الٌنسائٌي الٌرحمًف عبًد أبي مشايًخ تسمية الٌنسائي، )93 ترجمة في141(، النسائٌي لو ركل كقد .

أبيطالب بف عمٌي المؤمنيف أميًر اللكجيىو–"خصائًص -كر ـ حديثرقـ كينظر: )ص:8". ،27،)
 (.189،)ص:183كحديثرقـ

(.8/474(ابفحب اف،الثقات)(8
 .234(،ترجمة218(الس ممي،سؤاالتالس مميلمدارقطنٌي)ص(9
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يتشي ع"،فيكتاًب"الصمة"بفالقاًسـسممةيمى ككافى شى،(1)كزاد:"ككفيٌّ يففي"تاريخًاىًكذكرىهابفي
بقكلًمعىكنعتىوالسٌ،(2)الثقات"أسماءً الككفة"اني  مي(3)و:"مفأئمًة التركيٌامغمطى،كذكرى "ابفى أف 
حب ،خزيمةى حديافىكابفى خر جا "صحيحىقد في الحى،ا"مىييًثىو عميٌ،اكـيككذا أبك ،كالطكسي 
حجرى،(4)ٌي"مًكالدارً ابفي يتشي ع"كقاؿى "صدكؽه "التقريب": في،(5)في اإلسماعيمٌي عف كنقؿى
أى"فيالقمًبمنوشىأن وقاؿ:يب""التيذً ه"ريبيخٍيءهلستي

رفي"شيكخًخضىدبفاألىكذكرهأبكمحم ،(6)
.(7)"ابفبنًتمنيعالبغكمٌ

                                                           

.كفيونسبىوفقاؿ:"األىكدٌم،كيقاؿاألىٍسًدٌمأبكالحسًف3884(،9/378(مغمطىام،إكماؿتيذيًبالكماؿ)(1
"تيذيبالكماؿ":"األىسىدٌم"بفتًحالكيكفٌياألعكر".ًبإسكاًفالسيًفال صاحبي ميممًةفي"األىٍسًدٌم"،بينىماقاؿى

في"تذىيًبتيذيًبالكماؿ") 4842(،ترجمة7/44السيًفالميممًة،كتبعوالذىبي  العسقبلني  ـي ،ككذااإلما
،أكسككففيالط-(،7/386في"تيًذيبالتيًذيب") بعًةالمعتمدًةلدٌممفكلـتأًتالكممةيمضبكطةنبفتحو

الرسالة، مؤسسًة مفطبعًة فأثبتييا فياليند. المعارؼالنظامية، دائرة مجمًس مطبعة التيذيب" "تيذيًب
يبىؽ،عادؿميرًشد اعندىالخزًرًجٌيفي"خبلصًةتذىيًب-باعتناءإبراىيـالز  .كقدسقطتالترجمةيكٌمياأيضن

قاؿ:كىذافي"التيذيب"(كلكف 1/278تيذيًبالكىماؿ") يعني–الترجمةىأيثًبتعمىحاشيًة"الخيبلصة"ثـ 
الكماؿ" .-كىذهالترجمةيسقطتعمىالمؤلؼ"-"تيذيبى

 كيككفي السيًف، ساكنةى فعم يا كذلؾى كانٍت األىسىدمفإٍف الًمزٌم: فيقكًؿ "يىنبغيأفييتثبتى ميغمطىام: كقاؿى
األىزًدٌمًبالزام األكؿي ميغمطىامأرادىأفيقكؿ:إٍفكانٍتنسبتيو"أٍسًدينا"فتككفي :كأف  ،كاللتعالىأعمـ".فقمتي

األىنساب الٌسمعاني، ينظر: الزام. مف السيفى فىييبًدلكفى األٍزد، في لغةه أٍسد ألف  "أزدينا": األكلى نسبتو
نسبكهقدنسبكهأىكًدينا:نسبةنإ1/137) الذيفى جٌؿ لىأىكدبفصىعببفسىعدالعىشيرةمٍفمىٍذحج،(.لكف 

 .-كماتقدـ–كحتىعندمانسبكه"أسدينا"كؿالذيفنسبكهإليياقالكابفتًحالسيف،إالميغمطىامفقاؿبسككنيا
 .772(،ترجمة143(ابفشىاىيف:تاريخأسمىاءالثقات)ص(2
 (.4/65(الٌسمعاًني،األنساب)(3
 (.9/378إكماؿتيذيًبالكماؿ)(يينظر:مغمطىام،(4
 .4803(،ترجمة405(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص(5
منقكطةومف7/386(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(6 أخبيريه"،بباءو عفاإلسمىاعيمٌي:"لستي حجرى ابفي (.كذانقؿى

 "لستي فقاؿ: بشارمعركؼ، د. "تيذيبالكماؿ" محقؽي نقميا بينما بكاحدة. تحتية.تحتيا بمثناةو أخيره"،
 (.21/147(،)5ينظر:حاشية)

ذكره(مغمطام،(7 بًدالم ًوبفمحم دابفمرجعسبؽى بفعى ًنيعىك:"أحمىدي بنًتمى ،نفسالصفحة.كالبغكمابفي
الٌصحابة" "معجـً ٍبًدالعىزيًزبفالميٍرزيبىافأىبيكالط يٍّبٍبفأىًبياٍلقىاًسـالبغكم،صاحبي الٌدنياكبقٌيةعى ،مسًندي

)ت )311الحٌفاظ الٌسبلـ مدينة تاريخ البغدادم، ينظر: .")5/369 ترجمة تاريخ2195(، الذىبي، ،
 .309(،ترجمة7/323اإلسبلـ)
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 الحكيني  الشيخي فيو"-حفظىواللي–كقاؿى بدالم ًوالحى.(1):"ثقةهعمىتشٌيعو م دٍبفعى قىاؿميحى :يٌمًضرىكى
ًفيربيعً" كىسنةىست األكؿًماتى .(2)"يفتىئىامكخمسيفى

 :وقوِؿ أبيو ،قادِ ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

الثقًةكالٌصدكؽىكككنوشيعينا،(3)يىتشٌيعىكثقةه أبيحاتـيتردىديفيوبيفى الذمجعؿابفى ،كلعؿ 
عبدًيىـٍكلى فيو"محمٌ،الرحمًفبفأبيحاتـوتفٍؽقكؿي دؽ".والصٍّكأبيوإذقاؿى

                                                           

1)( كيًنٌي الحي أبيإسحاؽى ليـفضيمةيالشيًخ ترجـى الذيفى الٌرجاًؿ بمعجـً الٌنباًؿ نٍثًؿ كيؿ، الكى (،ترجمة2/987(
2367. 

(.21/147الًمزم،تيًذيبالكىمىاؿ)((2
فيًديباجًة"الًميزاف")(3 الذىبي  ـي اإلما كحد الثقًةالعدالةي1/5(كقاؿى ساغىتكثيؽيميبتدعو أٍفيقكؿ:كيؼى (:"فمقائؿو

ربيف:فًبدعةهصغ البدعةىعمىضى ًبدعة؟كجكابيوأف  مىٍفىكصاحبي عىدالن يككفي كاإلتقاف؟فكيؼى رلكىغيمكٍّ
،كتاًبعييـمعىالدٍّيفكالكىرًعكالٌصدًؽ.فمك فيالتابعيفى ،كالتىحٌرؼ،فيذاكثيره مك  الت شيًع،أككىالتشيًعببلغي
اآلثاًرالنبكي ة،كىذهمفسدةهبىيٍّنة.ثـبدعةهكبرىل،كالرفًضالكامًؿكالغمٌك جممةهمفى ىؤالءلذىبى حديثي رد 

 كالحطٍّ فيو، كعمرى عنييما-عمىأبيبكرو كال-رضياللي بيـٍ اليحتج  النكعي فيذا إلىذىلؾ، كالٌدعاًء ،
 ًبيـ،فقاؿ:"غيري أىمياالييحتج  عمىقكلوفيالبدعًةالكبرلإف  الذىبي  حجرى الحافظيابفي كىرىامة".كتعق بى

القىبيؿكعىًدم الجماعةيمفأىًؿىذا حيح،فقدأخرجى .صى غىاؿو :رافضيٌّ فيوالدارقطني  بفثابت،كقدقاؿى
فيالٌتشٌيع،ككثٌقوالًعجمٌي،كالييحصىمفكث قكه :إن وغاؿو الذىبي  الستةيألبيمعاكيةىالٌضًرير،قاؿى كأخرجى

فيأيكببفعائذبف البخارم  إالعمىالصدؽ،كماقاؿى فة،كالتراىـييعكلكفى مدلج:مفأىؿىذهالصٍّ
يرلاإلرجاءإالأٌنوصدكؽكقدكث قومىفسمؼ...".ابفحىجر،نيخبةالًفكر)ص: 146كافى ابفي (.كقاؿى

( التيذيب" في"تيذيًب ا أيضن عمى1/94حجرى عمٌي تفضيًؿ اعتقادي ىك المتقدميفى فيعرًؼ فالتشيعي :)
مخالفى ميًصيبنافيحركًبو،كأف  عميًّاكافى الشيخيًفكتفضيميما،كرب مااعتقدىعثماف،كأف  ومخطئهمعتقديـً

الخمًؽبعدىرسكًؿالل عميناأفضؿي يـأف  ادٌيننا-صمىالليعميوكآلوكسمـ-بعضي كرعن معتقديذلؾى ذاكافى ،كا 
التشيعيفيعرؼً دىاعية.كأما غيرى كافى إٍف ركايتيوبيذا،السي ما فبلترد  مجتيدنا فيكصادقنا المتأخريفى

التناقض؛إذىك ابًفحجرى فيكبلـً فبلتيقبؿركايةيالٌرافضٌيالغىاليكالكىرامة".كقدييظف  المحضي الرفضي
قبكًؿركايًةأصحاًبالبدعًةالكبرل،كالرفًضالكاًمؿ،فيقكؿ: في"نيخبًةالًفكىر"يتعقبالذىبٌيلقكلوبعدـً

، غيرصحيح،كيستدٌؿبماتقدـى ركايةىالرافضٌيالغاليكالكرامة،كالتعارضى في"التيذيب"إف  يقكؿي ثـ 
 فيذلؾى لكافى لكترككا إذ الحديث؛ ركايًة فيزمًف إلىمىفكانكا منصرؼه في"الٌنخبًة" كبلمو إذ البتة

ا إلىالركافًضالغاليفى أن ومنصرؼه مفسدةهبٌينة،أم احديثوفي"التيذيب"فبٌيفه المتأخريفى أم–لمبتدعيفى
الركايةبكثير زمًف ا-بعدى مى حجرلكاٌطمعاعمىحاًؿالركافًضفيزماًننىا كابفى اإلماميفالذىبي  .كلعؿ 

!. عفأٍفييثبتكاليـعدالةن،كصدقناأصبلن  قىبميكالىيـركايةنقط،فضبلن
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 رير بف عبدِ جَ  :فوى عَ رَ  .ؿضْ أبو الفَ  (2)ارمَّ التّ  (1)يّ طِ د الواسِ الِ مَّاُر بف خَ عَ ": الرابعالراوي 
 ،يّ فِ قَ اب الثّ ػػػػػػىالوَّ  وعبدِ  ،افطَّ يد القَ ػػػػػعِ ى بف سَ حيَ يَ وَ  ،يّ دِ عَ  يبأ وابفِ  ،ةينَ يَ عُ  وابفِ  ،يدمِ الحَ 
بف ا اسـِ والقَ  ،برَ القِ  اف صاحبُ نَ بف سِ  ـِ كَ والحَ  ،اشر بف عيَّ كْ بَ  يبأو  ،يززِ العَ  ـو بف عبدِ حُ رْ ومَ 
 .(3)"اصدوقً  ثقةً  وكافَ  ،طاسِ وَ بِ  يبأ و معَ عنْ  كتبتُ  .ؾالِ مَ 

 اوي:قاِد في الرَّ أقواؿ النُّ  -

اتـ عنوأبكحى :"صديسًئؿى سمعىمنيي،(4)كؽ"فأجابى فيأسماًءشيكًخوالذيفى ،(5)ـكقدذكرهالنسائي 
حٌباففي"الثقات" في"تاريًخاإلسبلـ،(6)كأكردهأبكحاتـابفى ثقة"،"كالذىبي  :"كافى كىك،(7)كقاؿى

الييثمٌيكذلؾى فيكتاب"الصمة"األىندلسيٌمسممةيأٌما،(9)"تقريًب"ابًفحجرفيمثميوك،(8)عندى
األلباني عمىتكثيقواككذ،(10)و"بًالبأسى":فقاؿى كمائتيف""،(11)الشيخي سنةىستيفى .(12)ماتى
  يو:وِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أبخالصُة الحكـِ عمى الراوي، ومقارنِة ق -

اًتـتأكيدناعمىتكثيًقودكؽكمىصىثقةه أبيحى ابفي وبقيةىالٌنقاًدسكلماكقدكافؽىقكلي،اقاؿى
مفأبيوالذمجعمو"صدكقنا" عمىعادًتوفيالقكًؿفيالثٌقات:"صدكؽ"كقدكىتىبىاعٍنو.،كافى
                                                           

ك(1 بفيكسؼالثقىًفٌيحيفى بعثىو(كىاًسط:"بناىاالحٌجاجى الخميفًةاألمكٌمعبًدالممًؾبفمركاف،حيفى عامؿى افى
غيًرىا،فأنشأى مقرهفيمدينةو لوأٍفيجعؿى األصمحى رألأف  مدينةىالككفًة،ثـ  أكالن ليتكلىإدراةالعراؽ،فنزؿى

مى الككفًةكالبصرة".ينظر:الحى مفجنكبيالعراؽ،يتكسطيبيفى كم،معجـالبمدافمدينةى"كاًسط"فيمكضعو
ٌزاز،مقدمة"تاريًخكاسط")ص:5/347)  (.22-21(،أسمـالر 

كفيآخًرىاالٌراء،ىذهالٌنسبةيإلىبىيًعالت ٍمر"(2 .(الت ٌمار:"بفتًحالتاًءالمنقكطًةًباثنتىيفًمففكًقيا،كتشديًدالميـً
 (.1/477السمعاني،األىنسىاب)

 .2201(،ترجمة6/395كالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،الجرح(3
(.6/395(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
سمعىمٍنيـ)ص(5  .143(،ترجمة93(الن سائي،تسميةمشايًخالنسائيالذيفى
 (.8/518(ابفحب اف،الثقات)(6
 .368(،19/221(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(7
(.5/255(اليىيثمي،مىجمعالٌزكائد)(8
 .4820(،407(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص(9

 .3899(،ترجمة9/392(يينظر:مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(10
 (.2/143(،كالسمسمةالصحيحة)8/107(األلباني،إركاءالغىًميؿ)(11
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽىذكره(ابفحجر،(12
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 :روى عفْ  .يّ ي الرَّ اضِ قَ  ،(1)الَخْطِميّ  يّ ارِ صَ نْ ى األَ وسَ بف مُ  اؽَ ى بف إسحَ وسَ مُ "س: خامالراوي ال
 ،دعْ بف الجَ  يّ وعم ،مروبف عَ  وداودَ  ،يّ انِ كَ رَ الوَ  رَ عفَ د بف جَ ومحمَّ  ،سونُ بف يُ  اللِ  بف عبدِ  أحمدَ 

 يبأو  ،يّ انِ ىرَ يع الزّ بِ الرّ  يبأو  ،ةمَ مَ ز بف سَ رِ حْ ومُ  ،ـاصِ بف عَ  ارِ بَّ الجَ  وعبدِ  ،ارمّ ر التّ صْ نَ  يبأو 
.(2)"دوؽصَ  و وىو ثقةٌ عنْ  كتبتُ .اءينَ يسى بف مِ وف عِ الُ وقَ  ،افرَ يْ زيد بف مِ ويَ  ،ؿامِ كَ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي:  -

القىاًضي بفكاًمؿ أحمدي (3)قاؿى فيسنةًمٌارًنصىاألىيٌمًطٍاؽالخىىبفإسحىكسىميدى"كلً:
الس تنافيالحىبٍاثىيحنصًفىيف،ككافىمائتىكىعشرو انتحىماعًديث،كثيرى ييظيري مذىًبمحمكدنا،ككافى اؿى

أف ،(4)"الٌشافعيٌ نقؿى ـ  مي":ث أبىإكسىقاؿىابنىوأحمدىبفى ائةألًؼيبثبلثمىرىبيكيسمعىمفأىاهقدٍف 
الخىأثنىكى،(5)ديث"حى البىىعميو كافطيبي بأن و دىفً"عى:غدادم  فاضًيٍّيفنا مكلدىننا أف  كذكرى . بلن كافى ه

مكسىقضاءىدًاؽمى،كأبكهإسحىبالككفةً ،ككليى  .(6)از"ىكىكقضاءىاألى،مٌالرٌيني 

                                                           

اًر(1 مفاألٍنصى ٍطًمٌي:ًنسبةنًإلىىبطفو (الخى طاءمييممىػػػػػػػػػةساًكنػػػػػػػػػػة،ثـ  ًة،ثـ  اًءالمعجمى ٍطمىةًبفتًحالخى ييقاؿلويخى
ًميـ.يينظر:الٌسمعاني،األنسىاب) ةثـ  ٍفتيكحى ـالًجيـثـ شيفميٍعجمىةمى  (.2/382ًميـ،بفجيشىـًبضى

 .613(،ترجمة8/135ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
الككفًةمفأى((3 قضاءى مىؼبفشجرةبفمىٍنصيكربفكىعببفيىًزيدأىبيكبىٍكراٍلقىاًضي:تقم دى حمىدبفكىامؿبفخى

الٌناًس، القرآف،كالٌنحككالٌشعر،كأياـً ،كعمكـً مفالعمماًءباألحكاـً م دٍبفييكسؼ،ككافى ًقبىؿأىًبيعيمىرميحى
ميص كلو الحًديث، أصحاًب )ت:كتكاريًخ ذلؾ. أكثًر ًفي السبلـ350نفىاته مدينًة تاريخ البغدادم، ق(".

 .2477(،ترجمة5/587)
ًإلىيو".4369كعندىابفمنظكر،لسافالعرب)ص:((4 كىذاًإذاانتىسبى مىذىبى  (:"فبلفيىٍنتىًحؿي
عمٌي15/51كعندالبغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)((5 (قاؿ:"حد ثنىايىحيىبفي مكىاف-بًفالطيًبالد ٍسكىرم  -بحي

أبي سمعتي قاؿى القىاضي، بفالقاسـً الحسًفعمي  أبىا سمعتي قاؿى محٌمداألىندليسٌي، بفي نصري حد ثنىا قاؿى
بيفى أٍفتحكـى لؾى اقىط،فقالٍتلوامرأةه:أي ياالقىاًضياليىًحؿ  اؽالييرىلمتبًسمن مكسىابفإسحى يىقكؿ:"كافى

 النبي  ؛فىتىبىٌسـ".-صمىالليعميوكسٌمـ-الناًسفإف  اثنىيفكىكغىضبافه بيفى لمقىاًضيأفيىحكـى قاؿ:"اليىحؿ 
كىك ييفًتي أك القىاًضي، يىقضي ىؿ باب األحكىاـ، كتاًب في البخارم  و فىأخرىجى عميو؛ متفؽه كالحديثي

 بيفى ـه كى حى يقضيف  "ال كلفظو: غىضبىاف؟، )ص: غضباف"، كىك 853اثنيف ح في7185(، كمسمـ ،
 أحده"،بدؿى أن وقاؿ:"اليىحكـٍ كراىًةقضاًءالقىاضيكىكغىضباف"،بنحًكلفًظالبخارم،غيرى األقًضيًة،بابي

كـه")ص حى اللي–مفحديًثأبيبكرةى.كبلىماركيىاه4381(،ح865"اليىقضيف   .-عنورضيى
 .6974(،ترجمة15/51اريخمدينًةالسبلـ)(البغدادم،ت(6
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الخى أم اأبكالفرًجابف ككصًؼالبغدادمٍّ فكصؼى عنو،طيبالجكزمٍّ لكن وزادى،كمٍفنقؿى
صى:كافى ثبتنا الحى،دكقنا"ثقةن اإلسبلـ"ًكا،(1)ديث"كثيرى "تاريًخ في ـي اإلما بالفقيًو":نعتىولذىبي 

قضاءىنى،الشافعيٌ ٍف:أبيوىكىكقضاءىاألى،ابكريسىكًليى عى د ثى كفالميقًرئاليكعيسىقى،از.كىحى
(2) كىىيكى

ٍنو عى الد ٍنيىا في د ثى حى مف الثٌككى،آخري أحدى الميسًنديفافى ا،قاًت الناسى إقراءىه ذكرى ـ  ،لقرآفىث
الحي،كصيانىتىو في ،(3)"ـكٍككرىعىوي كصفىو"تذكرةً"كفي أجمٌ":الذىبٌي العمماءبأحًد ،ًة إف  كقيؿى
 القى،كسىىكزيرىهبميكصىأى،(4)-اسيٌالخميفةالعبى–المعتضدى اييدفعيمىيًكقاؿ:"بً،اضيكبإسماعيؿى

في"طبقاًتككذاذكرىهالس ،(5)رض"عفأىًؿاألى قىاًضينامىييبنافىبكي  كىافى االشافعٌيًة"فقاؿ:"كى صيحن
امنمٍّصىمي

كثير،(7)"(6) ابفي كصًؼالخطيًبالبغدادٌمكصؼى قائبلنكًمثؿى نىًبيبلن فىاًضبلن ًثقىةن كىافى :"كى
ًفيفنا ا،عى ًديًث"،فىًصيحن اٍلحى كىًثيرى

(8)،" : الييثمي  (9)"ثقةكقاؿى ذكرى. العماد ابًف تكثيؽىكفيشذىراًت
ناصًرالدٍّيفبتكثيقو،ابًفأبيحاتـ  .(10)"كأضاؼ:"كقطعىابفي

 

 
                                                           

.2048(،13/103ابفالجىكزم،المنتظـفيتاريًخالممكًؾكاأليمـ)((1
رًحكالتعديؿ")(2 كؼًبقىاليكف1609(،ترجمة6/290(ترجمىوفي"الجى ،فقاؿ:"ًعيسىبفًمينىاءالمىدينٌيالمعري

،كيى اييقًرئيالقرآفى أصمًّ الميقًرئ،ككافى ـٍ ايةل حٌتىالغى صكتؾى خطأىىـكلحنىيـًبالٌشفىًة...،كلكرفعتى فيـي
كالخطأى". ميوالمحفى إلىشىفىتىيالقارًئفيرد عى يىنظري فكافى ييقرأيعميوالقرآفي  يسمعككافى

:"أقرأىال15/51.كفي"تاريًخالخطيًب")521(،22/313(ينظر:الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(3 (قاؿى القرآفى ناسى
عمىستره". عنوفأكثركا،كماتى كعشركفسنة.كتبالناسي  كلوثمافعشرةىسنةكىأىن وياستقضىىكلوثمافه

4) عفىرالميتككٍّؿبفمحم دالميعتًصـً بفالميكٌفًؽبالًلطمحةيبفجى ،أبكالعىب اسأحمدي (الميعتىًضد:خميفةهعباسيٌّ
ال الٌرشيًد شديدىابفىىاركفى جٌبارنا، شيجاعنا، مىييبنا، مكنا مى ككافى مائتيف، كى اثنىتىيفكأربعيفى سنةى كلدى يىاشمٌي،

العقؿ.كتكًفي الخٍمًؽ،كامؿى ،نحيفنا،معتدؿى أسمرى عمىاألسًدكحدىه.ككافى ـي طًأة،مٍفرجاًؿالعالـ،ييقًد الكى
كمائتيف.ينظر:الذىبي،سيرأعبلـ كثمانيفى  .230(،ترجمة13/464الن بىبلء)سنةىسبعو

 (.2/175(يينظر:الذىبي،تذكرةالحف اظ)(5
إرىادىًتو".ابفمنظكر،لساف(6 بعدى عمىىكىذاأىممىضىىعمىىرٍأيًو فبلفه ـى م  ًفياألىمًر،صى :"الميًضي  ـي (الت ٍصًمي

 (.2503العىرب)ص:
 (.2/345(الس بكي،طبقاتالشافعيةالكبرل)(7
 (.14/761(ابفكثير،البدايةكالنياية)(8
 (.7/2(الييثمٌي،مٍجمىعالٌزكاًئد)(9

 (.3/413(ابفالًعماد،شذرىاتالذ ىب)(10
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 و:، وقوِؿ أبيومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي-

كرعهك،صدكؽهثقةه كالحديث،فاًضؿقاضو الس ماًع قالكاكثيري لو،كما يكجدي يكادي ال
فيو.كلـيينقؿٍمجرٍّحه قكؿه عفأبيحاتـو

 ، يّ انِ ينَ ى السّْ وسَ بف مُ  ؿِ ػػػػػضْ الفَ  :، روى عف(1)يّ زِ وَ رْ وُد بُف آدـَ المَ محمُ ": لسادسالراوي ا
  رِ ، والنَّضْ يّ فِ ائِ يـ الطَّ مَ حيى بف سُ ، ويَ يّ رِ ر بف السَّ شْ ة، وبِ ينَ يَ اف بف عُ اش، وسفيَ يَّ كر بف عَ بَ  يوأب
، وكافَ  (2)ةَ عَ رْ بي زُ وأَ  يأب ىكتَب إل :دقاَؿ أبو محمَّ  يؿ.ضَ فُ  يع، وابفِ وكِ يؿ، وَ مَ بف شُ ا ليَّ  وا 
 .(3)"دوًقاثقًة صَ  

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

حب اففي"الثقىات"،كأتبعىوبقكًلو:"يىركمعفابًفعييىينةكأىًؿبمًده،حد ثناعنو ذكرىهابفي
المىرىاًكزىة"
:"ثقة"(4) الدارقطني  .(5)،كقاؿى

أبكدىاكد مٍنو "سمعى كقاؿ: ديث"، الحى عمماًء ًفيمعرفًة في"اإلرشاد الخميمي  لو كترجـى
ٍمديكيىوالمىركًزٌم" مىٍفركلعٍنومحم ديبفحى الٌسجٍستىاًني،كابنوعبديالًل،كآًخري
(6).



                                                           

اف(1 الش اىجى مىرك إلى الٌنسبة ىذه الٌزام، آخرىا كفي الساكنة، الراءي بينىيما كالكاك، الميـً "بفتًح ًزٌم: المىٍركى )
ال لجبللىًتياعندىـكمعناىا:نفسي منياجماعةهكثيرةه-ٌسمطاف،سٌميىتبذلؾى مدًفخراسىاف،خرجى ،كىيأشيري

 سحاؽبفرىاىيكيىو.ككافى بفحنبؿ،كسفيافالثكرٌم،كابفالمبارؾ،كا  كالحديث،منيـأحمدي مفأىًؿالعمـً
البى الٌنعماًف بف اتـ حى يىدم عمى اليجرًة ًمف ثبلثيفى سنةى مىرك األنسابفتحي الٌسمعاني، ينظر: اًىمٌي".

مكم،معجـالبمداف)5/265) الًلالباركدٌمفيتعميقوعمى"األنساب":113-5/112(،الحى عبدي (،كقاؿى
فيتركستافالركسٌية". ،مرجعسبؽذكرهالسمعاني،"كمىٍرككانٍتإحدىلمدًفخراسىافالكيبرل،كتقعياليكـى

( )2حاشية كعميو4/282( .) الراكم المشتمؿ" "المعجـً في عساكر ابًف نسبةي ا صحيحن يككفي ال فقد
مكسكرةفإن يانسبةهإلى"مرك كاك،يتبعيماذاؿه كًذٌم"بتشديًدالراًءالميممًة،ثـ  الترجمًة،ًبقكلو"المر  صاحبى

)ص: المشتىًمؿ ـ المعجى عىسىاكر، ابف ينظر: الٌصغرل. مرك كىي ال287الٌركذ"، األنساب(، ٌسمعاني،
(.4/282()2(،كىحاشية)5/262)

ٍرعىة".(2 عٍنوأىبيكأبكزي الشيخالمعمًمٌيكفي"نيسخة":"كتبى  (قاؿى
.1334(،ترجمة8/290(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
 (.9/202(ابفحٌباف،الثقىات)(4
ممٌيلمدارقطنٌي)ص:(5  .318اؿ(،سؤ275(الس ممي،سؤاالتالس 
 .882(،ترجمة3/900(الخميمي،اإلرشادفيمعرفةعمماءالحديث)(6
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دكؽ" :"صى حجرى ابفي كقاؿى
(1()2). 

                                                           

.6509(،522(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(1
المشتًمؿ)ص((2 ابفعسىاًكر،المعجـً البخارم 1027(،ترجمة287كعندى ابفعسىاكر:"إف  أبكالقاسـً قاؿى

دً كلعٍنوفيماذكرىهأبكأىحمدبفعى في"تيذيبالكماؿ"رى يذكٍرهغىيريه".كقٍدتًبعىوعمىقكلًوالمزم  ـٍ ،كل مٍّ
(27/294 )ص: في"التقريب" حجرى كابفي ،)522( ك"التيذيب" عىًدمفي10/61(، ابفي "ذكرىه : كقاؿى )

في"تذىيًبتيذيًبالكىماؿ"-كلـيقٍؿكحدىه–شيكًخالبخارٌم" (،ثـ8/391ٌ).كرٌقـلوبالرمز)خ(.كالذىبي 
في"خبلصًةالتذًىيب")ص:5317(،ترجمة2/245في"الكىاًشؼ") (.370كالخزرىجي  إن يقدأىثبىتي ثـ 

( "لمكىاشؼ" الًقبمًة داًر طبعًة الراكممف ىذه 2/245ترجمةى ترجمة في5317(، متيو ترجى سقطٍت كقد ،
الفكر؛ داًر فييا.كطبعًة السإذلـأعثرلوعمىترجمةو لعؿ  داري التياعتمدتيا النسخةى أف  فيذلؾى ببى

ترجمًتوفيبعًض إلحاؽي القبمة،إذقدتأخرى الفكرفيالتحقيؽلمكتاًب،مخالفةهلمنسخةالتياعتمدتياداري
د.مح ىذهالترجمة.كقاؿى إلحاؽي فييا الفكًرمفالتيتأخرى داري النسخةيالتياعتمدتيا م دالن سخ.فتككفي

 تاريخ أك رمزو دكفى الحاشيًة عمى جاءٍت "الترجمةي القبمة: دار طبعًة حاشيًة في ترجمةى–عٌكامة يعني
عمىتأخًر-محميكدبفآدىـ األيخرلالتيعندىنامف"الكاشًؼ"،كىذايدؿ  الخمسي ،كقٍدخمٍتمنيااٌلنسخي

السٍٍّبطى عمىحاش-رحمىوالل–إلحاقيا،إالأف  كتبى إشارةأكعزكو دكفى يًةنسخًتوىذاالن صالميثبىتفكؽى
-سبطيابًفالعىجميٌ–كزادى-كماىيعادتيو–لنسخة عًدٌمكحدىه،كذاقاؿى عنوقالىياابفي :كركايةيالبخارمٍّ

المزٌمفقاؿ: ،كقدتعق بميغمطامكبلـى عىدمانفردىبذلؾى ابفى أف  ،كتابىعوالمؤلؼي "كافقىوعميوأبكعبًدالمزم 
ٍندىهاألصبيانٌي،كصاحب"زىرةالميتعبديف" :أم اميغمطامفقاؿى-كاللأعمـ–اللبفمى ".انتيىكبلميو.قمتي

اًؿالٌتيذيب") عًدمكحدىه،كذا11/98في"إكمى فيماذكرىهأبكأحمىدبفي كلعٍنوالبخارم  :"رى (ميتعقبناالمزم 
مقمدن "الكماؿ"أك"الٌنبؿ"ككأن وذكرهالمزم  ًد-رحمىوالليتىعالىى-اصاحبى أبيعبًداللبفمحم  كتابى لـيرى

 ابفى مغمطىامأف  فىيريدي "الزىرة". ،ككذاصاحبي البخارمٍّ رجاًؿ فإن وذكرىهفيأسماًء ٍندىه، بفمى بفإسحاؽى
ارٌمع يىنفًرٍدكحدىهبذكًرركاًيةالبخى ـٍ فقٍدعىًدمل اقاؿى ٍندىه،كىككمى مى فمحمكدبفآدـ،إن ماتابعوعميوابفي

ٍندىةفي"أسىاًميمشايًخالبخارم")ص: مى 77ذكرىهابفي ـٍ عًدٌمسىكاءتيكًبعى،أكل ابفى اثانينافىإف  ،أم  (ىذاأكالن
 حىجر ابفى الحافظى أف  الفيصؿي يبقى بالبخارمٍّ–ييتىابع، أعمـ يككفي منو؟كمٍف -كصحيًحو أف  ذكرى قٍد

مىاخر جعٍنوشيئنا ارم  أجدلوركايةنعنده،بؿ(239كمىافي"مقدمًةالفتًح")ص:البخى ـٍ ،كالكاقعيكذلؾ،إذل
سٌممنىا ا.كلكف:ىذاحاؿى كالذكرىهالكبلبىاًذٌمفي"رجاًؿالصحيح"،كالالبىاجيفي"التعديًؿكالتجريًح"أيضن

اب البخارٌمركلعنوأفيككنكاأراديكاركايةىالبخارٌمأف  كاأف  ذكرى حيفى ،كابفمىندىه،أكابفعساكرى عدمى فى
مفشرًطابًفعدمفي"أساميشيكًخالبخارٌمكمسمـ"-كالأجزـي–عنوفي"الصحيح"،إٍذلعٌمو ليسى يككفي

فيالظاىرٌية– مخطكطه في"-كىك مندىه ابًف مفشرًط أك أبي، ًمفشرًط أك البخارٌم"، أساميمشايًخ
ركلعنيـفي"الصحيح" المشتمؿ"أفييكًردكاأساميشيكًخالبخارٌمالذيفى ابًفعسىاكرفي"المعجـً القاسـً
ٍندىه مى ابفي ركلعنيـفي"الٌصحيح"؛فقاؿى بالذيفى تقييدو شيكًخوىكذابًإطبلؽدكفى فىحىسب،إٌنماقصدكاذكرى

23دمة)ص:فيالمق بفإسماعيؿى الًلمحم دي أبكعبًد ـي يىركمعٍنيـاإلما الذيفى تسميةيالمشايًخ (:"ىذه
= 
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:"ًثقة" األلباني  الشيخي حٌبافأن و:"ماتىك،(1)كقاؿى ابفي غرةىكمائتيفكخمسيفىثمافوسنةًفيذكرى
.(2)رمضاف"

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أبيحاتً،ثقةهىك إلي كثٌقوابفي :كتبى رعة،ـكقاؿى لىأبيكأبيزي :.كا  حٌبافكقاؿى كابفي
فيعمماًءالحديث،ككذاكثٌقوالدارقطني ،عنوالمىرىاكزىة""حٌدثنا ميمي  كلـيذكٍرفيوأبك،كذكرىهالخى

قكالن إليوحاتـو ابًفأبيحاتـفيو"ثقةهصدكؽ"إٌنمافيوتككيديتكثيؽو.لكٌنوقدكتبى كزيادةي،كقكؿي
لىو. تعديؿو

 .(4)يّ ينِ وِ زْ القَ  (3)َيحَيى بف َعْبَدؾ": سابعالراوي ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الل-البخارٌم عسىاكر)ص:-رحمىو ابفي كقاؿى المعجـ". أسماءى35عمىحركًؼ أجمعى أٍف رأيتي ..." :)
البخارٌمكمسمـ...".بي إليياشيكخى محقؽ"جزًءاألكىاـفيالمشايخشيكًخيـالثقاتالٌنبىؿكأضيؼى نماقاؿى

أسماًءاألئٌمًةالٌستًةفيكتبيـ25الٌنبؿ"بدرالعماش)ص: فيالمعجـىكذكري مكضكعىابًفعساكرى (إف 
ؿ، أحاديًثكتًبالٌسنًفلؤلئٌمًةاألكى أطراؼى فيمقدمةكتابو:"أٌمابعد:فإنٍّيلم اخرجتي الٌستة،حيثقاؿى

الثقاتالٌنبىؿكرتبتييا شيكًخيـ أسماءى أجمعى أٍف رأيتي كالمىمؿ، السآمًة إلى فييا بالٌناظًر ييفضي ال ترتيبنا
ماأكردكهفيكتبيـعمىمشايخوفي ،فإٍفاقتصرى البخارٌمكمسمـ"،كعميأٌمحاؿو إليياشيكخى كأضيؼى

ا عنو يرًك أملـ فيو، ليسى راكينا ذكركا قد فإٌنيـ ذكركا"الٌصحيح"، الذيفى كلعؿ  في"الٌصحيح". لبخارم 
ـي اإلما .!كعميوفيككفي حيحمثبلن الص  محمكدىبفآدـفيشيكًخالبخارٌمقداٌطمعكالوعمىركايةوعنوخارجى
و،كمثموالبقٌيةي عىدمأثبتىيالوخارجى ابفى قدنفىركايةىالبخارٌمعنوفي"الصحيح"،فيحيفأف  حجرى ابفي

إلىىذاالتكجيو-كالليأعمـ– األلبانٌي.أشارى معجـأسىاًميشكككاني،المٌحاـ،ينظر:-رحمىوالل–الشيخي
ليـالعبٌلمةاأللبانٌي) ترجـى (.82-80الٌركاةالذيفى

إن 6/668(،ك)4/590األحاديثالصحيحة)(األلباني،سمسمة(1 عمىمفقاؿى األلباني  الشيخي ولـ(،كقدرد 
ترجـى في:"معجـأساميالركاةالذيفى أدلةنعمىتكثيقو،فمتنظرلمزيدفائدةو حٌباف،كساؽى ابفي يكثٌقوغيري

األلبانٌي) (.4/80ليـالشيخي
 (.9/203(ابفحب اف،الثقات)(2
يىح(3 فإن و أبيو، اسـى يختصري ٍبدىؾفإن و عى قاؿى ٍف "مى الحاكـ: الًل عبًد أبك قاؿى ينظر:( األىعظىـ". يىبفعبًد

أبيعبًدالًلالحاكـ عفأحكاًؿالركاًةلئلماـً اًكـ،سؤاالتمىسعكدبفعميالسٍّجًزممعأسئمًةالبغدادييفى الحى
.49(ترجمة87)ص:

ا(4 دائًف المى إحدىل قىٍزًكيف، إلى نسبةن نكف. آخرىـ ، كياءو ساكنة، كزام مفتكحةو، بقاؼو القىٍزكينٌي: لمعركفًة(
الجٌنة".يينظر:الٌسمعاني،األنسىاب) ليابابي  (.4/493بأىٍصبىياف،كييقاؿي
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 بف عبدِ ا الءِ ػػػػػػوالع ،ئرِ قْ ػػػزيد المُ بف يَ  اللِ  عبدِ  :فروى عَ  .ـعظَ بِد األَ يى بف عَ حْ ريا وىو يَ كَ أبو زَ 
د ومحمَّ  ،يدلِ بف الوَ  ؼِ مَ وخَ  ،افاف بف حسَّ وحسَّ  ،يّ ومِ خزُ المَ  فِ ػػػػػػػحمالرَّ  بف عبدِ  دِ ػػػػػػالوخَ  ،اربَّ الجَ 

وسى بف مُ  والحسفِ  ،اىيـبرَ إبف  يّ كّْ ومَ  ،يّ ىرِ د الزُّ بف محمَّ ا وبَ ويعق ،ؽابِ يد بف سَ عِ بف سَ 
.(1)"صدوؽ وىو ثقةٌ  ،كتبُت عنو.بشيَ األَ 

 قاِد في الراوي:أقواؿ النّ  -

البى زرعةىعًرذىذكرى أبي عف فيو:أن والرازمٌي  2)"صدكؽ"قاؿى حب كذكرى( ابفي يفًافىه
أبىكلم ،(3)كعق ب"ييغًرب"،قات""الثٍّ السٍّجزم  عنٍاعبًداللًاسأؿى أبك،(4):"ثقة"ابىوأجىالحاكـً كقاؿى
المىعٍيى كىقىٍزًكينيٌى "ثقةه المى: عميو،ؿًحىبيري الًكبار،متفؽه مف اتـ،سًمعى حى أبي ابفي إليو كارتحؿى

راًحالقيييٍستىانيٌكزادى:"ركلعفعبًدالًلبًفالجىالٌرازٌم".
(5) بيا"أحاديثى ىبي ككصفىويالذ ،(6)يتفردي

بدالر حمىفالميقًرئ،كعٌفافبف سىًمعى:أىبىاعى كى القٍدر،طاؼى كبيري في"تاريًخاإلسبلـ"بأن و:"محٌدثه

                                                           

 .711(،ترجمة9/173(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
ألبيزرعةىعفمسد د،عفمحم دابف503(،292-291(كفي"السؤاالًت")ص:(2 ،قاؿالبىرذًعٌي:"ذكرتي

ٍمـبفع ٍمرىاف،عفسى لي:راكمىذاحي معقكدهفينىكاصييا"،فقاؿى بيع:"الخيؿي بًدالر حمف،عفسىكىادةبفالر 
 مفسبعًةآالؼ،كأكثرى عفمسد دأكثرى ىذامفحديًثميسد د.كتبتي عميو،ليسى أفتكبٍّرى ينبغيلؾى كافى

بف محم دى مفتسعًةآالؼماسمعتيوقطذكرى مفثمانيًةآالؼ،كأكثرى لو:ركلىذاالحديثى حيٍمراف.قمتي
 إلىيىٍحيىى،فكتبى ىذاًمٍفحديًثميسد د.فكتبتي دكؽ،كليسى ٍبدىؾ،عفميسد د،فقاؿ:يىٍحيىىصى يىحيىىبفعى

الميعىم ىبفأسد،فيأحاديًثمسد د،كلـأيميٍّزىىا ًليأحاديثى عنٍّيخيرنا؛أىدخؿى الجزىلالليالكر اؽى منذيإلي 
أىًؿ كتابي ىذا فقاؿ: زرعة، أبي عمى كتابو فقرأتي عنو، أرجعي كأنا ، كتابيؾى كردى حتى سنةن، عشريفى
في"الكينىىكاألىسماء" الدكالبي  يا ٍمراف،قدأخرجى :كركايةالمعم ىبفأسد،عفمحم دبفحي الصدؽ".قمتي

فينىكاًصي2019(،3/1158) مىعقكده يؿي ،كمسمـفي.كحديث:"الخى عميوركاهالبخارم  ".متفؽه يري الخى يا
ا".  مكاضعىمف"صحيحيًيمى

 (.9/271(ابفحب اف،الثقات)(3
عفأحكاًؿالركاًة)ص:(4  .49(ترجمة87(الحاكـ،سؤاالتمىسعكدبفعميالسٍّجًزممعأسئمًةالبغدادييفى
ٌراحالقيييستىاًنيأبكمح(5 الجى بف الًل عبد الخطًأ( كثيرى كافى حاتـ: أبك "قاؿى فقاؿ: أبيحاتـ ابفي ترجمو ٌمد:

أبكزرعة:صدكؽ".  .122(،ترجمة5/27) مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ، ينظر: كمحٌموالٌصدؽ،كقاؿى
د.فىيينظركالكبلـيعميوفي"اإلرشاد")(6 حديثنافيوتفر  (.2/711(كقدساؽىلوالخميمي 
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اللً صى،،كطبقىتيـيٌانًدىاءالغيجىبفرىميسًمـ،كعبدى ،(1)دكقنا"كقدكافى ـي،ىك:"ٌنببلءًكفي"ال "اإلما
قىٍزًكيفظي،الحافً ميحدٍّثي القىعالً،الثقةي، كبيري ، مصنٍّؼه نيـه، مف مىظىدًر، ابًف أسندياجىراًء لكن و و،
الميزاف".(2)"كأسف  "لساًف في حجر ابفي قالى،كنقؿى حب ما ابفي فيو مف،افو لي "كقعى كعٌمؽ:
"الحافظاإلمىاـالٌصدكؽ،(3)كغرائًبو"،عكاليو : السيكطي  مصنٍّؼ"رحٌ،كقاؿى ،(4)اؿه "كأن ومٌحدثي
إلىالبمداف"،قزكيف طٌكؼكرحؿى الًعماد،كقد ابفي فىو كصى (5)كذىا إحدلكسبعيفى سنةى "كماتى .
مائتيف .(6)"كى

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

كالذىبٌيمٍنياذك،لوغىرائبيصدكؽهرٌحاؿهىكثقةه الخميمي  إن وقدكقعى،رى حجرى ابفي كقاؿى
أبيحاتـ،لومنيا عنوابفي فيو،كتبى ،كالتأكيًدعمىىتكثيًقو،"ثقةصدكؽ"زيادةنفيتعديمو:كقاؿى

أبازرعةى،كقدكافقوعمىتكثيقواألغمبي أٌماأبكحاتـ،كالذىبٌيمرةنقاال:"صدكؽ"،فيحيًفأف 
احكىفيورأينا.فىمى

 المطمب السابع: قولو في الراوي "صدوٌؽ ِثَقة":
طبلقي ًثقةه"كا  فيالراكمبأن و"صدكؽه الٌصدكؽ،يـالقكؿى فيالثقًة كذاكماقمتي ،مشًكؿه

عبدىالرحمًفالرازٌميطمؽيذاالكصًؼميريدنابو:أفيكك دراستيالتطبيقٌيًةأف  كالذمكجدتيوحيفى فى
                                                           

.651(،ترجمة20/490تاريخاإلسبلـ)(الذىبي،(1
2)( النببلء سيرأعبلـ الذىبي، ترجمة12/509( "أخبرىنا189(، قاؿ: حديثنا الذىبي  الحافظي لو ساؽى كقد ،

ابفعبدً بف عمري عمي  أخبرنىا فيالرابعًة، القىاًضيكأنىا بفمحم د الٌصمًد عبدي نا أخبرى مرةو، المينًعـغيرى
القىزًكينٌيالميسم ـً إدريسى بف جعفري نا أخبرى الغىساًنٌي، أحمدى بف محم دي أخبرنىا بفطىبٌلب، الحسيفي أخبرنىا ،

بفحس افالبىصرٌم،حدثنىاشيعبةي،عفعىًدٌمبفثىابت،عٍف ٍبدىؾ،حدثنىاحسافي يىحيىىابفعى بمٌكة،حد ثنا
الليعنو-ًزر،عفعمٌي الٌنبٌياأليٌمٌيإلىٌي،أٌنوالقاؿ:"كاٌلذمفىم-رضيى ٌبةىكبرأىالٌنسمىةى،إن ولىعىٍيدي الحى ؽى

األعمًش حديثي عفشعبة،كالمشيكري :"غريبه قاؿالذىبي  ًنيإالمينافؽ".ثـ  ييحب نيإالميؤمف،كالييبغضي
بف ًدٌم عى عف األعمًش، حديًث مف حيح" "الص  في مسمـ ركاه كالحديثي عىدٌم". كتابعف بو، ثاًبت

األنصاًركعمٌي حب  الدليًؿعمىأف  اًتو،كبغضييـمٍف-رضيالليعنييـ-اإليماف،بابي مفاإليماًفكعبلمى
 .144(،حديث62عبلماًتالٌنفاؽ،)ص:

 .8485(،ترجمة8/457(ابفحجر،لسافالميزاف)(3
 .574(،ترجمة258(السيكطي،طبقاتالحٌفاظ)ص:(4
(.3/304شذىرىاتالذ ىب)((5
ميمي،اإلرشاد)(6 (.2/711(الخى
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صدكقنا،الراكمثقةنحافظنا أفيككفى مابيفى حي ىذاالراكميتأرجى حاؿى أكأٍفيريدى ،أكثقة،أكأف 
عمىتعديًموكتكثيًقو كرفعًةشأًنو.،مزيدىتأكيدو

معرضًفي،"يزافالمًفياتركيٌكمىأحاديث"فيالمطيؼعبدعمركمحمدالشيخقاؿ"
اىاكمعنى؛(1)"ثقةصدكؽ"فيواتـحىيأبًابفًكلفظيازمالرٌسفًالحىبفدمحمٌبفرعفىجىعمىوكبلمً

.(2)"ظحافًثقةه":عندمباالستقراءً
في"لساًفالمحٌدثيف":" ـىأفٍكجديرهكقاؿى اكمالرٌكصؼىجامعتيقد"دكؽصى"عبارةىأف تعم
وأن فاألصؿيراكوفيذلؾىكجدتىافإذىا،جميعنايمىباكمالرٌكصؼييياقد،الن قكؿًفي"ثقةن"بككنو
:يبةشىبيأىبفكربىأبيفيحنبؿىبفأحمدىكقكؿًاقد؛الن ذلؾىًقبؿفمًبالثقةًولنعتًالتككيدًبمنزلةً

بيفىالترددًسبيؿًعمىلوالنعتيىذاقعيىفمـٍو،كثقتًوحفظًعمىمتفؽهكربىفأبك،(3)"ثقةصدكؽه"
شعركيي،تارةنيفمجمكعىالكصفافييطمؽقدـ،عىنى.عنىالمىىذاعمىذلؾىيأتيامىكأكثرصفيف؛الكى

سبيؿًعمى"ةقىثًأك،دكؽهصىىك"المرادىبأف الراكملذلؾىقادالنٌسائرًبأكصاؼًمقارنةنااستعماليمى
.(5)"(4)ثقةصدكؽه:"برٍحىبفاؾمىسًفيالرازمحاتـأبيكقكؿرددالتٌ قاؿى بعضنماذجى كىاؾى

أبيحاتـ:"صدكؽهثقة": فييـابفي
. وُيعرُؼ (7)الرَُّىاِويّ  (6)الراوي األوؿ: "أحَمد بف ُسَميَماف بف َعبِد الَمِمؾ بف َيِزيد، ابُف َأِبي َشيَبةَ 

ف ِىَشاـ، بأِبي الُحسيِف الرَُّىاِوي. َروى َعف: َقتادَة بف الَفْضؿ، وِمسكيف بف ُبَكير، ومَعاويَة ب
ـْ أكتْب عنو، وكتَب إليَّ   وَيحَيى بف آَدـ، وَزيد بف ُحَباب، ومحمَّد بف ِبْشر الَعْبِدّي، أدركُتو ول

                                                           

:عبارةابًفأبيحاتـفي"الجرحكالتعديؿ")(1 بينمافي"تاريخمدينة:"صدكؽ"،1996(،ترجمة2/488(قمتي
 :"صدكؽهثقة".137(،ترجمة6/532(،ك"تاريخاإلسبلـ")8/76الٌسبلـ")

 .(1/23حاًديثكمركٌياتفيالًميزاف)محٌمدعٍمركعبدالمًطيؼ،أ((2
،بينمافي:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعًديؿ1658(،2/91(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ،ركايةعبدالل)(3

أبييقكؿ:أبك737(،5/160) سمعتي ،قاؿى إلي  نبؿفيمىاكتبى بفمحٌمدبفحى الًلبفأحمدى :"أناعبدي
مفعثمىاف"،كمثموفي:الًمزم،تيًذيبالكىمىاؿ)بكرابفأبيشىيبةىصى إلي   (.16/39دكؽ،كىكأحب 

ا.4/280ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((4  (،كتنظرفيوبقٌيةأقكاًؿالنقاًدفيًسماؾأيضن
 (.3/341،لسافالمحٌدثيف)محٌمدسبلمة((5
أًخيأىًبي((6 كقعىفي"الجرًحكالتعديؿ":"ابفي الذيفى وكؿ  أبيشىيبةى،كذاترجمى شىيبىةى"،كىكغمط،إٌنماىكابفي

خطأنٌساخ. أٍفتككفى أخيأبيشىيبىة"سكلابًفأبيحاتـ،كمحتمؿه إٌنو:"ابفي  ذكركه،لـأجٍدأحدناقاؿى
الراًء،كفتًحاليىاء،كىيبمدةهمفببلًدالجزيرًة،بينىياك((7 لياالر ىىا،الر ىىاًكٌم:"بضٍـّ ر افستةيفىرىاًسخ،ييقاؿي حى بيفى

البمدةىمفيدًىـ،كىيفييًد الليتمؾى ،كخم صى عمييـالمسممكفى ظفرى مدةن،ثـ  استىكلكاعمييا اإلفرنجي ككافى
: بفمىالؾبفدغرمفبنيالر ىىا،كقيؿى السندمى ن مىاسيميتالر ىىاءبالر ىابنتي سيميتالر ىىابالر ىىاًءالمسمميف،كا 
".ينظر:الٌسمعاني،األنسىاب) ممكًؾالٌرـك  (.3/108ابفيىزيدبفحىرببفعيمة،كييقاؿبنىاىابعضي



 
 

213 

 .(1)ببعِض حديِثو، وىو صدوٌؽ ثقة"

 أقواؿ النقاِد في الراوي:  -
كبىةىأبك"كافىيقكؿ:العىاًصًميٌبىكرأبىا"سمعتي:الس يًميٌقاؿ عىري

يرنا"وعمىيييثًني(2) خى
(3)،

ثٍبتنافياألخًذكاألىداء"،(4)يىحفىظ"ككافىمنو،أثبتىرأيتي"مىا:يقكؿفىكافى ا:"كافى أيضن ،(5)كقاؿى
"الثقات" في البيستٌي حاتـ أبك عد ه "حٌدثنا،كقٍد : كبىةأبكعنوقائبلن ًزيرةكأىؿي،عىري ككافى.الجى

قيطميك،(6)يىحفظ"حديثوصاحبى ابفي كلكنقمو "رى كزادى: عنو،(7)"صًحيحو"فيحديثىوبيغىا كأكثرى
"ثقةه،النسائي  بأٌنو: إٌياه ًديث"صاحبيمأمكفهكاصفنا "التاريخ"،(8)حى في الذىبي  ،(9)كقاؿى
ؿى،األئٌمةًأحد":(10)"كالًعبىر" ـي،رحى ا الجزيرة،الن اًقديكطىك ؼ"،كفي"الٌنببلء":"اإًلمى ازى،محٌدثي كأىجى

اًتـ حى أبي بف الر حمًف "ثقةه"،(11)لعىبًد حجر: ابفي قاؿى كى
"خبلصًة ،(12) في زرىجي  الخى كنعتىو

زيدىكسمعىطٌكؼىاألئٌمة،كعندىابًفالًعماًدالحنبمٌي:"أحدي،(13)المشىاًىير"األىٍثبىاتالتذىيب":"ًبأحدً
بىابًبفا الذيفى(14)ثبت"ثقةهكىككأقرانىو،الحي ًبضيعىةوترجمكهقدكصفكه"بالحاًفظ"."ماتى.كجؿ 
مائتيف"كستيفىإحدلسنةى،الًحٌجةًذممفبىقيتٍليمةعشرةىإلحدىلالر ىاجانبًإلىلو كى

(15).

                                                           

 .59(،ترجمة2/52)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((1
ر اًنٌي.ثقةه،حافظه،ميشاره"((2 دبفمىكديكدالحى بفمحم  كبىة،الحيسيفي از،كلىوأبكعىري إلىالعراًؽكالًحجى ؿى إليو،ارتحى

عشرىة سنةىثماًنيى :ماتى القىر ابي ر اًنٌييف".قىاؿى "األىحكىاـ"،ك"تاريخالحى "الط بقىات"،كى كثيرة،لىوكتابي تصانيؼي
ر،الذىًبي،سي189(،ترجمة1/458كثبلثمائىة".ينظر:الخميمي،اإلرشادفيمعرفًةعمماًءالحديث)

(.14/512أعبلـالنببلء)
.170(،ترجمة162ينظر:الٌسيمي،سؤاالتالٌسيمٌيلمدارقطنٌي)ص:((3
(.3/109السمعاني،األنساب)((4
(.1/34ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((5
(.8/35ابفحٌباف،الثقات)((6
 (.1/49مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((7
 .56(،ترجمة56نسائٌي)ص:الٌنسائي،تسميةمشايخال((8
 .31(،6/264الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((9

برمفغىبر)((10  (.1/374الذىبي،الًعبىرفيخى
 .173(،12/475الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((11
.43(،ترجمة80(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(12
(.6خبلصةتذىيبتيذيبالكماؿ)ص:الخىزرجي،((13
(.3/266شذراتالذىب)الًعماد،(ابف(14
(.8/35ابفحب اف،الثقات)((15
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:وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ٍرح،قوعمىتكًثي،مجمىعهثقةهحافظهمطمقنا عمىتكثيقو،لـييؤثىٍرفيوجى أبيحاتـالٌناسى ابفي ،كافؽى
كٌررفيوالتكثيؽبقكًلو:"صدكؽهثقة"ذىبؿإٌنوأٌكدى أٌماأبكحاتـفماحكـىعميوبشيءو.،احيفى

 وةػػػػػػػَحيْ  بيأَ  َعف: َروى.(2)ُحَميد أبو ،(1)الِحْمِصيّ  َسيَّار بف دػػػػػػػػػمحمَّ  بف "أحَمدالراوي الثاني: 
 بفا َسِعيد بف وعثمافَ  ،الظّْْيِريّ  ِعْمرَاف بف والُمَعاَفى ،الَعطَّار َسِعيد بف وَيحَيى ،َيِزيد بف ُشَريح
 .(3)"ثقة صدوؽٌ  وىو عنو كتبتُ  ،ِدينار بف َكِثير

                                                           

اسميوفي"تيذيًبالكىماؿ")(1 بفًسنىاف1/472(كجاءى م دبفالميغيرىًة بفميحى ،كقيؿ:أىحمىد-بنكنىيف–(:أىحمىدي
صٌي،كفي"تيذيًبالتيذيب"ابفمحم دبفمىعركًؼبفًسناف،كقيؿ:أىحمىدبفميحم دبفسىي اراألٍزًدٌمالًحمٍ

(1/76 ًبو" جزـى األىزدمككذىا سٌيار جٌده اسـى إف  كقيؿى ًسنىاف، بف الميغيرة بف بفمحم د "أحمد كذا–(:
د.بٌشار84جاءتفي"المطبكًع)ق(.كفي"التقريب")ص: (:قاؿ:"ابفالميغيرًةبفًسنىافاألىٍزًدٌم".كقاؿى

"تيذيبا فيىامًش )عٌكاد بف1/472لكماؿ": "أىحمىد الٌنبؿ": "المىشايًخ في األصًؿ: فيىامًش "جاءى )
عنًدممٍفكتاًبابًفعسىاكرالمىذكيكر، فيثبلًثنسخو بٌشار:ىككذلؾى م دٍبفالميغيرةابفسىي ار".قاؿى ميحى

األثيًرفي"المبىاب" في"األنسىاب"كتابىعويابفي اهالسمعىاني  في"تسميًةمشايًخككذلؾسم  :كىككذلؾى .قمتي
 )ص: 81الن سائٌي" ترجمة ،)22 ابفي أن و عمى األكثًر قكؿي اجتمعى فقٍد كعميو سٌيار". بف المغيرًة "ابفي

 الثانيتصًحيفنا،أكخطأنيٌساخو  .-كىالليأعمىـ–المغيرًةبفسٌيار،الابفًسناف،فيككفي
"الجرحً(2 مىتًف في جاءى ىكذا نسىبىٍتو( نسخةن "إف  اشيتو": "حى في اليىمىاني  الميعمًمٌي كقاؿى ًنسبىة، ًببل كالتعًديؿ"

السٍّتة" الكتًب في يقٍع ـٍ ل مم ف "الثقاًت محقؽي نعماف، آؿ شادم كقاؿى "العرضي". كبيامشيا "العكفي"،
1(،حاشية)2/40) خطأ ذلؾى "ككؿ  فينسبىتً–(: اليماني  قالو فيكذا-ويعنيما "العىٍكىٌي"؛ كابي كالص  ،

( "اإلكماؿ" في ماككال كابًف الميشتًبو أصحابي )6/381ضبطو "الٌتبصير" في كالحافظي ،)3/1034.")
في"األىنسىاب") :ككذانسبىوالسمعاني  (،فقىاؿ:"العىٍكًىي":"بفتًحالعيًفالميممًة،كالكاك،ككسًر4/260فقمتي

يدفياليىاء،ىذهالٌنسبة ديرى ابفي :كقاؿى الٌسمعىانٌي.قمتي ًمف)العرب(".انتيىكبلـي إلى"العىكه"،كىكبطفه
( صاحبىا488-487"االشتقاؽ" ا: أيضن " "العىٍكىي  نسبىو كقد األزد". بف الًيٍنًك بطًف مف "العىكىٌي: :)

"التيذيًب"،ك"التقريب".
كدمعمىضبًطالسمعانيلمنسًبفعىم  .135(،ترجمة2/72(الجرحكالتعديؿ)(3 ؽىمحقؽي"األنسىاب"عمرالباري

كميا، فياألصكًؿ "ىكذا المحقؽ: فقاؿى اليىاء"، ككسًر كالكاك، الميممًة، العيًف بفتًح "العىكًىي: قاؿ: حيفى
األثيًرفي"المباب"ًب"سككًفالكاك"كنحكه ابفي ا،لكٍفصٌرحى الكاكمفتكحةهأيضن فيكمقتضاهأف  السيكطي 

في"التاج" أنشدهالزبيدم  بىاًبٌي:فياراكبناإٌماعرضتىلذ9:401ً"المٌب"،كىكمقتضىبيتو ٍكشىفالض  مالجى
عى...مبًمغنا كىيكالعٌمردكأىلمىعقبائؿى ضبطوابفي بفتًحالعيًف،كسككًفالكاك،ككذلؾى :ىككماقاؿى ".فقمتي

 المشتمؿ" "المعجـً في )59)ص:عساكر الكماؿ" "تيذيب في كالمزم  في1/472(، يد ديرى كابفي ،)
في"تاًجالعركس")1/488"االشتقاؽ") ترجمكه،ككذاالزبيدم  مفالذيفى كاحدو (.36/451(،كغيري
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 أقواؿ النقاِد في الراوي:  -
في"األنسىاب":" السمعىاًني  "الجرحًفيكتابًازمٌاتـالرٌبيحىبفأىحمفًالر عبديقاؿىقاؿى

ا،فمم كىيٌىالعىعمىنكريبيييأى،ككافىثقةه،كىكصدكؽهيٌىًكٍيدالعىمىبيحيعفأىكتبتي"يؿ":كالتعدً
.(2)"ؾبي:ىذاصاحًقاؿى(1)يوالعكةاريوألفً"رىيرًالسٌ"كتابىقرأى

الذمفي"الجرًحكال معىأف  السمعاني  ابًفأبيحاتـفقطكذاأكردى كما،تعديؿ"ىكحكـي
اتـ!.ك،تقٌدـ مازادىهعفأبيحى "ثقةهمأمكفدكفى الن سائي  :"ًثقة"،(3)"قاؿى قاؿى كمٍثمو،(4)كفيمرةو

القىاسـً مسممةيبفي أن يـ:"كثٌقكه"،(5)قاؿى الذ ىبي  كذكرى
دكؽ"،(6) أن و:"صى حجرى ابفي بينىماذىبى

(7).
 اتـكنقؿى أبيحى ابفي قالو ا مى الستًة" الكتًب في يىقع لـ ًمٌمف "الثٌقاًت في قيطمكبيغىا ابفي

كستيفكمائتيف"".(8)فيو .(9)كتكفيسنةىأربعو

                                                           

1) كيرا( قىبيمًتو. اسـً إلى نسبةن العىكه"، "رايةي : كالصكابي العكة"، "رايو "األنساب": كتاًب ع:كذلؾكقعتفي جى
(.7/219الٌسييًمي،الٌركضاألينؼ)

األثيًرًسكلقىكًؿابًف2/365(،أم افيابفاألىثير،الميبىاًب)4/260الٌسمعاني،األنسىاب)((2 ينقٍؿابفي ـٍ (فىم
اتـ ابًفأبيحى كبلـى أجٍدأحدناًمٌمفنقؿى ـٍ .كل قىكًؿأىبيوالذمذىكرىهالسمعىاًني  اتـ،دكفى فيىذاأىبيحى قدنقؿى

عفأبيحاتـ!. دىهيالسمعاني  اٌلذمأكرى الراكمالقكؿى
.81(،ترجمة59،كابفعساًكر،المعجـالمشتمؿ)ص:22(،ترجمة81(الٌنسائي،تسميةمشايًخالٌنسائٌي)ص:(3
4) )( تيذيبالكمىاؿ ثقة1/472الًمزم، حاتـ: أبي كابفي ، النسائي  "قاؿى المزٌم: كقاؿى حاتـ(، أبي ابفي زادى ،

العراقٌيفي"ذيًؿالًميزاف")ص: اتـككثٌقاه".113"صدكؽ"،كقاؿى أبيحى (:"ركلعنوالٌنسائٌي،كابفي
.145،ترجمة(1/139ماؿ)الكىإكماؿتيذيبًمغمطام،((5
.80،ترجمة(1/202(الذىبي،الكاشؼ)(6
.99(،ترجمة84ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((7
يىقعفيالكتًبالٌستة)(ابفقيطمكبيغا،(8 ـٍ ابًف678(،ترجمة2/40الثقاتًمم فل كتابى بالقكًؿإف  .كالبأسى

مفشرًطوفيكتاًبوأال فإف  ككذا قيطمكبيغا، البًف "الثقاًت" كتاًب مفمكارًد أساسيًّا مكردنا يعد  أبيحاتـ
لوفيكتابومترجمن الذميترجـي ًتولمكتاب)يككفى فيمقدمى فقاؿى في"تيذيًبالكماؿ"؛ "إنٍّيقٍد1/14ا :)

اللى -سبحانىوكتعىالى-استخٍرتي ًمفالطبقًةالثانيًةكمابعدىىىامفكتاًب"الثقاًت"لمشيًخاإلماـً ًفيأٍفأيٍفًردى
ًفي"تيذيًبالكىم ٍفليسى "التيذيب"...العبلم ةالحافًظأبيحاتـمحم دابفًحب افمى ترتيبى اؿ"مرٌتبناذلؾى

 ٍفذيًكرى اتـمى ًةأبيمحم دعبًدالٌرحمًفبفأىبيحى رحكالتعًديؿ"لمحاًفًظالعبلم  ًمٍفكتاًب"الجى إلىذىلؾى كأيضيؼي
ا".انتيىكبلمو.كعميوفىبًذكًرابًفقيطمكبيغاىذاالراك في"التيذيًب"أيضن ًمم فليسى مفيكتاًبوبنكًعتعديؿو

في"تيذيًبالكماؿ") ـه شرطىوفيو؛إذىكمترجى قٍدخالؼى ،كىكًمفركاًةالستًة99(،ترجمة1/472يككفي
الٌنسائٌي. ـي كللواإلما إٍذرى

،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكرهابفحجر،((9
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 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ابفً مٍف ًسكلماكافى الٌصدكؽ،حجرىثقةهبتكثيًؽالجمًع لعٌموأنزلو،فأنزلوإلىمرتبًة
عنو،-ادىًتوكعى-،احتياطنا أبيحاتـفقدكتبى قد ـ،ككصفىوبالصدكًؽالثٌقة،أٌماابفي يككفي كقٍد

الٌصدكًؽكالثقىة امنوأن وبيفى دكؽ"عمى"ًثقة"ترجيحن إلىالٌصدكؽ؛،فيولفظةى"صى مايككفي أقربي
ف السببى أبيحاتـعمىالعىٍكىيكلعؿ  مفإنكاًر جاءى ما صاحبيؾ"،يذلؾى "ىذا كقكًلوالبًنو:

لـيكيٍفيرتىضيو أباحاتـو أف  فيوما،فىكأن ويشعري ثبتى أكأن واٌطمعىمنوعمىمايينكر.فإٍفكافى
الفثقةهجاءىعفأبيحاتـفيوفيكصدكؽ أجٍدفيوج،كا  ـٍ ؛إٍذل أكالن ا.كماقمتي اأيضن رحن

 

سحاؽ ،َسِعيد بف ُقَتيَبةَ  :عف روى النَّيَسابوِرّي. (1)السَّرَّاج إسَحاؽَ  بف الراوي الثالث: "محّمد  وا 
 .(2)ثَقة" صدوؽٌ  وىو ،رَاَىوَيو بف

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

عفقاؿ قيٍطًنٌي:الس مىًمي  "ًبمحدٍّ،(3)"ثقة"الد ارى الٌنيسابكرٌم الحاكـي ،(4)عصًره"ثًككصفو
"ًثقىةه، ًميمٌي: الخى شىرطًًمفعميًو،متفىؽهكقاؿى ... حيًح الص  ىكى كمٍف األىقراف، عف يكتبي ككافى

ًره كتبح  لًعممًو ًسنًّا ًمنوي بٍؿ(5)أىصغري كخمسًمائىةو أىلؼو عٍف كتٍبتي : قاؿى يىحكيأٌنوي مىٍف كسمعتي .
عميوً البغد،(6)"ًزٍدتي الخطيبي ـىكحديثنا،قديمنابغدادىالٌسٌراجي"كرىدىادم:كقاؿى ،دىرنابيىاكأقا طكيبلن

عندىيسيرنا،كحديثيوشيئناببغدادىحد ثىقدككافى.كفاًتوحيفًإلىبيىافاستقر نىيسىابيكرإلىرجعىثـ 
كتبناكصن ؼىبالحًديث،عنيىاألثبىات،الٌصاًدقيفىالثقاتًالميكًثريفمفككافىمنتىًشر،الخرىاسىاًنٌييف

                                                           

1) منسك( ىذا الًجيـ. كفيآخرىىا الراء، كتشديًد السيًف، بفتًح كىكاٌلذمييكضعي"الس ر اج: الس ريج، إلىعمًؿ به
مفأجداًدمحٌمدبفإسحاؽمفيعمؿالٌسركج".الٌسمعاني،األنساب)  (.3/241عمىالفىرىس...ككافى

 .1105(،ترجمة7/196(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 .344(،ترجمة284الٌسممي،سؤاالتالٌسمميلمدارقطًنٌي)ص:((3
الحاك((4 )ص: نيسابكر تاريخ "أبا52ـ، فكٌنكه: مو ترجى مىف بقٌيًة بخبلًؼ الًل"، عبًد "أبا فيو: كٌناه كقد ،)

 العٌباس".
الٌسبلـ(5 تاريخمدينًة البغداًدم، كعندى دة"(2/60)( مينىض  إلىكتبو كأشارى ، لبعًضمٍفحضرى ا يكمن قاؿى أٌنو

مسألةولمالؾ ألؼى الترابعنيامنذيكتبتيا".عندىه،فقاؿ:ىذهسبعكفى  ،مانىفضتي
(.3/828(الخميمي،اإلرشادفيمعرفةعمماءالحديث)(6
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مشيكرىة"معركفةهكىي،كثيرةن
الجى،(1) ابفي ًفيوكزًكنقؿى الخطيًب كبلـً بعضى " في"المنتظـً ،(2)ٌم

"ىك نيقطة: ابفي ـيكقاؿى ارىلالحديثًإما ،الش ٍرًقيٌبفمحم دكأبي،إسماًعيؿبفمحم دبعدىًببيخى
ٍخمىدبفكمحٌمد الص بلح:"ميحدٍّث،(3)عيٍقدىة"بفالعىب اسكأبي،مى ابفي ،(4)عىصًره"كقاؿى ابفي كقاؿى

خرىاسىاف،عبًداليىاًدم:"اإلماـالحافظي "المسنىًد"،شيخي الذىبي ،(6)"(5)التاريخ""ك،صاحبي فيكقاؿى
خرىاسىاف"شيخي،الثقةي،اإلمىاـ"الحافظي "الٌتذًكرة":

،كميٍسًندىاخيراسافكىكفي"التاريًخ":"محدٍّث،(7)
:حد ككافى،(8)كالٌثركة"األمكاؿًكثيرىكافى ٍعميككٌييىقيكؿي داسمحم اأبكالعب ثنىاألستاذأبكسيؿالص 
اؽىا   .وزنًؿفيكى،األكمى(9)ودفيفنٍّكحىاألىبفًإسحى

                                                           

 (.2/56)عسبؽذكرهمرجالبغدادم،((1
 (.13/252فيتاريًخالممكًؾكاأليمىـ)المنتظـابفالجكزم،((2
 (.1/152لمعرفًةركاةالٌسنفكالمىسىانيد)التقييد((3
(.1/99اءالشافعٌية)طبقاتالفقي((4
5) البغدادم،( )كعند: الٌسبلـ فيكتاًب2/59تاريخمدينًة البخارٌم بفإسماعيؿى محٌمدي الٌسٌراج:نظرى "قاؿى )

منوبخطٍّوأطبىاقناكقرأتييىاعمىيو". "التاريًخ"تىصنيفي،ككتبى
(.2/448(ابفعبًداليىادم،طبقاتعمماءالحديث)(6
 .735(،ترجمة2/731رةالحٌفاظ)الذىبي،تذك((7
ذكرهكعندى:البغدادم،((8 أبكالعب اًس(،61-2/60)مرجعسبؽى أبكالكليًدحس افبفمحم دالفىًقيو:دخؿى "قاؿى

الماؿ؟قاؿ:ياأبىاعىمرك ىىذا جمعتى أبىاالعب اس:ًمٍفأيفى لو:يا ف اؼ،فقاؿى مىىأبيعىٍمركالخى الس ر اجعى
:ككيؼذاؾ؟بً سنة.قىاؿى مائةنكعشريفى أخيغىيبىةوعفنىيسابكرى سنة،كغابى أخيإبراىيـأربعيفى :غابى قىاؿى

،كلبسنىاالخىشف،حتىجمعنىاىذا ًشبى سنة،أكمنىاالجى أربعيفى اببغدادى أنامقيمن سنة،كغبتي إسماعيؿأربعيفى
جم ياأباعٍمرك،مٍفأيفى ىىذاالمىاؿ؟المىاؿ،كلكٍفأنتى عتى

ًجمدىشاةو افيؾى إٍذًلحى مفًجم...أتذكري ٍذنىعبلؾى رػػػػًدالبىًعيػػػكا 
ميمكنا اٌلذمأعطاؾى عمىالس ًرير"!....فسبحافى الجمكسى كعم مؾى

 العرب)ص: لساف منظكر، ابف الط عاـ". مف الخشفي الغميظي ًشب: (626ك"الجى مف. مأخكذةه كاألبياتي
ذكرىااألى حكايةو قكليوعفنفًسو:"ختمتي عفبعًضاألعراًب،كتنظرفيالمكضًعذاًتو.كىعىجيبه صمىعي 
ح -صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-عفرسكًؿالًل عنواثنىتيعشرةألؼأيضحية"!.اثنىتىيعشرةىألؼختمىة،كضى يتي

 (.1/218الشافعٌييف)ءًالفقياينظر:ابفكىثير،طبقات
 إلى:"قىبٍّو".(3/108طبقاًتالشافعٌيةالكبرل"لمسبًكٌي)ٌرفٍتفي"(تح(9
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ك ا:قىاؿى "فى،(1)"اجكٌنانقكؿ:الٌسٌراجكالسٍّرىأيضن في"التذكرىة"مًبًأٌمافي"األعبلـً ،ثًؿماقاؿى
،"شىيخيكزاد: رىاسىاف،محدٍّثياإًلسبلـً اًحب خي الكبير"صى كغيًر،عمىاألىبكابً"المسنىًد كالت اريًخ
(2)"ذلؾى "ميحٌدثي. الس بكٌي: رىاسىافكقاؿى شىيخن،كمسنديىاخي كىافى الحنكى صى ميٍسندنا سعيدنا كثيرا ا
كمثمى،(3)"المىاؿ قاؿى ا كىالس مى ابفي نقؿى :،ثيربكي  قاؿى مسندىا"،"كسيد ىالكٌنو "كى بدؿ

(4) ، كقاؿى
:"حافظهثقةه "المسنىد"المعركًؼبو"،األلباني  .(5)صاحبي

.(6)كثبلثمائة"عشرةىثبلثسنةى-عنوالليرضيى-"كتكفيى

:وقوِؿ أبيو ،قادِ ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أبيحاتـتكثيقومؤكدنابقكًلو ابفي ييختمىٍؼفيتكثيًقو،ككرر  ـٍ ثقةهحافظهمصنٍّؼ،ل إماـه
ييؤثٍرعنوًفيوشىيء. ـٍ  فيو:"صدكؽهثقة"،أٌماأبكهفم

 

                                                           

.126(،ترجمة7/270الذىبٌي،تاريخاإلسبلـ)((1
 .216(،14/388الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((2
 (.3/108الٌسبكي،طبقاتالشافعيةالكبرل)((3
 (.1/218ياءالشافعييف)ابفكثير،طبقاتالفق((4
5))( أساًميالٌركاة معجـ كالمٌحاـ، )2/552شكككاني، الصحيحة" في"السمسمًة الشيخي كقاؿى "مف3/83(، :)

:قدركلعنومسمـلكٍففيغيًرالٌصحيح،كلـيترجموأحدهفيرجاًؿالٌصحيحيف،أك رجاًؿمسمـ".فقمتي
النببلء" أعبلـ "سيًر في كقاؿى 14/389)السٌتة. خارجى يسيرو بشيءو كمسمـ ، البخارم  عنو: "حٌدثى :)

عمٌي كأبك الٌسٌماؾ، بف كعثماف الٌدنيا، أبي بف بكر كأبك شيكًخو، أحد الٌرازٌم حاتـ كأبك الٌصحيحيف،
الًل عبًد بف براىيـ كا  الميزكٍّي، إسحاؽى كأبك عدٌم، ابف أحمدى كأبك البيستٌي، حاتـ كأبك النيسابكرٌم،

الذىبي،تاريخاإلسبلـ)ا الحاكـ..."كعندى أبكعبًدالًلبفاألىخرىـ:7/271ألصبيانٌي،كأبكأحمدى (:"قاؿى
إذا ٍسًفأصكًلو،ككافى ًمفكثرًةحديًثوكحي أتحٌيري مىى"صحيحميسمـ"،فكنتي بيالٌسٌراجفيالتخريًجعى استعافى

مفشرًطصاحبنىا،فيقكؿ:فىشىفٍّعًنيكجدىحديثناعالينافيالباًبيقكؿ:البد  ىذا،فأقكؿ:لىٍيسى ًمفأٍفتكتبى
 فيىذاالحديًثالكىاحد".

 (.52الحاكـ،تاريخنيسابكر)ص:((6
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 ،يؿبِ النَّ  ـاصِ عَ  يأبِ  :عف ىروَ  .يّ ازِ الرّ  (1)ةارَ وَ  بابفِ  المعروؼُ  ،ـسمِ مُ  بف دمحمّ "الراوي الرابع:
.(3)"ةثقَ  و وىو صدوؽٌ منْ  سمعتُ  .(2)اجِ جَّ الحَ  بف دوسِ القُ  عبدِ  غيرةِ المُ  يبأو  ،يّ ابِ يَ رْ والفِ 

 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

رعىةتقٌدميـألن و كىارىةإذااجتمعىمعىأبيكأبيزي ابفي عبديالرحمًفبفأبيحاتـ:"كافى قاؿى
أسٌنيـكأسندىىـ" أبىاازمٌؾالرٌمىضٍقاؿفىك،(4)كافى سمعتي يقكؿ:أًبيبفبٍكر: مىفٍ"أحفىظيشىٍيبىةى

ٍرعىة"كأبك،ميسًمـبفكمحٌمدي،الفيرىاتبفيأحمىديمىسعكدأبكثبلثةه:الٌدنيافيرأيتي أبككقاؿى،(5)زي
اًكمٌجعفىر كقتًيـفياألرضًفيفيكيلـٍبالٌرٌم،اتٌفقكابالحديثًالزمافًعمماءًًمف"ثبلثةه:الٌطحى

بفمسًمـبفكمحٌمدىزرعةى،أبىافذكرىأمثالييـ، بفامسممةيكقاؿى،(7)"(6)الٌرازمٌحاًتـكأبىاكىارىة،
سن ة"،المسمميفىأئٌمةًكمفٍ،الحف اظًمفًثقةن"كافىالقىاسـ: حاتـ:قاؿىك،(8)صاحبي أًبي ابفي

                                                           

1)) في"الكىاًرٌم" السمعاني  فقاؿ:"كذكره أكلقبه النسبةيإلىكىارىة،كىكاسـه الراء.ىذه كفيآخًرىا الكاًك بفتًح
بفعبًدالًلبفكىارىةالٌرازمالكارٌم،لبعًضأجدادً المنتسًبإلىيو،كىكأبكعبًدالًلمحٌمدبفمسًمـبفعثمافى

.(5/560األنساب).السمعاني،"مٍفأىًؿالرٌم،المعركؼبابًفكىارىة
اًكـ:أبكعبًدالًلمحٌمدب55/390كفي"تاريًخمدينًةدمشؽ")((2 أبكأحمىدالحى فمسًمـبفكىارىةالٌرازٌم(:"قاؿى

في بفعييىينة،كيىحيىبفسىعيدالقٌطاف"،فتعقبوالذىبي  ًلؽى13/31"السٍّيىر")سمعىسفيافى قدزى (يقكؿ:"كى
بف كىارىةسىمعىمفسفيافى ابفى أف  الحاًكـ،كذكرى يحيىىالقىط اف".الحافظيأبكأحمدى كارةعييىينىة،كى :كابفي قمتي

 اثنتافتكفيى كفاًتيـ فىبيفى كمائة. كتسعيفى ثمانيةو سنةى كالقطىاف عييىينةى، ابفي كتكفيى كمائتيف، سبعيف سنةى
سنة. كسبعكفى

.332(،ترجمة8/79جرحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،ال(3
(.55/392ابفعساكر،تاريخمدينًةدمشؽ)((4
الحافظياب55/391)المرجعالسابؽ((5 في"تيذيبالتيذيب")(.كقدنسبى حجرى ًلفىٍضمىؾى9/452في (ىذاالقكؿى

ٌنماىكيىرًكيوعفابًفأبيشىيبة. الٌرازٌم،كا 
رعىةى،((6 أبكزي ـي عمىعمًكشأًكثبلثًتيـ،كنفاًذبصيرًتيـماقالىواإلما ٌجةفيكمٌمايدؿ  :ماالحي لورجؿه قٍدقاؿى "كى

؟ :الحجٌ،تعًميمكـالحديثى كىارىةفتسأىلوعنوقاؿى ابفى تقصدي عٌمتو،ثـٌ لىوعٌمةفأذكري ةيأٍفتسأىلًنيعٍفحديثو
الحديًثفإٍف تمٌيزكبلمىناعمىذلؾى تقصديأبىاحاًتـفتعٌمموثـٌ عٌمتو،ثـٌ قدسألتنىيعنوفيذكري كالتيخبرهبأنؾى

مٌناتكٌمـع كبلن أف  ـٍ بينىناخبلفنافيعٌمتوفاعم حقيقةىىذاكجدتى ـٍ الكممةىمتفقةنفاعم ٍفكجدتى مىمراًدهكا 
إليىاـ ـى ىذاالًعم أشيديأف  ذًلؾفاتفقٍتكممتييـعمىيوفقاؿى الرجؿي ففعؿى ابفعساكر،تاريخ".ينظر:الًعمـ،قاؿى

 .(55/392)مدينةدمشؽ
 (.4/422البغدادم،تاريخمدينةالس بلـ)((7
(.9/452تيذيبالتيذيب)(،10/357الكماؿ)مغمطام،إكماؿتيذيب((8



 
 

220 

"وميكرًكييمويجٌبىييةىعىرٍبازيأكرأيتي،وعنٍكتبىدٍقوًبخطٌرعةىزييبأفيكتبًكجدتي"
(1)، ابفي كقاؿى

عبدىعىًدٌم: ٍكثىرةىبفأحمدىبفالميؤمفً"سمعتي رعىةىأبككافى:يقكؿحى ،يقكـيالالٌرازمىزي كالألحدو
الٌرحمفبفييكسيؼأم اعبدي،(2)ذىلؾ"بويفعؿيرأيتيوفإٌنيكىارىه،البفًإالٌمكاًنوفيأحدناييجمسي

فىوبقكًلو:" .(3)عجبنا"شيئناغايةن...كافىاءمنىيفاألينًتقًالميىذاالشأفًأىؿًمفٍفكصى

:"ثقةه الن سائي  ًديث"صاحبيكقاؿى قىاؿ،(4)حى ،(5)بو"بأسى"ال:آخرمكضعًفيكى ابفي كقاؿى
"كافى مى،يحفظيحديثوصاحبىحٌباف: مىؼوعى أىؿًأئمةًأحدى"كافىالحاكـي:كقاؿى،(6)ًفيو"صى

:المحٌدثيفمفرجؿوبابىطرؽىأٌنوكيركم،الحديثً الحديثًأبك،كىارىةابفيقاؿ:،مىٍف؟فقاؿى
.(7)كأٌمو"

أبكيىعمىىالخميمٌي:"ًثقةك ،قاؿى كارتحؿىالعراًؽ،ًإلىرحمتافًلويالش أًف،بيذىاعالـهمشيكره
اًز،ًإلى لىكالحجى ،اً  كىلالش اـً ،عنويرى :،(8)كأىقرانيو"حاًتـأبيابفيعىنوكيكًثريالًكباري طيبي الخى كقاؿى
...كحد ثىبغدادىكقدـىفىيمناحافظناعالمنا،ميتقننا"كافى دبفمحم :فالقدماءًمً عنوثىكحد بيىا

الذ يى كمحمٌيٌمًىٍحيى ، إسماعيؿىاد الخطيبًكفً،(10)"(9)البخارمٌبف كقكًؿ كصؼى "األنسىاب" ،ي
ميكثرنا، ًفٌية"كتكٌبرهًتيوهًفيوكافىأٌنوغيرىصدكقنا،أمينناكزادى:"كافى كعىٍجرى

كًزمٌ،(11) الجى اابفي ،كمثمييمى

                                                           

.332(،ترجمة8/79جرحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،ال(1
 (.1/231ابفعًدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)((2
 (.4/421تاريخمدينةالٌسبلـ) دادم،(البغ(3
فيالحاشية:"محمدب46(،ترجمة54(الٌنسائي،تسًميةالشىيكخ)ص:(4 عبًدالًلفمسمـبفعثمافبف.كقاؿى

بابًفكارةى،لكٍفلعٌؿالخطأطباعٌي.  الرازٌمالمعركؼبابًفكراؽ"،كىكخطأهبيٍّف،فيكمعركؼه
 .955(،ترجمة271ابفعساًكر،المعجـالمشتمؿ)ص:((5
(.9/150(ابفحٌباف،الثقات)(6
(.9/452ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((7
.441(،ترجمة2/676اإلرشادفيمعرفةعمماءالحديث)الخميمي،((8
الٌصحيح.ينظر:الذىبي،(9 خارجى المشتىمؿ"(.2/575تذكرةالحف اظ)(ركلعنوالبخارم  في"المعجـً كقاؿى

اًلح".271)ص: ركلعنوعفيىحيىبفصى البخارم  إف   (:"قيؿى
 .1616(،ترجمة4/418)مرجعسبؽذكره(البغدادم،(10
 (.5/560(السمعاني،األنسىاب)(11
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،(2)"(1)جنًسوأبناءًعمىرنامتكبٍّ،بنًفسوميعجبناكافىأٌنوغيرىالٌنظًر،بعيدىثقةن،:"كافىمضيفنا قاؿى
:"أحدياب عساًكرى .(3)الر حاًليف"الحف اظًفي

                                                           

بفمسًمـابف1/230(ابفعىدم،الكامؿ)(1 عىدٌمإلىسميمىافالش اذىكيكًنييقكؿ:"جاءىنيمحٌمدي ابفي (كأسندى
:ثـٌ؟ :مٍفأىًؿالٌرٌم،قاؿ:قمتي أنٍت؟قاؿى لو:ًمٍفأي ًةبمدو :قمتي فيكبلًمو،قاؿى يىتقىٌعري كىارىةفقعدى ـٍ :أل قاؿى

:مىفركىلعفالٌنبٌي تسمٍعبنىبىأم؟أناذيكالٌرحمىتيف،قاؿ:قمتي ـٍ بىًرم،أل خى :-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-يأتؾى
:مىفأصحابيؾ؟قاؿ:أبيك :حد ثنيأصحابينا،قمتي :فقاؿى مفالبياًفًسحرنا؟".قاؿى ف  ًمفالٌشعًرحكمىةكا  "إف 

ة،قاؿ :كأمرتيوحتىضربىوالغبلـينيعىيـ،كقىبيصى بالٌدرة،قاؿى :ياغيبلـائًتنيبالٌدٌرة،قاؿ:فأتاًنيالغبلـي :قمتي
مماًئنىا".كتصٌحفٍتفي"الكامًؿ": عي ،حٌدثنيبعضي أفتقكؿى ًمفعندممىاآمفي تخرجي لىو:أنتى خمسيف،فقمتي

"بالد إلى "بالٌدٌرًة" تصٌحفت ككذا "يتقٌفر"، إلى )"يتقٌعر" دمشؽ" مدينة "تاريخ في كجاءى (55/394ٌبة".
( )9/453"عممائنا،كمثموفي"تيذيبالتيذيب" لكففي"تاريخبىغداد" عممائنا، ك"األنساب"4/421( ،)

("غمماننا"،كلعؿ 13/30(،ك"السير")6/424(،ك"تاريخاإلسبلـ")2/576(،ك"تذكرةالحف اظ")5/560)
"عمما قكلو: أم األكلىى لمسياؽ، أنسبي أعمـ-ئنا" مدينًة-كاللي "تاريًخ في الصكاًب عمى كجاءتاأللفاظي

الًلبفعًدٌم4/418السبلـ") :أخبرناعبدي اًليًنٌيقراءةن،قىاؿى القصةىعفأبيسىعدالمى (،فقدركلالخطيبي
فيأصًؿالمى قاؿ:"كافى الٌشاذىككًنٌي.ثـ  افظبإسناًدهإلىسيميمافى الدٍّرةفيالمكضعيفالحى اًليني:بالدٍّب ةمكافى

 كاهغيري رى ًبالراء.كقٍد كيتوي رى كمىا بالٌدرىة أسمعيكىكخطأ،كالٌصكابي عميوكأنا قرئى بالبىاء،ككذلؾى جميعنا،
 الفـً اه...كقىٍعري أىقصى كٌؿشيءو اًلينٌيعٍفابًفعدٌمعمىالٌصكاب".كمعنىيىتىقٌعر:"قىٍعري داخميوكقىع رالمى

الت شىد ؽ فيالكبلـ: ىحمًقو،كالت ٍقعيري بأىقصى ـى تكٌم ىقىٍعرفًمو،كقيؿى بأىقصى ـى كتكٌم تىشىد ؽى : فيكبلًموكتىقىع رى
 العرب)ص: لسىاف منظكر، ابف )3691فيو". كالتبييف البىيىاف الجاًحظ، ،)1/13 ًمفى "ًإف  كحديث: .)

دىاًءكماالشٍٍّعًرًحٍكمىةن"،رك ًزكىالحي الشٍٍّعركىالر جى مفى ايىجكزي حيح"،كتاباألىدب،بابمى في"الص  اهالبخارم 
مفالبياًفًسحرنا"في6145(،حديث742يكرىهيمنوي،)ص: ،مفحديًثأيبىٌيبفكىٍعب.كحديث:"إف 

ٍطبىة،)ص: ا،كتابالنٍّكاح،بابالخي حيح"أيضن –،مفحديثابًفعيمىر5146(حديث640"الص  رضيى
ا)-الليعنيما كىارىةتكٌسؿ1/231كفي"الكاًمؿ"أيضن ابفى ٍكثىرىة:كبمىغًنيأف  عبديالمؤمًفبفأحمدبفحى ("قاؿى

أبيكيريبمعشفاعًة عندى ؿٍّ لنفًسومفالمىحى كىارىة ابفي يرى ـٍ فم ٌدثو، لييحى ًكيع" بفكى إلىأًبيكيرىيب"بسفيافى
سي فىاهأبككيرىيبككافى بًرم،أناابفكىارىةالرازٌم،فجى خى ييخبركؾى ـٍ بنبىأم،ل ييٍنًبئكؾى ـٍ ألًبيكيريب:ل فياف،فقاؿي

يقكؿ:كىارىة،كىارىة،مىٍفكىارىة؟". شيرو معنفسًومقدارى ـي أبا55/421كزادىفي"تاريخمدينًةدمشؽ") ييدىمًد (أف 
، ـٍ بو:"ق قاؿى فييـ".كيريبو اأنتى قكمن كالحٌدثتي  فكالًلالحٌدثتيؾى

 (.12/205(ابفالجكزم،المنتظـفيتاريخالممكؾكاألمـ)(2
 .7002(،ترجمة55/388(ابفعساكر،تاريخمدينًةدمشؽ)(3
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نيٍقطىةابفيكقاؿى في"مىفٍ،(1)حافظنا""كافى: اللالذىبٌي أبكعبًد فيقكليوييعتمديكعٌده
:،(2)كالتعًديؿ"الجرحً .(3)الث ٍبت"الكىبيريالحافظي"كجعمىوفي"تذكرًةالحٌفاًظ"قائبلن

في"التاًريخ الٌذىبي  "كسًمعىطٌكؼى"":كقاؿى الكثيرى
(4)،" د،كفي"األىعبلـ": كٍّ الميجى ـي، اإًلما

. األعبلـً ًإلىاآلفاؽًأحدي يي...ارتحؿى كًتيوو.ككافى فيًو ٍمؽو فيالًحفًظ،عمىحي بوالمثؿي ٍضربي
ٍرعىةقكل مثميـ:أىبكزي كجكدي ثىبلثىةه،يىًعزي كىارىة،كأبيكحى،ٍداجتىمىعبالٌرمٍّ كقدكصفىوفي،(5)ـ"اتًكابفي

في"التقريًب"قاؿ:"ثقةه،المكضعيف"بالحاًفظ" ذكرهالعسقبلني  سبعيفىسنةىماتى...حافظهكحيفى
.(6)قبمىيا"كقيؿى
  و:خالصُة الحكـِ عمى الراوي، ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أبي-

فكا-،ببلميدافىعة،صدكؽهثقةهحاًفظه ًفيوكماكىصى كافى رعةى-عمىًكبرو أبيزي كأبي،قريفي
ابًفأبيحاتـمعقكًؿبقٌيًةالٌنقاًدفيتعديمو،كنظيريىيما،حاتـ ،بؿالمبالغًةفييا،لـيختمٍؼقكؿي

الصدكًؽكالثقًةىك فيكصًفوبيفى أبامحٌمديقرفي الذمجعؿى ،كالتأكيدثكثيقوإرادتيوزيادةكلعؿ 
شأًنو.كٌىعميعم

  

                                                           

 (.10/357(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
 .281(،ترجمة193ص:(الذىبي،ًذكرمىفييعتمدقكلوفيالجرحكالتعديؿ)(2
 .600(،ترجمة2/575(الذىبي،تذكرةالحف اظ)(3
 .476(،ترجمة6/423ريخاإلسبلـ)(الذىبي،تا(4
في13/28(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(5 فعؿى أبيحاًتـ:ًثقةهصدكؽ"،ككذلؾى ابفي :"كقاؿى فقاؿى (.كقدعكسى

 "التارًيخ".
في"الٌسير")6297(،ترجمة507ب)ص:ابفحجر،تقريبالتيذي((6 الذىبي  13/31.قاؿى (:"أخطأىابفي

 فيكفاًتوماقالىوابفي كمائتيف.بؿالصكابي كستيفى كىارةسنةى:خمسو ابفي :تكفيى فيات،فقاؿى المينىاًدمفيالكى
البغدادم ا: أيضن كينظر  كمائتيف". سبعيف سنةى اف، رمضى في إنيا كغيره: ٍخمىد، السبلـمى مدينًة تاريخ ،

(4/422-423.) 
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 َعف: َروى .(2))الَغزّاء(.(1)الَطَبِريّ  الَحَسفِ  أبو ُشَعْيب بف إبرَاىيـَ  بف "محمَّد الراوي الخامس:
،بالّريّ  مْنو سمعتُ  َشِقيؽ. بفا الَحسفِ  بف َعميّ  بف ومحمَّد ،َعميّ  بف وَنْصر ،َعميّ  بف َعْمرو

 .(3)"ِثقة صدوؽٌ  وىو،اّلميثِ  َأِبي بف أحَمدَ  بف الحسفُ  عْنو َروى

 أقواؿ الّنقاِد في الراوي: -

اليى عبًد ابفي الحدًادًترجمىو عمماًء الٌرحاؿ،يث"مفي"طبقاًت "الحافظي ،كقاؿ: محٌدثي
الثٌقات" أحدى اف...ككافى اإًلسبلـ"،(4)جيرجى :في"تاريًخ مفالذ ىبيٍّ كؿٌّ قاؿى ا ،(5)كبتكثيقوأيضن

                                                           

بحًر((1 جنكبى تقعي كاسعةه كىيببلده الراء، ككسر كثانيو، أكلو بفتًح طىبىرستىاف، إلىمدينًة "نسبةن الطىبىًرٌم:
البغدادٌم، المؤمًف عبًد كعندى: إيراف". إحدىلميدًف اليكـى كطىبىرستىاف اف، ٍرجى جي بمداًنيا أعياًف كًمٍف ر. زى الخى

السمعاني،في2/878مراصًداإلطبلًع) مييىاىذااالسـ".كقاؿى كثيرةه؛يشمى (:"طىبىرٍستاف":ببلدهكاسعةهكمدفه
الغىاًزممٍفأىًؿطىبىرستىاف".ينظر:األنساب) ـى محٌمدابفإبراىي معجـالبمداف4/275"األنساب":"إف  (،كى

عبًداليىاًدمفي"ط4/13) ذكرهابفي اف"،2/478بقاًتعمماًءالحديث")(.كحيفى ٍرجى جي فيو:"محدٍّثي (،قاؿى
( الٌنببلء" أعبلـً "ًسيًر في الذىبي  )14/407كنسبىو " اإلسبلـً ك"تاريًخ الحٌفاظ"7/393(، ك"تذكرة )

)ص:2/349) الحٌفاظ" "طبقات في كالٌسييكطي  "بديعة322ً(، في الٌديًف ناصًر ابفي كقاؿى اًنينا"، ٍرجى "جي )
465(،البيت137البىيافعىٍفمكًتاألىعيىاف")ص: ذاؾى اني  ٍرجى :"كبعدىبضعىعشرةىالميجازم...محٌمديالجي

في ييترًجـلوحمزةيبفيكسؼى ـٍ نيسبىاه"طبرينا"،كل "الجرًحكالتعديًؿ"،ك"األنساب" صاًحبىا أف  الغىاًزم".معى
ج قٍد إن ما قصدنا، اف" ٍرجى جي في)ص:"تاريًخ مثبلن ا، عىرىضن فيو ذكريه الرحمًف102اءى عبدي الشيخي كقاؿى ،)

مفأىًؿطىبىرٍستىافكمافياألنساًب،كلـيذكره المعممٌيفيتعميقوعمى"تذكرًةالحٌفاظ":"إٌنماىكطبرمٌّ
عمما "طبقاًت ًققا محى قاؿى المعممي  قاؿى ما كنحك اف"، ٍرجى جي "تاريًخ في السيمٌي حمزةي أكـر الحديث": ًء

كاسعةه، طىبىرٍستافببلده البمداف":إف  ياقكتالحمكٌمفي"معجـً قكؿي ـى تقٌد : يبىؽ.فقمتي براىيـالز  البيكشي،كا 
ىذا مييىا يشمى كثيرةه كمدفه كاسعةه ببلده إٌنيا: البغدىادٌم المؤمًف عبد كقكؿي اف، ٍرجى جي بمداًنيا أعياًف ًمٍف ف  كا 

 ،كأٌمامىٍفاالسـ.فمعؿ  مدنناأصغرى األكبًرأمالذميىضـ  مىٍفنسبىوإلىطبرٍستىافنسبىوعمىاعتباًراإلقميـً
اف. ٍرجى انينا"فباعتباًرالمدينًةاألصغًرمفببلًدطىبىرستىافالتيىيجي ٍرجى .-كاللأعمـ–نسبىو"جي

كالذميتبي في(2 "الفٌراء"، كالتعديؿ": في"الجرًح كىكقعٍت أم( عمىالمبالغًة، "الغز اء" كالصكاب: ، أن وتصحيؼه
معجمةو في"األنساب"ذكرهفي"الغاًزم":بغيفو مكه"الغىازم"،كجاءى ترجى الذيفى عميوقكؿي كثيرالغزًك،يدؿ 

بيذهالنسبةً :كالمشيكري أبكالحيسيفمفتكحةو،كزاًممكسكرة،ىذهالنسبةيإلىالغىزككالًجياًدمعىالكيفار،قاؿى
بفشيعىيبالطبىرٌمالغىاًزم". ـى ابفإبراًىي امحم دي مشددةهكأيضن معجمةو،يىتبىعييازامٌّ ذكرهفي"الغز اء":بغيفو

(.4/273،289مفتكحة،ىذهالمفظةيلممبالغًةفيالغىزك".ينظر:الٌسمعاني،األنساب)
 .1067مة،ترج(8/187ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
.729ترجمة(،2/478طبقاتعمماًءالحديث)(ابفعبداليادم،(4
 .(7/393الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((5
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ف،(1)كفي"السيىر" ـي،ياألىكًؿ:"مشيكر"كزادى افظ"،كفي"الثاني":"اإلما كفي"تذكرًةالحف اظ":،الحى
في،(2)"اؿحٌالرٌ،دكؽيالص ،"الحاًفظ السيكطي  نقؿى "التذكرًة" في الذىبي  قاؿى ا مى كمثؿى

بتكثيًقو،(3)"الطبقىات" قاؿى مثمييـ الًعماد بالٌرٌحاؿ،كابفي بً،(4)ككصفو يصفكنىو أك،الغىاًزمككٌميـ
سنةىبضعىعشرةىكثبلثمائة الغز اء.كتكفيى
(5).

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

الىةه،حافظه،ثقةه اتـ،غىازو،رح  أًبيحى ابفي منو الٌنقاد،سمعى بقيةي قالىو ما مع يختًمؼقكليو لىـ كى
عبًداليىلك،بتكثيقو ابفى أف،ثبلثتييـكصفكه"بالحاًفظ"،كالسيكطٌي،ىبيٌكالذ ،مادًف  فعبلن فيحتمؿي

مراديابًفأبيحاتـبقكلوفيو:"صدكؽهثقة" عفمحم د،يككفى ثقةنحافظنا.كلـييٍحؾى بفاأفيككفى
إدًريسالرازٌمفيوشيئنا.

 

 لحفَّاظ".المطمب الثامف: قولو في الراوي "صدوٌؽ مف ا
ليمفاستعماًؿابًفأبيحاتـ كاًحد،كاٌلذميظيري اتـًسكلفيرىاكو أبيحى كلىـيقميىاابفي
نعتكه ترجمكه قد الذيفى جؿ  إذ فحسب؛ الراكم حفًظ عمى تأكيدو زيادة فييا أف  المفظًة، ليذه

.-كاللأعمـ–بالحاًفظ،كيبقىىذاالراكممفحيثالضبًط"صدكقنا"

َروى  .(6)قاَلَيا في: "محمَّد بُف النَّضر الَجاُروِديُّ النَّيَساُبوِرّي مْف وَلِد الَجاُروِد بف َيِزيد  
ـَ بِف رَاُىويو، وأحمَّد بف َحْفص،  سَحاَؽ بف إبراىي ، وا  َعف: إسَماِعيَؿ بف ُموَسى، َنِسيِب السُّدّْيّْ

  .(7)الُحفَّاظ"ومحمَّد بف رَاِفع. سمعُت مْنو بالّرّي، وىو صدوٌؽ مف 

                                                           

 (.14/407(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(1
 (.2/761(ينظر:الذىبي،تذكرةالحف اظ)(2
 (.322(ينظر:الٌسيكطي،طبقاتالحف اظ)ص:(3
 (.4/57الٌذىبفيأخباًرمفذىىب)ابفالًعماد،شىذىرات((4
5) ينظر: اليادم،( عبد )ابف الحديث عمماًء مكًت2/478طبقات في البياًف بديعةي الٌديف، ناصر ابف ،)

 (.137األعياف)ص:
كدٌم.(6 ليونسبةيالجاري  (كا 
 .492(،ترجمة8/111ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((7
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 أقواؿ النقاِد في الراوي:  -

منيـ:أبكالش يًخاألىصبيىاًنٌيفذكرىهفي"طبقات ٍمعهمفالن قاًد كقدأثنىعميو،كعد لوجى
كمائتيف" كثمانيفى سنةىثمافو مفالحف اظ،قدـى أصبىيىافككافى ـى :"قًد بأىصبىيىاف"،كقاؿى ،(1)المحدٍّثيفى

أبكنيعىيـفي"تاريًخأىصبىيىاف"ككأبيالش يًخق الٌنيسابيكرٌمأبكعبًدالل:"شيخي(2)اؿى الحاكـي ،كقاؿى
عصًره،حفظنا(3)كقًتو عمماًء ككمىاالن(4)،كعيفي ،

كثركةن(5) أبي(6)، أًبيوصاحبي جد  كدي اري كالجى ...
نيفة" )7)حى كصؼً(8( بمثًؿ "اإلرشىاد" في ميمٌي الخى يىٍعمىى أبك كنعتىو نيعىيـ، كأبي الشيًخ، أبي

" "قديـه،كلوغىرائبي قكليوفيالجرًح(9)األصبياًني يف،كزادى: ييعتمدي اسمىوفي"مىٍف الذىبي  ،كساؽى
خرىاسىاف".(10)كالتعديؿ" دي،صدري ،األمجى دي،الحاًفظي،الميتًقفي األكحى ـي ،كفي"سيًرالن بىبلء"ىك:"اإلما

 اًكمىي حى عف نقؿى ـ  الذ ٍىًميٌث يىحيى بفي محم د "كافى : قاؿى أحمىدى أًبي نىيسىابيكر:
(11) يىستعيفي

                                                           

(.3/182تالمحدٍّثيفبأصبيىافكالكاًرًديفعمييا)طبقاأبكالشيخ،األصبياني،((1
 (.2/206(أبكنيعيـاألصبياني،ذكرأخباًرأصبىيىاف)(2
ٌنماىك:محمد (3 مىمىةالحركدبفيىزيد"كذاكقعىاسميو،كا  (كفي"تاريًخنيسابكر"سٌماه:"محٌمدبفالٌنصربفسى

ك-بمعجمة–بفالٌنضًر اري مىمىةبفالجى ا".لكٍفلعم وخطأنيٌساخ،-بمعجمةو–دبفسى .ثـ -كالليأعمـ-أيضن
كقًتوً "شيخي ىي إن ما فىًقيو"، "شيخه كال بؿ ، كذلؾى كليسٍت كفيو"، "شيخه بعدىه"قاؿ: ٍف مى عنو نقمىيىا كما ؛

،كال273(،ترجمة13/542،كفي"السير")693(،ترجمة2/673كالٌذىبٌيفي"تذكرًةالحفاظ") سيكطي 
 .671(،ترجمة297في"طبقىاتالحف اظ")ص:

ماأثبتيوفيالمتًفأم"حفظنا"كذانقميا58(كالذمكقعىفي"تاريًخنىيسابكر")ص:(4 (،قكلو:"خطنا"،كالصكابي
في"تاريًخاإلسبلـ") (.6/1050الذىبي 

في"الجكاىًرالمضٌية")((5 3/382كقاؿى "،بدؿى "!(:"كجماالن "ككماالن
في"السير")(6 :"كقدكةن،كًرئىاسةن".13/542(زادالذىبي  الحاكـً  (فيكبلـً
(.58(الحاكـ،تاريخنيسىابكر)ص:(7
في"األنسىاب")(8 أبكسىٍعدالسمعاني  جد 2/8(كنقؿى اركدي أبيكهكجد هكالجى ا:"ككافى فيوأيضن قاؿى الحاكـن (،أف 

رىأيٌ كٌميـ تيذيبالكماؿ"أبيو "إكماؿ مغمطامفي نقؿى كنحكه المىذىب" في ميحكـه ديثي  حى بىكر كأبك يكف
 (.58.كعزاهالميحقؽي"لمختصرتاريخنيسابكر")ص:4327(،ترجمة10/375)

 .754(،ترجمة848-3/847(الخميمي،اإلرشادفيمعرفةعمماءالحديث)(9
 .398(،ترجمة201لجرحكالتعديؿ)ص:ذكرمفييعتمدقكليوفيا(الذىبي،(10
إماـه(11 عٍنوأبيًبالٌرٌم،كىكثقةهصدكؽه الٌرحمف:كتبى عبدي (محم دبفيىحيىىالن يسىابيكًرٌمأبكعبًدالل:قاؿى

أبكحاتـ:ثقة".ينظر:اب دكؽ"،كقاؿى قكًلو"ثقةهصى رعةىلكٍفدكفى أبكزي فأبيًمفأئٌمًةالميسمميف.كمثموقاؿى
 .561(،ترجمة8/125حاتـ،الجرحكالٌتعديؿ)
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بفيحيى"(1)بعربٌيةً محٌمد عند ثبتنا اركدم  الجى كافى كقد كييبيٍّتوعنده"، كدٌم اري أبيبىٍكرالجى
(2)،

 معمسًمـ رحمىتيو "كافى قاؿ: الًل اج–كىأبيعبًد الحج  يىتىبىج حي-يعنيابفى في(3)بذىلؾ، كيعتًمديه ،
محم دى امدبًفالش ٍرًقٌي:سمعتي أبكحى :"قاؿى قاؿى الذىبي  مسمـ"،كنقؿى جميًعأسباًبو،إلىأٍفتيكفيى
 المجمسي يىحيى،فمم اكافى بفي بىرىهمحم دي ،فىزى كدم  اري عميوالجى يىحيىالذ ٍىًمي،كأممىحديثنا،فرد  ابفى

ا قاؿى إلىالثاًني، فإنٍّيرجعتي ، قمتى ما "الصكابي : قاؿى "نعـ". : قاؿى بىكر؟ أبك ىينىا ىىا : لٌذٍىًمي 
قمت" مىا عمى فكجدتيو كتاًبي،
كتسعيف(4) إحدل سنةى ماتى افظ، حى "ثقةه حجر: ابفي كقاؿى ،

"(5)كمائتيف" في الذىبي  فقاؿى عنو، ركل قد النسائٌي ـى اإلما أف  كاحدو غيري ذكرى كقد تاريًخ.
ق ٍؽ" كلعنو،فىييحى اإلسبلـ":ييقىاؿإٌفالٌنسائٌيرى
كىلعىنو:(6) في"تيذيًبالكىماؿ":"رى ،كقاؿالًمزم 

لوبرمًزالنسائٌي)س((7)الن سىائي" في"التقريًب"رمزى حجرى ابفي ـي ككذااإلما
فمـ(8) ذلؾى ،كبرغـً

في"الس نف"، النسائيٍّ لوركايةنعندى سمعىأجٍد مشايخوالذيفى نفسوفيتسميًة الن سائي  كالذكره
افي"المعجـالمشتًمؿ"!. أيضن عساكرى منيـ،كلـيفعؿابفي

 :خالصُة الحكـِ عمى الراوي، ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أبيو-

حافظهلوغىرىائب ابًفأبيحاتـكالٌنقادفيلـيختًمؼق،لغكمٌّك،يوهحنفيٌّقًفىك،صدكؽه كؿي
فيوقكؿ.،تعديًمو ألبيحاتـو كليسى



                                                           

كماتقدـ،ككذا(1 ىكماأثبتوالذىبي  الصكابى أف  (ككقعتفي"إكماًؿتيذيًبالكىمىاؿ":"بعرينتو"،كالذميظيري
 .693(،ترجمة6/673في"تذكرًةالحف اظ")

عف"مختصر10/375ً(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(2  (.58تاريًخنيسابكر")ص:(،نقبلن
ح:جاءىفي"لسافالعرب")ص:(3 يىٍيًذم210(يىتبج  :ًإذاكافى حي ميناكيىتىمىج  عى حي ،كفيبلفيىتىبىج  رى بو:فىخى حى (:"تىبىج 

كالم يىتعىٌظـ". كقيؿى مىا يىفتىخركييبىاًىيبشيءو حأىٍم كيىتىمىج  حي فبلفيىتىبىج  ا: كأيضن ًإعجابنا، ًبو ـى اإلما عنىأف 
الكماؿ تيذيب الًمزم، ينظر: أسباًبو. جميًع في كيعتمده الجاركدٌم، بصحبًة يفتخري كافى مسمـ

(26/555.) 
 (.13/541ينظر:الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((4
 .6353(،510ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((5
 .491(،22/302الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((6
 (.554-26/553تيذيبالكماؿفيأسماءالرجاؿ)الًمزم،((7
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(ابفحجر،(8
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 المطمب التاسع: قولو في الراوي "ثقٌة ِرًضا"/ "ثقٌة َمرِضّي":
 :ا"ضً قولو في الراوي "ثقٌة رِ المقصد األوؿ: 

ىًرضن يىٍرضى رىًضيى كقد ًط، الس خى ًضد  مىقصكره ا "الرٍّضى مىنظكر: ابًف "لساًف" في اجاءى
اكريٍضكانناكًرٍضكاننكريضنا مىيؾىعنؾىكرىضيتي... كاالسـي،مىٍحضهمصدرهمقصكرهًرضىنكعى
ممدكدهاءيالرٍّضى ًرضن... رًمفٍاكرجؿه بالمىٍصدراضنقىكـو فكا أبي،كصى بف زىيًر فيقكًؿ كمىا

ٍممىى:" كىتقيؿٍقٍكـهيىشتىجٍرمىتىسى ـي...اتيييـٍسرى ـياًرضنـيفييبىٍينىناىي .(1)"عٍدؿيكىىي

بالمىفىكى بالمىٍصدرالٌاكصذمفيمىٍعنىمىٍفعكؿكمىالٌصدرًصىؼى ذمفيمىٍعنىفىؼى اًعؿو
ٍصـو كخى .(2)"فيعىٍدؿو

الٌنعًت باًب مٍف المفظي "فىيذا ا": "فبلفًرضن كقكلييـ: ." "رىًضيى الفعًؿ مصدري إذٍف ا فىًرضن
في،ًبالمىصدر العربًكىكمط ًرده ا،كبلـً ا،يىقكلكف:ىكًرضن ا.كقكًليـ:ىك،كىمىاًرضن كىيـًرضن

"،كىماعىٍدؿه،عىٍدؿه .(3)كىـعىٍدؿه

ا قكليـفيالرجؿ:"رضن أف  مفالمرتبًةالثانيًةفيالتكثيًؽ،بمفًظالمصدرً""كاٌلذميىظيري
أبكغدةفيتعميًقوعمىالمرتبًةالثانيةً الشيخي ذلؾى الٌذىبيٌقاؿى كىيالتكثيؽيبصيغًة،عندىاإلماـً

اثنىيكقكلو،اإلفراد إلىيوفيالراكم:"ثقة".كقدساؽى عمىماذىبى دليبلن قاؿ:كقكلييـ،عشرى ـ  ث
ا" عف"العىٍدؿ"،ىيعندىىـًبمعنى"ثقة"،في"الراكم":"ًرضن ،أك"الثقة"أك"عىٍدؿ".كىذاالتعبيري

ا"كضىرٍّبمفًظ"ال بعضى الشيخ:"إف  قاؿى ـ  جدنافيكتاًب"الجرًحكالتعديؿ"البفأبيحاتـ...ث ثيره
فيال ييخطئكفى المعاصريفى الراءًقكلكف:"رىًضيًّضبًطيافيمحققيفى كتشديًد،ككسًرالضادً،ا"بفتحى

ا"،كىكخطأ،الياًءالمفتكحة كاب"ًرضن .(4)كالص 

                                                           

ٍممىى)ص:(1 ٍممىى،ديكافزيىىيربفأبيسى  (.85(زيىىيربفأبيسى
 (.1663(ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:(2
 (.5(،حاشية)138أبكغٌدة،)ص:(المكنكم،الرفعكالتكميؿفيالجرحكالتعديؿ:تعميؽالشيخعبدالفت اح(3
4) )135)ص:المرجعالسابؽ( حاشية في"الجرًح1(، ا" "ًرضن لفظةي فييا التيًقيمٍت المكاضًع كمٍف : قمتي .)

( ترجمة2/46كالتعديؿ": ،)31( ترجمة2/63، ترجمة2/481،)104(، ،)1958( ترجمة5/55، ،)
(،ترجمة8/292،)1591(،ترجمة6/286،)1520(،ترجمة6/274،)333(،ترجمة6/63،)255
 ،كغيرىا.1713(،ترجمة8/375،)1342
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يي الدكتكر: كالتعديؿ"صًدكسؼمحم كقاؿى الجرًح "ٌديؽفي"الشرحكالتعميؿأللفاًظ : إف 
الكىبير ـى ٌجةكاإلما الحي .(1)كاٌلذماليىركمإالماصٌح"،لفظةى"ًرضا"تعني:"الثٍبتى

"ثقة" لفظةى تىرادؼي ا" لفظةى"ًرضن كٌموأف  :يتحٌصؿمفذلؾى بالمرتبًة،قمتي بذلؾى فتىمتىحؽي
أبي ابًف ا"األكلىعندى قكليو:"ثقةهًرضن الٌصفىةً،حاتـ.كيككفي بتكريًر التعديًؿ ،مفصيًغ فتككفي

،كالمرتبًةاألكلىعندىالذىبيٌ .-كالليأعمـ–كالثانيًةعندىابًفحجرى

 ،ـػػػػػاىيِر بف إبرَ ػػػػػػػامروى عف: عَ  .يّ انِ يَ صبَ األَ  سيفِ أبو الحُ  ،ـػػػػاصِ يد بف عَ سِ أَ وقاَليا في: " -
بِف اوعبِد الِل  ،(2)افرَ مْ حُ  وعبِد الِل بفِ  ،اركَّ كِر بف بَ وبَ  ،افرَ يْ وصالِح بف مِ  ،صفْ سيِف بف حَ والح

: حمفِ قاَؿ عبُد الرَّ  .يّ انِ رَ ىْ الزَّ  رَ مَ ِر بف عُ شْ وبِ  ،رمَ بف عُ  افَ وعثمَ  ،امروسعيِد بف عَ  ،يّ مِ يْ بكِر السّ 
 .(3)"اضً قٌة رِ و وىو ثِ ا منْ معنَ "سَ 

 اِد في الراوي:أقواُؿ النُّق -

:"قمتيقاؿى،(4)يؿبًاصـالن بيعىمركبفأىبفعىأحمدى،ربيبكٍأىعفٍحمفًالر كركلعبدي
اترىالفيبفًسعكدأحمدىبيمىألى

،(6)بػػػػيبًبفحىسىػػػػكنييفٍ"عى:و؟"قاؿىعنٍبىػػػػػأكترلأفٍػػػػتىفٍ:"مى(5)
عىسًكأى بف كنفسىاصًيد سم ـ، األصفيانًهذكرى،"امىاىييف الشيًخ المييٌأبك حدٌفي"طبقاًت أن وكىثيف"

"المسنىد" األىكلياء"،(7)صن ؼى "حميىًة في األصفيانٌي نيعيـ أبك ،كترجمىو "كافى : سمؾىفٍم مًكقاؿى
كمثؿى،(8)"عماؿاألىكاضؿًخبلؽكفىاألىكارـًكمىبادةًكالعًمـًفيالعًمٌالثكرًسفيافىأصحابًؾىسمىمى

                                                           

 (.58(ييكسؼمحم دًصٌديؽ،الشرحكالتعميؿأللفاًظالجرًحكالتعديؿ)ص:(1
في(2 أثبتيو ما كالصكابي كىكتصحيؼ، معجمةو، بجيـو اللبفجمراف" "عبد كالتعديؿ": جاءتفي"الجرًح )

 .190(،ترجمة5/41ظرترجمتيوفي:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)المتف.كتن
 .1205(،ترجمة2/318)المرجعالسابؽ((3
 .120(،ترجمة2/67)المرجعالسابؽ(ترجمتوفي(4
 .122(،ترجمة2/67)المرجعالسابؽ(ترجمتيوفي(5
فيو.،كستأتي1000(،ترجمة9/237)المرجعالسابؽ(ترجمتيوفي(6 دراستيوكاألقكاؿي
 .243(،ترجمة3/19(أبكالشيًخاألصفياًنٌي،طبقاتالمحٌدثيف)(7
ًمفالٌدياًركالن كاًحي(8 قت،ييقصدكفى نزكًؿالًمحًفكاألٍغبلؿفتىرلاإلجابةىفيالكى (كقاؿ:"ييفزعيإلىأدعيىًتوعندى

فىيى فيىدعكفى عكاًرضيـ في الدعاءى ييسألكف األىكلياءالبعيدًة ًحمية األصفيانٌي، نيعيـ أبك اإلجابة". كفى رى
(10/394.) 
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الذىبي أبيالٌشيخً كصفىو"بالحافًظالمحدًٍّثاإلمى،قاؿى ،(1)اـ"كزادى قكًؿابًفأبيحاتـقاؿى كمثؿى
في"الكافيبالكفيات" ؿ"،سمعىالكثيرى":كزادىأن و،الصفدم  .(2)كرحى

 :يووقوِؿ أب ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أبيحاتـىكثقةه ابفي الٍؼفيتعديًمو،-أعمـكاللي–كماقاؿى ييخى ـٍ فيوأبكىحكىكال،كل
قكالن  .حاتـو

"  : (3)المقصد الثاني: قولو في الراوي "ثقٌة َمْرِضيّّ

" "الٌمساف": في ٍيتيوالشيءىرىضيتيكقاؿى يٌّمىٍرضًفيككاٍرتىضى لذلؾى، فييكرىًضيىوي كاألىٍمر
كمىٍرًضيٌّمىرٍ كٌّ كٌّيقكؿيفٍمىيـكمنٍ،مىٍرًضيٌّىكقاؿيكيي،ضي اتًنىبىمفاألىصؿًفياالرٍّضىألىف ؛مىٍرضي
"ىنضىرًذاتيأىممىٍرًضي ةأىمٍ"راًضيىةيشىةوعًفي":كقيؿى،اكالكى

(4). 

 تيسىاكممرتبةن المفعكًؿ اسـً بصيغًة "مىٍرضٌي" لفظةى كالذميبدكأف  : لفظةىأقكؿي كمىعنىن
قكليو:"ثقةهمىٍرضٌي" ابًفأبيحاتـ.كيككفي ابالمرتبًةاألكلىعندى أيضن ا"؛فتىمتىحؽي مفصيًغ،"ًرضن

الٌصفىةً بتكريًر الذىبيٌ،التعديًؿ عندى األكلى كالمرتبًة حج،فتككفي ابًف عندى ػػػػػكالثانيًة كاللي–رى
.-أعمـ

 ادحمَّ  :فعَ  وىرَ . اىدالزّ  (5)يافِ بالحَ  المعروؼ رصْ نَ  أبو ،ثِ ارِ الحَ  بف رشْ بِ " قاَليا ِفي:
 ،افػػػػػػمَ اليَ  بف حيىيَ  :عف روى ،سنَ أَ  بف مالؾ عمى ودخؿَ  ،ـالَّ سَ  صوَ حْ األَ ي وأب ،يدزَ  بفا

                                                           

 (.12/378(الذىبي،سيرأعبلـالٌنببلء)(1
 (.9/155(الصفدم،الكافيبالكفي ات)(2
3) الصحابًة بعضى عباسو ابفي عٌدؿى كقد عٍنيـ–( اللي أحمد"-رضيى "مسند فىفي مىرًضٌي"، لفظًة باستخداـً

،110حديث(،1/266) أًبيالعىاليًة،عىفابًفعب اسو ٍف قىتادةى،عى ،عٍف أىبىافي ،حد ثنا بىٍيزه ،قاؿ:"حد ثنىا
الًل نبي  :أىف  عنًدمعمري ـٍ اىي ،كأرضى عيمري فييـٍ مىٍرًضي كفى عنًدمرجاؿه :شًيدى ـى-قاؿى -صم ىالليعميوكسم

:"الصبلةىبعدىصبلًةالعصٍ يقكؿي  ًر..."الحديث.كافى
 (.1664(ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:(4
5) ًشٍسعنا منو يىطمبي ذ اءو إلىحى اًفيألن وجاءى بالحى اًرًث بفالحى ًبٍشري ليقٍّبى افظ: الحى الفىمىًكٌي قاؿأبكالفىٍضًؿ )-

قٍدانقطعىأحدينىعمىيو ميؤنتىكيـعمى-ككافى اأكثرى صاحبالشٍٍّسعي:مى فقاؿى مٍفيًدًه،كقاؿى النعؿى الناس!،فطرىحى
األنساب) الٌسمعاني، ." نٍعبلن يمبسى ال أف كآلىى باأليخرىل، كرمىى ىكىذا دي2/158برجًمًو أحى ك"الشٍٍّسعي": .)

دًرالن عؿالمشديك فيوًفيالثٌٍقبالًذمًفيصى طرى األصبعىيف،كييٍدخؿي ؿبيفى ًدًفيسييكًرالن عؿ،كىىكال ذمييٍدخى
= 
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 ،يّ مِ وصِ المَ  افرَ مْ عِ  بف ىافَ عَ ومُ  ،اضيَ عِ  بف يؿِ ضَ فُ  عف اأيضً  وىورَ  ،يّ بِ يْ رَ الخُ  اوددَ  بف اللِ  وعبدِ 
 ،يّ ادِ غدَ البَ  وفارُ ىَ  بف دُ محمَّ  يطشِ نَ  أبو ،وعنْ  روى .ونسيُ  بف يسىوعِ  ،ارؾِ بَ المُ  بفا اللِ  بدِ وع

 يُّ وعم ،وصاحبُ  ىثنّ المُ  بف دُ ومحمَّ  ،يّ رِ وىَ الجَ  يوسؼَ  بف دُ ومحمَّ  ،قيّ ورَ الدَّ  إبراىيـَ  بفا وأحمدُ 
 أبو قاؿَ  .يّ مِ رَ خْ المَ  اللِ  عبدِ  بف دومحمَّ  ،يّ انِ دَ ابَّ العَ  دمحمَّ  بف دِ مَ الصّ  وعبدُ  ،يّ زِ وَ رْ المَ  ـرَ شْ خَ  بفا

.(2()1)ّي"ضِ رْ مَ  ثقةٌ  ىو :دمحمَّ 

 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

،كسًمعىمفحم اًد الحديثى بغداد،كطمبى في"الطبقاًت"،كقاؿ:"نزؿى سعدو بفاذكرىهابفي
،كشىًريؾ،كعبًدالًلبفالميبىارًؾ،كىيشىيـ،كغيرى زيدو عمىالعبادىًة،كاعتزؿى أقبؿى ـ  ـسماعناكثيرنا،ث

 فمىـ .(3)"ُيحدِّثالناسى فقاؿؿىنبىحىبفىأحمدىىنىث الميبفديمحم كسأؿى عٍنو ىذافيتقكؿيامى":
يلًفقاؿى،"ؿ؟الرجي ولىفقمتي،"جاؿ؟الرٍّأم ": "رشٍبً": يلًفقاؿى. مفىسبعةورابعًعفينًلتىسأى":
اريركزىرجؿومثؿىإالندمعًوثميمىامىيس،قىعبدًبفرامًعىأك،داؿًباألى ـ ،األرضًفيمحن ومنٍقعدىث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ًذمييٍعقىدفيوالشٍٍّسع".ابفاألثير،النٍّيايةفيغريًبالحديًثكاألىثر) (.2/472الزٍّماـ.كالزٍّماـ:الس يري
( البىغدىادٌم الخطيًب عندى جاءى ما اًفي الحى ًبٍشًر عف ييركل ما طريًؼ بف7/545كمٍف الحسيفي "قاؿى :)

،عىٍفحسىف امًمي  المىحى الميعىافىىبفًعٍمراف،إسماعيؿى بابى :"أتيتي اٍبفالحارًثيىقيكؿي بشرى الميسيكًحٌي:سمعتي
 نعبلن اشتريتى "لك الداًر: داخًؿ مف بينىيةه فقىالىتلي اًفي، الحى ًبشر : فقمتي مىٍف؟ لي: فقيؿى ، البابى فدىفعتي

افي".! الحى اسـي عنؾى  ًبدىاًنقيًف،ذىبى
 .1354(،ترجمة2/356تعديؿ)(ابفأبيحاتـ،الجرحكال(1
ا"،كنقمىيا1/445(جاءىعندىابفحجر،تيذيًبالتيذيب)(2 افي:"ثقةهًرضن فيًبٍشرالحى الرازٌمقاؿى أباحاتـو (أف 

الٌنسحةى137عنوعبديالفتاحأبكغدةفيتعًميًقوعمى"الرفًعكالتكميًؿفيالجرًحكالتعديؿ":)ص: (.كلعؿ 
فيالطبعًةالتياٌطمعى كالتعديؿ" الميعمًمٌيفيتحقيقو"الجرحى التياعتمدىا النسخًة غيري حجرى ابفي عمييا

نسبةيالقكًؿألبيحاتـ،الالبًنو. فينسخًةابًفحجرى عمييافيىذاالبحث،فيككفي  التياعتمدتي
الطبقاتالكبير)(3 ابفسعد، مٍف4352(،ترجمة9/344( :كقدذكرى كثيرنا،.قمتي خمقنا لوأن وسمعى ترجـى

،كاحتياطنا،كتفرغنا ،كاالشتغاًؿبوكرعنا،كتىقكلن كتفق وًفيو،لكن وامتنعىعفالتحديًثبعدىذلؾى الحديثى كطمبى
اللً بفعبًد إلىمحم د بإسناًده كلالخطيبي فىرى ًلذىلؾ. كتبىو دفىفى قٍد كافى حتىأن و كالت نىسيؾ بفلمتعبًد،

ترٍكتيو".! شيئنا اشتييتي ذىا أشتىًييأيحدٍّث،كا  :أنىا التيحدٍّث؟قاؿى ـى ل اًرث: ًلًبٍشرابفالحى :قمتي عمكىاف،قاؿى
ًمٍفطمًبالحديًث7/549البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ) أفضؿى ـي يقكؿ:"الأعم (.كييركلعٍنوأن وكافى

ٍفاتقىاللى،كحسينىٍتني تو فيو".الذىبي،ًلمى خطكةوخطكتي اللىًمفطمًبو،كًمٍفكؿٍّ اأنىا،فأستغفري فيو،كأم 
 (.10/472سيرأعبلـالنببلء)
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مىسمىمىةي:"،(1)"فيو؟قعدييىمكضعناألحدوترؾىيؿٍفىافنىالسٍّعمى حب اف،(2)"ؿاضًفىثقةهكقاؿى كذكرىهابفي
،كرٍمىفمًويأصميفي"الثقاًت"كقاؿ:" ذكرى ـ  كلعنيـكقاؿ:ث ،قشؼًالت فيوائميكشمىهخباريكأى"مىٍفرى

،الفقوًفيذىبًالمىثكرم ككافى،ايىكصفًفيغراؽًاإلًإلىيحتاجىأفٍفمًأشيري،عًرًالكًيٌفًكخى
عنوقاؿ:"،(4()3)"اجميعن،عًرىكالكى الدارقطني  الس ممي  سأؿى الإركميىليسى ،ثقةه،ؿهجبى،زاىدهكحيفى

ا،حديثنا كذكرىهيأبكعبًدالرحمًفالس ممٌيفي"طبقاًت،(5)وعنٍركميىفٍمم ميةيالبىتككفيماكرب صحيحن
:"،الصكفي ة" ٍأميكفليقىاؿىأىٍكثـىبفحيىيىاؿى.قاعنرًكى،اعىالمنكىافىكقاؿى ةًكرىالكيىىًذهًفييٍبؽلـاٍلمى

اًرثبفًريشٍش يخبًىىذىاالىًمنويغيريستحىييأحده بأن و:"،(6)"الحى البغدادم  كافىكأثنىعميوالخطيبي
فيالكرعًعصرًأىؿىفاؽىفٍم مً كتفردىكالز ه كأنكاعًالعقؿًكرًكفيبًىد، كحسفًالفضؿً، ،الطريقةً،

كعزكؼًذىبًالمىكاستقامةً سقاطًالنفسً، كا  صبٍنىييلـٍوأن إال،الحديثًكثيرىكافىك،ضكؿًالفي،
سبيؿًعمىىكىمافإن منومعىسيامىككؿ ذلؾ،ألجؿًويكتبىففىكدىاىيىيكرىككافى،لمركايةًوينفسى
الجكزٌمأن و:"،(7)"اكرةذىالمي ابفي ،(8)"يقةًالطرًكحسفًىدًكالز رعًالكىًفيهعصرًأىؿىفاؽىكذكرى كقاؿى

مفيكف: بكصفًو:"باإلماـً،(9)"ارخيىاألىالفضبلءًادًالزىالثقاتًأحديىك"ابفخى ،العاًلـً،كنىعتىويالذىبي 

                                                           

فيكرًعو،كزىًده،7/552البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)((1 موكالخطيًبالبغدادٌمالقكؿى (.كقدبسطىمىٍفترجى
كافي رككًنوإلىالٌدنيا،كذكىري اكثيرةنعنو.فمتنظٍرىنالؾ.كعدـً قصصن  ذلؾى

 (.1/445(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(2
 (.8/143(ابفحٌباف،الثقات)(3
4) شـر لعمٌيبفخى أىبيكبىٍكرٍبفأىبيداكد:قمتي :"قىاؿى عمىكرىًعو،كعمًموبمايىعمـماركاهالخطيبي –(كمٌمايدؿي

ًبٍشر عٍـّ اأىخبىرى-كىكابفي لم  حديثي :فأيفى سمىاعىوي،كسماعىًبشربفالحارًثمفًعيسىىكاحده،قمتي ًنيأف 
:سىمىاًعيمعىوي ٍرع؟،فقىاؿى زى ا-يعنيمعىًبٍشر–أٍـّ ًبمى :"ىؿعممتى إلي  ،فكتبى وىًبًوإلي  إليوأفيكجٍّ ،ككتبتي

عندىؾ؟!".البغدادم،تاريخمدينةا اليسى مى ،حتىتطمبى  (.546-7/545لسبلـ)عندىؾى
مىًميلمد ارقطنٌي)ص:(5 مًمي،سؤاالتالس   (.132(الس 
 (.44-43(أبكعبًدالرحمًفالس ممٌي،طبقاتالٌصكفي ة)ص:(6
7) إلىيوأصحابي اؤكا إلىالحسًفبفعٍمركالشيعٌيالمىٍركزٌم،قاؿ:"سمعتًبشرنا،كجى بإسنىاًدًه (كركلالخطيبي

يكمنا نىصر:الحديًث أبىا يىا قالكا: أظيىٍرتيمكه؟. قٍد اٌلذمأرىلمعكيـ ىذا مىا ًبٍشر: ليـ فقاؿى ًحاًضر، كأنىا ،
عمىأحًدكـإذىا ميكـفييىازكاةهكمىايجبي عى أن ويىجبي :عممتـي ا،قاؿى اللىيىنفعيبيىايكمن لعؿ  ىىذهالعمكـى نطمبي

فكذل دىراىـ، خمسةي مائىتيًدرىـ بخمسًةمىمؾى منيىا يىعمؿى أٍف مائتيحديثو سمعى إذىا مىأحًدكـ عى يىجبي ؾى
ميكيـغدنا؟!".البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ) ىىذاعى اديث،كاالفىانظركاأىٍيشيككفي  (.7/548أحى

 (.11/122(ابفالجكزم،المنتظـفيتاريخالممكؾكاألمـ)(8
 (.2/392مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((9
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بانيٌ،الزاىدً،المحدٍّثً ارتحالىوفيالعمـً،شيًخاإلسبلـً،القدكةً،الر  ذكرى ـ  عفعد ة،ث ،كأن وأخذى
ماركلمفالميسنىدىات رأسنافيالكىرىًعكاإلخبلصً،لكن وقؿ  ـ ،ككافى كتبىو"ث ،(1)إن وقددففى كقاؿى

": حجرى مىشيكر"،قدكةثقةهابفي جميؿه (2)زاىده األربعاءً-رحمىوياللي–.كماتى يكـى إلحدل،ببغدادى
كمئتيف،عشرةىليمةخمىٍتمفشيًرربيًعاألكؿً كعشريفى مفأىًؿ،سنةىسبعو كثيره كشًيدىهيخمؽه

ببىاًبح،بغدادىكغيًرىا سن ة"،ٍربكديًففى كسبعيفى ستو ابفي قيؿىالم ":المركذم كقاؿ.(3)كىكيكمئذو
ىذهًيفًنظيرهويالىمىكى،الليويمىرحًماتى:قاؿى.ثًارًالحىبفيريشٍبًماتى:نبؿحىبفأحمدىاللًعبدًبيألى
ـ شيئنايترؾٍكلـماتىقدىذاكشيئنا،يترؾكلـٍماتىامرناعىفإف يس،قىعبدًبفعامرإال ،ةًم األي ث
ـ قدٍكافىكجىتز لك":قاؿى  .(4)"هأمريت

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

عابده الد نيا،زاىده،ىكثقةهمرضيٌّ فيو،ترؾى الرحمًف عبًد قكؿي كافؽى باآلخرة. كاشتغؿى
األ فيوقكؿ.،ئمًةالن قادقكؿى ألىبيحاتـو كليسى



 المطمب الَعاِشر: قوُلو في الراوي "ثقٌة ُيحتجُّ ِبَحِديثو":
تعديميـ في الٌنقاًد كبلـً في كثيرنا يتكرري مٌما بحديًثو" ييحتج  "ثقةه الراكم: في كقكليـ

بحديثو،الٌركىاة يحتج  قكليـ فإف  لقكلً،ككذا مراًدفنا يككفي اللقد الشيخعبد كقاؿى بو. ييحتج  يـ
ديع:" ألفاظًمفٍرأكثىأكآخرىلفظومعاإضافيًّاصفنكىاألحيافًأكثرًفي،"وبًحتج يي"عبارةيأتيتىالجي
يؿ،التعدًأكصاؼًفمًندئذوعىيكىً،مستقبلناصفنكىاأحياننالناقديايىيستعمميقدٍلكفٍالتعديؿ،
أبيحاتـ"ثقةه(5)"مياقائًعندىابيىالمكصكؼًبحديثًحتجاجًاالصحةًفيكصريحةه ابًف .فقكؿي

بحديًثو"لعٌميازيادةيتعديؿو فيحؽٍّمىٍفًقيمىتفيو.،ييحتج  كتأكيدو

                                                           

 (.10/470الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((1
 .680(،ترجمة122(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(2
 (.9/344ابفسىعد،الطبقاتالكبير)((3
  (.7/545البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)((4
ديع،((5 الحديث)الجي (.1/568تحريرعمـك
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بف ا ةَ سَ بَ نْ وعَ ،افمَ مْ يِر بف سَ شِ ف: بَ وى عَ رَ .(1)السّْنّْيّ  يّ ازِ الرَّ  اللِ  يدِ بَ اـ بف عُ شَ ىِ ": قاليافي
بف ا الؾِ ومَ  ،ارػػػػػتَ خْ بف المُ  زيزِ العَ  وعبدِ  ،ةَ ػػػػػػيعَ يِ وابِف لَ  ،دعْ بف سَ  والميثِ  ،ارثِ الوَ  وعبدِ  ،رىَ زْ األَ 
بي بف أَ  فِ ػػػػػحمالرَّ  وعبدِ  ،ةانَ وَ عَ  يوأب ،ؾانَ ـ بف بَ ػػػػسمعيد بف مُ وسَ  ،يداد بف زَ ػػػػػػػػػػػػػػوحمَّ  ،سػػػنَ أَ 

وأبو  ،ةرفَ والحسُف بف عَ  ،اترَ ود بف الفُ سعُ وأبو مَ  ،يةُ قِ و: بَ روى عنْ  ،(2)دقِ بف واَ  اللِ  وعبدِ  ،ادنَ الزّْ 
حتجُّ وىو ثقٌة يُ ،-و اللُ رحمَ -، وأبي البغداديّ  ارِ طَّ ب العَ الِ عيد بف غَ سَ  بف دُ يى محمَّ حْ يَ 

.(3)"بحِديِثو
 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

ألبيزرعةىالرازم" في"سؤاالًتالبرذعيٍّ جاءى ـى ىشا أبازرعةىذكرى اقاؿ:"كسمعتي بفى
 مكسى:"أم  بفي ـي ليإبراىي أنؾىعبيًدالًلفقاؿ:"قاؿى ـٍ الـتعم مى تريديه.رجؿو احد ثناإسحاؽي بفي

أحمراألىٍعييفقاؿ:كٍاأبكبىثنىحد ،يٌانًجىرٍمكسىالجي حىدىػػػػػػػػػػ"سألتي عفىًػػػػأكت:نبؿبفى بفااـًػػػػػػػػػػػشىبي

                                                           

في"تاريًخاإلسبلـ(1 في"الٌنببلء"5/719")(نسبىوالذىبي  ("السٍّنٌٍّي:كقاؿبالكىسًرنسبةنإلىالسٌٍّف"،بينماقاؿى
في"تيذيبالتيذيب")(:10/446) حجرى ابفي الميممًةالمشددة،البكسًرىا،كقاؿى (:10/47"الس نٍّي"بضـً

في"األنساب" السمعاني  الميممة".كقاؿى السيًف "بكسًر : السيًف3/326)"السٍٍّبتٌي،كقاؿى "السٍّنٌي:بكسًر :)
الميممةكتشديًدالنكفالمكسكرة،ىذهالنسبةيإلىًسٌف،كىيمفقيرلبىغداد.قاؿأبككىامؿالبصيرٌم:ىشاـ

بفالحىسف يركمعفمحٌمد ًبالرٌم. قريةه كًسٌف: السٍّنٍّي، الٌرازٌم الًل الل-بفعيبيًد فقوو-رحموي ،صاحبي
كأىدب".
كنسبىو)ككافى السيًفالميممًةكتشديًدالنكفالمكسكرة،ىذه3/324قدذكرهىالٌسمعاني  (فقاؿ:"السينٍّى:بضـً

منيـ ذكرى الًبدًعخٌصكاجماعةنبيىذااالنتسىاب،ثـ  أىؿي الًبدعة،كلم اكثرى الٌنسبةيإلىالٌسٌنةالتيىيضدي
أ أف  السمعاني  الرازٌم".!كذكرى ـى بفعبيدالًل"السٍّنٌي"نسبةنإلىىشا ـى ىشا أف  حٌبافقدذكرى باحاتـابفى

أٍف :كالصكابي فيترجمًتومف"المجركحيف".كقمتي قريةومفقرلالرٌميقاؿليا"السٌف"،كلـأجٍدىذاالكبلـى
 إلى"ًسٌف" نسبةن الميممًة السيًف بكسًر ك"الس نٌي" ،" "السٌٍّني  نسبىتو الميممًةتككفى السيًف كبضـً بالرٌم، قريةه

لو"السٍّبًتٌي"بكسًراليممًةيتبعييىاباء كالل–نسبةىإلىالسٌنةخبلؼالبدعة،كبعيدةهنسبةيالحافًظابًفحجرى
 .-أعمـ

ائ(2 سبعمى مٌنيفيطمًبالعمـً ائةشيخأصغريىـعبديالٌرٌزاؽ،كخرجى ألفناكسبعمى يقكؿ:"لىقيتي ةألؼًدرىـ".(ككافى
 (.5/719الذىبي،تاريخاإلسبلـ)

 .256(،ترجمة9/67(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
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:"البيدًعي في"معرفًةالثقات"،(1)"كالكراىة،الل؟فقاؿى ،(2)"عيؼضى،ازمٌّرىكقاؿ:"،كذكرهالعجمي 
فيو: أباهقاؿى أبيحاتـأف  ابفي عنوغيريه،(3)دكؽ""صىبينىمانقؿى أحدن:أن وقاؿكنقؿى افي"مارأيتي

قدرنرًكىكرةومفالكيكي أىمًيامفأبيميكالأجؿ ،اأعظـى بًيًسٍعندى .(4)"مٌبالرٌازمىاـالرٌكىشى،شؽدمىرو
ابفى أف  "المىبيدى في ذكرىه يىجركحًحب اف "كافى كقاؿ: مىحًتىنٍيف" الككفيٌؿي في،يفىذىبى ـي يىًي ككافى

مخالفتيواألثبات،ثباتًكلعفاألىالركاياًتكييخًطئإذارى االحتجاجي،فمم اكثرى ،(5)و"بًبطؿى كقاؿى
يمىًرمٌ كاية:(6)أبكعبًداللالص  لٌيننافيالرٍّ يذكري(7)كسىبفميدىرمحم ابكٍأبىالشيخىسمعتي،"كافى

بكٍ أبي الرازمٌعف كافىأن (8)ر أفٍيكرىو األصؿيعمىقرأىييه لمىىًركايةًمفٍيو مًشاـ فيو فا

                                                           

رد (1 ٍرعىةالرازم")ص:("ال،كالكراىة"ىكذاجاءى في"سؤاالًتالبرذىعٌيألبيزي أحمدى (.474-473اإلماـً
األزىرمٌ بفعمٌي بتحقيؽالدكتكرمحٌمد الفىاركؽ، لدم–طبعة "أبي-كىيالمعتمدةي فيرسالًة بينىما ،

دراسة البىرذعٌي"، مىأسئمًة عى كأجكبىتو الٌضعفاء تحقيؽكتاًبو معى الٌنبكٌيًة فيالسٌنًة كجيكده الٌرازٌم زرعةى
قكؿي2/757كتحقيؽالدكتكرسعدمالياشمي) فقاؿ:"ال،كالكرامة".كلعٌمواألليؽ،كأيًّاكافى أحمدي (،رد 

 قاؿ:"كالكىرامة"،فييتجرحي كافى ٍف بالركاية،كا  عنو،فكيؼى أحمدفإن وقدنيىحتىعفالكتابًة اإلماـً
اشديدنا.  الراكمجرحن

فيترجمتولوركايةنفقاؿ:"عفىشاـ1905(،ترجمة2/331(الًعجمي،معرفةالثقات)(2 العجمي  .كقدذكرى
ىكىشاـبفعيبىيًداللالٌراًزٌم،كالالركايةيالتيذكرىاأبيكيميب...".كالذميبدكأفٌ ىشاـأباكيمىيبليسى

الثٌقات"،كالذىبي،ميزافاالعتداؿ) (،4/306العجمٌيركايتو،كينظر:المكضعالسابؽنفسومٍف"معرفًة
 .9248ترجمة

 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(3
 .(5/719سبلـ)(الذىبي،تاريخاإل(4
 .1153(ترجمة2/438ابفحٌباف،المجركحيف)((5
يمرٌم(6 مفأنياًرالبصرة،أكإلىالصيمرة-("حسيفبفعميأبكعبًداللالحنفٌيالص  نسبةنإلىالٌصيمرنيره

حسفالعبارًة،جٌيدىالٌنظر، دياًرالجبًؿكخكزستاف:أحديالفقياًءالكبار،كافى ق(".ابف436-351)بمدةهبيفى
 .103(،ترجمة87-2/86الحناًئٌي،طبقاتالحنفٌية)

كما(7 كمفتيًيـ، أبيحنيفةى أصحاًب ـى إما الركايًة،كصارى قميؿى كافى كىاًرزًمٌي: بفمكسىالخى "أبكبكرمحٌمد )
حسفاالعتقاد".ينظر:ابفالحنائي، مثموفيالفتكلكاإلصابًةفييا،ككافى الناسي مرجعسبؽذكرهشاىدى

 .84(،ترجمة2/65)
عبلمةهمجتًيد،انتيتإليورئاسةيالحنفٌية،لو(8 ٌصاص:إماـه ("أبكبكرالٌرازمأحمدبفعمٌيالمعركؼبالجى

)ت: كغيرىما الحىسف، بف لمحمد امًع" الجى "كشرحي القرآف"، الحنائي،440كتاب"أحكاـ ابف ينظر: ق(".
 .72،ترجمة(50-2/49)المرجعالسابؽ
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البٌر،(1)"ابرىضطًاال عبًد ابفي كذكره،(2)"لؾذىفييختمفكفىالقةثًالقيٍرطبٌيفي"التمًييد":"كقاؿى
كالمترككيف" "الضعفاًء في الجكزٌم ك(3)ابفي فيالذىبي ترجمىو الحف اظ" "بأحًدك"تذكرًة نعتىو

،األعبلـ" الجيمي ةًحطًّميككاف عمى (4)ا بفي محم د ماتى داره كفي الحديث. في لي نكه كقد ،
ما كمائتيف"الحسف. إحدلكعشريفى سنةى ":قاؿ"السٍّير"كفي،(5)تى العًكافى بحكًر ،(6)مـ"مف

" في ذكرى،(7)"اإلسبلـتاريخًكترجمىو لكن و السٌنة. أىًؿ أئمًة كباًر ًمٍف ىك ثبلثىًتًيـ في هكقاؿى
" فقاؿ: "الًعبر" مف كمائتيف كعشريف إحدل سنًة الرازمٌللًاعبدًبفااـىمٌويقالفىكفييافي

الركايةكاسعى،العمـًكثيرىككافى...الحنفيٌ سٌماه(8)"عؼضىكفيو. حيف اسمىو فصحؼى .
الل"،"ىٌماـ" سٌماه"عبدى أبيوحيفى ٌنماىكمصٌغرنككٌبراسـى "عبيدالل"،كا  كثير،ا ابفي كقدنقؿى
" كالتعديؿالجرحفيالتكميؿفي أف  فيحاتـأبيابفى" وقاؿى (9)"بوييحتىج صدكؽه،: كىاٌلذم،

بحديثو" ييحتج  "ثقةه أٌنو: كالٌتعديؿ" رًح كقا،في"الجى في"الٌشذرات": الًعماد ابفي الٌذىبٌيؿى كقكًؿ

                                                           

 .17(،ترجمة232-1/231(ابفالحنائي،المرجعالسابؽ)(1
 (.20/254(ابفعبدالبر،التمييدًلمىافيالمكطًأمفالمىعانيكاألىسىانيد)(2
أبيو.ينظر:ابفالجكزم،الضعفاءكالمترككيف)(3 اسـً بتكبيًر الل" (،ترجمة3/175(كقاؿ:"ىشاـبفعبًد

3599. 
الصة،قالكابنىٍفيصفاًتالًل(4 فكىافكىكمفالجبريًةالخى ٍيـبفصى جى ٍيًمٌية:أصحابي ،كبخمًؽ-عٌزكجؿٌ–(الجى

فيأفعاًلو؛القدرةى ن ماىكمجبكره ة،كا  باالستطاعى عمىشىيء،كالييكصؼي اليقدري اإلنسافى القرآف،كبأف 
ؿ)لو،كالإرادةى،كالاختيىار".ينظر:الشي أبيحاتـ:حد ثنا87-1/86ًرٍستىانٌي،الًممىؿكالنٍّحى ابفي (."قاؿى

لو فقاؿى مىخمكؽ. الًلغيرى كبلـي القرآفي بفعيبىٍيداللالرازٌميقكؿ: ـى ىشا مىؼالخٌزاز:سىًمٍعتي محم دبفخى
اللييىقػػػػكؿ: ".فقاؿى:ميحدى]2األنبياء:[  چٺ ڀ ڀ ڀ ٺ پ ڀچ رجؿه:أليسى ثهإلينىا،كليسى

بفعيبيًد ـى ىشا أبييقكؿ:سمعتي مىمٌي:سىًمٍعتي سىًفبفيزيدالس  بفالحى :كحد ثنىاعمي  الًلميحدىث.قاؿى عندى
مى اللىعى أف  لو:أىتشيدي :فىًجيءًبوإلىًىشاـليٍمتىًحنىو،فقاؿى .قاؿى يـفىتىابى فيالت جى رىجؿه ًبسى الًليىقكؿ:حي

يتيببىعد".عى ـٍ ل فإٌنو إلىالحٍبًس، ٌدكه ري : فقاؿى ًمفخٍمقو. بىائفه ا الأىدًرممى : فقاؿى مًقو؟ مفخى بائفه رشًو،
 (.5/720الذىبي،تاريخاإلسبلـ)

(.1/284(الذىبي،تذكرةالحف اظ)(5
 (.447-10/446الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((6
 .(5/720(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(7
بًرمىفغىبىر)(8  (.1/302(الذىبي،الًعبىرفيخى
 (.1/479(ابفكىثير،التكميؿفيالجرحكالتعديؿ)(9
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في"الفكائًدالبيٌية":أم اال،(1)في"الًعبىر" بفعبًداللمكٌبرنافىمكنكم  ـى ،سٌماهىشا قاؿ:إٌفابفى ـ  ث
ىشاـثقة"حٌبافق وفيكتاًبو"المجركحيف".كىذاعىجيب؛(2)اؿ:"كافى كال،إذابفحٌبافقدجرحى

بتكثيقو؟! قاؿى أعمـأيفى

 و:خالصُة الحكـِ عمى الراوي، ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أبي -

أبيحاتـ ابفي بحديثوكماذىبى ،يموفقاؿىك:"صدكؽ"كافقوأبىاهعمىتعدً،ثقةهييحتج 
أحدنمىك قدرنرًكىكرةومفالكيافيكيارأيتي عندىأىمًيامفأبيمي،اأعظـى بًيًسٍكالأجؿ  اـكىشى،شؽدمىرو
عمى،"مٌبالرٌازمىالرٌ زيادةيتككيدو فيو بحديثو" "يحتج  أبيحاتـ ابًف قكؿى كلعؿ  ركلعنو. كقد

حٌباف،كالعجمي ،.بينماضع فوأحمدي-اأخطأىفيوإاٌلم–كاالحتجاًجبحديثو،تكثيقو لكىًمو–كابفي
الركايات األىثبات،في عف الركايًة في الصيمىًرمٌ،-كخطىًئو فيو،كلٌينو ًإف  ٌصاصي الجى كقاؿى
اضطرىابنا.

:أم امىك أبكحاتـابفىقمتي ـي كبطبلف،كخطًئو،كاياتًكىًموفيالرٍّفٍحب افمًاقالواإلما
بكضعً؛االحتجاًجبو حبافى ابفي أن وركلحديثيفقاؿى كلارىمى"ما:أحدىي،يماكبطبلنً،يمافذلؾى

الًل،-رضيالليعنو–سنىعفأى،مٌىرًعفالز ،الؾعفمى رسكؿى -صمىالليعميوكسمـ-أف 
المى أم تيمثىؿي ثىؿي آخري،طرًقاؿ:"مى ـٍ أ ،ئببيذًاركلعفابًفأىمى"كالثاني:ه".الييدرلأكليوخيره

الليعنيما-عفابًفعمرى،افععفنى ،رضيى قاؿ:"الد -صمىالليعميوكسم ـ-عفالن بيٍّ جاجي
فقراًءأم تي ـي فقراًئيا"،غن اللبفمحم ،كالجمعةيحج  ناهعبدي اللًثناقاؿ:حد يٌاطًيرىدالقًأخبرى عبدي

لو."وعنٍ،شمًحٍمىبفيزيدا األخيًرفيكمكضكعهالأصؿى حب اففقاؿ:"أماحديثي ابفي أردؼى ـ  ،ث
 األكًؿقدركمعفأنسو الليعنو–كحديثي ،(3)"ىرمٌغيًرحديًثالز مفٍيصح كلـٍ،-رضيى
في"ميزاًفاالعتداًؿ" الحديثيفباطبلف"كقاؿالذىبي  ح،:"إف  قكلىوابفي فيكنقؿى ،(4)و"انً"لسىجرى

فيالثٌ الٌكأضاؼى خطأهانيفقاؿ:"كالحديثي عفابًفأبيذئبو حب افى دىهيلوابفي ،بلشؾبً،ذمأكرى
الٌفينظري في"الغى،ذمأكرىدىهلوعفمالؾفيمىفدكنىو.كأم االخبري الدارقطني  رائًب"أن و:فقدذكرى

                                                           

 (.3/100(ابفالًعماد،شىذىراتالذىبفيأخبارمفذىىب)(1
الحنفٌية(2  (.223)ص:(المكنكم،الفكائدالبيٌيةفيتراجـً
 .1153(ترجمة2/438(ابفحب اف،المجركحيف)(3
 (.8/335(،كابفحجر،لسافالميزاف)4/300(ينظر:الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(4
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بوعفمالؾ فيو،"تفردى ـى فيحديث،كأنوكىًى عميوحديثه ابًفحب (1)كدخؿى سندى راجعتي ،اف.ثـ 
الراكمعفىشاـضعيفن،فيحديثالغىنـً الحديث،اجدنافكجدتي بكضًع -،كصفىوالدارقطني 

اللًىػػػػػػػػػك بفمىكعبدي يزيد بالكذبً–شالنيسابكرٌمحمًبفي الذىبي ،متيـه قاؿى 2)-كما فبىرئى،(
.(3)ًتو"يدىعيىشاـمف

المى أم تيمثىؿي ثىؿي :"مى أن وحىلأكليوخىالييدرى،رًطىكأٌماحديثي آخريه".فالتحقيؽي ـٍ أ يره ديثه
يىرتقيبً،حسفه قد لوطرؽه فٍإيا كأنًّوكا  حة. إسناديهلىالصٍّ متنيومف،ىذاضعٍّؼى حسيفى فقد

أخرل حجرفي"الفى،طرؽو ابفي ـي اإلما بنسبًةالحديًثإلىالٌنبٌي،(4)ح"تكماقاؿى صمىاللي–كجزـى

                                                           

الًلالرازٌم،عفمالؾ،عفالزىرٌم،عف(1 بفعبيًد فيالحديًثمفطريًؽىشاـً الدراقطني  ـي اإلما (كذاقاؿى
حٌباففي"المجركحيف")-رضيالليعنو–أنس في"اإلرشاًد"-ـكماتقد –(2/438،ركاهابفي ،كالخميمي 

(2/654 مىالؾ".ككافى عىفمىالؾإاٌلًىشاـ،كركاهًبًيمىذىافكأنكرىهأصحابي يٍرًكهأحده ـٍ عقبىو:"ل (،كقاؿى
كلعفاألىثباًت،فمم ا فيالركاياًتكييخًطئإذارى ـي يىًي فيحكًموعمىىشاـالرازٌم:"كافى حٌبافقاؿى ابفي

مخالف ىذاكثرى بركايًة الرازٌم الًل بفعبيد ىشاـً بتفرًد يصرحي فالخميمي  ًبو". االحتجاجي بطؿى األثبات، تيو
فيمختمًؼ عمييـاألسانيد،كتبلميذهكثره مفالمكثريف،كًمم فتدكري مالؾ،كاألخيري الحديًثعفاإلماـً

فٍ تفرٌدهعفشيخو،حتىكا  ييحتمؿي بقٌيةالثقاًتاألمصاًراإلسبلمية،فكيؼى كافى ثقةن،لكفأيفى عد هالبعضي
ىذاىكالذم عميو،كلعؿ  مالؾاآلخريفقدأنكىركاالحديثى أصحابى ىكبيذاالحديث،بؿإف  انفردى حيفى
الكىىـفي كينظر:عبدالكريـالكريكات، بمخالفًتواألثبات. اًنو،كيقكالًف حٌبافكالدراقطنييكٌىمى جعؿابفى

ار)ص:ركا  (.392ياًتميختًمفياألىمصى
2)( الميزاف لساف حجر، ابف مىحًمش5/42( بف يزيد بف الًل "عبد "المساف": في حجرى ابفي سٌماه كذا ،)

اًفي"ميزافاالعتداؿ") عفاء")4702(،ترجمة2/527الٌنيسابيكًرٌم"،بينىمى (،1/363،ك"المغًنيفيالض 
اسـى:"عبدالًلاب3243ترجمة قٍدجعؿى حجرى ابفى فيىًزيدمىحًمشالن ٍيسىابيكًرم"،كلـيقؿابفمىحًمش،فكأف 

فياألىلقاب" األلباًب في"نزىًة نفسو حجرى ابفي الحافظي ذكره كذا لو، لقبه أٌنو كالصكابي "مىحًمش"، جٌده
كسراٍلًميـجمىاعىة2534(،2/160)  ًمٍنييـ:عبداللبفيًزيد".،فقاؿ:"محًمشًبسيكيكفالميٍيممىةكى

(.8/336)سبؽذكرهعمرج(ابفحجر،(3
4)( البىاًرم فىتح حجر، ابف )7/6( دىاكد أبك الطيالسي  الحديثى كأخرجى حديث3/511(، كأحمدي2135(، ،

حديث19/334) ،)12327 الًل أبكاباألىمثاؿعفرسكًؿ في"جامًعو"، كالترمذم  –في"مسنىدييما"،
)-صم ىالليعميوكسم ـ في"المسنًد")2869(،حديث550-4/549،بابه (،حديث13/304،كالبزاري

6869، لـيىكيٍفًبالقىًكمٍّ يىحيىى،كى ،عىفأىنىسإالحم اديبفي كاهي،عىفثابتو نىعمىـيرى الى ًديثي ،كقاؿعًقبىو:"كىىذاالحى
الميتىقىدٍّميكف ٍنوي عى د ثى حى قىٍد عطي ةىكى بفي يكسؼي كىك حم اد، غيري أنسو عف ، ثابتو عف ركاهي بؿ : فقمتي ."

( أبييىٍعمىىفي"المسنىد" عندى ف ار3717-962(،حديث6/380الصف ار،كما عىطٌيةالص  بفي ،كيكسؼي
= 



 
 

238 

كسٌمـ ـي-عميو المكقٍّاإلما "إعبلـً في القٌيـً "سمسمًة،(1)ًعيف"ابفي في األلباني  الشيخي كساؽى
الحديثً ببلرىيببمجمكًعىذهالطرؽ"،األحاديًثالصحيحًة"طرؽى صحيحه ـ قاؿ:"فالحديثي .(2)ث

-بإطبلؽوىكذا–كبطبلًنو،بكضًعالحديثًكالذىبيٍّ،ميفابًفحب افىكعميوفحكـياإلما إفانصرؼى
فميستقيـ قدقٌدمت،إلىاإلسناًد ا أخرلىككمى الحديًثاألٌكًؿمفطرؽو متًف الفحاؿي كاللي–كا 

.-أعمىـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "متركؾ" حجر–ىذا: ابف قاؿ )ص:-كما التيذيب" "تقريب في .611 ترجمة مٍف7873(، أربعتييـ .
الليعٍنو–يًؽحم ادبفيىحيىاألىبىٌح،عفثىابتالبينىاًنٌي،عفأنسوطر الترمذٌمعقب-رضيى مرفكعنا.كقاؿى

حم ادى ييثبٍّتي عفعبًدالرحمًفبًفميدمأن وكافى مفىذاالكجو.كركمى ،غريبه حسفه الحديث:"ىذاحديثه
يقكؿ:"ىكًمٍفشيكخً كافى يىحيىاألىبىٌح،كى نىا".كقدتعٌقبوعمىحكموىذابٌشارمعركؼفتنظر:حاشيةبفى

كالتعديؿ"2) "الجرًح في أبيحاتـ ابفي ترجمىو قد البىصًرم، مىًمٌي الس  بىكر أبك يىحيىاألىبىح  بف كحم ادي .)
بقكٌم"،كأبكحاتـ:"البأ659(،ترجمة3/151) رعةى:"ليسى معيف:"ثقة"،كأبكزي فيوابفي بو"،.كقاؿى سى

ييخطىء"،كمافي"التقًريب")ص: حجر:"صدكؽه فيوماقالوابفي الحكـى .1509(،ترجمة179كلعٌؿ
 كجعؿى الًعمؿ"، في" أحمىدي ـي اإلما قاؿى كما الٌصكابي كىك ، مرسىبلن البصرٌم الحسًف عف الحديثي كمى ري كقىد

"ح في"العمؿ": الًل عبدي فقاؿى خطأ، المرفكعةى اديالركايةى حم  قاؿأخبرىنا الكىرىكاًنٌي، عفر بفجى ٌدثنيمحٌمدي
أنىس عف ثىابت، عف عنو–األبىٌح، اللي -رضيى الًل رسكؿي : قاؿى : قاؿى كسٌمـ-، عمىيو اللي -صٌمى كذكرى

عفالحى أىبيعٍفىذاالحديًث،فقاؿ:"ىكخطىأإٌنماييركلىذاالحديثي عبديالًل:"سألتي سًف".الحديث،قاؿى
بفسىمىمىةى،عف حد ثنىاحم ادي بفميكسى،قاؿى :حدثناهحسفي ،قاؿ:"حٌدثنيأبي،قاؿى مرسبلن الحديثى كساؽى

،كييكنس،عفالحسًف،عفرسكًؿالًل ،كحميدو أيم ًتي...فذكره".-صٌمىالليعميوكسٌمـ-ثابتو قاؿ:"مىثىؿي
ا "الًعمؿ"الدكتكركصي  محقؽي عمىالطريًؽالمرفكًع،كعٌمؽى المرسؿى الطريؽى لًلعٌباسفقاؿ:"رٌجحالمؤلؼي

كأحفظيمفرجاًؿالمرفكع،فحٌمادبفسىممةعفثابتأكثؽمفحٌماداألبٌحعف المرسًؿأكثؽي رجاؿى ألف 
الر المرسؿى جعؿى لذا يرسمكنىو، كثبلثتييـ نس، كيكي ميد، كحي ثابت، عف يركم مىمة سى كابف الثابت، اجحى

:"حم ادبفيىحيى نبمٌيفي"شرحعمًؿالترمًذم"فقاؿى رىجىبالحى ابفي رأًماإلماـأحمدذىبى المكصكؿ".كمثؿي
أنس عف حديثيو ثىابتمنيا عٍف أكىاـه لو عنو–األىبىٌح، اللي المىطر".-رضي مثؿي أٌمتي "مثىؿي ا: مرفكعن

يي ." مرسبلن الحىسًف عف ثىابت عف : )كالصكابي الرجاؿ كمعرفًة العمؿ عمؿ315-3/314نظر: شرح ،)
الشيًخاأللبانٌيفي"سمسمًةاألحاديًث1/151الترمذم) عندى (.كينظرالكبلـعمىالحديًثكطرقومفصبلن

 .2286(رقـ359-5/355الصحيحة")
العىالىًميف)(1  (.2/198(ابفالقٌيـ،إعبلـيالميكٌقعيفعٍفربٍّ
حيحة)(األلباني،سم(2  .2286(،حديث359-5/355سمةاألحاديثالص 
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 المبحث الثالث: 
واة المعّدلوَف بإفراِد صفِة التوثيؽ  الرُّ

ب الركاًة كصفًكتعديؿي ابفي ىيالمرتبةياألكلىفيالمراتًبالتيكضعيا مفردةو يـبصفةو
قاؿ:" ذى:ىتٌشىمراتبىعمىكالتعديؿًالجرحًفياأللفاظىككجدتيأبيحاتـلمتعديؿ؛حيثي قيؿىاكا 

الت(1)"يثوبحدًج حتىييفٍمٌمًيكفىتهبٍثىفهتقًميأك،ثقةهوإن لمكاحدً المفردةي األلفاظي أٌما كجدتيو. ي
استخدىميافيالتعديًؿفىًيي:

 المطمب األوؿ: قولو في الراوي "ثقة":
المي فياصطبلًح ثًحدٍّكالثقةي ىك العدالةًجمعييىاٌلذميف: بيذيفكالضبطً،بيفى كالحكـي .

شركطو تكفًر بعدى ،األمريفلمراكميككفي أبكعمرك ـي اإلما قاؿى فيو. بفالٌصبلحفياكصفاتو
الحديث":""النكعً "مف"عمكـً شترطيييوأن ىعمىقوكالفًالحديثًأئمةًماىيريجىأجمعىالثالًثكالعشريفى

،عاقبلنا،بالغنا،مسممنيككفىأفٍوكتفصيميركيو،يىالمىاضابطن،عدالنيككفىأفٍوبركايتًحتج ييفيمىفً
و،حفظًمفٍثىحد إفٍاظنحافًؿ،غف ميرىغياظنمتيقٌركءة،الميكخكارـًسؽًالفًأسبابًمفٍاسالمن

فٍو.كتابًمفٍثىحد إفٍولكتابًاضابطن اعالمنيككفىأفٍذلؾىفيومعىالمعنىاشترطىثبًحدٍّييكافىكا 
.(2)"أعمـعاني،كالليالمىحيؿيبمايي

د أىحى عفكؿٍّ ييحمؿي ليسى ديفه ـى العم ىذا ف  ،كا  الٌرحمًف عبدي ال":يقكؿميدًمىبففكافى
أكلىاألمكًرفيالتحٌرزًأحكؿٍّعفثييحدٍّرجؿهاأبدناإمامنيككفي ف  الًل،كالٌتكٌقي،د".كا  ىكديفي
كجؿٌ– مفأٌمأحدو،الذمحمىموالٌنقمةيخمىفناعفسىمىؼ-عز  اليقبؿي ،كعميوفيذاالدٍّيفي كقدبك بى

أبيحاتـفيكتاًبوال ابفي ـي قاؿ:"اإلما ميؿ"الجرحكالتعديؿ" يفًالدٌمفياأن خبارًاألفيبابهجى
قاؿ:"،يكقٌكالت زًحرٌكالت  ركافانظييفهدًاألحاديثيذهىىماإن قاؿيييكافىثـ ركلبسنًدهإلىابًفسيريفى
يافإن ىذهاألحاديثًتأخذكفىفٍم ركامًانظيبابًالشٌامعشرىيىقكااللىات .كفيركايةو:"ايكنىذيتأخيفٍعم 
التيينبغيتكٌفري.أم (3)"ـكيينًدًمفٍ ابفأبيحاتـفياىذهالصفاتي ـي ىافيالٌناقمًةفقدذكرىىااإلما

ورسكلًكعفٍ-كجؿ عز –اعفاللًنىذمجاءىىكالٌيفيالدٍّاكافىكلم فقاؿ:"،"تقدمًةالجرًحكالتعديؿ"

                                                           

 (.2/37(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
الحديث)ص:(2  (.104(ابفالٌصبلح،عمـك
 (.2/15)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(3
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معرفتيعمينىحؽ ،كاةًالرٌبنقؿً-ـوكسم عميىالليصم - كالبحثًاقمةًعفالن حصيالفىككجبى،يـا
ثباتيعفأحكالً دالةًالعىيوحكـيقتضًايىم كايةمًفيالرٌبتًكالث ،دالةًالعىاىـبشرائطًذيفعرفنىالٌيـ،كا 
كحفظو،كلكتقٍكرعوأىؿىينيـ،دًبًماءىعميـ،أنفسًيفًأمناءىكنكايكيأفٍبً،وتًكركايىالحديثًفينقؿً
تقافو،لمحديث ،بلتًفىالغىمفكثيرهيـشكبييىاليؿ،كتحصًتمييزوأىؿىكنكايكيكأفٍيو،فًتوبٌكتثوبًكا 

ـيعمييـغمبيتىكال .(1)"كطاتغميباأليييـعمىوشب ييكالعكه،ككىكهحفظيقديمافًاألكىا

عف،لراكمأم افياشتراًطالضبًطفيا الضبًطعمىقىكًؿالبىعًض؛إٍذالذمينزؿي أكتماـً
فيو"ثقة" الضبًطالييقاؿي بو،كصدكؽ،إن ماييطمؽيالٌنقاديعميوألفاظناأيخرل،تماـً كغيًر،كالبأسى

سيأتي مم ا الل–ذلؾى -إٍفشاءى عر ؼى ـي.كقٍد الص حيحىرحجىابفياإلما "بأن ويمىالحديثى ركاه: ا
بط"،ؿهدٍعى الضى ـ  (2)تا مسألةه،الضبطًكمسألةي. كالىيمنضبطةه،ةغيرمط ردى،نسبيةهكتماًمو

فيالحفظًبؿكحافظنا،الراكمثقةنيككفيفقدٍ،تمامنا فيالكى،جببلن يقعي ـ  ث كالخطأكالضبًط ،ىـً
قىال ذماليى بشره منو ـي في.طسم يقكؿي الذىبي  ـي أىن والكاإلما الثقًة مفحدٍّ "كليسى "المكًقظىة":

المعصكـ،كالييخًطئ،يىغمطي غيري ـيمفذلؾى عمىخطأ"،فمىفذىاالذميسم .(3)الذمالييقىر 

الد نيافيالحديثً ـي كىكإما البخارم  ـى اإلما ،لالذمالييجارى،الحفظًكجبؿي،فترلمثبلن
عى قدكقعىفيياوكيتعقىبي،يومىييستدرؾي الرحمًفبًفأبيوومانقمىكمنٍ،العمماءيفيأكىاـو عبدي ـي اإلما

أبيو عف "بيافًكأبيزرعةى،حاتـ البيخطىفي إسماعيؿى بف محم د تاريخًأ في .مثبلن(4)و"خارٌم
ـىاكمنيامى أبيحاتـيىفىستىرلمثبلناياىذاالبحثًفيثنىتقد  أبىابفى ،كالبخارم ،زرعةىاكأبى،اهتعقبي

منيـ.كقي األربعًةىؤالءآخرى أحدي ركاًةالحديثًأكيتعقبي فيكؿٍّ ذلؾى اميمى،بؿكأئمتو،ٍؿمثؿى
نىيـ.كضبطً،ـيًحفظًقكةيبمغتٍ إن نا ـ  بتكثيقًث البعضي حكـى ركاةن ،ـيًرل آخركفى فييـ كقاؿى

مفاألك،"صدكؽ" الثانيةىأقؿ  أف  اٌلذمكصفىو"بالصدكًؽ"قد،لىفيالضبطًكالمعمكـي فقديككفي

                                                           

 (.1/5(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(1
العسقبلنٌي:في(2 حجرى ابفي ـي اإلما الضبًط،ميتصًؿ(فقاؿى تاٍـّ اآلحاًد:بنقًؿعدؿو الحديًثالمىقبكؿ:"كخبري أقساـً

في الًفكىر نيخبًة تىكضيًح في الن ظًر نيٍزىىة ر، جى حى ابف ًلذاتو". الصحيحي ىك شاٌذ، كال ، ميعم ؿو غير الس نىًد،
 (.66مصطمًحأىًؿاألىثر)ص:

 (.78(الذىبي،الميكًقظىة)ص:(3
عفالنسخًةالقديمًةالكحيدًةالمحفكظًةفيمكتبًةأحمدالثالًثبإستانبكؿ)رقـ(كىككتابه(4 مطبكعهكميصٌححه

مىاكقعىفيواإلماـي624 اًنٌي.كمكضكعيوبىيافي (،بتحقيؽكتعميؽالشيخعبدالٌرحمفبفيىحيىىالميعمٍّمٌياليىمى
عمييا ٍرعةمفتاريًخالبخارٌم.البخارٌممفخطأأكشبيةوفيالٌنسخًةالتيكقؼى  الٌرازٌياف،أبكحاتـ،كأبكزي
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 تاـ  ضبطو عمىعدـً منوأكىامناتدؿ  ،-ععميواألكؿمًمم الـيطٌ–عايفى أكالن مم اييعضديماقمتي
.-كالليأعمـ-،كتمامونسبيةن،مفككًفمسألةالضبطً

ـيعبديالرحمفً فييـاإلما مفركاةوقاؿى .ة"قىبفأبيحاتـ:"ثًكىذهنماذجي

 ،ؿامِ كَ  يوأبِ  ،ادبَّ عَ  بف الوتَ طَ  :عف روى ،ازيّْ الرَّ  يثِ المَّ  بف دَ أحمَ  بفُ  فُ سَ الحَ ":الراوي األوؿ
.(2)"قةثِ  وىو وعنْ  كتبتُ ،(1)سيّ رْ النَّ  عمىاألَ  وعبدِ 

 الراوي: قاِد فيأقواؿ النُّ  -

 أىعثٍربعدىبحثو ـٍ لو:أحديكل الذىبيٌىاًسكلعمىثبلًثتراجـى ،كاأليخرللميغٍمطىام،عندى
" : الذىبي  فقاؿى مفًمح: ابف الديًف لبرىاًف سىًمعىكالثالثةي اًفظ،كسىميبفًإبرىاًىيـ: اللًكعبدىالحى

كىعىنوي.ماييكأقرانى،يرمٌكارًالقى سىفأىبيك: أم ا،(3)"كثمانيفسبعوسنةىماتى.كطائفةاف،القط الحى
فيوميغٍمطامفقد ابًفأبيحاتـو قكؿى مفًمح:"،(4)نقؿى الدٍّيًفابفي برىافي يعني–إمامناعىفنقؿكقاؿى

ٍنبىؿ حى ابفى ـى .(5)"أىٍشيىاء-اإلما

                                                           

كل(1 عبًدالٌرحمًفبفعبًداألٍعمىىبفحم ادبفنىٍصر.رى كزٌمفي"كشًؼالنٍّقاب":"الن رسٌيلقبي الجى ابفي (قاؿى
اسميونٍصر،فقالٍتالقبطينىٍرس،كالٌنبىطيإذا لجٌده؛ألن وكافى اًلؾ،كالمقبي أراديكاأفيىقيكلكاقىالكانىٍرًسٌي،عٍفمى

كلديهإليو".ابفالجكزم،  .1464(،442كشؼالنٍّقىاب)ص:فبقيٍتكنيًسبى
 .5(،ترجمة3/2ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
.198(،ترجمة6/734)سبلـالذىبي،تاريخاإل((3
ابًفأبيحاتـ:"قالىوالعبدرٌم"،(4 كبلـً عقبى :"كأن وإقحاـ".كقدقاؿمغمطىام(كقاؿى الكتاًبقائبلن محقؽي فعم ؽى

يىقع ـٍ ٍفل رازي ا.ينظر:ابفقيطمكبيغا،الثقاتًمم  الذىبي  أبيحاتـ،ثـ  ًزٌم"،بينمانسبىوابفي فينسًبو:"المىٍركى
 .2743(،ترجمة3/346فيالكتًبالٌستة)

أمالح(5 "قىاؿى القكًؿ: كتتم ةي بفأحمد( باحفييا-سفي بفالص  مفالحسًف ٍقعىةن ٍنبىؿري بفحى ًإلىأحمدى دفعتي :
:عافىاهياللي قٍدأحنىٍتو.فىقىاؿى فىظىيًرهكى ذٍتوريحه :قٍدأىخى أىبىاعمٌي؟فىقمتي تركتى :كيؼى مسأىلةهيٍسأىلوعنيىا،فقاؿى

بف أحمدى سًمعتي ليًذًهاألٌمة.كقاؿى ييقىاؿلوأىبيكبقاؤيهيصبلحه ييحدٍّثي بالرٌمرجؿه فىقاؿى لويًإنسىافه ذيكرى حنبىؿكى
رعة،أستكدعيوياللي،حفظىواللي، رعة،أىبيكزي أىبيكزي عميو: كىالمٍنًكًر ميجيبنا لويأحمدي زٍرعىةتٍكتبعنوي؟،فقاؿى

ألبيز ذلؾى فىبمٌيةوأىعمىىالليكىعبىو،نىصرىهالليعمىأعدىاًئو.فىذكرتي قعتي :ماكى قديكًميعميوفقاؿى رعىةبعدى
المٍقًصد مفمح، ابف لي". أٍحمدى اًء ديعى ببركًة ك كأنجي منييـ كييسٌمميني اللي ًني فىييخٌمصي الد عاء ىذا ذكرتي ًإال 

أحمىد)  .322(،ترجمة1/309األىرشىدفيًذكًرأصحاًباإلماـً
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فيالمستدرؾ" الحاكـً في"رجاًؿ الشيخمقبؿالكاًدعٌي ترجمىو عمىنقًؿ،كقد يزٍد كلـ
.(1)قكًؿابًفأبيحاتـفيو

:وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،الراويخالصُة الحكـِ عمى  -

ٌنيماامىكأ حكمناعميوكا  البًفأبيحاتـو،كجدتي لىو،ًسكلماكافى أماأبيكه،فىيبقىىالقكؿي
فىمىاذكرىه.
 ،ركْ ِر بف بَ شْ بِ  :ى عفرو  ،ّي الُجَذاِميُّ مِ أبو عَ ،(2)ُف بُف عبِد العزيِز الَجَرويُّ سَ الحَ ": ثانيالراوي ال

 ،سَّاف. سمعُت منو مع أبييى بف حَ حْ ويَ  ،يّ رِ افِ عَ ى المَ يَ حْ وعبِد الل بف يَ  ،ةمَ مَ ي سَ بِ رو بف أَ وعمْ 
 .(3)"قةوىو ثِ 

 

 
                                                           

اكـفيا(1  .573(،ترجمة297لميستدرؾ)ص:(الكىاًدعي،رجاؿالحى
"الجى(2 نسبتو في كقعى كقد اختبلؼهكًرى( ٌم" قيرل مف قريةو إلى النسبةى أف  األكؿ: قكليف: تيسم ى ًتنٍّيسعمى

ًتنٍّيس:" ًكٌية"،كى رى الفىرىماكًدميىاط".زيرىةهًفيبىحًرًمصرقريبةهجى"الجى ابيفى مكم،مفالبٌرمى معجـالبمدافالحى
دبفتزكدبفًحشـبف(.2/51) ًرٌمبفعىكؼبفمىالؾبفأسكى األىعمى"جى كالثٌاني:أن يانسبةهإلىجدًه

ٍف مى نىرى ـٍ "مغمطام":"كلى اجالمزٌمفي"تيذيبالكماؿ"،كقاؿى باألكًؿأبكالحج  ذىاـ.كقاؿى مفجي ذىاـ"،بطفه جي
"الكما صاحبي إال المزم  قالىو ما إلى شيكًخنسبىو "أسماًء في ًدٌم عى بف أحمد أبك رأل لٌما كلعٌمو ؿ"؛

الجركم  اعتقدأف  مفقرلًتٌنيس، قريةو العزيزأبكعميالجركممفأىًؿ حسػػػػػػػػػفابفعبػػػػػػد البخػػػػػػػارٌم"
 قكؿى إلىالقرية،كرألفيالجممًةقريةنمفقرلتٌنيستسٌمىجركٌية،فاعتقدأف  أبيأحمديريديبومنسكبه

الجركٌمنسبةهإلىالقرية أف  فيوبيافي ابًفعًدٌمليسى كبلـى بجٌيد،ألف  فميسى كذلؾى ".تمؾالقرية،كلئفكافى
"إكماًؿ صاحبى لكف  كالراجح، ، المشيكري كىك ك"المباب"، ك"األنساب"، "اإلكمىاؿ"، بالثانيأصحابي كقاؿى

لـتيذيًبالكماؿ"ميغمطىامقد المزم  :"فيونظر"،كأف  القرية،كقاؿى إلىتمؾى لنسبتوالجركم  المزم  تعقبى
في"تيًذيبو" الًمزمٍّ قكؿى ميٍغمطىامتأٌمؿى :كلكأف  يسبقوبالنسبًةسكلعبًدالغنيالمقدسٌيفي"الكماؿ".فقمتي

،كالقٍطع؛فإفٌ أن وقالىياعمىالتمريًض،العمىىالجزـً ـى نسبةهإلىقريةولعًم ًكم  رى يقكؿ:"كييقاؿ:"الجى المزم 
كم". رى "جى تيذيبالكماؿ) مفقيرلتٌنًيسييقاؿليا: الًمزم، ترجمة197-6/196يينظىر: ابف1241(، ،

( اإلكمىاؿ )4/5مىاككال، األنسىاب الٌسمعاني، ،)2/50( المبىاب األىثير، ابف طبلب1/274-275(، ،)
ال إكماًؿكطالباتمرحمة مف الساًقطة التراًجـ سعكد، الممؾ جامعة كالحديث، التفسير شعبة ماجستير،
(.87-84تيذيًبالكماؿ)ص

 .102(،ترجمة3/24(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
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 أقواُؿ النقاِد في الراوي:  -

تكثً عمى اتفؽى العمماءًيقًكقد مف عدده حى،دًاالٌنقو أبك كأبك،(1)ـاتًكىـ:
البىبى "مى،ارز كر بكٍ،(2)كننا"أميكأضاؼى أبك الخىكقاؿى "لىبٌلر عفٍؿ: مسائؿي أًتيىلـٍأحمدىو

غيريه يي،(3)"بيا قميبلن:كزادى،صرمٌالمًكنسىكابفي حديثيو كتىبى،"كافى أف ضىذكرى اعٍت،و
" كعىم رى
جبؿه،كالدارقطني ،(4) الثقًة، "فكؽى : فى(5)فقاؿى مثمىو نرى لـ كزىدنضٍ، كأبك(6)ا"بلن عبدً،

بأن و،اكـالحىاللً فو الميمفٍ":فكىصى الثٌأعياًف البى،(7)"قاتحدٍّثيفى كزاد:،غدادم كالخطيبي
الدٍّ أىًؿ مف كالفى"كافى مىيًف بالعبادة"ضًؿ، مكصكفنا بالكرًع، ذككرنا

الفر اء.(8) يىعمى أبي كابفي
 فىوي كصى بًبما الخىكصفىو الجكزمٍّيمىثميكم،(9)يبطًو ابفي مفكف،(10)ا خى كنعتىوي(11)كابفي

بقكلو: الذىبي  ـي اًدؽي"اإًلمىا الص  ؿ  حجرى،(12)"األىجى ،ؿهاضًفى،دهابًعى،تبٍ"ثى:كزادىكابفي
"كللىكرى مً:غدادمٌالبىيبيػػػػػػػػطالخىاؿىػػػػػػكق،(13)والبخارم  مػػػػػػ"حي ًإلىػػػػػػفمصػػػػػػؿى راًؽبعدىػػػػػػىالعػػػػػػرى

                                                           

 ،نفسالصفحة.ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((1
كىاهيعٍنو.ينظر:البٌزار،ا(كقاؿى(2 رى حديثو عًقبى ارالمىعركؼًبمسنىدالبىٌزار)ذلؾى (،239-18/238لبىحرالزخ 

.(263/238)ح
 (.86(التراجـالساقطةمفإكماؿتيذيبالكماؿ)ص(3
 .(1/442)يكنسالمصرلٌتاريخابفيابفيكنس،((4
بشيكًخالبخارٌمكمسمـ")ص:(5 مفكففي"المعمـً خى ابفي الدارقطنيٍّ قكؿى ًميؿ"،بدؿ(،فقا138(بينمانقؿى ؿ:"جى

بىؿ".  "جى
6) الحاكـً سؤاالتي الحاًكـ، يينظر: عنو". يىكتٍب ـٍ ل ألن وي "ال، قاؿ: عنو؟ يخرٍٍّج لـ "ميسمـ الحاكـي: كسئؿى )

خمفكففي"الميعمـ":296(193-192النيسابكرٌملمدارقطنٌي)ص ابفي قاؿى في"السؤاالت"،بينما .ىكذا
: باإلخراًجليـ،كقد"مسمـلـييخرجعنو،قاؿى البخارم  انفردى ال،كلـيكتيبعنو".فيكإذفمفالركاًةالذيفى
ا.  ركللوفيأصكلواحتجاجن

 (.86(التراجـالساقطةمفإكماؿتيذيبالكماؿ)ص(7
8) كالمىكت،ثـ  ٍفلىـيىٍردىعويالقرآفي يىدىيو،(كمفأقكالوالمشيكرًة،التيسىارٍتبيىاالر كبىاف:"مى بيفى تناطىحٍتالًجباؿي

يىٍرتىدع" ـٍ  (.311-310-8البىغدادم،تاريخمدينًةالس بلـ).ل
 (.1/361(ابفأبييىعمى،طبقاتالحنابمة)(9

 .1593(،12/128(ابفالجكزم،المنتظـفيتاريخالممكؾكاألمـ)(10
 .113رجمة(،ت137(ابفخمفكف،الميعًمـبشيكًخالبخارٌمكمسمـ)ص:(11
 (.334-12/333(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(12
 .1253(،161(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص(13
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أى عبدًقتًؿ بًف ًمٌي عى فمـٍالعىخيو زىيىزيز، كخمسيفى سبعو سنةى بيا تيكفيى أف ًإلىى العراًؽ ًفي ٍؿ
.(1)كمائتيف"



 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

عبًدالر كقدٍ،تيىكثقةهباتفاًؽمفأكرىد يؽ.كثًعمىالت ،كأبيوفيو،حمفاتفؽىقكؿي

لى فيالجىكالتجريحًيفي"التعديؿًاجًالبىأىبكالكليدوكقدترجـى عنوالبخارم  امًعًلمىٍفخر جى
عبدى،يح"حًالصٌ أف  فيو"ثقةهصدكؽ"كذكرى ،(2)الرحمًفبفأبيحاتـقاؿى ابفي ككقكًلوسكاءقاؿى

مفكففي "الميعًمـ"خى
أثبىت ومفمطبكًع"الجرًحكالتعديؿ"ك،(3) ،التييو"ثقة"كماقد مٍفًأن وقاؿىما

صدكؽ"، ىك"ثقة أك المفظًة، ىذه بزيادًة كانٍت مفكف خى كابًف البىاجي، اإلماميف نسخةى فمعؿ 
-الليأعمـ–خطأننيٌساخ ابًفأبيحاتـزارالبىاجياألستاذأحمدلبؽىكتابًمحقٍّ.لكف  قدعىزاقكؿى

 كالتعديؿ"، "لمجرح الٌفسًنىلفيو منو نقمتيالمكضًع ىنىذم كتبىو إف  ـ  ث الترجمة، بدايًة في ا
التيترجمتٍ كالتعديؿ كالجرًح الرجاؿ، قدٍتراجـ "ثقةه"نقمتٍلو، فيو قكلىو أبيحاتـ عفابًف

فحسب.!

 وابفِ  ،ةينَ يَ عُ  بف يافسفْ  :فعَ  وىرَ  .(4)يّ انِ رَ فَ عْ الزَّ  احِ بَّ الصَّ  بف دمحمَّ  بف فُ سَ الحَ الراوي الثالث: 
  بيأَ  عَ ػػم وعنْ  كتبتُ . يّ ػػػعوالشافِ  ،يّ ارِ زَ الفَ  ةَ اويَ عَ مُ  بف ومرواف ،يّ قفِ الثّ  ابِ ىَّ الوَ  وعبدِ  ،يّ دِ عَ  بيأَ 

                                                           

 (.311-310-8(البغدادٌم،تاريخمدينًةالسبلـ)(1
فيالجامًعالصحيح)ص(2 عنوالبخارم   .228(،482(الباجي،التعديؿكالتجريحًلمىٍفخر جى
 ،نفسالصفحة.ؽذكرهمرجعسب(ابفخمفكف،(3
لوالز عفىرىانٌي،مفأىؿبغدادى،كزىعفىرىانٌيةالتينيسبٍتإليياقريةهمفالس كىاد".ابفحٌباف،(4 حب اف:"يقاؿي ابفي (قاؿى

8الثقات) /177( الٌسبلـ" مدينًة "تاريخ ًمٍف ترجمًتو في الخطيبي كقاؿى الز عفىرىاًنٌي8/421(. "كدربي :)
الجكزٌمفي"المينتىظىـ")المسمكؾي ابفي (.12/159ًفيومفباًبالشعيًرًإلىىالكىرًخإليوييٍنسب".كمثميوقاؿى

( ا أيضن السبلـ" في"تاريخمدينًة البغدادم  الخطيبي ب اح8/424كقاؿى الص  بًف ًد بفمحم  الحسىفي "قاؿى :)
"الرسالًة"عى كتابى االز عفىرىاًنٌي:لم اقىرأتي اأىناًبعىربٌي،كمى :مى ًلي:ًمٍفأٌمالعرىًبأٍنت؟فقمتي مىىالشاًفعٌي،قىاؿى

 أف  كٌمو مفذلؾى يجتمعي : قمتي القرية". ىذه سيدي فأنٍت ًلي: فقىاؿى الٌزعفرىاًنٌية، ليا: ييقاؿي قىرية، مٍف إاٌل أنىا
تيسم ىالزعفر إلىقريةو منسكبه الزعفراني  بفمحٌمدى لو،كجكابوكقد–اني ةالحسفى الشافعيٍّ كيؤكديهسؤاؿي

قميؿ إليو.-نقمتييماقبؿى منسكبه الزعفرانيٍّ دربى ،كأف 
 –ك"الز ٍعفىرىانٌي نكف األلًؼ كبعدى كالراًء الفاًء كفتًح الميممًة العيًف كسككًف الزام إلى–بفتًح النسبةي ىذه

ألن والز ٍعفىراني ة،كىيقريةهبقرًببغداد، الز عفرانٌيمنسكبةهإلىىذااإلماـً تيسم ىدربى كالمىحم ةالتيببغدادى
= 
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 .(2()1)"قةثِ  وىو
 الراوي: أقواؿ النقاِد في -

أحمىدي:" ـي اإلما دكؽ"،(3)"يرإالالخىيعنويغنًمىابىمىقاؿى اتـ:"صى أبكحى ،(4)كقاؿى بينماقاؿى
": القدر".(5)"ثقةالن سائي  جميؿي مىسمىمةيبفالقىاًسـ:"بغدادمٌّ كقاؿى

(6)،": الثقاتًمفثقةهكالعيقىيمي 
.(7)"بشيءوأحدهفيويتكمـٍكلـٍ،مشيكره

المينىا ابفي قاؿى حب اففي"الثقاًت"،(8)ًدم"ككقكًليـبتكًثيقًو ابفي "،كذكرىه اراكينكافىكزاد:
مىوي،(9)"عميوتكلىالقراءةىذميىكىكالٌ،الشافعيٍّكرعندىكأبكثى،أحمديحضرييىككافى،لمشافعيٍّ كترجى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيا".ينظر:الٌسمعاني،األنسىاب) ـى اإلماـي2/74(،ابفخٌمكىاف،كفي اتاألىعيىاف)3/153أقا (.كقٍدعكسى
ًإليو". فىنيًسبى ببغدىاد الز ٍعفىرانٌي دربى يسكفي "كافى فقاؿ: )الذىبي  تاريخاإلسبلـ كتعقبىو6/70الذىبي، .)

( الكيبرىل" الشافعي ة في"طبقاًت 2/114السبكي  أف  يىقصدي كافى مىا إذا الذىبٌي اإًلماـً مرادي يصح  كقد .)
مفكففي"المعًمـبشيكًخالبخارٌم ابًفخى عندى سًفالزعفرانٌي،الالعكس.ككقعىتصحيؼه إلىالحى نيسبى الدربى

الزعفرانٌي".134ـ")ص:كمسم دكاديالزعفرانٌيببغداد"،كالصكاب:"دربي  (،فقاؿ:"كىكالذمإليويينسبي
 .153(،ترجمة3/36ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
مفأىصحاًبىذهالمىحى((2 أفضؿي يقكؿ:"مىاعمىىىىًذهاألىرًضقكـه الزعفراني  بفيىحيى:سمعتي ـي إبراىي ابًر،قاؿى

 الًل رسكًؿ آثارى كسم ـ–يت ًبعكفى عميو اللي كأىًمو-صمى الكبلـً ذـ  اليىركٌم، تىٍندًرس". ال كىي كيكتبيكنىيا
(2/266-267.) 

 (.8/421(البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)(3
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(4
 .127(،رقـ65ائٌي)ص:(الٌنسائي،تسميةمىشايًخالن س(5
(طبلبكطالباتمرحمةالماجستير،شعبةالتفسيركالحديث،جامعةالممؾسعكد،التراجـالساقطةمفكتاًب(6

 (.117إكماًؿتيذيًبالكىماًؿلميغمطىام)ص:
 (.2/318(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(7
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((8
بالمغًة،8/177(ابفحٌباف،الثٌقات)(9 منو،كالىأبصري يىكٍففيكقًتوأفصحي ـٍ ًإن ول عبًدالبىٌر:"ييقاؿي ابفي (.كقاؿى

اختىاركهلقراءًةكتًبالشافعٌي".ابفحجر،تيذيبالتيذيب) البغدادم 2/318كلذلؾى (.كقدركلالخطيبي
 الشافعي  عمينا "قىدـى قاؿ: الزعفرانيٍّ الحسًف إلى بإسناًده ـٍ فم لكيـ، يىقرأ ٍف مى التًمسكا : فىقىاؿى إليو، كاجتمٍعنىا

مف اليكـى نٍّيألتعجبي كا  ًفيكجييشىعرىة، كىافى مىا سن ا القكـً أحدىثى غىيرمككنتي عميو يقرأي يىجتىرئأحده
كم يا، عميوالكتبى سىارىتييكمئذ،فقرأتي مفجى يىدمالشافعٌي،كأىتعجبي فإن وانطبلًؽلسىانيبيفى إالكتابيفى

الصبلة".البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ) المنىاًسًؾ،ككتابى مينا،كتابى  (.8/421قرأىىمىاعى
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الٌصحيحً رجاًؿ "،الكىبلبىاًذٌمضمفى كىلكأضاؼ: ارم عىنويرى جٌفيالبيخى ،اقبًلمنىكا،يىادًجكىال،الحى
البىاًجيفي"الٌتعديًؿكالٌتجريح"،(1)"كثيرىةكمكاضعى،كالط بلؽً البىٌر:،(2)كمثميوفعؿى عبًد ابفي كقاؿى

.(3)"امأمكننثقةنيبلنبًنىككافى،لمشافعيٌوكتفق ،كويرىفتىالعراؽًأىؿًمذىبًإلىيذىبيكافى" كجعمىوابفي
أىٍحمىدإمامناعىفٍكركل.ديـالقىوكتابىالشافعيٍّعفكلرىكزادى:"،أبييىٍعمىفي"طبقاًتالحنابمًة"

م دأىبيكذكرهفيما في"المينتىظىـ":"،(4)ؿ"بٌلالخىميحى كزمٍّ الجى ابفي ،(5)"ثقةكافىكقاؿى كترجمىوالس بكي 
الكيبرل" :"،في"طبقاًتالشافعي ًة كىاةًأحديكقاؿى ًميبلناًإمىامنكىافى،القىًديـري افصيحن،اثنميحدٍّ،افىًقيينجى

الفيقياءً،(6)"اثبتنًثقىةن،ابميغن مىةشيخي العبل  ـي فقاؿ:"اإلما ميقد منا،كالميحدٍّثيف،كىأثنىىعميوالذىبي  كافى
ديث كالحى الركايةً،ثقةنجميبلن،فيالفقًو ؿً،عاليى المىحى البيمغاء"،كبيرى مفالفيصحاًء ىذا،(7)كافى

الحف اظ"ىيك:"،فيالسٍّيىر" :"،(8)"بيرالكىالفقيويالحافظيكفي"تذكرًة حجرى عنوابفي صاحبيكقاؿى
الميناًدم(9)"ثقة،وشيكخًمفالثانيةًالطبقةًفيوكىشارىكقد،الشافعيٍّ ابفي محم ،.كقاؿى ػػػػػػػػػكى بفادي

ًميٌ الحضرى الًل مىخمىد،عبًد ابفي "ماتىكابف،ككذا ستيفىسنةى،شعبافىمفيكـوآخرىقىاًنع:
كأربىعيفكمائىتبينىمافي"ثقاًت"ابًفحٌباف:،(10)"مائتيفكى سنةىتسعو كمثموفي"أنساًب"،يف""ماتى

ىذاالذمذكراهإن ماىككفاةيالحسفبفالٌصٌباحالبٌزار،(11)السمعانيٌ أف  الالحىسف،كالٌصكابي
صاحبالترجمة.الٌزعفىرىاًنيٌ

 

                                                           

 (.1/163(الكبلباذم،رجاؿصحيحالبخارم)(1
حيح)(2 فيالجامًعالص  لوالبخارم   (.2/479(الباجي،التعديؿكالتجريحًلمىفخر جى
 (.2/318لتيذيب)(ابفحجر،تيذيبا(3
 (.1/370(ابفأبييعمى،طبقاتالحنابمة)(4
 (.12/159(ابفالجكزم،المنتظـفيتاريخالممكؾكاألمـ)(5
 (.2/114(الس بكي،طبقاتالشافعي ًةالكيبرىل)(6
 (.12/264(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(7
 .543(،ترجمة2/525(الذىبي،تذكرةالحف اظ)(8
 .1281(،ترجمة163ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((9

تاريخمدينةالٌسبلـ)(10 البغدادٌم، الحف اظ2/74(،ابفخٌمكاف،كفٌياتاألعياف)8/421( الذىبي،تذكرة ،)
(.2/319،كتيذيبالتيذيب)1281(،ترجمة163(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:2/525)

 (.3/153(،الس معىاًني،األىنسىاب)8/177)(ينظر:ابفحب اف،الثقات(11
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:وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

الشافعيٍّ ركاًةفقيًوالقىديـ،ىكصاحبي عمىفصاحتوً،كأثبتي ثقةهيكادي،كببلغًتو،متفؽه
مم فأيجًمعىعمىتكثيقو ،يككفي أحده ذكره بىحثي–بؿما رح.ك-حد  أبيًبجى ابًف قكؿي قداجتمعى

جعموصدكقنا.،كأبيوعمىتعًديمو،حاتـو أباحاتـو أف   غيرى

أبيحاتـفي"الجرًحكالتعديؿ"::رابعالراوي ال ابفي  ةَ انَ شَّ عُ  أبو ،صريّ المِ  فمِ ؤْ يُ  بفُ  يُّ حَ " قاؿى
 :عنو روى .افػػػػػػػػػػػػقظَ يَ ال يبِ وأَ  ،امرعَ  بف ةقبَ وعُ  ،روعمْ  بف اللِ  عبدِ  :عف روى .(1)ريّ افِ عَ المَ 
 .(2)"ذلؾ يقوؿُ  بيأَ  سمعتُ  ةيعَ يِ لَ  وابفُ  ،ارثِ الحَ  بفُ  وعمرو ،مرافعِ  بف مةُ رمَ حَ 

"عًكى   في ح الِ اف بف صَ مَ ثْ ى بف عُ يَ حْ يَ  وحدَّثنا عفْ  ،وسمعُت أبي يث":دًالحىمؿًقاؿى
، َحيُّ -دة، ومعجمٍة مشدَّ الميممةِ  ضْـّ ب-ة َة، عف أبي ُعشَّانَ يعَ يِ لَ  بيو، عف ابفِ أَ  ّي، عفْ صرِ المِ 
وميـٍ  ،وسكوِف الواو ،بتحتانيٍة مضمومة-، بُف ُيؤِمف -دةوتحتانيٍَّة مشدَّ  ،مةبفتِح الميمَ -

 : -ـيو وسمّ ى الُل عمَ صمّ – اللِ  رسوؿُ  ّي؛ قاَؿ: قاؿَ نِ امر الجيَ َة بِف عَ قبَ ، عف عُ -مكسورة
أبو محمَّد:  قاؿَ ".بذِ بي: "ىذا حديٌث كَ أَ  قاؿَ متـ النَّار"."لو كاَف فيُكـ موسى وعَصيُتموني، َدخَ 

.(3)"ةقَ ثِ  ،"أبو ُعشَّاَنة

 :اويأقواُؿ النُّقاِد في الرّ  -

مىعيففيماركاهعنويالداًرميٌ ىيـ:ابفي بتكثيًقًوجمعهمفالن قاًد قاؿى
كاهي(4) فيمىارى ،كأحمدي

الل عبدي ابنيو يعقك(5)عٍنو كالفىسىكم  أىًؿ، مف التابعيف ثقاًت ًعداًد في ذىكرىه سيفياف، بفي بي

                                                           

("المىعىاًفرم:بفتًحالميـ،كالعيًفالميممة،ككسًرالفاًءكالراء،ىذهالٌنسبةيإلىالىمعىاًفر".السمعاني،األنساب(1
(5/333.) 

 .1229(،ترجمة3/276(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 .1945(،مسألة237-5/236(ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)(3
 .1229(،ترجمة3/276.كالجرحكالتعديؿ)933(2/265(محٌمدعثماف،مكسكعةيتاريًخابًفمعيف)(4
لو:أي ماأكثؽ:أبكقىبيؿ،أكأبكعيش انة؟فقاؿ:"كبلىماثقة".أحمىد،الًعمؿكمعرفةيالرجاًؿ)(5 (،2/480(كقيؿى

3151. 
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اتـابفحب اففي"الثقىات"،كخر جحديثىوفي"صحيًحو"،كعم ؽ:"مٍفثقاًت.(1)ًمصر كذكرىهأبكحى
ار" في"مشاىيًرعمماًءاألٍمصى "،كمثمويقاؿى حجر،(2)أىًؿمصرى .(3)كابفي

"صالحي الرازٌم: حاتـ أبك العب اد"(4)الحديث"كقاؿى "مفى بككنو كزمٍّ الجى ابفي كنعتىوي ،(5)،

ًبكصفًومف"أحباًراليمف" .-ككبلالكىصفيفبمعنىن–(6)كالذىبي 

ابفً (11)جرحىكابفً،(10)ىبيٌكالذٌ،(9)كزمٌالجىكابفً،(8)كنسييكابفً،(7)سعدكقداجتمعىقكؿي
كفىاتى عشرةىعمىأف  كمائة.وكانتسنةىثمانيى

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي-

معه،ىكثقةه جى عبًدالرحمفً،كماقاؿى فيو"صى،كلـيتًفٍؽقكؿي ".يثدًالحىالحيكأبيوإذقاؿى
  .يّ رِ صْ ى البَ يَ حْ بو يَ أَ  ،(13)يالسَّاجِ  (12)حمفِ الرَّ  بدِ ى بف عَ يَ حْ ا بف يَ يّ رِ كَ زَ ": خامسالراوي ال

                                                           

 (.2/500ةكالت اريخ)(الفىسكٌم،المىعًرفى(1
2) حٌباف، ابف )( )4/189الثقات كىصحيحو عًقبحديث5/387(، ار2038(، األمصى عمماًء كمىشىاىير .

 .951(،ترجمة150)ص:
 .1603(،185(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(3
 (.3/276(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
 .638(،7/189كؾكاألمـ)(ابفالجكزم،المنتظـفيتاريخالمم(5
 (.7/515الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((6
 .4878(،ترجمة9/518(ابفحجر،الطبقاتالكبير)(7
 .379(،1/145(ابفيكنس،تاريخابفيكنسالمصرم)(8
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(ابفالجكزم،(9

 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(الذىبي،(10
 .1603(،ترجمة185ريبالتيذيب)ص:(ابفحجر،تق(11
فيابف(12 فينسىًبو جاءى بينما الر حمف"، بفيىحيىىبفعبًد "زكرٌيا ترجمكه: الذيفى فياسًموجؿ  قاؿى كذا )

كاإليياـ") (،كابف3/520(،كابفحجر،المساًف)2/79(،كالذىبي،الميزاف)5/640القٌطاف،"بياًفالكىىـً
 (:"زكرٌياابفيحيىبفدىاكد".4/327ات)قطميكبيغا،الثق

(الس اجي:"بفتًحالسيًفالميممًةكبعدىىاالًجيـ.ىذهالنسبةيإلىالس اج،كىكالخىشب".الٌسمعاني،األنساب(13
(3/195.) 
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 ،يّ شِ رَ ى الحَ وسَ د بف مُ ومحمَّ  ،ىوسَ ا مُ ى أبَ ثنَّ د بف المُ ومحمَّ  ،(1)اردَ نْ ار بُ شَّ بَ  د بفَ محمَّ َسمػػػػػػػَع 
 ،(3)واختالِؼ العمماءِ  ،(2)جاؿِ ساٌف في الرّْ ولو مؤلفاٌت حِ  ،والفقوَ  ،ُؼ الحديثَ يعرِ  ثقةً  وكافَ 

 .(4)"رآفوأحكاـِ القُ 
 الراوي: النقاِد في ؿُ أقوا -

مسممةيبفالقىاسـً :"ثقة"(5)قاؿى سأىلىوالٌسممي  حيفى (6)،كالدارقطني  ميمي  أكرىدىهالخى ،كحيفى
"فقيوهحاًفظه" قاؿ: أئمًة(7)في"اإلرشاد" "ًمٍف األيدباء"،كقاؿ: في"معجـً الحمكم  ياقكتي ،كذكره

كالفىضؿ" الًعمـً الٌصفى(8)أىًؿ كقاؿى الثٍّقات"، األىًئم ة مف كافى اًفظ "الحى (9)دٌم: ذكرى قكًلو مثؿى كى ،
فيالًعمؿً جميؿه في"تاريًخاإلسبلـ"،كزادى:"لوكتابه ًتًو"(10)الذىبي  مامى ًرًه،كا  عمىتبحي يىدؿي

(11).

                                                           

الحديًثفيعصرًهببمًدًه.كالبيٍندىار:الحافظي(1 بيٍندىارى بذلؾ،ألنويكافى :"ليٌقبى الن ببلء(بيٍندىاري ".الذىبي،سيىرأعبلـً
(12/144.) 

في"طبقاتالشافعٌيةالكيبرل")ص:(2 الٌسبكي  لىومصٌنفنافي"الجرًحكالتعديؿ"،186(،ترجمة299(قاؿى :"إف 
لوكتابنافيرجاًؿالحديًثكذا".ينظر:الٌسخاك في"اإلعبلًفبالتكبيخ"عمىأف  الٌسخاكم  كبلـي م،كيدؿ 

التاًريخ)ص: ٍفذـ   (.218اإلعبلفبالٌتكبيخًلمى
"بالًعمؿ".((3 اهيالذ ىبي  كأىظٌنوياٌلذمسىم  ًديث" ؼالحى كتاب"اخًتبلى ؼالفقيىاء"،كى لوكتاب"اخًتبلى الٌسبكٌي:"كى قاؿى

ًفيوكقاؿ: اهي"أصيكؿاٍلًفٍقو"استكعبى فيالًفقو،كالًخبلًفيات،سىم  ذكرأىن وياختىصرىهيلومصن ؼه الًفقو،كى أىبكىابى
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره".الس بكٌي،مفًكتابوالكىًبيرفيالخبلفيات

 .2717(،ترجمة3/601(ابفأبيحاًتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
 (.3/522(ابفحجر،لسافالميزاف)(5
ممٌيلمدارقطًنٌي)ص:(الس ممي،سؤاالتي(6  .141(،ترجمة174الس 
ميمي،اإلرشادفيمعرفًةعمماًءالحديث)(7  (.2/527(الخى
8))": يقكؿي كمجمسناًلٌميك.ككافى إٌفلىومجمسنالمًعمـً ًفيوفكىاىةهزىائدةهحٌتىقيؿى "ككافى سىريرًتيبيًنيكبيفى أصمحتي

كجؿٌ-الًل اأيبىاًليمىٍفطعى-عز  ،فمى األربعيفى :مالٌقبتييـحٌتى،لم ابمغتي يمٌقبالٌناس،كقاؿى عمٌي.ككافى فى
ـاألدبىاء) مكم،معجى نفًسيكأىًمي،لىقًبيأنىاالٌساقيكؿ،كابنيزيرؾ".الحى (.3/1326لىقبتي

.4541(،ترجمة14/137(الٌصفدم،الكاًفيبالكفٌيات)(9
الشٍّيرىاًزٌمفي"طبقاتالفقىيىاء")ص(كقاؿى(10 104:أبكإسحاؽى قاؿابفي ديث"،ككذلؾى عمًؿالحى (:"لوكتابي

( الًميزاف" "لساًف في "المقًصد3/521حجرى في مفًمح ابف ك"إبراىيـ اإًلسنىاد". عالي "كتابه أن و كزاد ،)
( 1/400األرشد" )ص: الحف اظ" "طبقات في كالسيكطٌي في309(، السابؽ السبكٌي كبلـ كينظر:  .)

"طبقاتالشافعٌية".
 (.2/710(،تذكرةالحٌفاظ)7/118الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((11
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البىصرة" محدٍّثي الحاًفظي ـي "اإلما الحٌفاظ": في"تذكرًة كىك
(1) السيكطيٌ-، عنو كفي-(2)كنقؿى

ًديث" مفأئمًةالحى ميٍفتييىا...كافى البصرًةكى شيخي اًفظي،كى ،الحى ،كبزيادًة:"الث ٍبتي ذلؾى "الٌسيىر"مثؿى
(3)،

في"الًميزاف" "،كذاقاؿى اأصبلن فيوجرحن األثبىات،ماعممتي ،كفي"طبقاًتالشافعيًة(4)"كىكأحدي
اًفظ،ككى "بالحى مفالثٍّقىاتاألئم ة"الكيبرىل"كصفىوالس ٍبكي  "الفىًقيوي(5)افى بقكًلو: كثيرى ،ككصفىويابفي
سًفاألىشعىًرمٍّ أىبيالحى شىيخي دٍّثي ًديث"(6)المحى ًفيالس ن ًةكىالحى

(7).

:"ثقةهفىًقيو" حجرى كقاؿابفي
فيو:(8) أٌنومختمؼه ذكرى القٌطاًفالفىاسٌيحفى ابفي ،كقدخالؼى

كض قكـه، آخركف""كثٌقو حجر، (9)ٌعفىو ابفي فقىد" يقكؿ: فتعقبىو القط اًف ابًف بقكًؿ ده أىحى يىغتر  ال
قىٌط" الس اًجيأحده قىالًة،كمىاضع ؼى المى ًفيىذه ازؼى جى
عميو،(10) أن و:"متفؽه الخميمي  .كقدذكرى

و،مكث ؽهمىفكث قىو" مفجر حى مىجركحه
كثبلثما(11) سنةىسبعو .(12)ئة.تكفيى







                                                           

 .727(،ترجمة2/709الذىبي،تذكرةالحف اظ)((1
 .702(،ترجمة310-309(طبقاتالحف اظ)ص:(2
النببلء)(3 الذىبي،سيرأعبلـ أحسب"،في113(،ترجمة14/197( يرحؿفيما ـٍ "ل ا: أيضن الذىبي  .كقاؿى

قاؿفي"المساف")حيًفأف  حجرى قيطمكبغىافي3/521ابفى ابفي كالحجاًزكالكيكفة"،كقاؿى إلىًمصرى (:"كرحؿى
ابًفكىٍىبكالشاًفعٌي".4/328"الثقات") أصحابى كمصرى  (:"سًمعىبالشاـً

 (.2/79(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(4
 .186ة(،ترجم299(الس بكي،طبقاتالشافعٌيةالكبرىل)ص:(5
اًعيؿبفعىبدالم ًوبفميكسىىبفًببلؿبف(6 بفسالـبفًإسمى اؽي اًعيؿٍبفأىًبيًبٍشر،كاسميوًإسحى بفًإٍسمى (عمي 

األىشاًعرة".ينظر:البغدادم،تاريخبغداد ليويينسبي سًفاألشعرٌمالميتكمٍّـ.كا  أىًبيبيردىةىبفأىًبيميكسىىأىبيكالحى
.6142جمة(،تر13/260)

(.14/813ابفكثير،البدايةكالٌنياية)((7
 .2029(،ترجمة216ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((8
كاإًلييىاـ)(9  (.5/640(ابفالقٌطاف،بيافالكىـً

 (.3/520(ابفحجر،لسافالًميزاف)(10
 (.2/527الخميمي،اإلرشادفيمعرفًةعمماًءالحديث)((11
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽىذكره(الس بكي،(12
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 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أبيحاتـ،حدٍّثمي،مصنٍّؼه،فقيوه،إماـهىكثقةه ابفي قاؿى يخالؼفيوكاألئمةي.،كما ـٍ ل
فيومفابًفالقٌطافً سكلماكافى عميو،أحده ،كقدريد  أباحاتـو أف  ابيدى كال،لـيذكرفيوجرحن

. تعديبلن

ف: ػػػػػروى ع ،(2)يّ انِ الَقَطوَ  (1)ادػػػػػػػػيبي زِ بف أَ  وىو عبُد اللِ  ،ـِ كَ عبُد الِل بف الحَ " :لسادسالراوي ا
 ،بيروى عنو: أَ  .شاـبف ىِ  ومعاويةَ  ،ريروىِب بِف جَ وَ  ،الطيالسيّ  اودَ وأبي دَ  ،اتـاِر بف حَ يَّ سَ 

 خمسٍ  سنةَ  وذلؾَ  ،أكتْب عنو فمـْ ؛ (3)ارً تِ ستَ وكاَف مُ  ،وىو حيّّ  ،الكوفةَ  متُ وقدِ  ،وأبو زرعةَ 
 .(4)"قةوكاَف ثِ  ،وقد ُتوفيَ  ،جّْ ا مف الحَ مائتيف ورجعنَ وَ  وخمسيفَ 

 

                                                           

حب اففي"الثقات")(1 ابفي عمىر".فالذميظيرمفترجمًة8/365(كقاؿى كـي،كقدقيؿى أبيزياد:الحى (:"كاسـي
في"تيذيب حجرى ترجمىوابفي لكٍفحيفى كـ"،كىك"أبكزياد"،كى أبيو"الحى اسـى ابًفأبيحاتـ،كابًفحب افأف 

بفأىبيًزيادالقىطىكاًنٌيأبكعبًدالٌرحمًفالككفٌي327(،ترجمة5/190التيذيب") كـً ،قاؿ:"عىبداللبفالحى
مف:المزٌمفي"تيذيب فعمىوكؿٌّ في"التقريب"نحكىذا.كقبىموفعؿى الدٍّىقاف،كاسـأبيزيادسيميماف".كقاؿى

2888(،ترجمة7/309ذيب")،كمغمطامفي"إكماؿالتي3231(،ترجمة14/427الكماؿ") ،كالذىبي 
أن يـ279(،ترجمة6/101تاريخاإلسبلـ")"،ك2690(،ترجمة1/546في"الكاشؼ") .فالذمسيظيري

 كـ.كماترجموابفي جعمكاأبىازيادجٌده،كسم اهبعضييـسميماف،كلكأن يـقالكاعبدالًلبفأبيزياد،الحى
الم في"المعجـً أبيحاتـ،472(،ترجمة154شتمؿ")ص:عساكرى خيرناليـ،أككماترجمىوابفي ،لكافى

فياسمو.كينظر:ابفناصرالٌديف،تىكضيحالمشيتىًبو) أبازيادأبكه،كاختمؼى  (.7/234فإف 
الثقات)(2 حب اف، ابف بالككفة". مكضعه متتالية: فىتىحاتو بثبلًث "قىطىكىاف مع8/365( مكم، الحى البمداف(، جـ

(4/375( الميشتبو" "تكضيًح في الٌديًف ناصًر ابفي كقاؿى ،)7/234 ابفي باألٌكؿ جزـى كقد لىقىب". "ىك :)
في"األنساب")115القىيسىرانٌيفي"األنسابالميتفقىة")ص:  (.4/525(،كىالس معىاني 

ميغمطىامفي"إكماؿتيذيبالكماؿ")(3 المزم 7/310(قاؿى اتـفيو،مٍفأن و(:"كزعـى ابًفأىبيحى كبلـى أن ونقؿى
في"المطبكع": :ىكذاجاءى نقمىومٍفأصمو:ككافثقة".قمتي مٍنوإٍفكافى يسمٍعمٍنو"الستنارة"،كأغفؿى ـٍ ل

مفترجمًةابًفأبيحاتـ.أم  بٌيفه :"الٍسًتتىاًره"،كذلؾى الرىيب،كالٌصكابي امفجيًة"الستنارة"،كىكتصحيؼه
ابًفأبيحاتـ، حكـى كذلؾى ابًفأبيحاتـمفأصمو،كأغفؿى كبلـى نقؿى إٍفكافى ذكرى أغفؿى المزم  ـى اإلما أف 
ابًفأبيحاتـلـيكٍففيالنسخًةالتيكانٍتلدلالمزٌممف قكؿى كاكتفىبنقًؿقكًؿأبيوفصكاب،لكٍفلعؿ 

 .-كالليأعمـ–"الجرًحكالتعديؿ"
.169(،ترجمة5/38(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
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 :أقواُؿ النُّقاِد في الراوي -

اتـ - األئمًةأبيحى اجتمعىقكؿي
عمىككًنو"صدكقنا"،كزادىالذى(3)،كابفحجر(2)،كالذىبي(1) بي 

قد حب افى ابفي الدٍّىقىاف"،ككافى الككفيٍّ الٌرحمًف "أبكعبًد حجر: ابفي "مشيكر"،كقاؿى لفظةى:
.(4)ذكرهفي"الثقات"

 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

األئمةيىكصدكؽهكمى قة.أبيحاتـأن وثبينىمارألابفي،كأبكحاتـ،اقاؿى
، يّ ابِ ريَ الفِ : فعَ  روى اس،ػػػػػػػبّ العَ  أبو (5)يّ زّْ الغَ  رومْ عَ  بف دػػػػػػمحمَّ  بف اللِ  عبدُ الراوي السابع: "

 .ريـي مَ أبِ  ير، وابفِ فَ عُ  اس، وابفِ يَ بي إِ وسى، وآدـ بف أَ بف مُ  اللِ  وسى، وعبيدِ د بف مُ وأسَ 
.(6)"ةقَ و ثِ عنو وىُ  كتبتُ 

 النقاِد في الراوي: أقواؿ 

في"تاريًخمدينًةًدمىشؽ" عساكرى ترجموابفي
(7).

                                                           
.169(،ترجمة5/38ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
.2690(،ترجمة1/546الذىبي،الكاشؼ)((2
.3280،ترجمة(300:ص)التيذيبتقريبابفحجر،((3
(.8/365)ابفحباف،الثقات((4
 (نسبةنإلىمدينًةغز ة.!(5
 .749(،5/162)مرجعسبؽىذكرهابفأبيحاتـ،((6
3530(،ترجمة362-32/361(ابفعىسىاًكر،تاريخمدينةدمشؽ)(7 أبكمحم دالحسفي ا:"قاؿى .كفيوأيضن

ًبيذاابف إليو يكتبى أٍف أًبيميٍسًير إلى نبؿ حى بفي أحمدي كتبى الغىزٌم: العب اًس أبك قاؿى ٍخمىًدٌم، المى أحمدى
ًبوالحدي حى ألًبيميٍسير:اكتٍبًبومىعيألىتىبىج  أ".فقمتي وفىميتكىضى فىٍرجى بيبةى:"مٍفمس  حى أٍـّ ًث،يعًنيحديثى

كىأيباىيًبو". ح":"أمألفتخرى :اكتٍببخطًٍّو،كأنىاالس اعةىفيشيغؿ".كمعنى"ألتبج  إلي  لي:كتبى عٍندىه،فقاؿى
األشبوى210ابفمنظكر،لسافالعرب)ص: "التاريخ"–(.كأٌماقكلو:"اكتٍببخطٍّو"فمعؿ  محقؽي كماقاؿى

العىمركم غىرامة بف دمىشؽ-عمري تاريًخ مختصًر منظكر، ابف عندى: كذلؾ كىي "بخطٍّؾ"، : تككفى أٍف
أبيشيبةىفي"الميصن ؼ"،مىٍفكافى13/335) أ":ركاهابفي وفىميىتىكىضى فرجى (.كحديث"مفمس  يىرلًمٍفمسٍّ

الكضكًء1736(،حديث2/198الذ كًركضيكءنا) وفي"السنف"،كتابالطيىارة،بابي ماجى ،كًمفطريًقوابفي
الذ كر)ص: لغيًره".كأبكيىٍعمىىالمكصمٌيفي481(،حديث68مٍفمسٍّ األلبانٌي:"صحيحه الشيخي .كقاؿى

( عقبىو7144(،حديث13/65"المسند" ،كقاؿى مىٍكحيكؿ:مىٍفمىس ويميتىعمٍّدنا".كالطبراني  العبلءي:قاؿى :قاؿى
= 
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الكىماؿ" "تيذيًب في في،(1)كالًمزم  الذىبي  كذكره فيو. الرحمًف عبًد قكؿى كنقىبل
يحًؾفيورأينا(2)"كاشفًو" ـٍ "قاؿ:"،كل ترجمىوفي"تاريًخاإلسبلـً .(3)"ثقةكافىلكن وحيفى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 447(،حديث23/234في"الكىبير" حبيبةى أٍـّ ًمفحديًث كىكه الميوعنيا–.أربعتييـرى .كيراجع-رضيى
فيسنًدىذاالحديثفي"عمًؿابًفأبيحاتـ") كضأمف(،كاالختبلؼفيمتًنو،كىؿييت1/521االختبلؼي

كمنسكًخو الحديًث ناسًخ ابفشاىيف، في: ال؟ ـٍ أ الفىٍرًج الحاًزمٌي،97ص:( مسٍّ بكر أبك بعدىىا، كما )
 مفاآلىثار)ص: كالمنسكًخ الٌناسًخ فيبياًف الميٍغًني)ص:39االعتباًر كابفقيدامة، الل132(، (،كعبد

)ص: أحمد اإلماـً عندى الحديًث مختىمىؼ بالنسًخ،(206الفىكزاف، قائؿو بيفى األحاديًث في اختمفكا كقد .
فتاكاه" "مجمكًع مف تيمية ابًف اإلسبلـً لشيًخ المسألًة في كبلـو بنقًؿ بأسى كال امع. كجى بينيا، كمر جحو

أحمدي21/241) ـي الكاجب،كىكىذاصر حًبواإلما الٌذكًرمستحبٌّ الكضكءىمفمسٍّ أف  (يقكؿ:"كاألظيري
فيونىسخ،فيإح بحمًؿاألمًرًبوعمىاالستحباًب،ليسى كاآلثاري كايىتيفعنو،كبيذاتجتمعياألحاديثي دىلالرٍّ

المشتًمؿ" في"المعجـً ا أيضن عساكرى ابفي لو ترجـى كقد أكلىىًمفالن سًخ". عمىااًلستحبىاًب األىمًر كحٍمؿي
ترجمة161)ص: قم502(، أبكداكد". "ركللو : كقاؿى عنوفيكتاًب، كاحده،ركاه حديثه لوعنده : تي

فيالحرًؽفيببلًدالعد ك)ص:  .2617(،حديث459الجياد،بابه
 .3547(،ترجمة16/95(الًمزم،تيذيبالكماؿ)(1
 .2965(،ترجمة1/595(الذىبي،الكاشؼ)(2
محققيود.بش 296(،ترجمة6/109(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(3 ارمعركؼ:"كركلعنوأبكداكد،كىك.كقاؿى

القٌطاف منيـ:ابفي كاحدو اغيري إلىىذاالرأمقبموأيضن :كقدذىبى اليىركمفيالٌسنًفإالعفثقة"!.قمتي
كاإليياـ") الكىـً في"نٍصًبالٌراية")3/466الفاسٌيفي"بياًف في1/199(،كنقموالزيمعي  حجرى (،كابفي

)ص:3/180(،)1/344)"تيذيًبالتيذيب" في"التنكيؿ" الدكتكرمعركؼ443(،كالمعممي  (،كقدقاؿى
افي"تحريًرالتقريب") ىذاأيضن ًمٍف1/27نفسو،كشعيباألرنؤكطمثؿى تكثيؽىشيكًخمىٍفعيرؼى (فقاال:"إف 

ن ما مىإطبلًقو،كا  عى الًوأن واليىرًكمإاٌلعٍفثىقة،ليسى األىغمب،فقٍدركلىؤالءعادىًتوأكحى ىكفياألعٍـّ
 صاحبي السجستىاًنٌي داكدى أبك ذلؾى مٍف كييستثنىى كالكىاىيف، الضعفاًء بعًض عٍف ذلؾى ًفييـ قيؿى الذيفى
فبلننا باالستقراًءأن واليىرًكمفي"الٌسنًف"خاصةنإاٌلعٍفمىٍفىكًثقة".كمسألةيأف  "الٌسنىف"،فإن وقٍدعيرؼى
فٌصؿ قد خمؼسبلمة الشيخمحٌمد لكف  فييا، الكبلـي يطكؿي مسألةه ثقةو اليركمإالعف مفالمحٌدثيفى
الشيخيفمعركؼ،كاألرنؤكطفقاؿ:"كعمييمىافي عمىكبلـً فييافي"لسافالمحٌدثيف"،كقدعٌمؽى الكبلـى

،فإن وإٍفكافى فبلحٌجةىًفيوعمىًمثًؿدىعكلاالستقراًءفيىًذهالقضيًةاستدرىاؾه الناقصي االستقراءي المرادي
في"سنًنو" ًمفشيكًخأًبيداكدى شيخو أٍمأن يماكجدىاًفيكؿٍّ ـي مرادىيمىااالستقراءيالٌتا اإٍفكافى دعكىاىمىا؛كأم 

الشيكًخكدرا ىسىٍبًرأحاديًثأكلئؾى ًمفالعمماًءأكًمٍفمقتضى المعتمديفى جميعىشيكًخأبيمٍفكبلـً سًتيىاأف 
نىحكًمئةأكثرىيـإذىا الكىاقع؛فىًفي"تقريًبالتيذيب"مٍفشيكًخأًبيداكدًفي"سنىنو" فيىذاخبلؼي ثقاته داكدى
التحقيًؽًبأعمىمٍفكممًةصديكؽ،بٍؿ أٍفييكصفيكاعندى عٍنيـاليستحقكفى أًبيداكدى ىركايًة أىممنىامقتضى

لعٌموالير ميعتبىرفىًفييـبعضي صريحه نقده منيـ فيكثيرو إٌنواليكجدي بٍؿ إالأقٌمييـ، الرتبًة تىقيإلىىًذه
 عمىبعًضشيكًخأبيداكدالذيفى مٌثؿالشيخي اًؿأقرىب.ثـ  طائفةنمٍنيـكانيكاًإلىجيالًةالحى يىالة،بٍؿإف  جى
= 
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قاؿى "التقريًب"ككذلؾى حب افأكردىهفي"الثقات"(2)لكٍففي"تيذيًبالتيذيب"،(1)صاحبي ابفى ،أف 
"الصحيح" في حديثىو الكىماؿ"،(3)كخر جى تيذيًب "إكماًؿ مغمطامفي ذلؾى قكًؿ إلى .(4)كسبقىو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفالثقًة،كبعضيـضعفىاء،كمنيـمف حاليو،كمنيـمىفىـأقؿ  ابًفحٌباف،كمنيـمفجييؿى لـيكثٌقوغيري
أن و سبلمة:"كالحىاصؿي قاؿالشيخي ًبتعييًنوأحدهمفالعمماًء،كالييدرىلمىفالميراديًبو،كغيرذلؾ.ثـ  يىجـز ـٍ ل

اتكًثيقيـدك أيضن إطبلؽيتىكثيًؽشيكًخأًبيدىاكدفيسنًنو؛كاليصح  شيكًخمىالؾ،كيىحيىالقىٌطاف،اليىًصح  فى
ًفي إالعٍفًثقة،بٍؿلعٌمويككفي إن يـاليىرككفى كباًراألئمًة بعضي ٍرب،كغيرىـًمم فقاؿى كسيميمافابفحى
كغيرًهًمٍفىؤالًء ركايةىأبيداكدى أف  امفأبيدىاكد.كالحؽ  شيكخن ىىؤالءكغيًرىـمىٍفىكأنقىىحديثناكأكثؽي
 تيعرىؼي بحسًبالقرائًفكاألحكاًؿ،كبشركطو تقكيةنتختمؼي كثيرةو تيقٌكمالٌراكمًفيأحيافو الميتثىبًٍّتيفى الميحتىاًطيفى
ىذهالمسألًة الشيخسبلمة،كراجعتفصيؿى األئمًةكتصرفاًتيـًفيىىذهالمىكاضع".انتيىكبلـي ًمٍفتىتبًعكبلـً

كٌميـ322-4/276عندىهفي"لسافالمحدثيف") الدكتكرمىاىرالفىحؿفيبحثو:"شيكخأًبيداكدى (.كقاؿى
التنظيًركالتطبيؽ")ص: أحدو13ًثقىاتالحقيقةبيفى لنىاكالًلغيًرنىاتكثيؽي (:"كخبلصةالقكؿ:إٌنواليحؽ 

مفالعمماًءفإن  مىاذكرى مىفذكرى ًمفشيكًخأىبيدىاكدعمىىذهالقىاعدة،كأف  الالتكثيؽى العىاـٌ ماعىنكاالقبكؿى
افتقاريىـإلىالتكثيًؽكاحتياجيـ اأكقعىالميحٌررىيففيتكثيًؽشيكًخأبيدىاكدعمىىذهالقاعدًة المطمؽ،كمى

افظ". الحى ًمفأجًؿمخالفًةأحكاـً إلىذلؾى
اعمىأٌفىذهالقاعدةىليسٍتبإطبلؽب أيضن ا:كيستدؿ  أيضن قمتي أبيداكدنفسوففي"رسالًتوإلىثـ  كبلـً

 شىديدهفقدبىي نتيو،كمٍنومىااليىصحسىنىده"فأٍفيككفى ديثفيًوكىفه ًفيكتابيمفحى مىاكىافى أىًؿمكةى"يقكؿ:"كى
فيركاتًوضعافنا.معىأن واشترطىأاٌليي منوأفيككفى سندهيمزـي شديده،كمااليصح  فيالحديًثكىفه خرجى

كماييشًبيو الصحيحى مافيالباًب،ككذاأاليركمعفالمترككيف،كأن ويخرجي أصح  مفالحديًثإالماكافى
نبىًمٌي:"... الحى رجىبى ابفي كٌموأٌنواليركمفي"الٌسنًف"إالعفثقة.قاؿى مفذلؾى كماييقاربيو،لكفاليمزـي

 غالبنا،كال فع-يعنيالترمذم –نعىـ،قٍدييخرجي عمىحديًثوالكىىـ،كييبىٌيفذلؾى سىيىًءالحفظ،كعم ٍفغمبى
ديثيـ، حى عمى السككًت معى الطبقًة، ىًذه مف كثيرو عف التخريًج في داكد أبك شارىكو كقٍد عنو. يسكتي

في أبكداكد،في"رسالًتوإلىأىًؿمكة":"ليسى بفأىبيفىركىة،كغيره.كقٍدقاؿى كتاًبالٌسنًفاٌلذمكإسحاؽى
أن ومينكىر.كمراده:أن ولـ بي نتي منكره فيوحديثه ذاكافى متركًؾالحديًث،سىيىءالحفًظ،كا  صن فتيوعٍفرجؿو
:"إٌنو ًلمىفقيؿى عمىترًكو،فإن وقدخر جى متفؽو لو،أكلمتركؾو يخرٍّجلمتركًؾالحديًثعندىه،عمىماظيرى

كؾ"،كمفق مفمتري إاٌلحديثى الحالًمصرٌم،كغيريهاليترككفى أحمديابفصى بالكًذب".كقدكافى "إٌنومتيـه يؿى
،24،26اجتيًمعىعمىترًؾحديثو".ينظر:أبكداكد،رسالةأبيداكدإلىأىًؿمٌكةفيكصًؼسينىًنو)ص:

(،ابفرىجب،170-167(،أبكبكرالحاًزمٌي،شركطاألئمةالخمسة:)ص:27(،ص4،حاشية)27
أبيداكد)ص:612-2/611شرحعمؿالترمذم) (.126(،محٌمدالٌنكًرستاًني،المىدخؿإلىسنًفاإلماـً

  .3596(ترجمة322(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(1
(.6/18(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(2
ًبومٍف.كتابالٌصبلة،بابي1869(،حديث5/185(ابفحٌباف،الٌصحيح)(3 احتج  خبىرو صفًةالص بلة،ذٍكري

نفىىرفعىاليىديًففيالٌصبلًةفيالمىكاضًعالتيكىصفنىاىىا. صناعةىالحديًثكى ـٍ ييٍحًك ـٍ  ل
 .3186(،ترجمة8/186(مغمطىام،إكمىاؿتيذيبالكماؿ)(4
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:أم احديثيوفي"الصحيح"فيككىماقاالى لوذكرنافيالم،فقمتي ،طبكًعمف"الثقات"لكنٍّيماكجدتي
لوفيياًذكر. تىيًيمامف"الثقاًت"كافى نسخى  كلعؿ 

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أحكامىيـ،ىكثقةه عبًدالرحمًففيوحكـىمفنقمتي ألبيحاتـفيوقكؿ.،كافؽىقكؿي كليسى


بَّاس بف َأبي َطالب، وىو ابُف َجعَفر، َروى عف: َفْيد بف َحيَّاف، وُقرَاد َأبي الراوي الثامف: "عَ 
سَحاؽ بف َمنُصور السَُّموِلّي، سمعُت  ُنوح، وَيحَيى بف َأبي ُبَكير، ومحمَّد بف الَقاسـ األَسِدّي، وا 

 .(1)مْنو مَع َأبي ِببغَداد وىو ِثقة"

 :أقواؿ النقاِد في الراوي -

أبكحاتـلم عنو:"صدكؽ"قاؿى قىاؿ،(2)اسيًئؿى ًحب اففي،(3)بفالقىاًسـمسممةيبككنًو"ثقةن"كى كابفي
في"تاريًخاإلسبلـ"،(5)دائنيٌالمىإسحاؽبفالم وًعبديك،(4)"الثٍّقات" ،(6)كترجموالذىبي  قكؿي كاتفؽى

ابًفحجرى
معقكًؿأبيحاتـ.(7)

 :وقوِؿ أبيو ،قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ومقارنةِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ثقةه أبيحاتـ،ىك ابفي ييخالؼفيو الٌرحمفً،لـ عبدي عمىتعًديمو ،كأبيكه،كاجتمعى لكف 
جعمىوصدكقنا. األخيرى


                                                           

البغداد1184(،ترجمة6/215ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1 عفىرابف.كقاؿى الخطيب:"العب اسبفجى م 
بفأىبيطىالبأىخكيىحيىى، م دمكلىىالعب اًسٍبفعبًدالميطًمب،كىكالعب اسي قاف،أبكميحى ٍبرى عبًدالم ًوابفالزٍّ

األىصؿ".البغدادٌم،تاريخمدينًةالسبلـ) األصغركاسطي  .كقدذكرىهأسمـي6547(،ترجمة14/25ككافى
(.256سىيؿالٌرٌزازفي"تاريًخكاًسط")ص:بف

 (.6/215(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 (.5/115(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(3
 (.8/513(ابفحٌباف،الثقات)(4
 (.14/25(البغدىادم،تاريخمدينةالسبلـ)(5
فيوقكؿى268(،ترجمة6/99(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(6 ابنو..كقدنقؿى  أبيحاتـ،كلـيذكٍرقكؿى
 .3163(،ترجمة292(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(7
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ػغير ، المعػروُؼ بػابِف إْشػكاِب الصَّ ـَ بػف الُحػرّْ الراوي التاسع: "محمَُّد بُف الُحسيِف بف إبػراىي
(1) – 

ْشَكاب لقػٌب أَلِبيػو . روى عػف: مصعػػػػػػب بػِف الِمقػَداـ، ومحمَّػد بػِف أبػى عبيػدَة الَمسُعػػػػوِدّي، -وا 
مػػػِد ابػػػػػف عبِد الػَواِرث، وأبػي  ومَعاِوية بف ِىَشاـ، وَأبي الُمْنِذر إسمػػػاعيَؿ بف ُعَمػػػػػػر، وعبِد الصَّ

سَحاَؽ بف ُسميمَ   .(2)اف الرّازّي، سمعُت منو مَع َأِبي، وىو ِثَقة"النَّْضِر َىاشـ بف الَقاِسـ، وا 

 :أقواُؿ النقاِد في الراوي -

خً،(3)قاؿأبكحاتـ:"صدكؽ" ابفي كاألمىرىكقاؿى مفأىًؿالعمـً أبككقاؿى،(4)ة"انىاش:"كافى
أىبكر جىبٍ"ثقةهثىبفالقىاًسـ:مسممةيكقاؿى،(5)ت"بٍـ:"ثىاصًبيعىبفي حب اففيهكذكرى،(6)ميؿ"ته ابفي
كىكأتبعىويبقكلً،ات"قى"الثٍّ حديثو صاحبى .(8)"(7)"رس عىتىيىو:"كافى

                                                           

إٍشكابالكىبير.ينظر:(1 منو،كاسميو:عمٌي،ابفي أسف   .4713(،ترجمة400،)ص:المرجعالسابؽ(فموأخه
 .1262(،ترجمة7/229،الجرحكالتعديؿ)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(2
 ،نفسالصفحة.مرجعالسابؽال((3
 (.3/7(الذىبي،تاريخمدينةالس بلـ)(4
 .5154(،ترجمة25/81(الًمزم،تيذيبالكماؿ)(5
 (.9/121(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(6
لسافالعىرىب)ص:((7 ابفمنظكر، ." البىذؿي المىنًع التحديث،كضدي أمعٍف يمتًنعي، : (.2939،238"يىتعىٌسري

اركًدٌمفي"تذكرةالحف اظ")كيؤيٌ الجى يىتىعٌسر3/1055ديهقكؿي إلىالطبرانٌيفقٌربىًنيكأٍدنىاًنيككافى (:"رحمتي
ىىذاالشٍأًف".كقديمتنعي قدرى كتىٍبذؿلمغيًر؟قاؿ:ألن ؾتىعرؼي عمي  تٌتعىسري لىو:أٌيياالشيخي ًفيالٌركايةفقمتي

عفالتحديًثألحًدال المحدًٍّثكسخاؤهفيالمحدٍّثي بذؿي ذلؾى ركاًة،بحديًثأحًدالمشايًخأكمطمقنا،كعكسي
 يككفي عفتحديًثراكو مفامتنعى كؿ  كليسى لوعدةيأسباب. كامتناعيوعفالتحديًث الٌركاة. ألحًد الركايًة

ميضعٍّ كٌؿمفامتنعىعفالتحديًثبحديًثأحًدالمشايًخيككفي الحديًثمضعٍّفنالو،كليسى بذؿي فنالو.ككذلؾى
بٍؿكىك لو، تفضيؿو لمراكمدكفى الحديثى الشيخي فقديبذؿي لمطالب، الشيًخ منوتكثيؽي اليمزـي الركاًة ألحًد

( الٌنببلء" أعبلـً عنو.كفيالذىبي،"سيًر رىاضو ًلييىحيىبف9/529غيري ٍنبؿ:قاؿى بفحى أحمىدي (:"قاؿى
يىجيئينيالرجؿي كيىجيءيآىدـ: كالأرىاه، مٍنو معىوألستريحى شيءو كؿ  فأقرأيعمىيو مىجيئىو، كأىكرىه و أيبًغضي ٍف ًمم 

ينظر:مصطفىبفإسماعيؿ،شفىاءالعىميؿبألفاًظكقكاعػػػػػػػًدالجػػػػػػػػرًح الرجؿأىكد ه،فأرٌدديهحتىيرجعىإلٌي".كى
 (.403-402كالتعػػػػػػػػػػػديؿ)ص:

 (.9/124حٌباف،الثقات)(ابف(8
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حافًكى "كافى بقكلو: البغدادم  الخطيبي قكلً،(1)"اظنكصفىو ابفيكمثؿى قاؿى كزادى:،الجكزمٍّو
صدكقناثق أيضن،(2)ة"انىمىكاألى،مفأىًؿالعمـً،ةن"كافى ،(3)"الحافظ"اًبقكلوكنعتىوالمزم  الذىبي  كزادى

الثٌقة" ـي "اإلما بقكًلو: عفالمزٌم
ذكرىكمثؿ،(4) حجرالمزمٍّ "صدكؽ"،ابفي (5)كزادى: كقاؿى ابفي.

"ادمالمنى ثمانكفىكلوتيف،كمائىكستيفىلإحدىسنةىـًحر الميمفكفىمىخىلعشروالثبلثاءًيكـىيىكفًتي:
قاؿفييو،مكتًتاريخًفيغمطيييكقدٍكمائة،كثمانيفىلإحدىسنةًفيكافىهميبلديكى،سنةن آخرًفي:
.(6)"يفتىكمائىستيفىسنةً

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

معىكثقةهكمى الجى اًتـ،ك-ـكالليأعمى–اذىبى أبكحى ؛كؽ"دي"صىقاؿى جاؿ،فيالرٍّوًتًبتعنيكىكمعركؼه
فيالراكم"صدكؽ"كىك"ثقة"كمىفمرب  فيىذاماقاؿى (7)االحاؿي ذكرى البغدادم  الخطيبى أف  .غيرى

البخارم  أف  في عنو ركل قد حجى"ويحًحًصى"اإلماـى ابفي كقاؿى "الزىرة"حديثىيف، "كفي :(8)ر:

                                                           

1))( السبلـ مدينة تاريخ 3/5البغدادم، ترجمة "التيذيب"617(، في طيًب الخى عف جرى حى ابفي نقؿى كقىٍد .
(9/121 "تيذيبالكماؿ"د.بشارمعركؼفقاؿ:"كلعم وتحريؼه محقؽي ثقةنحافظنا".كعٌمؽى :"كافى (أن وقاؿى

 .5(،حاشية25/81م،تيذيبالكماؿ)فيالمطبكًعمفالخطيًب".الًمز
 .1662(،12/169(ابفحجر،المنتظـفيتاريخالممكًؾكاألمـ)(2
 (.25/79(المزم،تيذيبالكماؿفيأسماءالرجاؿ)(3
 .145(،ترجمة12/352(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(4
(.474(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(5
 (.3/5ينةالٌسبلـ)البغدادم،تاريخمد((6
في"التنكيؿبمىافيتىأنيًبالكىكثرٌمًمفاألىبىاًطيؿ")ص:(قاؿى(7 المعممي  -رحمويالل-(:"أبكحاتـ547الشيخي

"ىكصدكؽ"،إاٌلكقدكث قوغيريه".كلمشيخحاتـالعكنيفي فيرجؿو ًبالتشدد،قم ماكجدتيويقكؿي معركؼه
)"المرسؿالخفيكعبلقتيو أبيحاتـ242-1/240بالتدليس" عندى مصطمح"صدكؽ" "إف  عندى–(: كربما

ا الحفاًظاألىئمًة،ال-غيرهأىيضن بوكبارى ًبطمعنىاهعندىناإلىىذاالكقت!فيككثيرنامايصؼي يىنضى ـٍ ال مم 
قكًؿأبيحاتـفيو:"ص الراكملمجرًد مفدرجًة الغض  حط الثقاًتفىحسب،فبليجكزي ...لذافإف  دكؽ"

عفاصطبلًحأبي غافؿه الراكمعفمرتبًة)الثقة(ًؿ)الصدكؽ(لمجرًدكصًؼأبيحاتـلوبذلؾ،منيجه
 حاتـفيإطبلًقوًليذاالمفظعمىكباًرالحٌفاظ".

8)( المىٍنفىعىة" "تىعًجيؿ مقدمًة في حجرى ابفي قاؿى الستة1/241-242ً( الكتًب كرجاؿي ..." عٌدًة(: في ًمعكا جي قٍد
أًلبينىصر البخارمٍّ كرجاًؿ ، لمحاكـً قٍبًمو كمٍف بفطىاًىر، محم د الٌصحيحيفألىبيالفضًؿ كرجاًؿ تصانيؼى
يو،كرجاًؿالٌصحيحيف،كأًبيدىاكد،كالترمذٌم كى ليًدالبىاجي.كرجاًؿمسمـألًبيبىكربفمىٍنجي بىًاذم،ثـ ألىًبيالكى الكىبلى

فيوعمىشييكًخًيـ".كقدلبعضً لىوكأظن واقتصرى مٍنيـعندىمىٍفأخرجى المغاربىًةسم اه"الزىرة"،كيىذكرعٌدةىمىالكؿ 
عٌمؽىمحقؽالكتاب:الدكتكرإكراـيالًلإمدادالحٌؽفقاؿ:"كلـأىىتًدإلىمعرفًةىذاالمؤلًؼالمغربٌي".
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أربعة"كلعنٍ"رى ارٌمًفياسًتتىابىة(2)ماذًبلبىحيح"لمكىالصٌكفي"رجاؿً،(1)والبخارم  كلعنويالبيخى :"رى
اء،كمناقًبالحسًفكىاٍلحيسىيف" -يعنيفيثبلثًةمكاضع–الميٍرتىديف،كىعمرىًةالقىضى كماذىبى .كاألمري

لمحم  أف  مف الكبلباذٌم الحىإليو بف سفًد ال البخارم، عندى ثبلثة ًديثيفأحاديثى ذىكمىحى ا بى
حجر.،كالأربعةكمىطيبيالخى ابفي :انقؿى نسخوقمتي .(3)-كالليأعمـ-كلعم وياختبلؼي



ورِ  ؾِ ارَ بَ ُد بُف المُ محمَّ ": عاشرالراوي ال  ،دالِ ػػػػػػػػػبف خَ  ةَ قَ دَ روى عف: صَ  ،أبو عبِد الل ،(4)يُّ الصُّ
 رِ ضْ روى عنو: أبو النَّ  ،حمفالرَّ  بف عبدِ  غيرةِ والمُ  ،يدمَ يثـ بف حُ واليَ  ،ةمزَ ى بف حَ يَ حْ ويَ 
قاَؿ عبد الرحمف:  ،وؼبف عَ  دُ ومحمَّ  ،يّ قِ شْ مَ الدّْ  ةَ عَ رْ وأبو زُ  ،يبعَ يب بف شُ عَ وشُ  ،يّ يسِ ادِ رَ الفَ 

 .(6()5)"د: ىو ثقةوقاَؿ أبو محمَّ  ،"سمعُت أبي يقوؿ ذلؾ

 :أقواُؿ النقاِد في الراوي -

م دقىاؿى مىكى،(7)"ًبالش اـرىأىٍيتمفٍظىأيقىكافى":الن ٍيسىابيكًرمحيىيىبفميحى يف،عًركلعنوابفي
 شيخى أبيميالشاـًكقاؿ:"كافى قكًلو(9()8)ريًسٍ،بعدى في،(10)اكدبكدىأىقاؿى،كًمثؿى كذكرىهالبخارم 

                                                           

ر،تيذيبالتيذيب)(1  (.9/122(ابفحجى
 .1025(،ترجمة2/644)(الكىبلباذم،رجاؿصحيحالبخارمٌ(2
3) عمىترتيًبكركدىافيالصحيحفي:كتابأصحاًبالن بيٍّ مناقًب-صمىاللعميوكسمـ-(كاألحاديثي ،بابي

 كالحسيًف السبلـ–الحسًف -عمييما ح452،)ص: القضاء،)ص3748(، بابعمرًة ككتابالمغازم، ،
فيالدنيا4252ح(،512 كعقكبتو بالًل، مفأشرؾى بابإثـً كالميعىاديفكقتاليـ، المرتديفى ككتاباستتىابًة ،

 .6920(،ح825كاآلخرة،)ص
 (.3/564(صيكر:"بمدةهكبيرةهمٍفببلًدساحًؿالٌشاـ".الٌسمعاني،األنساب)(4
 .445(،ترجمة8/104ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
ًمفالعىمؿًلنىفسؾ".كعٍنو:"عبلمىةيالمىحبًةمراقبةي(6 ٍؿلًلفإن وأٍنفىعيلؾى محٌمدبفالمبارًؾالٌصكرٌميقكؿ:"اعمى (ككافى

الحف اظ تذكرة ًفيف". الميٍترى ًقصاًع في كيديه الًل معرفةى اٌدعىى مٍف "كىذىبى كعٍنو: اه". ًرضى كتىحٌرم المىحبكًب
ذك1/386) كقد مدينًة(. تاريخ ابفعساكر، في: فمتنظر كتقكاه. كخشيىًتو، أخباًره، مف قٍببلن عساكرى ابفي رى

 .6982(،ترجمة55/226دمشؽ)
امًعالص حيح)((7 فيالجى .502(،ترجمة2/702الباجي،التعًديؿكالتجًريحًلمىٍفخر جلىوالبخارم 
أبيحاتـفي((8 لوابفي )أبكميٍسًير:ترجـى الجرًحكالتعديًؿ" ًمفالعمماًء1/286"تقدمًة كقاؿ:"كى مطكلةن ترجمةن )

عبًداألىعمىىالدمىشقٌي". ميٍسًيربفي مفالطبقًةالثانيًة:أبكميٍسًيرعبدياألىعمىبفي يىاًبذًةالنقاًدبالشاـً  الجى
الدمشقٌي،تاريخو)ص:(9 رعةى في"تذك443(،رقـ105(أبكزي كالذىبي  ،( الحف اظ" 1/386رة :"كافى (،لكفقاؿى

دمشؽ...".  شيخى
الحف اظ)(10 تذكرة الذىبي، )1/386( في"تاريخاإلسبلـ" الذىبي  ـي أن ورجؿي5/451(.كعم ؽاإلما (عمىقكليـ

سنيف" ثبلثى بعدىه فأبكميٍسًيرعاشى اٌل كا  "يىعًنيفيالجبللةكالًعٍمـ، أبيميٍسًير: بعدى الشاـً تكفيى كقد : قمتي .
سنةثماني عشرةكمائتيف،كصٌمىعميوأبكميٍسير،بينىماتكفياألخيري الترجمًةسنةخمسى صاحبي الٌصكرم 

طاًغيىتىيا–عشرةىكمائتيف كأىمىيا،كأىمؾى الشاـً كربى االليتعالى،كفر جى .-رحمىيمى
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:"ثقة"،(1)"التاريًخالكبير" العجمي  حب اففي"الثقىات"(2)كقاؿى في"اإلرشاًد"،كالخميمي (3)،كذكرهابفي
"ثقة" كالتعديؿ"(4)كقاؿ: الجرًح في قكليو ييعتمىد مىٍف "ذكر في الذىبي  اسمىو كساؽى ،

(5) ك، قاؿى
جماعة" "كث قىو : كى(6)الذىبي  نعتىوي، "أحديبقكلًفي"الكىاشًؼ" (7)ئمة"األىو: كفي"السٍّيىر": ،"، ـي اإلما

 الفًقيوي، ةي، الحج  الحافظي، كحديثيومخر فميالعابدي، الستةجهتيدمشؽ، (8)"فيالدكاكيًف ابفي كقاؿى ،
احجر في"التيذيًب"عف،(9)"بتكثيقًوأيضن ًفيو:الذىبيٌلكن ونقؿى .(10)"ركىستنٍتيوحاديثي"أأن وقاؿى

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

اكلـيذكٍر،ةيافؽىعبدىالرحمًففيوالبقيٌفك،قةىكثً .كالتعديبلن،أبكهفيوجرحن

                                                           

 .761(،ترجمة1/240(البخارم،التاريخالكبير)(1
 .1643(،ترجمة2/252(الًعجمي،معرفةالثقات)(2
 (.9/71(ابفحٌباف،الثقات)(3
 .111(،ترجمة1/286(الخميمي،اإلرشادفيمعرفًةعمماًءالحديث)(4
أربعرسائؿ144(،رقـ183ذكرمىٍفييعتمىدقكليوفيالجرًحكالتعديؿ)ص:(الذىبي،(5 ،كىكمطبكعهضمفى

 ناءالشيخعبدالفتاحأبكغدة.فيالحديث،باعت
 (.1/386الذىبي،تذكرةالحف اظ)((6
 .5194(ترجمة3/74الذىبي،الكاشؼ)((7
احديثناكاحدنا،107(،ترجمة10/390(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(8 فيأصكًلواحتجاجن .كركللوالبخارم 

قىػٍكؿالم ػًوفيكتاًبالجياًد،بابمىفاغبىر ٍتقىدماهيًفيس چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ :-تىعىػالىى–ًبيًؿالم ًو،كى

ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ    ڑڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  

.كلفػػػػظيالحػػػػديًث:"مػػػػا2811(،حػػػػديث342،)ص:]120التكبػػػػة:[چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ھہ
ٍبر. فيسبيًؿاللفتمس ويالن ار"،مفحديًثعبًدالر حمًفبفجى تاقدمىاعبدو  اغبر 

.6264(،ترجمة504(ابفحجر،التقريب)ص(9
"تيذيًبالكماؿ")9/423(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(10 د.بٌشارمعركؼمحقؽي ًفي26/355(،كقاؿى (:"كى

انقمىوي ،كقكليو"أحاديثيوتيستنكىر"مى ييترًجـلىوفي"الميزاًف"أصبلن ـٍ الذىبٌيل عفالٌذىبٌينىظر؛ألف  حجرى ابفي
فيمحم دبفالميتكًكؿاآلتي) في8114/الترجمة4قىالوالذىبي  الذىبي  :قدترجـى (.كاللأعمـ".قمتي

تيستىنكر".،لمحٌمدبفالمت8114(،ترجمة4/24"الميزاف") ككًؿالعىٍسقىبلنٌي،كقاؿ:"كلمحٌمدىذاأحاديثي
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بِف ا اىرِ بيب بِف عبِد القَ وىو يونُس بُف حَ  ،س بُف حبيب اأَلْصَبَيانيُّ ونُ يُ :"حادي عشرالراوي ال
 ،سيّ لِ ااود الطيَ ر. روى عف: أبي دَ شْ و بِ أبُ  ،الِعجمىّ  ،(1)زيز بِف عمَر بِف قيس الَماِصرعبِد العَ 

ة". قَ اف وىو ثِ يَ أصبَ و بِ انّي. كتبُت عنْ عَ نْ ير الصّ ثِ د بف كَ ومحمَّ  ،اركَّ ر بف بَ كْ وبَ  ،يـامر بف إبراىِ وعَ 
رات، قمُت: سعود بف الفُ ا مَ أبَ  : "سألتُ ـ، قاؿَ اصِ ي عَ بِ رو بف أَ مْ بف عَ  كر أحمدَ ف: أبي بَ وى عَ ورَ 

ب؟ "فقاؿ: أكتُ  رى أفْ عنو، فعمَّف تَ حٍد حتى نسأَلؾَ جْب أف نكتَب عف أيَ  لـْ  ،مدٍ "مُثمَؾ إذا كاَف ببَ 
.(2)"سنَة سبٍع وستيَف ومائتيف وُتوفيييـ.ثِ ِبِو مْف بيِف جماعِة محدّْ  أَ دَ بَ  ،يببِ س بف حَ ونُ "يُ 

 قاِد في الراوي:أقواُؿ النُّ  -

حًرىػػػػػػػػػذك ًده.حد ثنىاعٍنوػػػػػػػػػًؿبمػػػػػػػػيـكأىعىأبينيركمعفٍاؿ:"يىػػػػػػكق،ات"قىب اففي"الثٍّهابفي
الرٌ نسبىويلنا،اتـالرازمٌحمًفبًفأبيحىعبدي مسنًدأبيداكدالطيالسٌي"،كى كقاؿى،(3)كىكصاحبي
ابًفأبيحاتـيىأصبىذكًرأخبىارًيـفي"عىأبكني ناسناغيرى عبًدالعزيًز،اف":"إف  بفاقالكاإن وابفي

بنًتحىمًجٍيسالعًقى المىيىة،ككافىعبىوشيكلعنٍذمرىيرالٌبىبفالز بيبًٌي،كىكابفي فٍدينة،كىكمًنزؿي
الن رٍأى أىكل عف دىبًاًس الطيالسيٌ–اكدي ككافى-يعني القى، ـى بالس رًدٍعظي معركفنا خطيرنا، تًر،

                                                           

يىتبىعييـ(1 اأىلؼ،ثـ  مكسكرةو،يتكسطييمى مفتكحةو،كصادو ابقكًلنا:"المىاًصرٌم"،بميـو النسبةيأيضن (المىاًصر:"كتصح 
المىيٍ في"تيذيبالمغًة":قاؿى في"األنسىاب"،كى الس معاني  ييمد عمىنىٍيرأىكراء".كىذاذكرى بؿه :حى ث:"المٍأًصري

"التيذيب"،كزاد: صاحبي ماقاؿى ابًفاألثيًرمثؿي ًمٍنييـالعيشكر".كعندى الس فيفكالس ابمةيلتؤخذى تيحبىسي طريؽو
مفاألىٍصًر:الحٍبس،كالميـزىا الصاديببلىىمز،كقدتييمز،فيككفي اجز.كقدتيفتحي :الحى ئدة.يقاؿ:"كالمىأًصري

ر، حبسىوي.كالمكضعي:مأًصركمأصى إذا أىٍصرنا، رىهييٍأًصريه الصاًد،أككسًرىا-أىصى ،كالجمعي:-يعنيبفتًح
لعمٌيبفأبيطىالب مكلىن بفقىيسالمىاًصركافى عمرى –مىآًصر".كفي"ذٍكًرأخباًرأصبىياف":"ييقىاؿ:إف 

عنو اللي ف-رضيى ، الماصرى هي ككال  السمعاني،، التكالي: عمى ينظر كدجمىة". الفراتى ر مص  مف أكؿي يك
)5/173األنسىاب) تيذيبالٌمغىة األىزىرم، كاألىثىر1/163(، الحديًث فيغريًب النٍّياية األثير، كابف ،)

 (.2/354(.أبكنيعيـاألصبىيىاني،ذكرأخباًرأصبىيىاف)4/289)
ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ(2 )1000(،ترجمةرقـ9/237)( (:"حد ثنىا2/318.كفي"الجرحكالتعديؿ"

بفالفيرىات: ألىبيمىسعكدأحمدى :قمتي بفعٍمركبفأىبيعىاًصـالن ًبيؿ،قاؿى الٌرحمًف،ناأبيكبٍكرأحمدي عبدي
بيب،كأىًسيدبفعىاًصـ،كنىٍفسيف بفحى :عٍفييكنسى عنو؟قاؿى ٍفتىرلأٍفأكتبى مى عفيكنسى ا".كركمى سم اىمى

،أخطأفي عميناأبكداكدالطيالسٌي،كأممىعمينامفحفًظومائةىألًؼحديثو ـى األصبيانٌيىذاأنوقاؿ:"قىًد
مكضعنا،فأصًمحيكىىا".اإلرشاد فيسبعيفى سبعيفمكضعنا،فمم ارجعىإلىالبصرًة،كتبإلينا:"بأنٍّيأخطأتي

 (.1/240يث)فيمعرفةعمماءالحد
 (.291-9/290(ابفحٌباف،الثقات)(3



 
 

261 

الجىكذكرى،(1)كالص بلح" ابفي "زرًه في مٍّ في النٍّيايًة "مي،اء"رٌالقياتًطبقغايًة : ،ؿهدٍعى،قرئهكقاؿى
ذاثقةو،(2)"ثقةه،ابطهضى الًعماد:"كافى ابفي .(3)بللة"كجى،بلحوذاصى،كقاؿى

 :وقوِؿ أبيو ،أقواِؿ النُّقادِ بِ  حمفِ الرَّ  ومقارنِة قوِؿ عبدِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أىكمى،كىكثقةه ابفي اأبكهأبكحىكٍريذكلـٍ،اتـكقالكابيحىاقاؿى .كالتعدً،اتـفيوجرحن يبلن



 المطمب الثاني: قوُلو في الرّاوي "ثقٌة ُيجَمُع حديُثو":
" العىرىب": "لساًف في مىعىجاءى ٍمعنيىٍجمىعيوتىٍفًرقةوعفالشيءىجى م عىو،اجى كأىٍجمىعىو،كجى

"(4)"فاجتىمع حديثيو": ييجمىع "ثقةه كقكلييـ: التيفحىفيديرًيىالمفظىذا. كلىاأليالحالةي: كافىإذا:
فٍريدىييكالوحديثيكتبيييفٍم مًاكمالرٌ كافىإذا:الثانيةيكالحالةيو،بًج حتىييفٍمىمنزلةًفيفكييىلـٍكا 
"كنااعالينجمعيييوكحديثيثقةناكمالرٌ (5)زالن كاحدو أبيحاتـىذهالمفظةىًسكلفيراكو يقيؿابفي ـٍ .كل
القىاًسـ"ى بفي كحي "رى حاتـ،ك أبي ابًف بتكثيًؽ ثقةه لو،كأبيو،كىك كل رى كقد الٌنقاد. مف كجمعو

ى إف  ـ  ا.ث كمسمـفيأصكًؿ"صحيحييما"احتجاجن أحدنا"مىقاؿ:يينةىعيبفىسفيافىالبخارم  ارأيتي
عمىرأًسالكًطمبى بفالقىرىبًرفحًفظىويإالٌالحديثى ".فـاسًكحي عمىأن وقدطمبى قكلىوىذايدؿ  معؿ 

فيالًكبىر عاؿو،الحديثى الحديًثبإسنادو أي،ففاتىوتحصيؿي كباره اقدتيٌكفكاإذرٌبمافاتىوشيكخه ضن
بدًئوبالطمى كلعنيـ،فيركمعم فركلعنيـ،بقبؿى كلعٌمفرى إسنادهي،كىكذا،أكمىفرى فيصيري

الشيكخًأكأن وقدحٌصؿ،نازالن إسناديهعالينا،أكلئؾى كلعنيـمباشرةنفصارى فىيجتمعيلو،كغيرىىـفىرى
مرةن عاؿو بإسنادو فيأخرل.،أحاديثي نازؿو .-كاللأعمـ–كغيرىابإسنادو

                                                           

أىصبىيىاف)(1 أخباًر ذكًر فيأكًؿترجمًتو:"...المىاًصر2/345(يينظر:أبكنيعيـاألصبياني،كتابي (.كقاؿى
اتـ،ًبنىسًبوىى أىبيحى بفى أبىامحم دى أبامحم دبفحياف،قاؿسمعتي الذمأىبكًبٍشػػػػػػػػػرسمعػػػػػػػتي :إف  ذا".فقمتي

 حب اف،الأبامحٌمدبفحياف،كىكتصحيؼه اتـىكأبكحاتـمحم دبفي الرحمًفبفأبيحى نسبىولوعبدي
 بىيٍّف.

رم،غايةالن يايًةفيطبقاًتالقر اء)(2 زى  .3947(،ترجمة2/352(ابفالجى
الذىًبفيأخباًرمفذىىىب)(3  (.3/289(ابفالًعماد،شذراتي
 (.678(ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:(4
 (.1/361(مصطفىإسماعيؿ،شفاءالعميؿ)(5
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كالتعديؿ":الراوي الذي ِقيمْت فيو: رًح في"الجى أبو  ،اسـِ التَّميمّي الَعنبريّ َروُح بُف القَ " قاؿى
 وابفِ  ،حمفالرَّ  بف عبدِ  والعالءِ  ،ـسمَ بف أَ  يدِ وزَ  ،ردِ كَ نْ ِد بِف المُ محمَّ  :روى عف .صريُّ بَ  ،ِغَياث

 ةُ رَ عَ رْ وعَ  ،اـوَّ بف العَ  ادُ وعبَّ  ،اءوَ بف سَ  دُ ومحمَّ  ،ةيَّ مَ وابُف عُ  ،عيْ رَ و: يزيُد بف زُ يح. روى عنْ جِ نَ  يبأَ 
  .(1)لؾذَ  يقوؿُ  يبأَ  سمعتُ  شقيّ مع الدّْ يْ مَ ى بف سُ يسَ بف عِ  دُ ومحمَّ  ،دنْ رِ بف البِ ا

أبيحاتـفي"العً  .(2)""وَرْوُح بُف اْلَقاِسـ ثقٌة ُيجَمُع حديُثوُ  ؿ":مىكقاؿابفي
 

:أقواُؿ النقاِد في الراوي -

عي بفي سفيافي أحدناطمبىقاؿى عمىرأًسالكًيينةى:"مارأيتي رىبًرفحًفظىويإالٌالحديثى بفاكحي
معيفككث ،(3)ـ"اسًالقى قوجمعهمفالحف اًظىـ:"ابفي

(4)، عمي ةى:"فقاؿكأحمدي كابف،حد ثناعنوابفي
.(5)ار"غىوالصٍّكلعنٍكلكٍفرى،كىكثقة،سىكىاء

مرةن بفالقى":كقاؿى ـي كثٌقو،(6)ثقاًتالبىصًرٌييف"مفٍاسـًىك،كأخكهىشا كىذا ،اتـأبكحىكى
حًكى،(7)الٌرازٌيافةرعىكأبكزي حافظنامي:ب افكزادىابفي مفكففي"الثقات"،تقننا""كافى خى .كابفي


                                                           

الجرحكالتعديؿ)(1 ابفأبيحاتـ، )3/495( تيذيًبالكماؿ" مغمطامفي"إكماًؿ 5/13(،كقاؿى ابفي "قاؿى :)
"لي القىاًبًسٌي: يعني الحىسف، أبك الشيخي قاؿى البخاًرٌم: شاًرحي ابفالٌتيًف، إال بالضٍـّ كح ري الميحدثيفى في سى

كماعدىاهييشبويأٍف الٌتيف:"ركايىتينافيوالفىتح".انتيى،ىذاىكالٌصكابي ابفي .قاؿى بالضـٌ كمى القىاًسـ،فإن وري
مكالو الذيفترجى :كجؿ  كىمنا،كالليأىعمىـ".قمتي بيانييـ–يككفى اسبؽى بطكااسمىوبراءو-كمى مفتكحةو،القٍدضى

اقالوبالفتًح مى  .-كاللأعمـ–مضمكمة".فيترجحي
 (.5/387(ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)(2
.633(،2/151)محٌمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف((3
 .4136(،1/424)المرجعالسابؽ((4
تكف3560(،مسألة2/540(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ)(5 أحمدي ـي سنةى).كاإلما ق(،كقدحد ثوعف241يى

)الميتكٌفى عمٌية141ركًحبًفالقاسـً بفإبرىاًىيـٍبفًمٍقسىـ-ق(ابفي سنة)-ًإسماعيؿي ق(،193الذمتكًفيى
منو ٍكحأصغرى عمٌيةالراكمعفرى ابفي سنة،فيككفي ميةىاثنتاًفكخمسكفى ،كابًفعي كًحبفالقاسـً كفاتيرى فبيفى

 .-كاللأعمـ–سننابكثير
 .2043(،ترجمة3/123(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(6
(.3/495ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((7
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نيمىير :"كثٌقويابفي ٍعفىرالٌسبًتٌي"،كقاؿى :.(1)كأبكجى النسائي  بًكقاؿى .(2)"و"البأسى

حىكذى ابفي رى،كالذىبي ،(3)جرىبى كبلىيلمثًؿ كقاؿى بالتكثيؽ. كزادى،ظ"افً"حى:ماأمالبقيًة
ة"لذىبي ا تكثيؽىأبيحاتـو،في"السٍّيىر":"حج  كفي،(5)ثبت"":كفي"الكاشًؼ"،(4)كالناًسلو،كذكرى

دً"":"تاريًخاإلسبلـً كٍّ أحدىالحف اًظالميجى .(6)يف"كافى

حٌباف اقبؿى"ماتى:كقاؿابفي ج  مائة"كأربعيفىإحدىلسنةى،أىٍرطىأةبفجًالحى ،كى ابفي كقاؿى
سنةثىنتىيفكأٍربىعيف"المد :"ماتى .ينيٍّ

" : الذىبي  اؽكقاؿى إسحى بف محم ًد قبؿى إلي  ييخاؿي فيما جعفر،ماتى أبي خبلفًة في
كر كمائة"،المىنصي نحكنامفسنًةخمسيفى

(7).

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

الن اسيىكثقةهك عبًدالرحمف،ماذىبى .ويقًكأبيزرعةىعمىتكثً،كأبيو،كقداجتمعىقكؿي

  

                                                           

 (.5/13(مغمطىام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
 (.3/123(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(2
.1970(،ترجمة211(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(3
النببلء)(يينظر:الذىبي،سيرأع(4  .164(،ترجمة6/404بلـً
.1609(،ترجمة1/269(الذىبي،الكاشؼ)(5
(.3/863) (الذىبي،تاريخاإلسبلـ(6
ابفحٌباف،الثقات)(7 الٌذىبي،سير634(،2/151(،محٌمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف)6/305( ،

 .164(،ترجمة6/404أعبلـالنببلء)
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 المبحث الرابع: 
 (1)الرواة المعّدلوَف بألفاٍظ َتْقصُر عف درجِة الّسابقِة قمياًل 

مفحيثضبًطركاًتياعفاألكى ري لفاظيالتيأذكرىاالبًفأبيحاتـفيىذاالمطمًبتقصي
أبيحاتـفيمراتًبالتعديًؿفقاؿ:،بًةالسابقةأىلفاًظالمرت كىيالمرتبةيالثانيةيالتيكضعيىاابفي

ذى" ،يوفًرنظىكييوحديثيكتبييفمٌمًيكفى،وبًأسىبىالكأى،دؽيالصٍّوحمٌمىأك،دكؽهصى:وإنٌولىيؿقًاكا 
.(2)"الثانيةالمنزلةيكىي

 المطمب األوؿ: قولو في الراوي "َصُدوؽ":
الكىًذب .(3)كًىيأبمىغيمفالٌصاًدؽ"،كالص دكؽصيغةيمبالغة،كالٌصدؽيفيالمغًة:"نقيضي

في العمماًء كبلـي ضبطيو.كقدكثرى الضابًطالذمخىؼ  ًلمعدًؿ كصؼه كفياصطبلًحالمحدٍّثيفى
تفردىـ،اكأحكاميـعمىحديًثأصحاًبي،كتبايىنتفيياآراؤىـ،ىذهالمفظًةقديمناكحديثنا ،كحكـً

اتـ ابًفأبيحى أصحاًبيا،كىذهالمفظةيفيالمرتبًةالثانيًةًمفمراتًبالتعديًؿعندى كىيالتيحكـي
أٌنيـ التعديًؿكينظرفيوـيحديثيكتبيييعنىده مراتًب حديثيعٍف عندى فييا الكبلـى متي فص  كقد .

م،فأىكتىًفيًبماذكرتيوىناؾ ىنانماذجى أبيحاتـ"صدكؽ"كأدرسي فييـابفي  .ٌمفقاؿى
 عروؼُ المَ  ،يّ رشِ يس القُ ح بف قَ الِ اف بف صَ بَ عيد بف أَ أحمُد بُف محمَّد بف سَ ": وؿالراوي األ 

،يّ نِ رَ كـِ العُ اسـِ بِف الحَ والقَ  ،بيَ شْ وسى األَ سِف بِف مُ الحَ  :روى عف. (5)الَيَمَذانيُّ (4)ِعيّ بالتُّبَّ 
 .(6)"دوؽو وىو صَ كتبُت عنْ 

  
                                                           

1) كأعنيبالسابقًة صفًة( بإفراًد المعٌدلكفى الركاة المبحثالثالث: كىك المبحث، ىذا أمالمبحثالذمسبؽى
التكثيؽ.

(.2/37ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
 (.2417:ابفمنظكر،لسافالعىرىب)ص:(ينظر(3
التاًءالمنقكطًةمففكقيىاباثنتيف،كفتًحالباًءالمكحدًةالمشددًة،ك(4 الميممة،ىذهالنسبةي("بضـً فيآخًرىاالعيفي

(.1/447إلىتيب ع".الٌسمعاني،األنساب)
المىفتكحتيفكالذاًؿالمنقكطًةبعدىىمىا،فييمدينةهبالجباًؿمشيكرةهعمىطريًؽالحاًج(5 :"بالياًءكالميـً ذىاني  (اليىمى

 (.5/649)المرجعالسابؽكالقكافًؿ".
 .138(،ترجمة2/72)عسبؽذكرهمرج(ابفأبيحاتـ،(6
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 أقواؿ النقاد في الراوي:  -

"الٍّ في حب اف ابفي نىا،ثقات"ذكره شيكخي عنو "حد ثنا : (1)ييغًرب"،كقاؿى الخىكقاؿى، طيبي
الجىزرمٌ،(2)البغدادم  األثيًر ثقةكالذىبيٌ،(3)كابفي "كافى :"،" : األخيري ـيكزادى دٍّث،اإًلمىا ميحى
البغدادم (4)"ىىمىذىاف الخطيبي قاؿى ." كستيفىسبعوسنةًًفيافذىمىيىبًماتىالت ب ًعيٌأف يغنًمىبى:
.(5)"كمائتيف

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أبيحاتـأن و"صدكؽ" ابفي كلـيحًؾأبكهفيورأينا.،ذىبى حٌباففيحيفأف  ،كأباابفي
رأمابًفأبيكالذىبيٌ،األثيًرالجزرمٌ،كابفىلبغدادمٌبكرا اعتمادى ،أربعتيـعمىتىكثيًقو؛كلعؿ 

.-كالليأعمىـ–حاتـلتقٌدموأكلى
، المعروؼ بابِف (6)يّ مسِ ابُ رَ طْ ّي، األَ ارِ ـ األنصَ سمِ يد بف مُ زِ د بف يَ ُد بُف محمَّ : "أحمَ ثانيالراوي ال
 .اودالُمَؤّمِؿ بف ِإسَماعيػػػػػػؿ، َوَيْحيى بف َأِبي ُبَكير، وُموَسى بف دَ  :ف، روى عػػػػ(7)اجرأبي الحنَ 

 .(8)كَتبَنا عْنو وىو َصُدوؽ" 

  

                                                           

ميممة.8/50(ابفحٌباف،الثقات)(1 فييا:"مٍفأىًؿىمداف"،بداؿو  (.كقاؿى
  .2632(،6/145(البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)(2
(.1/207(ابفاألثير،المبابفيتيذيًباألىنساب)(3
 .236(،ترجمة12/612(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(4
 (.6/145(البغدادٌم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)(5
6) ،كفيآخًرىاالسيفي الباًءالمنقكطًةبكاحدةوكالبلـً (األىٍطرىابيمًسٌي:"بفتًحاأللًؼ،كسككًفالطاًء،كفتًحالراًء،كضـً

ساحؿً عمى إحداىيما كىبيرتيف: ًلبمدتيف االسـي كىذا أىٍطرىابمس، إلى الٌنسبةي ىذه يىميالميممةي، ا مم  الشاـً
األىًلؼ". بإثباًت كالمشيكري ًبالش اـ، اٌلتي عف األلؼي تسقطي كقد المىغرب، ببلًد مف كاألخرل ًدمشؽ،

.5/680الٌسمعاني،األنساب) الشاـً إلىأىطرابمسى الترجمًةمنسكبه  (.كالراكمصاحبي
ك(7 في"الجرًح ميممةو جاءىتبحاءو ىكذا ابفأبيالحناجر: حٌباف)( البًف كفي"الثقات" (.9/146التعديؿ"،

"بغية4/556ك"الثقات"البًفقطمكبيغىا.أٌمافي"المستدرؾعمىالصحيحيف") (،ك"تاريًخمدينًةدمشؽ"،كى
"الذىبٌي) معجمة.13/240الطمًب"البفالعديـ،ك"سيرأعبلـً  (:"أبيالخناجر"بخاءو

 .144(،ترجمة2/73ؿ)(ابفأبيحاًتـ،الجرحكالتعدي(8
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 أقواُؿ النُّقاِد في الراوي:  -

 فػػػػػػػػػمنبؿىأىكالأىىيىأىشيخوعفاإلسبلـًفيكتبتيامى:"(1)ةيبىتىقيبفسفًالحىبفيديمحم قاؿى
حب اففي"الثقات"ك،(3)ر"الخناجيبأىابفًكمف،(2)اريٌالقىدًعببفميؿًالخى الحاكـيك،(4)ذكرهابفي

"المي "ستدرىفي ؾ": محم يىقاؿى بف بفصىحيى ثنى(5)داعًد أحمى، محم ديا الخناجر،بف أبي بف د
الذىبي ،(6)أمكننا"مىثقةنككافىمسىرابيبطى ابفًكنقؿى قكؿى فيوفي"تاريخاإلسبلـ" ،أبيحاتـو كقاؿى

شيخن اركفزيدٍبفىىسيىًفيمجمًبيالخناجر:كنتيأىابفي.كقاؿىنبيبلنجميبلنا:"كقاؿغيره:كافى
ًفيالمىعىفكقؼىأمكفيالمىفجاءى كفي،(7)"ؾمًذاالمىوكقاؿ:ىىابًإلىأصحىلكؼ،فالتفتىأيجمسًمينا،كى
"السٍّ كصفىو طرابمس"،المحدٍّثً،باإلماـً"يىر": فيو،مسنًد أبيحاتـ ابًف كبلـى ،كنقؿى قاؿى : كقاؿى

ا" حميمن لبيبنا "كافى غيره:
كسبعيفكمائتيفكقاؿ:.(8) أربعو فيمفتكفيسنةى في"الًعبر" كذكره

مفني في"سمسمًةاألحاديًثالضعيفة"حديثنامف(9)مماء"ببلءالعي"كافى األلباني  الشيخي .كقدساؽى
قاؿ:"...-ىكذاسٌماه–سميـيدبفزًدبفيىمحم بفادأحمىطريًؽ ـ  بفأحمدىأف معندًيترجحيث
الحناجر،أبيبابفًالمعركؼييٌمسًاألطرابياألنصارمٌسمـميابفيىكماإن يـسمًبفايدزًيىبفدمحم 
"حاتـأبيابفيقاؿى ،(10)"عساكرفابتاريخ"فيترجمةهكلو".صدكؽكىكعنواكتبنى: قاؿى ـ  ث

                                                           

فمسطيف(1 محدٍّثي الثقةي الحافظي العٌباس. أبك العىسقىبلًنٌي، المخًمٌي زيادة ٍبف قيتىٍيبة ٍبف سىف الحى بف "محمد )
(،ترجمة2/764،كتذكرةالحٌفاظ)484(،ترجمة7/165ق(".ينظر:الذىبي،تاريخاإلسبلـ)310)ت:
765. 

ٍبدالقٌيار(2 ميؿٍبفعى أديبنامفأىًؿالميركءىات)ت:("الخى رجبلن (".ينظر:ابف277،أبكجعفرالصيدىاكٌم:كافى
 .185(،ترجمة6/544،الذىبي،تاريخاإلسبلـ)2017(،ترجمة17/37عساكر،تاريخمدينةدمشؽ)

  (.5/469)مرجعسبؽذكره(ابفعساكر،(3
حب ا9/146(ابفحٌباف،الثقات)(4 ابفي ناجر".(،كقدقمبى فاسموفسم اه:"محم دبفأحمدىبًفأبيالحى
أحدىحف اًظالحديًث،كمم ف(5 ٍعفىرالمىنصكر:كىافى اعدٍبفكاتبأبكميحم دمىكلىأبيجى م دبفصى ("يىٍحيىىبفميحى

ًفيطىمبو.)ت: ًبًو،كرحؿى  .7489جمة(،تر16/341ق(".البغدىادم،تاريخمدينةالٌسبلـ)318عينيى
 .8287(،حديث4/556(الحاكـ،المستدرؾعمىالٌصحيحيف)(6
مب)(7  (.3/1054(ابفالعديـ،بغيةالطمًبفيتاريًخحى
الن ببلء)((8 (.13/240الذىبي،سيرأعبلـً
 (.1/395(ينظر:الذىبي،الًعبىر)(9

(.2/298األلباني،سمسمةاألحاديثالضعيفةكالمكضكعة)((10
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 مف"السمسمة":ىك"شيخي الحؽو فيمكضعو كثٌقو"ؼمىبفخىيثـًاليىالشيخي ًفيبينىمى،(1)كقٍد قاؿى ا
أعرٍفو"،-بالخاء–:"ابفأبيالخناجر"مشكمًةالفقًر" ـٍ كل

(2). 
 :أبيووقوِؿ  ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ابًفأبيحاتـىكثقةه غيري ا،كماقاؿى أجٍدفيوجرحن ـٍ ،فيوحيًفأن وجعمو"صدكقنا".كل
.اتـحىيبأًلىكالكجدتي فيوقكالن

 ،ةامَ سَ أُ  بيوأَ  ،ةادَ بَ عُ  بف حوْ رَ  :فعَ  وىرَ  .يّ ادِ غدَ البَ  اززَّ البَ  ؾالِ مَ  بف ـػػػػػػاىيإبرَ "الراوي الثالث: 
 ،اروفىَ  بف يدزِ ويَ  ،ةابَ بَ وشَ  ،اضرحَ ومُ  ،وفعَ  بف رعفَ وجَ  ،اببَ حُ  بف يدوزَ  ،ديبَ عُ  بف دومحمَّ 
 فمِ  وكافَ  دوؽٌ صَ  وىو ،ؿبَ نْ حَ  بف دأحمَ  بف اللِ  عبدِ  معَ  منو سمعتُ  .يّ رِ فَ الحَ  داود وأبي
 وكافَ  ،رآفلقُ ا ختـَ يَ  حتى حْ برَ يَ  لـْ  خمةً نَ  رَس غَ  افإذَ  ارغَ الصّْ  يؿَ خِ النَّ  غرُس يَ  وكافَ  ،حيفالِ الصَّ 

.(3)"دنْ السّْ  فمِ  خيؿَ النَّ  ؿحمِ يَ 

 أقواؿ النقاد في الراوي:  -

مٍفًخيىاًرالميسمميف" ٍخمىد:"كافى محم ديبفمى قاؿى
في"الثٍّقات"(4) حٌبافى ،كقاؿ(5)،كعٌدهابفي

"ثقة" الد ارقطًنٌي: الحىسف أبي عٍف مف(6)الخبٌلؿ، ثقةن "كافى كزٌم: الجى ابفي كقاؿى خياًر،
الميسًمميف"
في"تاريخاإلسبلـ":"ثقةهميسًند"(7) الذ ىبي  ،كقاؿى

السبًتلثبلثعشرةى(8) يكـى ."كماتى
اًنيف" مائتىيف،كقٍدبمغىالث مى كى كستيفى مٍتمفرجىب،سنةىأربعو .(9)لىيمةخى





                                                           

(.4/394سمسمةاألحاديثالضعيفةكالمكضكعة)األلباني،((1
يااإلسبلـ)ص:((2 عالجى (.51األلباني،تخريجأحاديًثمشكمةالفقًرككيؼى
.457(،ترجمة2/140الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،((3
 (.7/132)دينةالسبلـ(البغدادم،تاريخم(4
 (.8/86(ابفحٌباف،الثقات)(5
 (.7/132)دينةالسبلـبغدادم،تاريخم(ال(6
 (.12/192(ابفالجكزم،المنتظـفيتاريخالممكؾكاألمـ)(7
 .105(،ترجمة6/289(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(8
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره،م(البغداد(9
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 :وقوِؿ أبيو ،دِ ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقا ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

مفخياًرالمسمميف أبيحاتـ"صدكؽ"،-كماقالكا-ثقةهصالحه ابفي ألبيحاتـ،بينماقاؿى كليسى
 فيوقكؿ.

 ،سنَ أَ  بف شيْ رَ وقُ  ،افمَّ السَّ  رىَ زْ أَ  :فعَ  روى ،يّ ادِ غدَ البَ  (1)يّ ورِ الدُّ  ـٍ رَ كْ مُ  بفُ  رُ فَ عْ جَ "الراوي الرابع:
 وىو ومنْ  ماعُ السَّ  قضِ يَ  فمـْ  وحديثِ  بعَض  ابنَ كتَ  ،يّ فِ نَ الحَ  ركْ بَ  وأبي ،يّ سيالِ الطَ  اودَ دَ  وأبي
 .(2)"دوؽصَ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

صدكؽ" ثقةه "ىك : الجكزمٍّ ابفي "تاريًخ،(3)قاؿى في الذىبي  الًل عبًد أبك لو كترجـى
فيو،اإلسبلـ" محم ،(4)لكن وجاءىبقكًؿابًفأبيحاتـو فيجمىادىلاأليكلىىكقاؿى ٍخمىد:"ماتى ،ديبفمى

كمئتيف" كستيفى  .(5)سنةىأربعو
:خالصُة الحكـِ عمى الراوي، ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أبيو -

الرحمًففيومفككنوصدكقنانٌكأماكا  فيوسكلماقالوعبدي ،يماكجدتي كماقالوابفي
حديثو،صدكؽهثقة"الجكزمإن و" بعضى ابًفأبيحاتـ؛إذقدكتبى فيوقكؿي القكؿى ،كعاينو،فمعؿ 

،معىأن وماسمعىمنو كماقاؿى يذكٍرهًبشيء.-كالليأعمـ–فيككفي ـٍ  .كأٌماأبكحاًتـفم

  

                                                           

كحٍرفىة(1 مىكاضعى إلى النسبةي ىذه المييممىتيف، كالراًء بالداًؿ الد كًرٌم: ببغداد".( ا أيضن كقريةه م ةه، مىحى كالد كر ،
 (.2/503الٌسمعاني،األنساب)

 .2011(،ترجمة2/491(ابفأبيحاتـ،)(2
 .1699(،ترجمة12/193(ابفالجكزم،المنتظـفيتاريخالممكؾكاألمـ)(3
 .161(،ترجمة6/308اإلسبلـ)(الذىبي،تاريخ(4
 .3575(،ترجمة8/64ـ)البغدادم،تاريخمدينةالسبل((5
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 :عف روى .(3)رصْ نَ  بفِ  افِ دَ عْ سَ  قرابةُ  ،(2)يّ مِ رّْ خَ المُ  (1)اززَّ البَ  يدعِ سَ  بفُ  فُ سَ الحَ الراوي الخامس: "
 وىو وتُ فَ مصادَ  ضِ قْ يَ  فمـْ  اهُ ينَ تَ أَ  .ردْ بَ  يبِ وأَ  ،دمحمَّ  بف سونُ ويُ  ،يمافمَ سُ  بف رمَ عْ ومَ  ،ةَ ينَ يَ عُ  ابفِ 
.(4)"دوؽصَ 

 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

"تاريًخمدينًةالسبلـ" ابًفأبيحاتـو،ترجموصاحبي في"تاريًخ،(5)كأكردىفيوقكؿى اإلسبلـ":كقاؿى
ـي،كمثموفي(6)ؽ"كديصىشيخه" "العىاًل الن بىبلء":كزاد "،"سيًر مٍنيـمف،ميعىم ري أف  الذىبي  ذكرى ـ  ث

سىيف" كمئتيف،(7)سم اهالحي كستيفى سنةىأربعو ٍخمىد:"ماتى محمديبفمى .(8)فيجمادلاألكلى"،كقاؿى

 :وقوِؿ أبيو ،عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنِة قوِؿ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أبكمحم د ادىفتيو–ىكصدكؽهكماقاؿى يىقًضميصى ـٍ ،كتًبعىوالذىبي ،-معىأٌنوأتاهفم كليسى
لغيرىمافيوقكؿ.!

                                                           

كىك((1 البىٌز ًلمىفيىبيعي المفظةيتيقاؿي أًلؼ،ىذه كالٌزايىيفالميعجمتىيفبينىيما بكاحدةو المنقكطًة الباًء "بفتًح البىز از:
(.1/338الثٌياب".الٌسمعاني،األنساب)

سىفبفسىعيدبفعىبدً(2 فقاؿ:"الحى السبلـ" (كترجموفي"تاريًخمدينًة م دالفارسٌيالبىز از،كييعرىؼي أىبيكميحى الم ًو
ابفناصًرالديًفالدمشقيفي"تكضيحالميٍشتىًبو") (:"البيٍستىٍنبىاف:بميكحدةو94-5/93بابًفالبيٍستىٍنبىاف.كقاؿى

فتي مى ميكحدىة ثـ  ساكنة نكفه ثـ  فتيكحة فكؽمى ميثناة ثـ  ساكنة مييممة سيفه ثـ  تىًمييىامضمكمىة األلؼي ثـ  ة كحى
1/347الن كف.كفي"أنساًب"السمعانٌي) "بيكٍستىافبىاف"يعنىاٌلذميىحفظيالبستافى اييقاؿي (:"ىذهالكممةيإن مى

ىذهالٌنسبة. بيافي االميخرٍّمٌي:فقدتقدـى "كىيكممةهفارسٌية.أم   كالكىـر
قاؿى(3 البىغدىاًدٌم. نىٍصر بف سىٍعدىاف )( الجرحكالتعديؿ ينظر: "صدكؽ". ىك كأبكه أبيحاتـ، (،4/290ابفي

 .1256ترجمة
.58(،ترجمة3/16ابفأبيحاتـ،مرجعسبؽذكره)((4
 .3787(،ترجمة8/289البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)((5
 .180(،ترجمة6/312(الذىبٌي،تاريخاإلسبلـ)(6
الخطيبفي"تاريًخمدينًةالسبلـ")216(،ترجمة12/557بلء)الذىبي،سيرأعبلـالنب((7 (،8/580.لكف 

 كىكأخك4057ترجمة البيٍستىٍنبىاف، بابًف كيعرؼي ، رٍّميى الميخى الًل بفعبًد "الحيسيفبفسعيًد فقاؿ: ترجـى
"السير" في الذىبي  كقاؿى سىعيد"، ابف سًف 12/557)الحى ترجمة ،)216 بف "الحسف كيقاؿ: سعيد،

!. ىكىككماذىبالذىبي  ـٍ ،أ الخطيبي أخكهكماقاؿى الحسيفي إذاماكافى  الحسيف".كلـأستطًعالجزـى
 .3787(،ترجمة8/289)مرجعسبؽذكره(البغدادم،(8
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 . َروى َعف: ُمَباَرؾ بف َسعيد أخي ُسفيافَ (1)الراوي السادس: "الَحَسُف بُف َعَرَفَة بف َيِزيد الَعْبِديّْ 
الّثورّي، وأِبي َحْفص اأَلبَّار، وَخَمؼ بف َخِميَفة، سمعُت أِبي َيقوُؿ َذِلؾ، وسمعُت مْنو مَع َأبي 

 .(2)ِبَسامرّا، وَبغَداد، وىو َصدوؽ. وسِئَؿ َأبي عْنو فقاَؿ: َصدوؽ"

 اوي: ي الرّ فِ  قادِ أقواؿ النّ  -

ابفي عبديالًلبفأحمى،يرنا"يوخىىعمىثنىكمرةنقد"أى،أس"وبىبًعيف:"ليسىمىقاؿى :ودعنٍكقاؿى
الًل:،"ثقةن" عبدي يىقاؿى إلىأبيككافى الن ،(3)"ختمؼي :كقاؿى بو"سائي  مسممةي،(4)"البأسى بفاكقاؿى

:"ثقة" .(5)القاسـً
حب افىكذكرى ابفي الدارقطني ،(6)"قاتفي"الثٍّه قاؿى النسائيٍّ السمعاني ،(7)ككقكًؿ :كقاؿى

ثقة" كبيره :،(8)"محدٍّثه ًبقكلو الذىبي  ـيكنعتىوي كقتًسنًمي،ةالثقى،حدٍّثالمي،"اإلما مف،ودي ككافى
الحدً ا:،يثعمماًء أيضن إلىحديًثىعييى"انتىكقاؿى كثبلثيفى خمسةو ـي عا كىك اليكـى، اإلسناًد مك

أن فة،كمىرىسًفبًفعىالحى كىوكىا سنةىنيؼو كسافى يىمائةوتٌستيفى صىأعمىشيءو ككف،ككافى احبى
:كقاؿى،(9)"اعبىسنةوكاتٌ .(10)"مفاٍلمىشىاًيخعىفجمىاعىةودىتفر "الصفدم 

حجر: ابفي  .(12)"كمائتيفكخمسيفىسبعوسنةىتكفيى"ك.(11)دكؽ"صى"كقاؿى

                                                           

المييم(1 بكاًحدة،كفيآخرًىاالداؿي المنقكطًة الباًء المييممة،كسككًف العيًف الٌنسبػػػػػػةيإلى(العىٍبًدٌم:بفتًح مة.ىذه
بيعةىبفًنزار".الٌسمعاًني،األنساب)  (.4/135عبًدالقىيسفيرى

 .128(،ترجمة3/31(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 .3885(،401-8/400)مرجعسبؽذكره(البغدادم،(3
 .523(،2/293(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(4
 صفحة.،نفسالالمرجعالسابؽ((5
.12852(،8/179(ابفحٌباف،الثقات)(6
السممٌيلمدارقطنٌي)ص(7  .118(،158(الٌسممي،سؤاالتي
 (.4/137(السمعاني،األنساب)(8
 .163(،551-11/547(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(9

سنيف(10 بفعرىفة:كـتىعد مفالسٍّنيف؟فقاؿ:مئةىسنىةكعشرى الحسفي ىذا("كسًئؿى .لـيبمٍغأحدهمفأىًؿالعمـً
لوعشرةي سنيف،ككافى فةمئةنكعشرى بفعىرى الحسفي الرحمًفبفأبيحاتـ:"عاشى عبدي غيرم.كقاؿى السف 
الصحابة:أبكبكر،كعمىر،كعثماف،كعمٌي،كطمحة،كالٌزبير،كسىعد،كسىعيد،كعبد سم اىـبأسماًء أكالدو

 (.8/401البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)الرحمًف،كأبكىريرة".
 .2540(،250(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(11
فيات)(12  .3347(،12/64(يينظىر:الصفدم،الكىاًفيبالكى
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 :وِؿ أبيووق ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ابقكليـ"ثقة"،أكلفظةتشًبييياكتيقاربيا، تصريحن األكثري اقاؿى ىكثقةهميسًنده،ميعىم ركمى
الرحمف، عبدي ذىبى بينما بو"، "البأسى النسائٌي: كقكًؿ بأس"، بو "ليسى معيفمرة ابًف كقكؿ

أن و"صدكؽ"،كقدسمعىمنواألكالفًبسامٌرا حجرى ،كبغدىاد.كأبكه،كابفي
 

 :عفْ  روى .خرْ بالكَ  اامرّ سَ  نزيؿُ  ،(2)يّ مِ رّْ خَ المُ  (1)ؿالخالَّ  حاصِ نَ  بف فػػػػػػػػػػػسَ الحَ "الراوي السابع:
 ،يّ ىرِ الزُّ  وبعقُ ويَ  ،ؽابِ ػػػػػػػػػسَ  بف دومحمَّ  ،دمحمَّ  بف ويونَس  ،يّ مِ مُ السَّ  ورػػػػػػػػػنصمَ  بفِ  إسحاؽَ 
 .(3)"ادوقً صَ  وكافَ  وعنْ  أكتبْ  ولـْ  وكتُ أدرَ  .ةمَ مَ سَ  بف ورومنصُ 

أقواؿ النُّقاِد في الرّاوي:  -  

ابًفأىبيحاتـذكرى فيوقكؿى بفعمٌيالبغدادٌم،كأكردى بفأحمدى(4)هأحمدي ،كترجمىومحٌمدي
ًفيما دكقنا صى "كافى كالًعشريف": السابعًة "الطبقًة في قاؿى مرتيف: اإلسبلـ" "تاريًخ في الٌذىبي 

ابًفأبيحاتـفيوبىمغى قكؿى .(5)ني"،كفيالثانيًةفي"الطبقًةالثامنىًةكالعشًريف"نقؿى

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أبيحاتـو فيوىكماقالوابفي القكؿى يىكتٍبعنو،كلعؿ  ـٍ رهشيئنا.كالحكىفيوأحدهغي،معأن ول



                                                           

أىكبىيًعو".السمعاني،األنسا(1 ؿٍّ ب(الخبٌلؿ:"بفتًحالخاًءالميعجمًةكتشديًدالبٌلـأىلؼ،ىذهالنٍّسبةيإلىعىمًؿالخى
(2/422.) 

الًميـ،كفتًحالخاًءالمعجمًة،كتشديًدالراًءالمكسيكرة،ىذهالٌنسبىةيإلىالميخرٍّـ،كىىيمىحمىةه(2 رٍّمٌي:"بضٍـّ (الميخى
كلًديزيدبفالمخٌرـنزليافسميىتًبو".السمعاني،األىنساب بعضى رٍّـألف  لىوالميخى ن ماقيؿى مشيكرةهًببغداد.كا 

(5/223.)
 .167(،3/39(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
 .3967(،ترجمة8/473(البغدادم،تاريخمدينًةالس بلـ)(4
 .158(،ترجمة6/537،ك)188(،ترجمة6/315(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(5
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َباِلي بف صفْ حَ الراوي الثامف: "  أسمعْ  ولـْ  وأدركتُ  اب،بَ الحُ  بف يدِ زَ  :عف روى .(1)َعْمرو الرَّ
.(2)"دوؽصَ  وىو ،ومنْ 

 :أقواُؿ النقاِد في الراوي -

ثقةه":عانًقىفيبسيفالحيكػػػػأباؿػػػقك،(3)"ادب العيفمًكافى":ةىيمىزىخيابفياؿىػػػػػق
،(5)"وػػػػبًبأسىكالر،بشٍّميابفيوػػػنٍػػعثناحد "":مةالصٌ"كتابفياألىندلسٌيسممةيمىكقاؿى،(4)"كفأميمى

"ًثقاًتو" في ًحب افى ابفي عػػػػكق،كأكرىدىه "حد ثنىا : شيكخنىا"ػػػنٍػػاؿى مد،(6)و الص  عبدي كقاؿى
"ثقة" قىاؿى،(7)البيخارٌم: ،الدارقطني كى ابًف السمعاني ،(8)قاًنع"كقكًؿ لفظةى:كزادى عنيما

                                                           

بعدىاأللؼ،ىذهالنٍّسبةيإل(1 بىاًلي:"بفتًحالراًءكالباًءالمكحدةكالبلـً ٍفصابف(الر  بىاؿكىكالجد ألىًبيعىٍمركحى ىرى
قاشٌيمٍفأىًؿالبىصرة".الٌسمعاني،األنساب بىالٌيالر  اًشعٌيالر  الميجى بفعىٍجبلفى ـى بىاؿبفإبراىي عٍمركبفرى

(3/41.) 
 .799(،ترجمة3/185(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
حجرفي(3 ابفي عنو نقمو التي"( )تيذيًب 2/414ذيب" في"التراجـً جاءى ككذلؾى في"صحيحو"، قالىو كأن و ،)

مٍفكتاًبإكماًؿتيذيًبالكماؿ"ًلميغمطىام)ص: (.كلـأعثٍرعمىالقكًؿالبًفخزيمةفي250الساًقطًة
فينسخةومغايرةومنوكقعتالبًفحجر،كميغمطىام.  "الٌصحيح"،كلعٌموكافى

4 الكىم( تيذيب المزم، )( )7/54اؿ التيذيب تيذيب حجر، كابف الخطيًب"2/414(، "تاريًخ في كجاء )
(9/91 ترجمة ثماف4272(، ًفيسنة ماتى الٌربىاًلٌي عىٍمرك حفصبف إف  قانع، ٍبف البىاقي ٍبد عى "قاؿى :

ابًف في"تاريخالبغدادٌم"قكؿى حجر،لكفليسى ،كابفي المزم  مائتيف".كعنونقؿى قانعفيو:"ثقةكىخمسيفكى
)ص: تيذيبالكماؿ" مفإكماًؿ الساقطًة في"التراجـً يٍنبىًغيأف250مىأمكف"!.كجاءى "كى ميغمطىام: قكؿى )

أجٍدفييا ـٍ مف"تاريخو"فم فيعدًةنسخو ،فإنٍّينظرتي ابفقىانع:مأمكف(نظره ،فيقكًؿالمزٌم:)قاؿي ييثبتى
الذى ينقؿ كلـ : قمتي مأمكف". )لفظةى: التيذيب" "تذىيًب في "خبلصًتو"2/400بي  في الخزرجي  كال ،)

ابفقانًع:"ثقةمأمكف"بؿنقمكاسنةى3/429(،كالسبطيابًفالعىجًمٌيفي"نيايًةالٌسكؿ")88)ص: (قكؿى
 كفاًتوعنوفحسب.كقدعزامحقؽ"نيايةالٌسكؿ"كبلـابًفأبيحاتـفيالراكمألبيو.

باتمرحمةالماجستير،جامعةالممؾسعكد،التراجـالساقطةمفكتابإكماؿتيذيبالكماؿطبلبكطال((5
(.كقدعزامحقؽ"تيذيبالكماؿ"بشارمعركؼترجمتىو"إلكماًؿالتيذيب"،كلـأجٍد250لميغمطىام)ص:

 لوترجمةنفي"المطبكًع".
حٌباف"حف8/201ابفحٌباف،الثقات)((6 ابفي (.كقدقاؿى اشًعينا"،ككذلؾى صبفعمر"ال"عمرك،كنسبىو"ميجى

في"األنساب") السمعاني  األثيًرفي"الميبىاب")3/41فعؿى (.2/14(،كتبعوابفي
 (.2/415(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(7
(.9/91البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)((8
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"ثقة"،(1)"صدكؽ" األثيًر: ابفي غكمٌالبىمشيخة"كفي(2)كقاؿى رخضىاألىابفًلمحافظً" كاف":
"ثىٍبت"،(3)"اصدكقن : الذىبي  في"الكىاًشؼ"،كقاؿى "،(4)كذلؾى فقاؿ: حجرى ابفي ،(5)"عابدثقةهأم ا

األلبانٌي:"ثً الشيخي .(7)"ئتيفكمًكخمسيفىثمافوسنةىماتى":انعقىفيبسيفالحيأبكقاؿك،(6)قة"كقاؿى

 :بيووقوِؿ أَ  ،بأقواِؿ النُّقادِ  حمفِ الرَّ  ومقارنة قوِؿ عبدِ  ،اويخالصُة الحكـِ عمى الرَّ  -
اتـ"صدكقنا"،ىكثقةه أبيحى يسمٍعمنو،مكافقةنلقكًؿاألكثًر.بينماجعمىوابفي ـٍ ،معأن ول

ألبيوفيوقكؿ. كليسى


ِر كْ يس بِف بَ نَ خُ  :روى عف ،ارّ امُ نزيُؿ سَ  ،(8)ؿ الدَّقَّاؽيْ أبو سَ  ،داوُد بُف سميماف:تاسعالراوي ال
 ،اامرّ سَ بي بِ و مع أَ كتبُت عنْ ،ؽابِ د بف سَ ومحمَّ  ،ب الُقْرُقَسانيّ صعَ د بف مُ ومحمَّ  ،سيْ نَ بِف خُ ا

.(9)"دوؽوىو صَ 

 راوي: قاد في الأقواؿ النُّ  -
فيأسماًءشيكخوذكرهالن  :،سائي  كتىبنىاعنوبالث كى"شيكقاؿى .(11)دكؽ"صى(10)غرًيخه

                                                           

فيحاشيًة"كاش3/41السمعاني،األنساب)((1 فيو:"ثقةه1/343ًؼ"الذىبٌي)(.كجاءى قاؿى (قاؿ:"السمعاني 
حاتـ أبي ابًف مف تكثيقو أخذ كىك بغداد"، "تاريًخ مف كتكثيقو ترجمتو أخذ أن و كذلؾى صدكؽ"، مأمكفه

القكليف بيفى فيو:"ثقةهمأمكف"،فجمعىالسمعاني  أن وقاؿى عفالدارقطنيٍّ نقؿى "."الجرح"،كفيو:"صدكؽ".ثـ 
(.2/14ابفاألثير،المبابفيتيذيًباألنساب)((2
،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكرهطبلبكطالباتمرحمةالماجستير،جامعةالممؾسعكد،((3
.1163(ترجمة1/343الذىبي،الكاشؼ)((4
 .1428(،ترجمة173(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(5
 (.3/243(األلباني،إركاءالغىًميؿ)(6
 (.9/91(البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)(7
كبيًعو".(8 كعمًمو إلىالٌدقيًؽ النسبةي ىذه األكلىمشٌددة، القىافيف، بيفى كاأللًؼ الميممًة، الداًؿ "بفتًح الد ق اؽ: )

.(2/485الٌسمعاني،األنساب)
 .1894(،ترجمة3/414ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((9

مفالث غرىًة(الث ٍغر(10 مفأرًضالعىدكييسم ىثغرنا؛كأن ومأخكذه قريبو مكضعو السككف،كرىاء،كؿ  ثـ  :"بالفىتًح
ببلدنا يىشمؿي االسـي ،كجمعيوثيغكر،كىذا الشاـً ثغري مٍنيا كثيرةو كىيالفيٍرجةيفيالحائًط،كىكفيمكاضعى

 (.2/79كىثيرة...".الحمكم،معجـالبمداف)
 .78(،ترجمة87(النسائي،تسمٌيةمىشايًخالٌنسائٌي)ص:(11
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ثقة" عميو،ككافى :"ككافاسميوداكد،كلقبيوبيناف،كىكالغالبي الخطيبي كقاؿى
(1) ،كقاؿى

حجر: عمىالقكًؿبًابفي :"ىك(2)وقبًمى"صدكؽ"،كىكافؽىالخطيبى المزم  بمىقًبو".كقاؿى أشيري
(3).

 :خالصُة الحكـِ عمى الراوي، ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أبيو -
األئمةي ذىبى أبكبكرالبغدادٌمىكصدكؽه،كما انفردى حجر، اتـ،كالنسائٌي،كابفي أبيحى ابفي :

عنوعبديالرحمًفمعأبيو،دكفى ًبشىيء.بالقكًؿإن و:"ثقة"،كقىدكتبى أفيحكـىعميواألىخيري
ة، ادَ بَ وِح بف عُ رَ  :روى عف .افمَ مْ ويقاُؿ لو سَ ،(4)يُّ انِ وَ رَ يْ َة النَّ بَ وْ ميماُف بُف تَ : سُ عاشرالراوي ال

تبُت كَ وف،ارُ يد بف ىَ زِ ار، ويَ وَّ ة بِف سَ ابَ بَ ى، وشَ ثنَّ يف بِف المُ جَ اسـ، وحُ ىاشـِ بِف القَ  رضْ ي النَّ وأبَ 
.(5)"اكاَف صدوقً واف، وَ رَ يْ نَ عنو بِ 

 أقواُؿ النقاِد في الراوي:  -
حب اففي"الثقات" بفمحم ،(6)ذكرهابفي الحسفي :"ثقة"ارقيؿعفالد بٌلدالخىكقاؿى .(7)طنيٍّ

                                                           

افي)3493(،7/588(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(1  .4425(،9/341،كذكرهأيضن
)ص(2 التيذيب تقريب حجر، ابف )198 األلقاب1787(، معرفة المىقًدسٌي، طىاًىر بف محم د كينظر: .

 (.38)ص:
 (.8/397اؿ)(المزم،تيذيبالكم(3
أخرل،بميدةه(4 كىاف:"بفتًحالنكًفكسككًفالياًءكفتًحالراًءالميممًةكالكاككًفيآخًرىانكفه (كىذهنسبةهإلىالن ٍيرى

ببعض". يا بعضي يتصؿي كقرلن كثيرةه، نكاحو كليا أكثرىا، خربٍت كقد فىرىاسخمفالدجمة، عمىأربًع قديمةه
ف5/544األنساب) ككقعى فراسخ"(. "أربعة يككف أف كالصكابي "أربع"، العدًد بتذكير فراسخ"، "أربًع يو:

بالتأنيث؛مخالفةنلممىعدكد.
 .463(،ترجمة4/104(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
 (.8/301(ابفحٌباف،الثقات)(6
الخط4738(،ترجمة10/286(البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)(7 .كقدجزـى ابفي ٍممىاف"،كقاؿى اسمىو"سى بأف  يبي

في"الميعجـالمشتىًمؿ")ص: ممىاف،كييقاؿسميماف"،383(،ترجمة131عىساكرى عسىاكرفي-:"سى كزادىابفي
تىٍكبة زياد،بعدى أبيحاتـ-نسبوابفى ابفى ممىاف".كتًبعىو-كماتقدـ–.فيحيًفأف  :"سيميمىاف،كيقاؿسى قاؿى

 في"تيذيبالكماؿ")6/338في"تاريخاإلسبلـ")الذىبي  رفي"تيذيب11/240(،كالمزم  (،أم اابفحجى
يأتيفيسميماف".كفي)4/136التيذيب") ممافبفتكبة،كقاؿى 4/176(فذكره"سى لوفيمىفسيمٍّيى (،فترجـى

:"كييقاؿ"سمماف".كفي"التقريًب"فقاؿ:"سممافبفتىكٍ (2540بة،صكابيوسميمىاف،يأتيفي)سميماف،كقاؿى
ٍممىاف".ابفحجر،التقريب)ص: الدكتكر246كفيياقاؿ:"سميمافبفتىٍكبىةالن يركىاًنٌي،كييقاؿسى (.كذكرى

( " السبلـً مدينًة "تاريًخ  3(،حاشية)10/286بٌشارمعركؼمحقؽي قدجـز الخطيبي كافى "كلم ا قاؿ: )
عدىدنامىاجاءىفيالمطبكًع"سميماف"تحريفنا".بككنوسمماف،كىكذا د،لذلؾى  جاءىفيالنسًخأينمىاكرى
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حجر:"صدكؽ"(1)الذىبي قاؿىكمثمو ابفي (2)،كقاؿى سممافي ٍخمىد:"ماتى محٌمدبفمى .كقاؿى
يعنيكمئتيف"ابفتىٍكبةالٌنيركان فر،سنةىإحدلكستيفى .(3)ٌيفيصى

 :خالصُة الحكـِ عمى الراوي، ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أبيو -

–العسقىبلنيٌالحافظيككافقوحالىو،كخًبرىعنو،كتبىقدىكإذحاتـ،أبيابفيقاؿىكماصدكؽهىك
.قكؿهفيوحاتـأبيعفيينقىؿٍكلـ"ثقة"،أىن وكالذىبيٌنٌي،الدارقطذىبىبينما،-أعمـكاللي

 

 بف ويزيد َشَباَبة، َعف: روى النَّْيَرَواِنّي، َحْفص أبو َنْصر، بف ُعَمر" عشر: الحادي الراوي

 .(4)َصدوؽ" وىو ِبَنْيَرواف عنو كتبتُ  َعَطاء، بف الوىابِ  وعبدِ  َىاُروف،

 الراكم:فيالنقادأقكاؿ

"تاريخكفي،(5)الًعراؽ"أىؿيعنوركلنياكند،أىؿً"مفكقاؿ:"الثقات"،فيافب حًابفيذكره

.(7)اإلسبلـ""تاريخفيالذىبي ككذا،(6)فيوحاتـوأبيابفًقكؿىنقؿىبغداد"،

 أبيو:كقكؿًالن قاًد،بأقكاؿًالرحمفعبدقكؿًكمقارنةًالراكم،عمىالحكـًخبلصةي -

ذكرت،الذمغيرىأقكاالنالنقادًمفأجدلـإذحاتـ،أبيابفيذىبىكماصدكؽهوأن كيبدك

أبيعفيينقؿكلـ،-أعمـكالل–حاتـأبيابفيقاؿىكمافيكعميو،آخربحكـولمخركجًكاؼوغيريكىك

قكؿ.فيوحاتـ
 

                                                           

 .2092(،1/343(الذىبي،الكاشؼ)(1
 (.246(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص(2
 (.10/287(البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)(3
.452(،ترجمة6/137ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((4
بًؿقديمةه،كانٍت8/447ابفحٌباف،الثقات)((5 ند".كىيبمدةهمفببلًدالجى حٌباف:"مفأىًؿنيىاكى ابفي (،كقاؿى

أبيحاتـ:5/541بيىاكقعةلممسمميفزمفعمررضياللعنو".السمعاني،األنساب) ابفي (.بينماقاؿى
عنوبنىٍيركاف"،نسبىوكغيريه:"الن يركاًنٌي".  "كتبتي

 .4866(،45-13/44(البغدادم،تاريخمدينةالٌسبلـ)(6
 .377(،ترجمة6/132(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(7
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 عف: َروى العبَّاس. أبو ِرئ،ػػػػػالُمق ىػػػػػِعيس بف َشاَذاف بفُ  ؿُ ػػػػػػ"الَفضْ  عشر: الثاني الراوي

 َجْعَفر، بفا وَميِدي َمْنُصور، بف وَسعيد ُيونس، بف اللِ  عبدِ  بف وأحمدَ  ُأَوْيس، َأبي بفِ  إسماعيؿَ 

براىيـَ  براىيـَ  الَبْمِخّي، َخاِلد بف والميثِ  َحْمَزة، بف وا   وىو عْنو َوَكتبتُ  أبي، عْنو كتبَ  ُموسى، بف وا 

 .(1)َصدوؽ"

 قاِد في الراوي: أقواُؿ النُّ  -

"قديـه في"اإلرشاد": الخميمي  القرآف،قاؿى بعمـً كابنمذككره أبيحاتـ، ابفي منو و،سمعى
المىالعباسي بأبيحى،بالرمٌحؿٍّ،كبيري ،راءاتًاتـفيشأًنو،كلومعرفةهعظيمةهبالقًفيالس ن ةييقارفي
كثيرةهكالتفسً أىؿً،ير،كتصانيؼي كانتتىمٌالرٌحكىليبعضي الجف  إليوكتىأف  ،(2)"!بكيستمعي

الذىبي  اإلقراًءبالكيفي"تاريخاإلسبلـ"كقاؿى عفأى،كفة:"شيخي يأن ولـيكيٍفانًبيعمركالد كنقؿى
ٍسفًًفيدٍىرهمثمي الجى،(3)اطٍّبلعو"وًفيًعٍمموكفىيمو،كعدىالًتو،كحي فوابفي إلماـٌمبقكًلًو:"ازرًككصى

:".(4)ـ"الًعىثقةه،الكبير الذىبي  ـيىككقاؿى  .(5)"كتالمىقدي

 :وي، وقوِؿ أبومقارنُة قوِؿ عبِد الرحمِف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

بالقراءاًتكالتفسير،ئهقرًىكثقةهمي معرفةو عنوأبكحاتـ،-كماقالكا–صاحبي كقدكتبى
أىفيشرعىفيطمًبالحديثكقدقرأى،كابنيو قبؿى الرحمًفالقرآفى يدىعٍنيأىبيفقاؿ:،عميوعبدي ـٍ "لى

عمىالفىضًؿبفشىاذىاف" القرآفى حتىقرأتي الحديثى .(6)أطمبي

                                                           

 .360(،7/63(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
ميمي،اإلرشادفيمعرفةعمماًءالحديث)(2 .449(،2/687(الخى
119(،ترجمة20/149(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(3 اتـ،كابنيوعبديالرحمف.كقاؿى عنو:أبكحى :"حد ثى الذىبي 

( ار" عمىالطبقاًتكاألىعصى الكباًر القراًء في"معرفًة كمثموقاؿى "ثقة" (.كالذمفي"الجرًح1/463كقاؿ:
كقعىعمىن الذىبي  فيو"صدكؽ"،ال"ثقة"كماأثبتوفيالمتًف،كلعؿ  أبيحاتـقاؿى ابفى سخةوكالتعديؿ"أف 

( السٍّتة" الكتًب في يقٍع لـ "الثقاتًمم ف في قيطمكبيغىا ابفي كقاؿى كالتعديؿ". "الجرًح مف -7/518مغايرة
519 محقؽي2562(، عزا كقد ثقة". كىكصدكؽه عنو، ككتبتي أبي، عنو كتبى أبيحاتـ: ابفي "قاؿى .

ل ابًفأبيحاتـو ممكضًعنفسوفي"الجرًحكالتعديًؿ"الذمالكتاًبشادمبفمحمدبفسالـآؿنعمافقكؿى
 نقمتيوآًنفنا.

 .2562(،2/10(غايةالنيايةفيطبقاتالقر اء)(4
ار)(5  (.1/463(ابفالجىزرم،معرفةالقٌراًءالًكباًرعمىالطبقاًتكاألىعصى
(.3/830الٌذىبي،تذكرةالحف اظ)((6
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نزيُؿ مّكة. روى  (2)الَمْرَوِزيّ (1)َسبُّْوَيو ابفِ بِ  المعروؼُ  اؽَ د بف إسحَ محمَّ الراوي الثالث عشر: "
زاِؽ، وعبيِد الِل بف ُموَسى، وَخالد بف َيِزيد. سمعُت مْنو بمّكَة سنَة ستيَف عْف: عبِد الرَّ 

 .(3)وكاَف صدوًقا ِمف الُعبَّاد" . ومائَتيف

 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

"الثقاتأكرىدىهابفيقد مكةى":كأتبىعوبقكلو،حب افضمفى ،اركفزيًدبفىىيىركمعفيى،سكفى
الر ،اؽز الر كعبدً ،(4)ه"يسكغيريحمًفبًفقىحد ثنىاعنوعبدي :"ضعيؼه عىًدمفي"الكامًؿ"قاؿى كابفي

كيسرقييىايى األحاديثى لوعد ،"قمبي ساؽى ايىىا:"كىىىذهاألحاديثالتيأمميتيكعٌمؽبعدى،أحاديثةىثـ 
بدًدبفإسحاؽىلمحم  ز اؽ،عىفمىٍعمىركالالسٍٍّجًزٌمعفعى ىاةكلوغيريمحفكظىياغيريكمٌثكرمٌالر 

                                                           

اب(1 في"المؤتًمًؼكالمختًمؼ")(سٌبكيىوبالسيًفالميممًة:كذاذكرى أبيحاتـ،كالدارقطني  (،كاألزدٌم3/1417في
ا)ص: مىاككالفي"اإلكماؿ")72في"المؤتمؼكالمختمًؼ"أيضن الجكزٌمفي"الضعفاًء5/24(كابفي (،كابفي

حجرفي"لساًفالميزاف")3/39كالمترككيف") قدذك–(6/549(،كتبعىيـابفي المحقؽي ٍفكافى رأن وقدكا 
بالمعجمةً ؿ( )ص نسخةو في فقاؿى-كقع مكحدة، ميعجمة باءه بعدىا ميممةو، بسيفو كه ذكري جميعنا ،

إسحاؽبفسىبكٌيو، بفى محمدى ذكرى :"كأم ا"سىب كيىو"،بالسيًفغيًرمعجمىة..ثـ  د ثىناعنوالدارقطني  :"حى كقاؿى
األمي :محمدبفأبكبىٍكرالن ٍيسىابكرم".كنقؿى فقاؿى ارفى"تاريخبخارل"، :"ذكرهغيٍنجى قاؿى في"اإلكماؿ" ري

، مصرى معجمةو،كابًف-ذكرىهبالشيًفالمعجمة-إسحاؽبفشٌبكيوالًبيكىٍنًدٌم،سكفى ".كغيرىـقدذكرىهبشيفو
( "الكامؿ" في )7/538عدم "الميزاف" في كالذىبي يو"، شب كى بابًف "ييعرؼي فقاؿ: ذكره3/476( كقد ،)
في"الميشتًبو") قكًؿالذىبٌيفي"المشتبو"2/390الذىبي  ابميممةو،لكفقاؿ:"كيقاؿبمعجمة".كمثؿى (أيضن

ناصًرالديًففي"تكضيًحالمشتبو") ابفي في"تبصيًرالمنتبو")5/289قاؿى (.كالذم2/772(،كمثميماقاؿى
ًلي بميممةو-كالليأعمـ-يترجحي  المعجمة!.أفتككفى

حب اففقاؿ:((2 ترجمكه،فنسبوابفي بقيةالذيفى عندى مختمفةو بأنسابو أبيحاتـمىركزينا،كقدجاءى كذانسبوابفي
إلى نسبةه كىذه "السٍجًزٌم": قالكا: حجرى كابفي كالٌذىبٌي، كزٌم، الجى كابفي عىًدم، ابفي كنىسبىو "الٌسجستىانٌي،

اعمىغي مىاككالفي"اإلكماؿ")"سىٍجستىاف"أيضن ابفي اقاؿى (،كىيفيببلًدأفغانستاف.4/550ًرالًقياس،كمى
ماككالفي"اإلكماؿ") ابفي فيو:"الًبيكندٌم"،5/24بينمانقؿى (عفغينجارأن وذكرهفي"تاريًخبخارل"كقاؿى
افي"التاريخ") أيضن الذىبي  محم د386(،ترجمة6/394كقدذكرى اؽىذاىكذاتيوالًبيكىندٌم،أف  بفإسحى

 برقـ لو الًل383كترجـ أبكعبد بميممة، كيقاؿ: بشيفمعجمة، اؽبفشىب كيىة، بفإسحى "محم د كقاؿ: ،
 البخارٌم،كيقاؿ:الًبيكىٍندٌم".

.1101(،ترجمة7/196(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
(.9/129ابفحٌباف،الثقات)((4
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اليتابعيم مً أحدها عميو الثٌمًو الجى،(1)ات"قىف ابفي نقؿى فيكعنو كالمتركككزٌم .(2)ف"ي"الضعفاًء
الذىبٌيفي"ديكاًفالضعفاء" فعؿى لوك،ك"ميزافاالعتداؿ"،(3)ككذلؾى كاهيفيالثانىساؽى ،حديثنارى

حجرىكم،(4)"اطؿىذابى"كقاؿ: " ،(5)يزاف"في"لساًفالمًثميـابفي في"تاريًخاإلسبلـً الذىبي  لكف 
الذممٌدًنٍيكىالبًوكأظنٌ.عميوىكأثنىاتـ،حىيأبًابفيمنوسمعىاد،ب العيمفاصالحناصدكقنكافىقاؿ:"
.(7)كمائتيف"كستيفىاثنتىيفسنةىشك اؿفى."كتكفيبمكةى(6)"اآنفنتقدـ

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،الحكـِ عمى الراوي خالصةُ  -

صبلًحالراكمفيديًنو أبيحاتـبقكًلو"مفالعٌباد"بيافى ابفي ٌنماأرادى ،كعبادًتو،كا  ليسى
عندىه،إال فيالحديًثفيكصدكؽه فيوفالذم،أم ا األئمًة استعراًضأقكاًؿ بعدى يبدكلكٍف أف 

 يككفى أٍف ًبو األىكلى كيقمبييايسرًضعيفنا األحاديثى "ثقاًتو"،ؽي في حٌباف ابفي أكرده ،كقد كقاؿى
صدكقنا أبيحاتـإن وكافى كابفي اًتـحًؾأبكيىكلـٍ،فيوالجمعىاخالفىكقىد،الذىبي  !.يوقكالنفًحى



 بفا َيزيد َعف: َروى َبغَداد. َنزيؿُ  ِسِطّي.الَوا ُعَمر بف َيحيى بف "محمَّدالراوي الرابع عشر: 
 ِفي صدوًقا صالًحا رجاًل  وكافَ  ،أبي معَ  عْنو كتبتُ  الُبْرُجالِنّي. الُحسيف بف ومحمَّد ،َىاروف
.(8)"الحِديث

 أقواؿ الّنقاد في الراوي:  -

"ثقة" أبكحاتـ: كىلعىنو،(9)قاؿى "رى في"تاريخاإلسبلـ": الذىبي  كقاؿى حاتـًبيأىابفي:
كىاًلديه،الٌرازٌم، كىكث قاه"كى

(10).

                                                           

.1767(،ترجمة7/538ابفعىدم،الكىامؿفيضعفاءالرجاؿ)((1
الضعفاًءكالمترككيف)((2  (.3/39ابفالجىكزم،كتابي
 (.1/341(الذىبي،ديكافالضعفاء)(3
.7201(،ترجمة3/476الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((4
 .6462(،ترجمة550-6/549(ابفحجر،لسافالميزاف)(5
 .386(،ترجمة6/395يخاإلسبلـ)(الذىبي،تار(6
  (.5/24(ابفمىاككال،اإلكماؿ)(7
 .562(،ترجمة8/125ـ،الجرحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتً(8
 ،نفسالصفحة.لمرجعالسابؽا((9

 (.6/210اإلسبلـ)(الذىبي،تاريخ(10
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 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أبكحاتـ ابنوكجعموصدكقنا،ثقةهكماقاؿى قكليًيمىا.،بينماخالؼى أجٍدغيرى ـٍ كل

 
 أَس ِبو":المطمب الثاني: قولو في الراوي "َصدوٌؽ ال بَ 

في"ًشفىاًءالعىًميؿ":" بالمدحًالكصؼيرىتكرٌماكمٌوأنٌؾ شىبلفىالمفظًتكريرًناحيةًفكمًقاؿى
التأكيديالكالتفسيريالبيافيومنٍدىصًقيالتكريرىأفٌىعمىتدؿٌقرينةهتظيرىأفٍإالٌكـ،الحيارتفعى
ال .(1)"بوبأسىالصدكؽهفبلف":يـكقكلً إلىلفظةي"صدكؽ"معتجيماكربٌديع:"دكتكرالجيكقاؿى

فيدؽبالصٌالكصؼًبقاءًمعىنيا،الدٌالمرتبةًتمؾإلىولىالناقدًعندىاكمبالرٌفتنزؿيى،أدنىكصؼو
صدكؽ(2)"ةالجممى بو،.كعميوفالجمعيبيفى ىنا،كالبأسى مرادهالتأكيدي لرتبًة،ليسى بؿفيوإنزاؿه

.-كالليأعمـ–بةوأقٌؿالراكمإلىمرت

ًليًدبفميٍسمًػػػػدبفمحم ػػػػػػقاليافي:"أحم كلعف:الكى ٍشًقٌي،رى ـ،كمحم ًدػػػػػػػػدبفعيثمىافالدٍّمى
ًبو"  .(3)بفشيعىيببفشىابيكر،كىتىٍبنىاعنو،كىكصدكؽهالبأسى

 أقواُؿ النقاِد في الراوي:  -

في"تاريًخم عساكرى ركاىالوأبكعىكانىةىفيترجمىوابفي لوأحاديثى دينًةدمشؽ"،كساؽى
ابًفأبيحاتـ فيوقكؿى ـ نقؿى صدكقنا"ك،(4)"المسنىد"،ث "كافى الذىبي  ،كذكرىهابفقيطمكبيغىافي(5)قاؿى

أبيحاتـ"الثقات"،كنقؿى ابفى دكؽ"أف  فيو:"صى "،(6)قاؿى فًكى .(7)"كستٌيفإحدلسنةىٌكاؿشىًفييتيكي



                                                           

(.1/27مصطفىإسماعيؿ،شفاءالعميؿ)((1
الحديث(2 ديع،تحريرعمـك  (.1/573)(الجي
 .(2/72(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
فياسًمو:"أحمدبفمحم دبفعيثمىافابف180(،ترجمة5/406مدينًةدمشؽ)ابفعساكر،تاريخ((4 .كقاؿى

في"تاريًخاإلسبلـ")  (.6/275الغىٍمطريؽأبكعمركالث قىًفٌي".كقدنسبىو"ثقفيًّا"،كمثموالذىبي 
.57(،ترجمة6/275لذىبي،تاريخاإلسبلـ)(ا(5
يقٍعفيالكتًبالستة)ابفقيطمكبيغا،الثقاتممٌ((6 ـٍ  .718(،ترجمة2/57فل
 (.5/407مدينًةدمشؽ)ابفعساكر،تاريخ((7
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 وقوِؿ أبيو:  ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

اقالىوالذ ىًبي  مى فيوإال  ،ليسى أبيحاتـ،وبًالبأسىاصدكقنفمعٌمويككفي ابفي اقاؿى ،كمى
"كتبناعنو" عنومعىأىبيو،كقاؿى ىؿكتبى أفييخبرى .أـمعىغيًره،دكفى

 
دؽ وكانْت فيو َغفَمة": دؽ"/ "محمُّو الصّْ  المطمب الثالث: قولو في الرّاوي "محمُّو الصّْ

دؽ".  المقصد األوؿ: قولو في الرّاوي "محمُّو الصّْ

ابًفأبيحاتـ؛ الثانيًةمفمراتًبالتعديًؿعندى دؽ"يأتيفيالمرتبًة كقكليـ"محٌموالصٍّ
ذىفقاؿ:" وحديثييكتبيفم مًيكفى،"وبًبأسىال"أك،"دؽالصٍّومحمٌ"أك،"كؽدصى"وإنٌ:ولىقيؿىاكا 

صاحبىيامحم وكمرتبتيومطمؽيالصٍّدؽ(1)"يوفًنظريكيي مىفقيمٍتًفيوفإف  فييتعديؿه،.كمعنىاىاأف 
بأن وفيأدنىدرجاًتالقىبكؿ لمراكمتفيدي عندىاشتيرىقدٍك"المكقظىة":"فيالذىبي .كقاؿى(2)نازؿه

مى،وعنٍيالةًالجىارتفاعًمعى،ييٍجرىحلـٍفٍعمىمىقةًالثٌاسـًإطبلؽيتأخريفىمفالميطكائؼى اكىذا
.(3)"يخيو:شىفًقاؿيكيي،"دؽوالصٌحمٌمى"ىسم كيي،"امستكرن"ىسم يي

فييكطيالسٌؿىقا،كقدتنازعكافيتسكيًةابًفأبيحاتـليذهالمفظًةمعلفظًة"صدكؽ"
تيالٌالمرتبةًإلى"صدكؽ"يـقكلًعفارنمؤخى"دؽالصٌومحمٌ"يـقكلىالذىبي جعؿى"تدريبالٌراكم":"

عمىداؿٌّوفإن ،"دؽالصٌوحمٌمى"بخبلؼًدؽ،الصٌفيمبالغةه"ادكقنصى"ألف ،اقي رىالعًوكتبعىمييا،تى
.(4)"ؽدٍالصٌطمؽيميوبتيكمرتىومحمٌياصاحبىأف 

الشيخمصطىفىإسمىاًعيؿ:" وكمحمٌ"،"صدكؽ"يـ:قكلًاتـبيفىيحىأبًابفًاتسكيةيأمٌقاؿى
دكؽ"مبالغةهفيالٌصدؽؿ،ألف يوتأمٌفًفىكاحدةوفيمرتبةو"دؽالصٌ ،كتحٌرمالٌصكاب،قكلىيـ"صى
وأنٌأم"دؽالصٌوحمٌمى":يـقكلًبخبلؼًبطًالضٌمفسطهقًعوكمى،ينودًفيعدؿهفيكوحاليىذاكمىفٍ
.(5)"-ـأعمىكاللي-فٌالظٌغيريقيفيكاليى،دؽيالصٌبوظف يي

                                                           

  (.2/37ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ) ((1
 (.5/56افالمحٌدثيف)(،محمدسبلمة،لس1/519نظر:السيكطي،تدريبالراكم)ي((2
 (.78الذىبي،المكًقظىة)ص:((3
 (.1/344)مرجعسبؽذكرهالسيكطي،((4
.(133(مصطفىإسماعيؿ،شفاءالعىميؿ)ص:(5
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ىاتيفالٌمفظتيف أبيحاتـقدساكلبيفى ابفى يبقىأف  ،كعمىأٌمحاؿو أن ومافعؿى كالجزـي
زافنا جي ماالفركؽًفمًهعندىيابينىككفىيلفٍوفإنٌهعندىاىامعنىفيمتساكيةنكفٍتىلـٍإفٍييفى،ذلؾى

اتيىمرتبىفيمشتركةنانييامعىفيمتقاربةناألقؿٍّعمىتككفىأفٍالبد بؿٍبيا،مراتًفيمتباينةنيايجعمي
 .(1)"ياكحكمً

ىنا عمىآخرى أمرنا يرٌجحي الذمقد يبقىأف  لكٍف "محٌمو،أقكؿ: لفظة أعنيإفكانٍت
دكؽ فييـ،"فعبلنالٌصدؽ"مساكيةن"لصى أطمؽى منزلةنىيالدراسةيالعممٌيةلركاةو أقٌؿمنيا أكأٌنيا

الراكممنيـ:"محٌموالصدؽ" أبيحاتـبأف  ابفي الٌنقاًدغيره،القكؿى حكًموكحكـً أك،كالمقارنةيبيفى
إلىحديثيـ أحدىـقٍدأشارى اأبٌينيوىنا،كحكًمو،إٍفكافى .(2)-تىعالىإٍفشاءىاللي–كىكمى

 ،اثيَ غِ  بفِ  صِ وحفْ  ،اشيَّ ر بف عَ كْ ي بِ بِ أَ  :فْ وى عَ رَ .(3)أحَمد بف ُبَديؿ الَياِميّ " وؿ:الراوي األ 
 ةَ عَ رْ ا زُ ي وأبَ أبِ  سمعتُ  :قاؿَ  حمفِ الرَّ  ا عبدُ ثنَ بي، حدَّ و أَ سمَع منْ  .يفيّ وفِ ُيعدُّ في الكُ  ،يّ بِ ارِ حَ والمُ 
و حمّ و ومَ منْ  السَّماعُ  يَ لِ  َض قْ يُ  مـْ ييا فَ اضِ وىو قَ  (4)افذَ مَ ا ىَ نَ مْ دِ وق :دأبو محمَّ  ؾ. قاؿَ لِ والف ذَ يقُ 

.(5)"دؽالصّْ 

 في الراوي: قادِ أقواؿ النُّ  -

ػػ صى ػػقػػاؿى ييسػػم ىرىرىزىالحجى الككفػػةًة:"كػػافى عمػػىكً،اىػػبى ػػًذلتي :خي ػػاتقم ػػدىالقضػػاءىقػػاؿى بػػًرفمم 
ػػػف" بًػػػ،(6)السٍّ أف:"البػػػأسى ذىػػػبى عقػػػدةىيىك ،(7)و"كالن سػػػائي  ـىابػػػفي ًإبػػػرىاًىي اؽىبػػػفإسػػػحىقػػػكؿ:"رأيػػػتي

                                                           

 (.3/357)ذكرهمرجعسبؽ(محمدسبلمة،(1
الذمذكرتيوفيمراتًبالتعديًؿعندىابًفأبيحاتـ،عندىحد(2 بمراجعًةالكبلـً  .يثيعفالمىرتبًةالثانيًةعندىه(كالبأسى
مف(3 بطفه كىك يىاـ، إلىى الٌنسبةي ىذه الًميـ، آخًرىا كفي ًباثنتىيف تحًتيا مٍف المنقكطًة الياًء "بفتًح اليىاًمٌي: )

(:"اإًليامٌي:بكسًراأللًؼ،كفتًحالياء1/96في"المباب")(.كجاءى5/677ىىٍمدىاف".الٌسمعاني،األنساب)
مفىىٍمدىاف".المنق ابغيًرأىلؼ...كىكبطفه  كطًةمفتحتياباثنتيف،نسبةنإلىإيىاـ،كييقاؿيىاـأيضن

المىفتكحتيف،(4 كالميـً بعدىىانكف،كىيمدينةهًبالجباًؿ،مشيكرةهعمىطريًؽ(ىىمىذىاف:"بالياًء المنقكطًة كالٌذاًؿ
كالقىكىافؿ".السمعاني، مكم،معجـالبمداف)5/649)مرجعسبؽذكرهالحاجٍّ  (.5/410(،الحى

المعممٌي(5 الشيخي ٍذ:فينسخة)ـ(:-رحمىوالل–(كقاؿى آخي ـٍ ذىافكل أبكمحم د:أدركتيوكىكقىاضىىىمى "قاؿى
السمىاعيعىنو".ابفأبيحاتـ، يىقضًليى ـٍ  .17(،ترجمة2/43الجرحكالتعديؿ)مٍنوشيئناكل

أقٍؼ1/17يبالتيذيب)ابفحجر،تيذ(6) ـٍ :ل ذكرىهفيأسماًءشيكخو".فقمتي الن سائي  :"إف  حجرى ابفي (.كقاؿى
سمعىمنيـ". الذيفى لوفييـ،في"تسميًةمشايًخالن سائيٍّ عمىذكرو

المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.(7)
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ػػكٌ بػػدالم ػػًو،(1)اؼالص  ػػدىبػػفعى ػػميمىافكمحم  بػػفسي
ػػكنىو،(2) ،(4)"(3)كداكدىبػػفيىحيػػىاليىٍرضى كأكردهيابػػفي

"الثقػػات" ػػ،حب ػػافضػػمفى الحى ـى ػػبينىمػػا،(5)ديث"كزادى:"مسػػتقي عى ابػػفي بػػفاًصٍفػػيىػػركمعػػفحى" :دمٌقػػاؿى
ػػعنىػػمىكغيػػرهً،ًغيىػػاث ديثيػػويمى حى ػػفييٍكتىػػبي ،كىىػػكًمم  ثقىػػاتو ػػفقػػكـو مييػػاعى الىييتىػػابعيعى اكير.كلػػوأىحاديػػثي
ٍعفًو" :فًصبفًغيىاثعىفعيبىيًدالم وًحديثيوعفحىعميوكمم اأينكرى،(6)ضى ػفابػًفعيمػرى عى عىفنىػاًفعو

" الن بػػػي  ػػػم ـىصػػػم ىالم ػػػويعميػػػًو-أىف  ػػػ-كسى يىقػػػرأيفػػػيالمىغػػػرًبكى ،(7)چٻ ٱ ٻچ: بًافى
رعىةىالرٌ(8)چٱ  ٻ ٻ ٻچك ألىًبيزي ىذاالحديثى :"ذىكرتي الن ضري ،ازمٌ.قىاؿى :مػٍفحػد ثؾى فقاؿى

بيدىيؿ :ابفي لىو".بو؟قمتي :شىرٌّ لناالدٌ،قىاؿى :البىٍرقىاًنٌي،قاؿى ارقطنًقاؿى بػفي فػصي :تفر دىبًوحى ،غًي  يػاثو
عٍنػػػارقطني الػػػدٌكقػػػاؿى،(9)عػػػفعبيػػػًدالم ػػػو" ػػػاسيػػػئؿى الخى ،(10)"و:"فيػػػوًلػػػيفلم  قيمٍّػػػدىقضػػػاءى" :ميمػػػي كقػػػاؿى

                                                           

يقٍعفيالكتبً(1) ـٍ .955(،ترجمة2/156السىتة)ترجمتوعندى:ابفقيطمكبيغا،الثقىاتًمٌمفل
.447(،ترجمة6/1032ترجمتوعندى:الذىبي،تاريخاإًلسبلـ)(2)

.1945(،ترجمة3/428داكدبفيىحيىىبفيىمىاف.ترجمتوفي:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3) 
(.1/17ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(4) 
(.8/39ابفحٌباف،الثقات)(5)
(،كنسبىوفيو"األىيىاًمٌي".1/305،الكامؿ)ابفعدم (6)
[.1]الكافركف:(7)
[.1]اإلخبلص:(8)
وفي"الس نىف"كتابإقامًة5/82(البىغدادٌم،تاريخمدينةالسبلـ)(9 مىاجى وابفي اإلسنادأخرجى (.كالحديثبيذا

المىغًرب،)ص: فيصبلًة فييا،بىابالقراءًة 833حديث(،155الٌصمكاتكالٌسٌنًة األلباني  الشيخي .كحكـى
في"الفتح" الحافظيالعسقبلني  يقرأبيمافيسٌنًةالمغرب".كقاؿى بنكارًةالحديًث،كقاؿ:"كالمحفكظيأن وكافى

ًؿإال2/248) مٍفًقصاًرالميفىص  فيالمغرًبًبشيءو عمىالقراءًة افيوالٌتنصيصي حديثنامرفكعن أىرى ـٍ (:"كل
إسناًدهحديثن كظاىري كاإًلٍخبلص"، ، الكىاًفركفى أي يىا يىا "قيٍؿ عمى ًفيو نص  عيمىرى ابًف عف و ماجى ابًف في ا

كىاًتو". ري  الٌصحةيإاٌلأن ومىعمكؿ،قاؿالد ارقطنٌي:أخطأىًفيوبعضي
عمىىيبتًو،كجرأتًوفيالحمرجعسبؽذكرهالبغدادم،(10)  ،نفسالصفحة.كمٌمايدؿ  إلي  ٌؽ:أن وقاؿ:"بعثى

 ًتي، فمبستكيم  رىسكؿ، بعدى باللرسكالن الرازم،–المعتٌز الٌرأس". تيغطي ألٌنيا الميدٌكرىة، القمٍنسكىة "كالكيم ةي:
ألتفت-(586)ص:مختارالصحاح ـٍ :يىاشىيخ،نىٍعمىٍيؾ،فم اًجبي الحى بابىو،فقاؿى طىاؽو،فأتيتي نىٍعؿى ،كلبستي

ًإلىيٍ شىيخي يا : فقاؿى الثٌالث، إلىالباًب كدخمتي ألتًفت، ـٍ فم نىٍعمىٍيؾ، : اجبي الحى فقاؿى الثٌاني، البابى كدخمتي ًو،
بٌله، مىىميصى عى مستي مىجمسيكجى فرفعى ، فدخمتبىٍنعىمىي  ؟!. نىٍعمىي  فأخمع أىًبالكىاًدمالميقد سأىنىا : فقمتي نىٍعمىيؾ،

أىبىاجعٍ :أتعبناؾى ير،فقاؿى عنٌي؟فقاؿ:ماأردنىاإاٌلالخى إذاسيئمتى بؾى ٍرتىني،فكيؼى :أٍتعىٍبتنيكأىذعى فىر،فقمتي
نيعىت بي قاؿ: يأتي، كال ييؤتىى ـى العم فإف  ًجئتىًني؟، أالى ا؟ أيضن ـى الًعم كتسمعي : فقمتي الًعٍمـ، نىسمعى أٍف أردنىا

أدبً ٍسًف مىٍبتىًنيبحي خى لو: فقمتي جعفر؟ أبا ديثى حى أتكتبي لىو: فقمتي كالد كاة، الًقٍرطاسى فأخذى : قىاؿى اكتيب، ؾ،
= 
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ػػػػذى "ىىمى ػػػػاًلحه ػػػػدكؽه،صى ،صى ػػػػاًلـه،فىاًضػػػػؿه اف،عى
(1)، : البغػػػػدادم  الخطيػػػػبي كقػػػػاؿى مػػػػفأىػػػػًؿالعمػػػػـً ػػػػافى "كى

"ىػػكفػي"ديػػكافالضػعفاء" ،(2)كالفىضػؿ" "فػي"،(3)عنػدىالػػذىبيٌ"كمشػيكره مػػتيـو يغنًػػالميكزادى:"غيػرى
:"يػػػوفػػػيىعمىكأثنىػػػ،(4)"اءعفىالٌضػػػفػػػي ػػػاصػػػالحنكػػػافى"الًعبىػػػًر"قػػػائبلن يًفػػػعػػػادالنضػػػاء،القىدىم ػػػتقىالم 
:"الحافظي،أبكجىكفي،(5)"وامًأحكى ميعىم ػر"عٍ"السٍّيىر"فقاؿى فاضػؿه فر،عالـهدىيٍّفه

فػي"تػاريخًكىػك،(6)
ػذىافاإلسػبلـ": كمحػػدٍّثييىا"،"ميٍسػػًنديىىمى

حى ،(7) لككنًػػأٌمػػاابػفي فػذىبى .(8)اـ"و:"صػػدكقنالػوأكىىػػجػػرى كقػػاؿى
م د بدالم ًوالحىاميحى كمئتيفمًرىضٍبفعى كخمسيفى سنةىثمافو .(9)"ٌي:"ماتى
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ـى-رىسكًؿالم ًو ًبًحٍبر،فجاؤكابىرؽ -صٌمىالم ويعميًوكسٌم :فيرىؽ  اييكتب؟قمتي :فيمى ؟قاؿى بمدادو ًفيًقرطىاسو
إ فأكمأ اكتيببخٌطؾ، : فقمتي يكتبى أٍف يريدي الكاتبي فأخذى حدىيثيفكًحٍبر، عميًو فأمميتي يىكتب، الى أىن وي لي 

الًل رسكؿي :قاؿى ًديثيف؟فقمتي حى الن ٍعماف:أم  البىن اءأكابفي الم ويبيمىاعىينىيو،فسأىلوابفي صٌمىاللي–أسخفى
الم ويعميًوال-عميوكسٌمـ ـى ييًحٍطيىابالن صيحًةحر  ـٍ رىعي ةنفم اًمفأميًرعىٍشرىةو:"مىفاٍستيٍرعيى جن ةى"،كالثاًني:"مى

في"الصحيح"، نحكهالبخارم  األكؿ:أخرجى ".كالحديثي ٍغميكالن ًةمى القيامى ًإالييٍؤتىىًبًويكـى كتاباألحكاـ،بىابي
ٍح،)ص: يىٍنصى ـٍ رىًعي ةنفىمى ًفاٍستيٍرًعيى الكىاًلي.كمسمـ،كتاباإليماف،باباستحقاؽ7150ً(،حديث852مى

259(،حديث87الغىاٌشلرىًعٌيًتوالن ار،)ص: يىسىارو ٍبفى ٍعًقؿى يىاهمفحديًثمى الليعنو–.كبلىماركى -رضيى
الليعنو–كالثانيأخرجوأحمديفي"المسنىد"مفحديًثأبيىريرةى .9573(،حديث15/351)-رضيى

(.2/654فيمعرفةعمماءالحديث)الخميمي،اإلرشاد(1) 
(.5/82البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(2)
 .12(،ترجمة2(الذىبٌي،ديكافالضعفاء)ص:(3
 .247(،ترجمة1/72(الذىبي،الميغنيفيالضعفاء)(4
بًرمٍفغىبىر)((5  .(1/370الذىبي،الًعبىرفيخى
 (12/331سيرأعبلـالنببلء)(ينظر:الذىبي،(6
يةفي"تاريًخو"22-6/21ـ)الذىبي،تاريخاإلسبل((7 كى عمىكرًعو،كصيانًتو:"كنقؿًشيري امايدؿ  (.كفيوأيضن

عابدةهبالككفًة،فكتبٍتإلىيو:يىا بفبيديؿاإًليىاًمٌيكانٍتلوبنته أحمدى لنىاأف  ًكيى ؿقاؿ:حي أبىابىكربفالى أف 
نف القيضاة،فىعزىؿى الليمىٍحشىرى األمانةىعمىأىبىًةالحشرىؾى لو:اخترتى البًفىىاركف،فقيؿى فيأمانةو سىو،كخرجى

األمانةىعمىالًخيانة". :نىعـ،اخترتي  القىضاء؟فقاؿى
.12(،ترجمة77ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(8) 
.13(،ترجمة1/270الًمزم،تيذيبالكماؿ)(9) 
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 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

كىًرعهدىيٍّفعاًبد عميوأٍفيك،قاضو األىكلىىفيالحكـً ػػػػػػأم افيالحديًثفمىعؿ  كماقاؿى كفى
لىوأٍفيىسمعىمنو–عبديالرحمًفبفأبيحاتـفيو:"محٌموالٌصدؽ" ييقضى ـٍ كفيحفًظو،-معأن ول

.الييتابعيعميياكلوأحاديثي،ركمالمناكيرىفيىم مًكىك،ؼعٍضى

بف ا ـِ يثَ اليَ  :فوى عَ رَ  .(1)يّ مِ مْ ر الرّ فَ عْ بو جَ اف أَ ميمَ بف سُ  دِ احِ الوَ  دِ بْ د بف عَ أحمَ ": ثانيالراوي ال
يب عَ بف شُ  ويوسؼَ  ،يّ الرممِ  ـِ كَ بف الحَ  مؾِ المَ  وعبدِ  ،يّ انِ عَ نْ ير الصَّ ثِ د بف كَ ومحمّ  ،يؿمِ جَ 

 .(2)"دؽو الصّ ومحمّ  ةِ ممَ و بالرَّ ا عنْ نَ كتبْ .نيّ واَل الخَ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

  ،(3)"صدكؽه" :كقاؿى،هفي"التقريًب"تمييزناإٍذذكرىالحافًظالعسقبلنيٌكلـأجٍدفيوإالقكؿى
ترجمىويفيالطبقًةالسادسًةكالًعشريفمف"تاريًخاإلسبلـ" الذىبي  ككافى
(4). 

 وقوِؿ أبيو: ،بأقواِؿ النُّقادِ  حمفِ ِؿ عبِد الرَّ قو ومقارنةُ  ،ياوِ خالصُة الحكـِ عمى الرَّ  -

أبيحاتـ ابفى كيبدكأف  ـىقٍديككفي حالى،إذقدرآه،كأخبرى،بوأعم عنوكعايفى ،ولٌماكتبى
ا.،فيككماقاًؿ"محٌموالٌصدؽ" عنوأيضن أبىاهقدكتبى قكلوبالجمًع"كتىبناعنو"يينًبئيأف   كلعؿ 

وى رَ  .(6)ِديّ الِكنْ  (5)ازيّ الِحجَ بِ  المعروؼُ  ،يّ الِحمصِ  و ُعْتَبةَ أبُ  جِ رَ د بف الفَ أحمَ "الراوي الثالث: 
 ،ةرَ مْ وضَ  ،داحِ الوَ  ر بف عبدِ وعمَّ  ،برْ د بف حَ ومحمَّ  ،ريَ مْ د بف حِ ومحمَّ  ،يدلِ َة بف الوَ يَّ قِ بَ  :فعَ 
 .(7)ؽ"دْ الصّْ  نا محؿُّ و عندَ حمّ و ومَ ا عنْ نَ بْ كتَ  .ؾيْ دَ أبي فُ  وابفِ  ،ةوَ يْ ي حَ وأبِ 

                                                           

ٍممىةيكاحدةي(1 ٍمًمٌينسبةنإلىى:"الر  مكم،معجـ(الر  الر مًؿ:مدينةهعىظيمةهًبفمسًطيف،ككانٍترباطنالمميسمميف".الحى
محتمةهمفًقبًؿالييكًدالغىاصًبيف.3/69البمداف) :كالزالٍترباطنالممسمميف،فىيياآلفى  (.قمتي

 .96(،ترجمة2/61(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 .71(،ترجمة82(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(3
.31(،ترجمة6/28اريخاإلسبلـ)(الذىبي،ت(4
السمعاني،(5 از". الًحجى ليىا ييقاؿي إلىالمدينًة ًبيا يىتعمؽي ا ازكىيمكةيكمى إلىالًحجى الٌنسبةي "ىذه اًزٌم: "الًحجى )

(.2/176األنساب)
المييممة.ىذهالٌنسبةيإلىًكٍندىة،كىيقبيمةهمشيكرةه("الًكٍنًدٌم:بكسًرالكاًؼ،كسككًفالنكًف،كفيآخًرىاالداؿي(6

فىٌف". فيكؿٍّ منياجماعةهمفالمشيكريفى  (.5/104)المرجعالسابؽمفاليىمىف،تفٌرقىٍتفيالًببلد،فكافى
 .124(،ترجمة2/67(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(7
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 أقواؿ النقاد في الراوي:  -

مسممةيبفالقى فذىأم ا "ثقةنمشيكرنااسـً لككًنو: مىوي ،(1)"ىبى حب اففي كترجى أبكحاتـابفى
محم  كزادى،"ثقاًتو" عنو ـىحد ثنا إبراىي بف نى،مٌدًالًالخىدي فإف ،(2)ييخًطئ" ،اكشيكخي الحاكـىككذا

أباالن  في"الن ببلًء":"بالٌشيخً،(3)عبًدالًلقد"كث قو"يسابكرم  دٍّثر،الميعىم ،كنعتىوالذ ىبي  ...الميحى
كانٍتلويًرحم دٍىرنػػػػػػػػكى ًإليوةهكىعنايىةهًبالحديًث،كىعيمٍّرى ػػػػػك":"مٌدًكفي"كامًؿابًفعى،(4)"ا،كاحتيجى افى

أبكجى عكؼو .(5)يضعٍّفيو"يٌائًرالطىفىعٍمحم دبفي

بفالفىرىج أحمد بفعىكؼبمدم  :كمحمدي ًحمصٌياف.،قمتي قاؿىكبلىما ـ  عىًدمٌث :ابفي
ككاعنو.عضىةىمىبىتٍ"كأبكعي كرى مىويالن اسي كىككسىطٍعًفًوقداحتمى بحًديثو،أكييتديفي ًمم ٍفييحتج  ليسى
حديثيو"بو،إالٌ قاؿ:"كعٌمؽى،(6)أن وييكتبي ابفيقالىويمافيوًكالقكؿي،ةمستقيمىركىاياًتوغاًلبيالذىبي 

،دًع الحى،(7)"ضعًفوًمعىلويفييٍركىلم  الن كقاؿى عنواكـي فكىتيبكا العراؽى ـى "قىًد أحمد: أبك ،يسابكرم 
سىنيككأىمي حى محم دبفعى،يوأمفًالرىايا يىائًافالطىفيىكؼبفسيلكف  كافى فيوٌي ـي تكم

أبا،(8) كرأيتي
بفعيمىالحسفً أمرىه(9)يرأحمدى الخىكى."ييضعٍّؼي نقؿى عفأبًذا عف،ـاكًالحىيأحمدىطيبي كنقؿى

                                                           

 (.1/67(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(1
 (.8/45ٌباف،الثقات)(ابفح(2
في"المدخًؿإلىالصحيح")(3 أن وقاؿى :"محم دبفسىًعيدالطىاًئفٌي:ركلعفابًف176(،ترجمة1/216(ذلؾى

بفالفىرىجكغيًره". أحمدى مثؿأًبيعتبةى الل،يركيوعنوالثقاتي إال  فيأىًؿالإلوى مكضكعنا جيريجحديثنا
ا:ابفحٌبا .949(،ترجمة2/278ف،المجركحيف)كينظرأيضن

.221(،ترجمة12/584(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(4
  (.5/559(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(5
(.1/313(ينظر:ابفعىًدم،الكامؿ)(6
(.12/586(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(7
بفعك(8 الذمألجموتكم ـفيومحمد  السببى (،560-5/559ؼىكماجاءىفي"تاريخمدينًةالسبلـ")(كلعؿ 

بئرً قاؿ:"كرأيتيوعندى بفعكؼو محمدى (،كفي"إكماًؿ3(حاشية)5/162كفيأصًؿ"تاريًخدمشؽ")-أف 
"بئر"1/106تيذيًبالكماًؿ") ٍسًتف-(،قاال:"بني"،بدؿى كتصٌحفتفي"إكًماًؿ–أبىعيبيدةفيسكًؽالر 

،كأنافي-(إلى"الد ستف"1/106الًكماؿ")تيذيًب كىكيىٍشربمعفتيىافكميردىافكىكيتقٌيأىا،يعنىالخمرى
ًليفيوتجارةهسنةىتسععشرةىكمئتيفككأٌنيأرىاهكىكيتقيأىىاكىىتىسيؿي كافى ميوفيبيتو عى كيك ةميٍشرؼه

 عمىلحيًتو"!.
يكسؼبفمكسى(9 بف عيمىٍير بف "أحمد العمىًؿ( عمى كتكم ـى صن ؼى الٌشاـ، حافظ الحىسىف. أبك ا، بفجيكصى

 .447(،ترجمة7/363كالٌرجاؿ".الذىبي،تاريخاإلسبلـ)
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كذ ابه "كالحجازم  قكلىو: ا أيضن بفعكؼو لضى،محمًد اٌلتيعندىه أى،رةىمٍكيتبيو مف،فيدىٍيؾيبكابًف
عندىهفيحديثً،كقعٍتإليودبفالن ٍضرًكتًبأحمى الز بيدمٌبفالكىاةىبقيٌكليسى ىك،أصؿه(1)ليًد

ٍمًؽاللًفً خى كقعىماىًإن ،يياأكذبي فييوفيظىٍيًرًقٍرطىإلىتٍيأحاديثي اسكتاًبصاحًبحديثو
بفعى يزيدي حد ثنىا : مكتكبه بىقٌية،وبٍّرىبدًأكًليا حٌدثنىا يىتىفى"قاؿ: ككافى ا:" أيضن قاؿى ،(2)ت ى". كنقؿى

 : ىى"الخطيبي أبك عبديقاؿى سىالغىاشـ بف ةمىبلىف ار
عي(3) أبك "كافى جارنىابىتٍ: (4)مٍّيعىككافى،ة

إن وكذ اب نىمىفى؛كأصحابينايقكلكفى ابًفقى. (5)وشيئنا"ٍعمنٍسمىـٍ في"إكمالًوتيذيبمًكعندى يجالتركيٍّ

                                                           

ًعيٌّ(1 أىًجدأحدنانسبىو"الزبيدٌم"،إن مىاىككىبلى ـٍ في"تاريًخمدينًةالسبلـ"،كل ،(بقٌيةبفالكليًدالٌزبىيدٌم:كذانيًسبى
ًعٌيمٍفأنفًسيـ".ًحميىرمٌّ ليًدأبكمحم دالكىبلى أبيحاتـفقاؿ:"بىًقٌيةبفالكى .كقدترجموابفي ،ًميتىًمٌي،ًحٍمًصيٌّ

( كالتعديؿ الجرح حاتـ، أبي ابف 2/434ينظر: ترجمة ،)1728( الكىماؿ تيذيب الًمزم، ،4/192،)
 .738ترجمة

فيم(2 الٌشطار".قاؿى1/68عنىاهفي"تيذيبالتيذيب")(كذافي"تاريًخمدينًةالسبلـ"،كقاؿى (أم:"يىتىزي ابزمٍّ
فيمعنىاه:1(،حاشية)1/577الشيخعبدالفتاحأبكغدةفيتعميًقوعمى"لساًفالًميزاف") (:"كالٌصكابي

ب اغتر  بالٌصبلح،كلذلؾى بالفيتيك ة،أميتشب وبالصكفٌية،كيتظاىري يتظاىري تبي ف"أن وكافى ومىٍفسمعىمنو،ثـ 
  أمرهفتيًرؾ".

ًققىي"إكماًؿتيذيًبالكماًؿ"عادؿبفمحٌمد،كأسامةبفإبراىيـ،فيحاشية)((3 ميحى عندى (،2ككقعىتصحيؼه
بف1/107) عفمحٌمد الذمنقؿى ًمٌي، الحىضرى الًحٍمًصٌي أبيىىاًشـ سىبلمةى بًف الغف اًر لعبًد ا ترجمى لم ا .)

ن ماىكعبديالغف ارً-الذمتقدـ–عىكؼكبلمىو كذاسم اه-فيصاحًبالترجمةىنا،فسٌميىاهعبدىالقادًر،كا 
منو نقمتي الذم المكضًع في "تاريخو"-الخطيبي مف آخرى مكضعو في ترجموي ا كمى الغىاًفر عبد أك ،

(12/448 الكتاًب فيمتًف جاءى أن و معى الت–(، "إكماؿى اليامًش-يذيب"أعني خطأى كلعؿ  الغف ار، عبد
 سٌماه كقىد . الغافرً–طباعيٌّ شيكًخ-عبدى تراجـً إلى كالد اني القىاصي "إرشاد المىنصيكرمفي الٌطيًب أبك

 .551(،ترجمة362الطبىرىاًني")ص:
عمٍّي"،كمثميافي"تاريًخمدين(كذلؾى(4 في"تاريًخمدينًةالسبلـ":"كافى (،كىكقعتفي5/163ًةدمشؽ")قاؿى

في"إكماًؿتيذيًبالكماؿ")1/576"لساًفالميزاف") عمٍّي"،بينماقاؿى أىعمىى"،1/107(:"سمعتي (:"كافى
لمسياًؽ كىياألنسبي ماكقعىعندىالخطيًب،كابفعساكر،كابًفحجرى الصكابى  .-كالليأعمـ–كلعؿ 

السبل(5 مدينًة تاريخ البغدادٌم، )( إسنىاده،560-5/559ـ كضعى قد بفعىكؼحديثنا محٌمدي لو ساؽى كقٍد ،)
نىاًد،عفاألىعرىًج،عفأًبي عفأًبياليىمىاف،عفشيعىيًببفأبيحمزةى،عفأًبيالزٍّ يىقكؿ:"كبمىغىًنيأن وحد ثى

الًل رسكؿي :قاؿى ٍدعى-صٌمىالليعميوكسم ـى-ىيريرة،قاؿى خى "الحىربي عميوبالًلأن وكذ اب؛كلقٍد: ة".فأشيدي
الجزءي أكتبيىا كنتي مرة، غيرى مفالدراىـً عمييا كأخذتي الأيحًصيو، لشيعىيبما اًف أبىاليىمى كيتبى نسختي
شيطافه عٍنوبيذاالحديًثحديًثأبيالٌزناد،فيٍنبىًغيأٍفيككفى الحجازم  يحدٍّثي بثبلثًةدراىـًصحاح،فكيؼى

: يف:البخارٌم:كتابالجياًدكالسٍّيىر،بابلىق نوإياه".قمتي الشيخى عميوعندى المفًظمتفؽه بيذا كىذاالحديثي
= 
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أبىالكى النسائي  المً.وكلعنٍرىالر حمًفقدٍاعبدًماؿ":أف  تعقب  ـ  بقكلًث يذكرٍ"لـٍو:زم  ـٍ كل هالمزم 
صاحًب"الكى يذكٍرهكعادًتوفيمايينبٍّويعميومفأكىاـً ـٍ ل ـى ،"اؿمىيينبٍّو،ل ابًفعساكرى كقٍدأسمٍفناقكؿى

رى النسائي  الص إف  .(1)أعمـ"-تعالى–كالليٌيكغيره،ينًفًيًرٍكلعنو،كتبعىويعمىذلؾى ابفي قاؿى كذلؾى
فيكقاؿى،قىًميج حجرى عسىسائً"ركلعٍنوالنٌ:"الت يذيب"ترجمًتوًمفابفي ابفي فيماذكرى بديي  اكر،كعى
بعدىه،يالغىنً كمىٍف الًمزم  كحذىفوي

(2) يىًقٍؼعمىركى؛ ـٍ ل عنٍألىن و (3)و"ايًتو قٍد. الذىبي  لكف  : فأقكؿي
قدتفٌردىعنوفيغيًر"الس نىف" الن سائي  .(4)صٌرحأف 

 القكًؿ عمى تًبعىو الميزاًف"نفسويحجرىابفيكقد "لساًف د.. (5)في يعٌمؽي اربشٌكىنا
فيىذاالمكضعً،ماؿ"محقؽي"تيذيًبالكى،معركؼ المزم  يعنيبعدىترجمًةأحمد–فيقكؿ:"حذؼى

اًلدا بيٌبفالفيرىاتبفخى ماؿ"باعتبارًهمفشيكًخالن سىائي،يفي"الكىنًأكرىدىىىاعبديالغىترجمةن-الض 
حذىفيى المزم  أف  عبديكقكفًسبًبعدـًابًكالظاىري يٌسًقدًيالمىنًالغىوعمىركايةالن سىائيعنو،قاؿى

مىٍيمافىجًرىدبفالفى"أحمى:(177/الكرقة:1ماؿ":)"الكى المعركؼييٌصًمٍالحًةىبىتٍ،أبكعيمٌدًنٍالكًبفسي
ركلعنيـأسماءىالمقدسيٌ.ثـ ساؽى"صمٍحًفبجامعًؤذًالميمٌازًجىبالحً كىكاعنو،الذيفى كمنيـ-كرى

فيوكآراءى،الٌنسائيٌ د.بشاربفعك ادميػػػػػػػػػ.كيتعق-كقدتقد مت–األئمًة غمطىبي امفيقكؿ:"قكؿي
ابًفعساكرنىأسمفٍكقد"ميًغمطام: يى:"اقكؿى ـٍ ًإن ويل أفيٍموأبدناحيثي ـٍ فيىذهل نقٍؿعفابًفعساكرى

حتىيى البتةى "أسمىالترجمًة قكليو صح  الرجؿى ىذا لـيذكٍر عساكرى ابفى أف  إلىذلؾى ييضاؼي فنىا"،
المشتمؿ" فيكتاًبو"المعجـً نسخ،كبيذانعيدي،أصبلن فيقكًؿمغمطامكعندممنوثبلثي الن ظرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍدعىة الًخداًع3029(،حديث365)ص:الحىربخى كالٌسير)المىغىاًزم(،بابجكاًز .كمسمـ:كتابالًجياًد
–مٍعمىر،عفىم اـبًفمنبٍّوعفأًبيىريرةى،كبلىمامفطىريًؽ4431(،حديث877فيالحىرب،)ص:

ابر-رضيالليعٍنو عفجى الليعنو–رفىعىو.كلىويشاىده البخارٌم،حديث)-رضيى (،كمسمـ،3030،عندى
 (.4430حديث)

 (.1/108(ينظر:مغمطىام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
في"تذىيًبتيذيًبالكماؿ"،(2 العىجمٌيفي"نيايًة(فىمىـيترجموالذىبي  ابًف كالفي"الكىاشؼ"،كالذكرهًسبطي

في"خبلصًةتذىيًبتيذيًبالكماؿ"،لكٍفاستيدًركتترجمتيوعمىحاشيًة"الخبلصة" ٍزرجي  الٌسكؿ"،كالالخى
:11)ص: قاؿى اسمىو،حيفى الحاشية:"أىٍحمدبفالقرحأىبيكعتبىةاٍلًحمًصي".فصٌحؼى صاحبي (،فقاؿى "ابفى

 القرح".!
 (.1/68(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(3
 (.12/585أعبلـالنببلء) (ينظر:الذىبي،سير(4
 (.1/576(ينظر:ابفحجر،لسافالميزاف)(5
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عنو،كابًفحجرى ركايةىالن سىائٌيعنو"كمفنقؿى عساكرذكرى ابفى فيأف 
(1). :كالأنافيمتي قمتي

ابفعساكر" ميغمطام"كقدأسمفنىاقكؿى فيىذهالترجمًة؛قكؿى عفابًفعساكرى أن ومانقؿى إذبىيٍّفه
لو،شيئنا إٌنيلـأقٍؼعمىذكرو ـ  المشتمًؿ"أيضنث ااكمىاقفي"المعجـً لكنٍّي،الدكتكربٌشارؿى

أباعبًدالرحمفالنسائٌيقدركلعنو أف  عمىقكًؿابًفعساكرى في"تاريًخمى،كقفتي دينةًكذلؾى
أبكعبدالرحمفالن سائيٌ،شؽ"مىدً لوفقاؿ:"ركلعنو: ترجـى ميـ ،(2)"لٌما عمىقكؿو كقفتي ـ  ث

عمىلصاحبً ترجمىتو استدرؾى حيفى فقاؿ الكماؿ" تيذيًب تذىيًب "خبلصًة عمى الحاشيًة
زرىجٌي:" ًفي(3)يرفيٌكالصٌ،"تاًريخو"عساًكرفيابفيكىأطمؽى،نىًفيالكيعىفبىًقي ةكعنويالن سائي الخى

ركلعنوفي.(4)"كلعنوالن ساًئٌيرىوأىف كتىابً النسائي  ٌرحأف  ،"الكينى"فىصى قاؿى عساكرى ابفى كأف 
في"التاريخ". عساكر"ماقاؿى ابفي فيماذكرى جر:"ركلعٍنوالنسائي  ابًفحى ـ  مغمطامث قكؿى فمعؿ 

فيقكًؿد.بٌشارمعركؼ النظرى في"تاريًخمدينًةدمشؽ".كبيذانعيدي عنوفعبلن ،فيأف منقكؿه
لـيذكٍرابفى ماذكرهالبتةى–وعنٍسائيٌنٌركايةىالعساكرى عساكرى ابفى يعنيأف  الفي،إٍفكافى

" عمى،كالغيره،"المعجـً يىًقفكا ألن يـلـ فعبلن قدحذفكه بعدىه كالذيفى المزم  أف  يبقىقائمنا لكٍف
 إف  ـ  ركايًةالنسائٌيعنورب ما.ث السنف:قكؿى بركايةالنسائٌيعنوخارجى لعم ياتينًبئيعفابًفحجرى

مي الذمأرادى أٍفيتعق الكىـً فيوبىغمطاملمًمزمٍّ كلـ،"الكماؿً"صاحبى يذكرهالمزم  ـٍ لم اقاؿ:"ل
"الكمىاؿ"إن ما أف  صاحًب"الكماؿ".فمعم وأرادى يذكٍرهكعادًتوفيمايينبٍّويعميومفأكىاـً ـٍ ل ـى يينبٍّو،ل

أن وركلعفأحمىدبفالفىرى،الستةًكضعىوصاحبيوألطراًؼ إفثبتى كلعنو،جكالنسائي  فإن وقٍدرى
الٌسنف يأتً،خارجى ـى في"الكماؿ"؟!فم ا"؟،يبوالمقدسي  "أيضن في"المعجـً عساكرى يذكرهابفي ـى -كل

ذىفىو قدحى المزم  كافى !-الليأعمـك–وفعؿلكنومانب وعمىالسبًبالذمألجمً،كألجًؿذلؾى

فيكفاتوخبلؼه كقعى الخطيبفًفى،كقد إحدلقاؿي"تاريخ" ًبحٍمصفيسنًة "تكفيى :
كمائتيف"،(5)كسبعيفكمئتيف" في"الًعبىر":"سنةىاثنتىيفكسبعيفى اككال:كعندىابًفمى،(6)كعندىالذىبيٍّ

                                                           

 (.1/426(الًمزم،تيذيبالكماؿ)(1
 (.5/158ابفعساكر،تاريخمدينًةدمشؽ)((2
ة":"الصٌ(3 فيحاشيًة"الخبلصى ابفقىميج(كذاجاءى ريفيني"كماعندى يرفي"،لكٍفلعٌموتصحيؼ،كصكابو"الص 

.-كاللأعمـ-(،1/108في"إكماؿتيذيبالكماؿ")
 (.6(،حاشية)11(الخىزرجي،الخبلصة)ص:(4
 (.5/561(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(5
6)( غىبىر مىٍف الًعبىرفيخبًر الذىبي، فياسم1/392ً( ككقعى ،) براءو بفالفىٍرح"، "أحمىد قاؿ: حيفى تحريؼه و

ميممتىيف!.  ساكنةوكحاءو
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كمائتى كثبلثيفى تسعو سنةى مستيؿ "كلدى كثبلثمائة"،مالقعدةًذًيف،كماتى إحدلكعشريفى ،(1)سنةى
عساكً ابًف مى،ركفيتاريًخ ابفي أكردىه ما :،اككالنقؿى فيكفاتًكعق بى كىـه و"ىذا ماكالصٌ، كابي

جاءىبقكًؿالخطيًبفيكفاًتو.يأتي" :(2)ثـ  مىاكيكالبٍؿإف .فقمتي فيمكلابفى ـى ػػػػػػػهأصدًػػػػػػػػػقدكًى بلن
م أف  عنٍكؼكمىدبفعىحم ذلؾى قدرآهيسنةىتسعىعشرةى،ـىفيماتقدٌطيبيوالخىانقؿى ،كمائتيفكافى

يككفمكلدي كثبلثيفكمائتيفهسنةىفكيؼى كفاةيتسعو إذاكافى ٍمرةىمثبلن يركمعفمثًؿضى ؟!.ككيؼى
اثنىتىيفكمائتيف سنةى كمائة"،األخيًر مي،(3)أكاثنتيفكثمانيفى وأبكالقىيينبٍّلـٍ"كىام:غمطىكقاؿى اسـً

مفركلعفىؤالءاألشياخ،كلدعمىالمى مكلده-كغيرىـ،كضمرةى،يعنيبقيةى–فإف  يككفي كيؼى
كمائتيف كثبلثيفى فيينظر،فيسنًةتسعو مائةأكغيرذلؾى ابفى ميغمطامنب وى،(4)"كلعم وكافى إف  ـ  ث

الحاصًؿفيكفاةً لوعمىىذاالكىـً ـً فيكفاتو:"سنةى،المتىرجى قاؿى الخطيبى أف  لم انقؿى ـى لكن وكًى
كمائتيف" :،(5)سبعيفى الخطيبي ن ماقاؿى كمائتيف"كا  ."سنةىإحدلكسبعيفى

  يو:خالصُة الحكـِ عمى الراوي، ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أب -

حديثيومحٌموالٌصدؽ ًبوكاليي،استشيادناييكتبي أبيحاتـ:،حتج  عنوكقكؿابًف ،"كتبنىا
دؽ"وعندىنىامحؿٌكمحمٌ -ىككأباه–،ىكذابالجمًعوعندنا،كمحمٌفإٍفعنىىبقكلوكتبنىاعنو،الصٍّ

أبيوأبيحاتـو لقكلو،فيككفرأمي عنو.،مكافؽه كاحدوككبلىماقدكتبى فيو،كقدكثٌقوغيري ـى كتكٌم

                                                           

 (.3/93ابفماككال،اإلكماؿ)((1
(.163-5/161ينظر:ابفعساكر،تاريخمدينةدمشؽ)((2
(.16/212ينظر:الٌصفدم،الكىافيبالكفيات)((3
إكماؿتيذيبالكماؿ)((4 كقاؿأىبيكبىكر1/107مغمطام، .) )ص: كالبلحؽ" (:163الخطيبفي"السابًؽ

رىيج)ت–"حد ثعٍنو ق(،كأبكعيتبىةأحمدبفالفىرىًج149يعنيعفبقي ة:عبديالممًؾبفعبًدالعزيًزبفجي
271الًحٍمًصٌي)ت سنة،كقيؿ:مائةهكعشركفى حدلكعشركفى :كا  مائةهكاثنتاف،كقيؿى كفاتييما ق(،كبيفى
:فإ الصفدمفي"الكافيبالكفيات")150ذاكانتكفاةيبقيةىسنةى)سنة".قمتي (،ككفاةي1/120(كماقاؿى

ىذاىكالذم271أحمىدبفالفىرجسنةى) سنة.!كلعؿ  حدلكعشركفى مائةهكا  كفاتييما بيفى ما ق(،فيككفي
ـى–دفعىمحم دبفعىكؼ تقد  عندىهفيحديًثبقيةبفال-كما بيدمليقكؿ:"كليسى الز  أصؿه،ىكفيياكليًد

: فيأكًليامكتكبه ًقٍرطاسكتاًبصاحًبحديثو كقعتإليوفيظىٍيًر ٍمًؽالًل،إنماىيأحاديثي خى أكذبي
بفالفرًجقٍدذكركابقٌية مكاأحمدى الذيفترجى جؿ  بفعبدرٌبو،قاؿ:حٌدثنىابقية".معىاإلشارًةأف  حد ثنىايزيدي

كلعنيـ!.لوفيمفر
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(مغمطام،(5
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اغي أيضن كاحدو بفعىكؼبالكىذب،ري اتـ،كاتيمىومحم دي أًبيحى قالىوابفي ا فيومى القكؿى كقد،لكف 
عىًدمعمىككًنوكىسطنا .(1)-كاللأعمـ–كافىقىوابفي

بف ااذ شَ  :فوى عَ رَ  .(2)ؿبُ مْ بُ عروؼ بِ المَ  ،يّ طِ اسِ وب الوَ د بف أيّ د بف محمَّ أحمَ ": الرابعالراوي 
 .(3)"أبي معَ  وا عنْ نَ دؽ كتبْ و الصّ محمّ  .يّ ائدِ اج الصَّ يَّ ر بف ىَ مَ د بف عُ حمَّ وم ،يىحْ يَ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

أبكحاتـ:"شيخ" الذىبيٌ،(4)قاؿى مغمىطىام،(5)فيحيفأف  كى
قدنقمكا(7)كابفقيطمكبيغا،(6)

ابًفأبيحاتـفيو!. قكؿى
وقوِؿ أبيو: ،بأقواِؿ النُّقادِ  حمفِ قوِؿ عبِد الرَّ  ومقارنةُ  ،ياوِ خالصُة الحكـِ عمى الرَّ  -

أبيحاتـ ابفى أف  كيبدك يككفي ـىقٍد حالى،هآىرىقدٍإذٍ،كأخبرى،بوأعم كعايفى كتبى لٌما و
الٌصدؽ"،عنو "محٌمو قاؿ كما سكلقكلًف،فيككفي فيو "شيخ"،وميسى أبيو: قد،كقكؿ ككبلىما
عنو. كتبى
 

                                                           

في"السمسمًةالضعيفة")((1 األلبانٌيفقاؿى اإلماـً ـي 1/682كقداختمفىٍتفيىذاالراكمأحكا تكذيبى ساؽى (حيفى
بو،فسقطىحديثو كذ بىوغيريهمفالعارفيفى مر:"ككذلؾى لو،كاتياموإٌياهبشرًبالخى جممةن،محٌمدبفعكؼو

في"السمسمًةالصحيحة") ييحتٌجبو"؟!بينماقاؿى ًبو،فكيؼى (:"فمثميوييستشيدي2/234كلىـيجٍزأٍفييٍستىشيدى
( كفي"الصحيحة" الثٌقات". فيو خالؼى ًفيمىا ا ًبو،خصكصن كًفي3/86ًبوكالييحتٌج "فيوضىعؼ"، (قاؿ:

(4/123 إٌنوعزاكبلـى ًعيؼ".ثـ  :"ضى أٌنوقالىوفي"الجرًح(قاؿى ابًفأبيحاتـفيولكتاًب"الًعمؿ"،كالصكابي
 (.1/682كالتعديؿ".ينظر:األلباني،السمسمةالضعيفة)

في"(2 حجرى ابفي الط اًئرجمىاعىةهًمنييـ:أىحمدبفميحم د1/129نزىًةاأللباًبفياألىلقاب")(قاؿى (:"بيٍمبيؿباسـً
 ٌي".بفأىي كبالكىاًسطً

 .132،ترجمة(2/71(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((4
ميٍغمطىام:71(،ترجمة6/279تاريخاإلسبلـ)(الذىبي،(5 الذىبٌي:"ركلعف:شاذبففٌياض"،كقاؿى .كقاؿى

ن ما ا"عفشاذافبفيىحيى"،معأن يماقدنقبلعفابًفأبيحاتـ،كا  اقاؿ،الكمى ىك"شاذبفيىحيى"كمى
 نىقىبل.

 .141(،ترجمة1/112إكماؿتيذيبالكماؿ)(مغمطام،(6
يقٍعفيالكتًبالستة)(ابفقطمكبيغا،(7 ـٍ  .610(،ترجمة1/489الثقاتمٌمفل
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 نزيؿُ  اسِ بَّ و العَ أبُ  يّ ادِ غدَ البَ (1)يّ بّْ الضَّ  بِ يَّ سَ بف المُ  َس ونُ د بف يُ أحمَ " الراوي الخامس:
ويعقوب  ،داج بف محمَّ وحجَّ  ،يّ سِ افِ نَ يد الطَّ ومحمَّد بف ُعبَ  ،ابوَّ أبي الجَ  :فوى عَ رَ .(2)افصبيَ أَ 
وا منْ نَ سمعْ  .دف محمَّ س بونُ ويُ  ،رامِ بف عَ  دِ واألسوَ  ،اىيـَ بف إبرَ  يّ كّ ومَ  ،دعْ بف سَ  بف إبراىيـَ ا

.(3)"دؽالصّْ  حؿُّ ا مَ نَ و عندَ حمّ مَ  وكافَ 

 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

"ثقاًتو" في حب افى ابفي األصبيانٌيكف"،أكرىدىه عنو ركل "قد أنو: كذكرى
الشيًخ ،(4) أبي كعندى

أصبى ـى يعًرفكهككى...افيىاألصبيانٌيفي"طبقاتببلًده":"قًد ـٍ فم ـى كا،فأثنيغدادىبكافيأمًرًهإلىبىتقىًد
كذكريقيككث ،يومىعى أبىكه أف  مىكا لو كافى السٌاه مف الميحؿه ككافى تكصٌحدٍّمطاف، لىثكفى كا كحد ثى و.

حً عاليةو كثيرةو الًحساف"سىاف،بأحاديثى مفتمؾى ا بعضن لو أكردى ـ  الدارقطني ك،(5)ث كأثنى،كث قىوي
مرة سألىنيا:مًعميوغيرى عنوحيفى والحاكـي

إلىتكثيقو،(7)ؿ"مىفي"العًمرةنك،(6) أضاؼى كثالثةن
حديًثو" بعدالىًتوً،(8)"كثرةى بغدادى أىًؿ كتابةى ذاكرنا "بالحافًظ" نعتىو ،(9)كأىمانىًتو،كمرةن نقؿى ككذا

أبكني ـييك:فى"لن بىبلءأم افي"ا،(10)هالدارقطني الذمذكرىكىعيـ:األصبياني  ،دكةي،القيثيحدٍّ،المي"اإلما

                                                           

ةب(1 مكحدةومشددة،نسبةإلىضب ةبفأيٌدبفطىاًبخى بٍّي:"بفتًحالضاًد،كباءو ر".ينظر:(الض  فًإليىاسبفميضى
 (.2/261ابفاألثير،المباب)

المدًف(2 .كىيمدينةهعىظيمةهمشيكرةهمفأعبلـً أشيىر،كعميواألكثري ("أىصبىيىاف:بفتًحاليمزًة،ككسًرىا،كاألكؿي
:1/87كأعياًنيا،كىيمٍفببلًدفىارس".ينظر:عبدالمؤمفالحنبمي،مراصداالٌطبلع) كىيمدينةه(.قمتي

!. اليـك مفمدًفإيرافى
 .183(،ترجمة2/81ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
.(8/52ابفحباف،الثقات)((4
عمييىا)(5 بأىصبىيىافكالكىارديفى  (.3/50(األصبياني،طبقاتالمحدٍّثيفى
6 ) )ص: لمٌدارقطًني سؤاالتو الحاكـ، يىقع84( ـٍ ل ًمٌمف "الثقىاًت كفي .)( الٌستة" الكتًب 2/137في أف  )

 كبلـى نقمتي الذممنو لممكضًع نعماف، شادمآؿ المحقؽي عزاه كقد ثقة"، "صدكؽ فيو: قاؿى الدارقطني 
 الدارقطنٌيفيو!.

سؤاؿ4/107(الدارقطني،العمؿ)(7  .457(،عقبى
(.6/473(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(8
 (.6/124)(ابفعساكر،تاريخدمشؽ(9

 (.1/82(األصبياني،ذكرأخبارأىصبىيىاف)(10
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داكدىبىثًمحدٍّعٍـّابفي عىغداد الض مٍبف شيخً(1)يٌبٍّرك كبارًغكمٌالبى، مف اءالعممى، اتىمى...
ا"يىبًيفىدًسنًالميةًفجم مًاف،ككافىيىأصبىبى

(2).

الذىبي ك ابًفعبًدالدٌ:"حديثيوبعمك قاؿى الٌتسعًاءًأبنىمفٍيؿ،ككافىمًكابًفخى،ائـًعندى يف،صاحبي
كمعرً ثًقاؿ:"كفي"الًعبىر"،ىكذاجاءىفي"التاريخ"،(3)"فةرحمةو ا"ميقةنكافى حتشمن

فالذٌكعى،(4) ىبيٍّ
العً ابفي مىادنعتىونقؿى

كمائتيف". (5) كستيفى سنةىثمافو  .(6)"كتكفيى

 وقوِؿ أبيو: ،الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ومقارنِة قوِؿ عبدِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

بتكثيًؽأىًؿبمًدهلىوسنًثقةهمي اإلماـكابًفالًعمىاد.،كالذىبيٌ،كالدارقطنيٌ،كابًفحٌباف،ده فكافى كا 
مىامنٍو:"سمعنىأرادىبقكلًحمفًعبدالرٌ دؽ"حؿ وعندىنىامىحمٌوككافى أفيجمعى-ىكذابالجمع-،الصٍّ
ميوافيقىفيككنىاقداتفى،إليوأباه عى  .الحكـً
اِئغ يؿَ اعِ يد بف إسمَ زَ ": سادسالراوي ال بف ا معاويةَ  :فوى عَ رَ  .يّ ادِ غدَ البَ  فِ سَ أبو الحَ  ،الصَّ

 ،يدبَ د بف عُ ومحمَّ  ،ـِ اسِ بف القَ  اشـِ ر ىَ ضْ النَّ  يوأب ،امربف عَ  واألسودِ  ،اببَ بف حُ  يدِ وزَ  ،اـىشَ 
.(7)"دؽو الصّْ محمّ وَ  ببغدادَ  يمع أب وسمعُت منْ  .وفبف عَ  عفرَ وجَ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

حب افى ابفي بالمستقيـكصؼى عًكقاؿ:،حديثىوي بف أحمدي عنو الس "حد ثىنىا بف يفًكىيسى
بكىالبى في"الثٍّ،طاسًمدٌم أكردىه حيفى مٌمفسًمعى،(8)قات"كذلؾى ا بعضن كذكرى البغدادم  ترجمو كقد

كلعنوكمف،منيـ أبيحاتـفيو،رى أتىىعمىذكًررأمابًف ـ  أبيحاتـكعف،(9)ث كابًف،ابًف

                                                           

عنو.ينظر:)(1 أبيحاتـفي"الجرًحكالتعديؿ"،كسكتى  .1918(،ترجمة3/420(ترجموابفي
 (.12/595(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(2
 (.6/284(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(3
بفيكسيؼ"،كلىـ(4 :"أحمدى اهالذىبي  قٍّؽأبكىىاجرزغمكؿ،معأن وقٍدعىزىاترجمتىولبقٌيًة(كسم  يينٌبوعميوالميحى

برمٍفغىبىر)  (.1/385كتًبالٌذىبٌياأليخرل.ينظر:الذىبي،الًعبىرفيخى
 (.3/291ابفالعماد،شذىرىاتالذ ىب)((5
 (.3/50األصبياني،طبقاتالمحدٍّثيفبأصبياف)((6
 .2519(،ترجمة3/557لجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،ا((7
 (.8/252ابفحباف،الثقات)((8
 .4512(،ترجمة9/455)(البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ(9
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قيطمكبىحب اف ابفي اتـابًفأبيحىكعف،(1)اهياحكىمى-عمىعادىًتو–غانقؿى دكفى الذىبي  انقؿى أيضن
الراكم،(2)أفيىعزكهإليو ىذا قدجي ؿى األلباني  الشيخى الضعيفًة"كأبىاه؛كذى،لكف  في"السمسمًة لؾى

اعة"حيفى :"القطعىفيزمًفالمجى حديثى زيدطريؽًمف(6/261)الخطيبيأخرجوفقاؿ:"،ذكرى
عفأبيأيمىامةى–بوكؿكحيمىعفالقدكسًعبديثناحد ،أبيانىثىحد :غائًالص إسماعيؿىبفا

(3).

-األلبانيٌ–أقكؿ كىكىذازيدوكالدًترجمةًفيهيدىأكرى،ـهمظمًإسنادهون أًلىذاهفيديييال:
ىذاكلسًشيءوأم كال،تعديبلنكالاجرحنوترجمتًفييذكٍركلـٍم،دًيٍمىبفاري سىبفإسماعيؿي
كىكدكسًالقيعبدياكأم .ترجمةلوأجدٍلـيفإنٍّزيد،وابنيكمثمو.مجيكؿوبأن يشعريامم الحديث،

.(4)"ذبالكىبًتيـهميفيك،يٌالشامًيببًحىابفي

فيإسمىاعيؿبفسىي اربفمىٍيدم :أم اماقالىوإمامينااأللباني  مفككًنومىاكجدى،فقمتي
كالتعديبلن ا جرحن فيو الخطيًب ديثً،عندى ًسكلالحى شىئو ،كالأم  ا: أيضن عفعبدًثىحد كقكلو

بككًنومجيكالنوزيدابني،ركلعنوالشاميٌبفحبيبوالقدكسً مشعره كما،فصكابه،.كذلؾى كالحاؿي
اكالتعديبلن،كصىؼ فيوجرحن الخطيبً،فإنٍّيماكجدتي بٍؿكلـيتٍرًجموأحده،كالغيره،العندى

.-حد بحثيكالليأعمـ–غيرالخطيًب

 الشيخى لعؿ  بتج-رحموالل–لكف  قاؿى أجرناكاحدناحيفى يدقدأصابى كأن وما،ييًؿابًنوزى
قميؿ،كجدىفيوترجمةن تراجمىيـلوقبؿى سقتي كالذيفى :فكيؼى .أقكؿي اكالتعديبلن قكؿي،كالجرحن كأيفى

فيو ذاتو،كالذىبيٌ،كابفحٌباف،ابًفأبيحاتـو البغدادم  الخطيبى ألبيو–بؿإف  قد،-الذمترجـى
لو فيو.كأكردىمفسمعىمنيـكحكىمقالةىابًفأبيح،ترجـى يىنًفي،اتـو ذلؾى كمفكرلعنو.ككؿ 

مفجيالًتو. عٍنومىاقيؿى





                                                           

 .4133(،ترجمة4/371(ابفقيطمكبيغا،الثقاتممفلـيقعفيالكتبالستة)(1
 (.6/546(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(2
ال(3 المعتمدةلدٌم)(كالمكضعيمف"تاريًخ" ىكفيالطبعًة األلباني  (،240-7/239خطيًبالذمذكرهالشيخي

 رقـ يد، زى كالًد سٌيار بف إسماعيؿى "أخباًر3244فيترجمًة في األصبيانٌي نعيـ أبك أخرجو كالحديثي .
:"ضعيؼ"،كينظرالكبلـيعميوفي"الضعيفًة")1/319أصبياف") األلباني   (.169-4/168(،كقاؿى

 .1673(،عقبحديث4/169(األلباني،سمسمةاألحاديثالضعيفةكالمكضكعة)(4



 
 

294 

 خالصة الحكـ عمى الراوي: -

ابفيدؽكمىوالصٍّحمٌمى أبيو،ـاتًيحىأبًاقاؿى لى،كقدسمعىمنومعى كقد،كؿقىوفيوكليسى
حديثوبالمستقيـ حٌبافى ابفي مفذكرتييـ،كصؼى  عفابًفأبيحاتـقكلىو.كنقؿى

 

 ،ركْ ر بف بَ شْ بِ  :فوى عَ رَ  .يّ صِ مْ الحِ  افَ ثمَ أبو عُ  ،(1)يالتَُّنوخِ  افَ يد بف عثمَ عِ سَ ": سابعالراوي ال
و ، محمّ َص مْ حِ و بِ ا منْ نَ سمعْ .دبَ عْ بف مَ  يّ مِ وعَ  ،رذِ نْ ر بف المُ شْ وبِ  ،وسىبف مُ  دِ وأسَ  ،ةغيرَ ي المُ وأبِ 
.(2)"ؽدْ الصّْ 

 اِد في الراوي: أقواُؿ النق

الدارقطنٌيلى حجرتضعيؼى ابفي و؛نقؿى لوحديثنا أن ويأخرجى في"غرائًبمالؾ"مفذلؾى
سفًبفالحىعفعميٌ،عفسعيًدبفعثمافالت نيكخيالًحٍمصيٌ،طريًؽمحٌمدبفأحمدىبفاليىيثـ

مى،يٌالشامً ىً،الؾعف أى،شاـعف ،بيوعف عائشةى عرضيى–عف -انياللي قاؿى فرفىعىو. ،
الحىالد  بفي ًبوعمي  :تفر دى عفاء"،كىكمتركؾه،سفارقطني  ابًف.(3)كمفدكنىوضي قكؿى كنقؿالذىبي 

فيو :"،أبيحاتـو ٍنوي:عبديكقاؿى كف،ديمٍبفحىدي،كمحم مٌدًيـبفعىعىـ،كأبكنياتًيحىبفأبًحمفًالرٌكىعى
.(4)"ا،كآخركفصىكٍجىكابفي

 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

عًفوكلعمىقكًؿالدارقطنيكلـأقؼسً كأن وقدسًمعىمنو،أبيحاتـكماقالوابفي،ًبضى
كىفيوقكالن،صًبًحمٍ قدسًمعمنوأكحى أبكه كافى إذا ما يذكٍر فمعم ويككفي،كلـ :كما كصؼى
.-كالليأعمـ-،دؽ"والصٍّ"محمٌ

                                                           

الت نيكًخيٌ(1 ىذه( مة، المعجى الخاءي كفيآخرىىا الميخففىة، النكًف باثنتىيفكضٍـّ ًمففكًقيا المنقكطًة التاًء "بفتًح :
ًبالبح ا قديمن اجتمعيكا قبائؿى لعدًة اسـه كىك تنيكخ إلى ،الٌنسبةي ىناؾى كأقامكا ًر، التناصي عمى كتحالفيكا يف، رى

 (.1/484ينظر:السمعاني،األنساب)كالتينكخ:اإلقىامة".
.203(،ترجمة4/47(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
.(4/67(ابفحجر،لسافالميزاف)(3
 (.6/337الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((4
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 ،افجَ رْ جُ  فْ أصُمو مِ  ،(1)يّ انِ جَ المعروُؼ بالُجرْ  ،ياـ الَيَمَذانِ يد بف ِعصَ عبُد الَحمِ ": لثامفالراوي ا
بف ا جيدِ المَ  وعبدِ  ،يّ دِ قَ ر العَ امِ عَ  يبأَ و  ،اوددَ  يبأو  ،ةنَ يْ يَ بف عُ  سفيافَ  :فوى عَ رَ  .افذَ مَ وسكَف ىَ 

 وقدمتُ  ،افذَ مَ يَ بِ  يبأو منْ  عَ سمِ  .يررِ ب بف جَ ىْ وَ وَ  ،رامِ يد بف عَ عِ وسَ  ،ادوَ ي رَ بِ بف أَ  زيزِ العَ  عبدِ 
 .(2)"دؽو الصّ ا ومحمّ و شيئً منْ  سمعْ أ ولـْ  يّّ اف وىو حَ ذَ مَ ىَ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

عنو حب اففي"الثٍّقات"،(3):"صدكؽ"فأجابىأبكحاتـسئؿى قاؿ،كذكرىهابفي ـ  ث :"سكفى
كحد ثىيـبً ىىكلعنٍرىة.رىصٍالبىكأىؿً(4)اصـبيعىركمعفأىا.يىيىالجبؿى افذىمىوأىؿي

كجاءى.(6)"(5)
ال"اف":جىفي"تاريخجرٍ ةيكىم اربفحىر مىكافى

رى:يىقكؿي(7) عىبدًامقىعينىأتٍمىا بفيدًمًالحىطمثؿى
اًني ٍرجى اـالجي أيضن،(8)"ًعصى يقكؿي عفألًؼشيخوككافى انٌي"،ا:"كتبتي ٍرجى الجي مثؿى مارىأيتي

كقىاؿى،(9)
بىٍكر يحجب(10)يٌيجًدًرٍالبىأبك "ثقةه الخى،(12)"(11): دىمًكعندى ثقةه، ، "جميؿه العًيمٌي: كىرىخؿى ـىالشٌاؽى ،ا

                                                           

1)، الجيـً اًنٌي:"بضٍـّ ٍرجى اف،كىي(الجي ٍرجى كالٌنكًفبعًداألىلؼ،ىذهالنٍّسبةيإلىبىمدًةجي كسككًفالراًءالمييممىًة،كالجيـً
مٍنياجماعةهًمفالعيمماء،كقدجمعى المىمؾ،خرجى سيميمافبفعبًد ـى يىزيدبفالمييىم بأيا يىا بمدةهحسنىةهفتحى

الٌسٍيًمٌي حمزةيبفييكسؼى ياأبكالقىاسـً  (.2/40الًحاًفظفيميجمدة".السمعىاني،األنساب)تاريخى
 .85،ترجمة(6/16ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
 .85،ترجمة(6/16ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
اًتـ.كقدن(4 أبيحى ابفي :"أبيعامر"،كماقاؿى الصكابى ("يركمعفأبيعىاًصـ"كذاجاءىفي"الثقات"،كلعؿ  قؿى

( قيطمكبيغىافي"الثقاًتمٌمفلـيقٍعفيالكتًبالستة" فيو،كفي6/203ابفي :"كذا ابًفحٌباف،كقاؿى (قكؿى
عفأبيعامر".  خًطالييثمٌيكالصكابي

أن يابمعجمةوكماأثبىتيوفيالمتف.(5 ميممةو،كىكغمىط،كالصكابي  (جاءٍتفيمطبكًع"الثقات":"ىمداف"بداؿو
 .(8/402الثقات)ابفحٌباف،((6
7)): الذىبي  :"سمعىمنوأبيبيىمذىاف"،كقاؿى أبيحاتـ،كقاؿى ذىاًني:ترجموابفي م كيةأبكأحمىداليىمى مىر اربفحى

ًمفكباًراألئٌمة".ينظر:ابفأبيحاتـ، ،الذىبي،تاريخ2024(،ترجمة8/443)مرجعسبؽذكره"كافى
 .541ترجمة(،6/213اإلسبلـ)

اف)ص:((8 ٍرجى  (.251ينظر:تاريخجي
 .6412(،ترجمة2/644اإلرشاد)((9

ثقةن،((10 "كافى الخىطيب: كقاؿى الحٌفاظ، األئمًة ٍكحالبىٍرذىًعٌي:أحدي بفىىاركفبفرى أحمىد أبكبٍكرالبىٍرًديجٌي:
اًفظنا".ينظر:تاريخمدينةالٌسبلـ) ،فىًيمناحى  .2931ترجمة(،6/431فاضبلن

:"عجىب"،أك"مٍعًجب".((11 الصكابى اف":"ثقةهيحجب"،كلعؿ  ٍرجى  كذاجاءىعندىحمزةىبفييكسيؼفي"تاريًخجي
اف)ص:((12 ٍرجى اني،تاريخجي  (.251ينظر:الجرجى
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افظي،،(1)"بللًتوًعجىٌممىازًـالرٌاتًوأبكحىعىمنٍسمً ـي،الحى الذىبٌي:"اإًلما الحي،ادؽيالص كعندى صى قىاؿى
أىحمى ديكقنأىحدىالعمىد:كافىبفي كمائىتيف".(2)"اماًءكىالفقىياًء،ًثقىةن،صى مسيفى كخى سنةىسبعو .(3)"ماتى

وقوِؿ أبيو: ،قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ومقارنةُ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

الجمعىبقك،ثقةه ـى أبيحات فيوابفي أبكه"صدكؽ"،لوفيو"محٌموالٌصدؽ"خالؼى ،بينماقاؿى
ىمىذىاف ـى قًد أبيحاتـحيفى يىسمٍعمنوابفي ـٍ حيًّكل يسمٍعمنو،ا،كقدكافى ـٍ ل ـى ،كالأدرمل معىأف 

فيإمكاًنوالسماعيمنو أٌنوكافى أباهقٍدسمعىًمنو.!،الظاىرى فيحيًفأف 

 .يّ ادِ دَ غْ البَ  يّ ارِ األنصَ (4)"ةيرَ بَ ي ىُ بِ ؿ بف أَ يْ بف سَ  ثِ ارِ رو بف الحَ مْ ّي بف عَ مِ عَ ": لتاسعالراوي ا
سماعيؿَ يّ وِ مَ يد األُ عِ ى بف سَ حيَ ة، ويَ نَ يْ يَ بف عُ  افَ فيَ ف: سُ وى عَ رَ  يد د، وزَ عْ يس بف سَ بف قَ  ، وا 
.(5)"ؽدْ و الصّْ ي ومحمُّ أبِ  و معَ منْ  سمعتُ  .يررِ الضَّ  ي معاويةَ بِ ت، وأَ ابِ بف ثَ ا

 النقاد في الراوي: أقواؿ -

قانعى ابفي ًعيؼ:"وأن ذكرى لوحًديثنامنكرناًجدًّ،ضى ريؽًػػػػػػػػػػطمفٍطيبيكالخىي ييقًالبىجويخرىا،ككجدى
بدً أكرى،(6)و"عنٍاللًبفعيبىيدًاسـًالقىؤدبًحكمميؾالنٌالًبفمىاللًعى حًهدىكحيفى "الثقاتً"ب اففيابفي

                                                           

1)( اإلرشاد الخميمي، )2/644 بٌيف، خطأي كىك القيعًدٌم"، عامر أبي عف: "ركل : قاؿى ا أيضن كفيو كلعٌمو(.
أبيحاتـفيمىفركلعنيـ. :أبيعامرالعىقىًدٌم،كقدذكرهابفي  طباعٌي،كالصكابي

 .63(،ترجمة12/182(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(2
(.2/646(الخميمي،اإلرشاد)(3
اًرٌم.ينظر:ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(4  (.7/367(أبكىيبىيرىةكاسميو:يىٍحيىبفعىب اداألىٍنصى
 .1096(،ترجمة6/199ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
في"الٌسنًفالكيبرل"،7/368)مرجعسبؽذكرهابفحجر،((6 قاًنعركاهالبييقي  إليوابفي الذمأشارى (.كالحديثي

يىٍكٍفلىو ـٍ –كتابالٌنكاح،بابل -7/68اكاليىٍكتيب،)أٍفيتعىٌمـًشعرن-صٌمىالليعميوكسٌمـ-يعنيلمنبيٍّ
في"تاريًخمدينًةالسبلـ")13291(،حديث69 (،ًمفطريًؽعىبًدالًلبف11/426،كالخطيبالبغدادمٍّ

حد ثىنا اًلؾالٌنٍحكٌم،قاؿى بفعييىٍينىة،عٍفالٌزىًرٌم،عٍفعيركةى،مى :حد ثنىاسيفيافي اًرٌم،قاؿى بفعىٍمركاألنصى عمي 
رسكيؿالًلعفعائشةى،قا اقاؿى إاٌلبيتناكاحدنا:-صٌمىالليعمىيوكسم ـى-لٍت:"مى اأتـ  ًشٍعرناقط،كمى

إاٌلتيًحقؽ. كافى ًلشىيءو ا...ييقاؿي اتىٍيكىليىٍكففىمىقىٌممى تفىاءىٍؿًبمى
الحديث ًشعرنا".كقاؿالبييقٌيعقبى ق قىاًلئىبٌلييعربىوفىيصيرى يىٍقؿ"تىحى ـٍ ٍفكل أكتٍبوإاٌلًبيىذااإلسناًدكًفييـمى ـٍ :"كلى

"الفتح" في حجرى ابفي كقاؿى اإًلسناد"، ًبيىذا إاٌل أكتٍبو ـٍ ل جدنا "غريبه الخطيًب: كقاؿى اليو". حى ييجيىؿ
يى" (:10/541) ـٍ قكلىيـ:"كل حجرى المذكيكر".يعنيابفي الت عًميؿي ايىدٌؿعمىكىىاًئًو ق قىااليىًصٌح،كًمم  ٍقؿ"تىحى

ًشعرنا". في"السمسمًةالضعيفًة")ًلئىبٌلييعربىوفىيصيرى الحديثى األلباني  الشيخي 13/828كذكرى (،كقاؿ:"منكره
= 
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أن و: أىغرىذكرى ابفيكذكرى،(1)ب""رب ما الميساكرىعىه ماجى،ؿ"شتمًفي"المعجـً ابفى ركلكأف  قد و
،(2)عنو أن و:"كثٍّؽكذكرى .(4)رأن و:"صدكؽهلوأكىىاـ"جىحىبينىمارألابفي،(3)ب"ائًرىوغىكلى،الذىبي 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلعٍنوثبلثةه أن ورى اًلؾىىذا،كذكرى دهفيترجمًةعبًدالًلبفمى في"التاريخ"...أكرى جدنا،أخرجوالخطيبي
ومعركفيكف،كلـيذكٍر في"الًميزاًف"،أك"المساًف"،فيكالعمةيأكشيخي لىوذكره .كليسى اكالتعًديبلن ًفيوجرحن

يينٌبوعمييا: :كىناأمكره ٍففىكقىوكٌميـًمٍفرجاًؿالٌشيخيف".قمتي مى اًرٌم،فإف  األنصى
-: إاٌلبيتناكاحدن"،كذاقاؿى اأتـ  في"تاريًخالخىطيب"،قكلو:"كمى :"كاحدنا"جاءى أٍفتككفى ٌنماالصكابي "كاحدن"،كا 

الخطأطباعٌي. كلعؿ 
الفكقيًة،كحاءو- المثناًة ضبطييافي"تاريًخ"الخطيب:"تيًحًقؽ"بالبناًءلممفعكؿ،بضـً كقكلو:"إالتحقؽ":جاءى

بالبناءً ق ؽ" "تىحى األلبانٌي: الشيخي ضبطيا حيف في القاؼ، كمثميا مكسكرة، المثناًةميممةو بفتًح لمفاعؿ،
الفكقيًة،كفتًحالميممًة،كالقاؼ،كلعم يااألىكلى.

في- قانع،كالخطيب،كابفحجرى ابفي البييقٌيقاؿ:"عفعبًدالًلبفىبلؿالٌنحكٌمالٌضًرير"،بينماقاؿى كىعندى
( ى3/273"التمخيًصالحبير" حجرى ابفي الميزاف"(:"عبدالًلبفمىالؾ".كقدذكرى في"لساًف ذاالحديثى

فيترجمتوفي"الميزاف")5/30) الذىبي  (،ترجمة2/517(،فيترجمًةعبًدالًلبفًىبلؿاألزدٌم،كقاؿى
ابف4669 أن وعبدالًلبفمالؾالن حكٌمميؤٌدبالقىػػػػػاسـً الصكابى "عفابفكٍىب.ضٌعفىوالٌدارقطنٌي".كلعؿ 
في"التمخيص"عيبىيًداللً حجرى قانع،كالخطيب،كابفي ابفي .-كاللأعمـ–،كماقاؿى

المصنؼ"،- غيًر نقٍؼعميوعندى ـٍ "ل عمىالحديث: تعميقنا الخطيب" "تاريًخ الدكتكربش ارعٌكادمحقؽي كقاؿى
البييقٌي،كال المنكرىكعندى ىذاالحديثى ابًفقانعىالسابؽإف  كقكؿي :فكيؼى خطيب،كقدأثبىتومفعنًدقمتي

البييقٌيفي"الٌسنف"كماتقٌدـ؟!.
الشيخمحٌمدأنكرالكىشًميرم- عفعائشةى3/213صاحب"العيرؼالٌشذم")-رحمىوالل–كقاؿى (:"...كركمى

النبٌي بالٌنحاة،قالت:كافى كىكمسمسؿه صٌمىاللي–ركاهالحافظيفي"التمخيص"بسنًدأئمًةالن حاةكىـثقاته
كسٌمـ -عميو ليسى ثقػػػػػػػاته الحػػػػػػديًث ركاةى إف  كقكلو : فقمتي اآلًنؼ. البيتى كذكر أحياننا". الشعرى ىذا يقرأي

فيو، كالتعديؿ،كفييـعمٌيبفعمرمتكٌمـه فيوجرحه لـيرٍد بدقيؽ،إذفييػػػػػػػػػـعبداللبفمالؾمجيكؿه
م الحديثى عفأف  افي)فضبلن الشيخأيضن استدؿ  4/184نكر،ثـ  النبيٍّ إنشادى –(بيذاالبيًتعمىأف 

الصحيحى-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ التاـ  الشعرى ىذاالدليؿالذماستدٌؿبوالشيخي ف  -رحموالل–ثابت".كا  ـٍ ل
ًبو-صٌمىالليعميوكسٌمـ–يىثبٍتعفالٌنبي !.أن وقالىو،حتىنثبتى اأرادىهالشيخي  مى

 (.8/473لثقات)ابفحٌباف،ا((1
 .642(،ترجمة194(ابفعساكر،المعجـالمشتمؿ)ص:(2
 .3950(،ترجمة2/45لكاشؼ)الذىبي،ا((3
.4776(،ترجمة404(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(4
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م،(1)ـرٌحىيفكمائتيفًفيالميتًسًسنةىكتيكًفيى حجر،(3)ىبي كالذٌ،(2)دمىخٍحم ديبفمىكذاقاؿى  .(4)كابفي
 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ًفيو قاؿى بوحيفى ـى أعم أبيحاتـكافى ابفى كأبكه.كقد،كقدسمعىمنومىحٌموالٌصدؽ كلعؿ 
قاًنع ابفي ابفى،ضٌعفو كثٌقوفيحيفأف  "كثٍّؽ"،حبافى قد أٌنو الذىبي  :،كذكرى حجرى ابفي كقاؿى

لىوأكىامنا،"صدكؽ" ًإف  أربعتيـيقكلكفى كغىراًئب.،لكف 
بف ا ويعقوبَ  ،اـشَ بف ىِ  معاويةَ  :فوى عَ رَ  .ركْ أبو بَ  ،(5)يّ ادؼ الَحدَّ مَ محمَُّد بف خَ ": عاشرالراوي ال

.(6)"دؽو لصّ ومحمّ  ،بغدادَ منو بِ  سمعتُ ي.انمَّ يى الحِ حْ يَ  يبِ أو  ،يـمِ مؼ بف تَ وخَ  ،يّ مِ رَ ضْ الحَ  سحاؽَ إ

 أقواؿ النقاد في الراوي: 

ٍعفىرقاؿى :ىك"ًثقىة"قىالعيأبكجى حب اففي"ثقاتو"،(7)يًمي  كأضاؼ:"يركمعف،كضمن وابفي
كالعراقً فاضؿه،(8)ييف"أبينيعيـو :"بغدادمٌّ الدارقطني  حجرى،(9)قومرةن"ككث ،كقاؿى ،ككذاابفي كذكرى

البخىاجًالبى أف  لىي أخرجى عىارم  عف القرآًف" "فضائًؿ في الحًالحىبدًو هكذكرى،(10)"يٌانًمٌميًد
                                                           

عمي ((1 أف  قىاًنع ابفي د ثىنىا "حى البىغدىاًدٌم: الخىطيبي كقاؿى كخمسيفى خمسو ًفيسنًة ماتى األنصارٌم بفعىٍمركو
 د ثىنىاعيمىرٍبف-يعنيالخطيب–كمائىتىيف.قمتي :حى قىاؿى ًنيالطناجيرم  ماأىٍخبىرى طىأ،كالٌصكابي :"ىذاعنًدمخى

:ماتعميٍبفعىٍمركاأل م دٍبفمىخمىدالعط ار،قىاؿى د ثىنىاميحى :حى نصارمسنةستيف،يعنيأىٍحمىدالكاعظ،قىاؿى
".البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ) .(13/470كمائتيفيعنيًفيالمحـر

.4113،ترجمة(21/80الًمزم،تيذيبالكماؿفيأسماءالرجاؿ)((2
(.6/128اريخاإلسبلـ)الذىبي،ت((3
،نفسالصفحة.مرجعسبؽىذكرهابفحجر،((4
5) ا( الحاًء "بفتًح داًدم: إلىصنعًةالحى الٌنسبةي ىذه متيف، الميمى الثانيًة ككسًر األيكلى، الداًؿ كتشديًد لميممًة،

 (.2/182الًحدىادىة".الٌسمعاني،األنساب)
 .1347(،ترجمة7/245ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((6
7) الباجي، )( الٌصحيح الجامًع في البخارم  عنو لمفخر جى كالتجريح، 2/686التعديؿ ترجمة ابف482(، .

 .214(،ترجمة9/149حجر،تيذيبالتيذيب)
 (.9/141(ابفحٌباف،الثقات)(8
 (.3/124(البغدادم،تاريخبغداد)(9

10) الباجي، ذكره( سبؽ ٍسًفمرجع حي باب القرآف، فضائًؿ كتاب البخارم، في كالحديث الصفحة، نفس ،
ًلمقرآف،)ص: الليعٍنو-،كىكعفأبيميكسىىاألشعىًرٌم5804(،حديث628الصكًتبالقراءًة ،-رضيى

ـى-عفالن بي مىيوكسٌم مٍزمىارناًمفمزىاميًرآًؿدىاكد".-صمىالليعى لىو:"يىاأبىاميكسىلقىدأيكًتيتى  قاؿى
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عساكرى المشتمؿ"ابفي لوكىكذكرى،في"المعجـً .(1)"ذلؾركايةىالبخارمٍّ سنةىإحدلكستيفى "ماتى
 .(2)"يكمائتيفيعنً–

 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،لحكـِ عمى الراويخالصُة ا -

فيأصًؿلوالبخارم كركايًة،كابفحجر،كالدارقطنيٌ،كابفحٌباف،بتكثيًؽالعقيميٌثقةه
خأبمقابًؿ،كقدانفردىباإلخراًجلوعفبقيًةالسٍّتة،حديثناكاحدناوًصحيحً أبيحاتـو ابفى فيوف  الؼى

دؽ"،مٍفذكرنا ألبيحى،فقاؿ:"محموالصٍّ كؿ.يوقىفًاتـكليسى

 

 وابفِ  ،افطَّ يد القَ عِ يى بف سَ حْ يَ  :وى عفْ رَ . يّ طِ اسِ د الوَ يْ مَ وف بف حُ ارُ ىَ ": حادي عشرالراوي ال
بي و أَ عنْ  كتبَ  .ةسَ بَ نْ عَ  (3)فب ؿِ ضْ والفَ  ،ردَ نْ وغُ  ،يّ سِ الِ الطيَ  اودَ دَ  وأبي ،افمّ السّ  رَ زىَ أَ و  ،يّ دِ عَ  يبأ

.(4)دؽ"و الصّْ حمّ و ومَ عنْ  وكتبتُ  ،ووى عنْ ورَ 

 أقواؿ النقاد في الراوي: -

اًتـقاؿ حى حب ،(5)""شيخ:أبك ابفي "الثقات"كجعمىو في "يى،افى : أىكقاؿى عف عىركم ـاصًبي
الط رٌييف.صٍكالبى "انًرىيٍحد ثناعنوابفي في"الكاشؼً،(6)يٍّ الذ ىبي  في"تاريًخقاؿىكى،(7)":"كثٍّؽ"كقاؿى

ارم كلعنٍ:"رىاإلسبلـ" عىٍفزكرٌياٍبفيحيى،عىٍنويحديثنا"كركلالنٌ،ًفي"تاريًخو"و:البيخى ،(8)سائي 
:"صدكؽ" حجرى ابفي كقاؿى
(9).



                                                           

.813(،ترجمة238(ينظر:ابفعساًكر،المعجـالميشتًمؿ)ص:(1
 .5860(،ترجمة477ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((2
الشىؾ.((3 كقعتفي"الجرحكالتعديؿ":"بر"،كىكتصحيؼه
ا:نسبةنإلى"دىىىؾ"365(،ترجمة9/88)مرجعسبؽذكره،(ابفأبيحاتـ(4 ىذاالراكم"دىىىكٌيا"أيضن .كيينسبي

(.2/516)مرجعسبؽذكرهإحدلقرلالرٌم.ينظر:السمعاني،
.365(،ترجمة9/88كالتعديؿ)،الجرح(ابفأبيحاتـ(5
 (.9/242ابفحٌباف،الثقات)((6
 .5905(،ترجمة2/329الذىبي،الكاشؼ)((7
8)( اإلسبلـ تاريخ الذىبي، )6/222-223 ترجمة كتاب570(، "الكبرل"، في الٌنسائي  أخرجو كالحديثي .

 .11728(،حديث10/367الشركط،)
 .7224(،ترجمة568(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(9
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 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ك الصٍّىك "محم و أبيحاتـ: ابفي قاؿى "شيخ"بينى،دؽ"ما أبكه: قاؿى قكلو،ما يختمٍؼ لـ
أبيومعبقي ةالٌنقاًدفيتعديًمو. كقكؿي

دُؽ وكانْت ِفيو َغْفَمة":    المقصد الثاني: قولو في الراوي "محّمو الصّْ

 .(1)يدلِ الوَ  بف ةيّ قِ بَ  يوبِ أَ  :فْ عَ  وىرَ  .عيدسَ  وأبُ  ،يّ صِ مْ الحِ  يدلِ الوَ  بف ةيَّ قِ بَ  بف ةيَّ طِ عَ قاّليا في: "
 .(2)"ةمَ فْ غَ  يوفِ  انتْ كَ وَ  ،دؽُ الصّ  وومحمّ  وعنْ  كتبتُ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

ة،نقي اديثيكأحىبقٌية،بفعطٌيةيأىنىا":يقكؿبقٌيةىبفعطٌيةىسمعتي:أحمدىبفاللًعىبديقىاؿى
حب اف،(4)"كاحدغيريعنوثناحد :مسممةيكقاؿى،(3)"ةقي بحديثيذىبىعطٌية،اتمىفإذا كأكرىدىهابفي

إذاوحديثيعتبرييي،بغرًكييئيخطًيي،ناهمفشيكخًكغيري،افيثناعنوالقط في"الثقات"،كأضاؼ:"حد 
(5)سىة"لٌدىالمياألشياءًغيرىبيوأىعفٍركل الحافظي حب افكبلمىو عفابًف نقؿى كقد في، حجرى ابفي

يقٍعفيالكتًبالستة"(6)"المساف" ـٍ قيطمكبيغىافي"الثقاًتمم فل ،كابفي
في"تاريًخ،(7) الذىبي  كقدقاؿى

إن و:" كلاإلسبلـ" كىثيرنارى .هغيرًعفٍاشيئنلوعممتياكمى"،كمثموفي"السٍّيىر"،كزاد:(8)"عنوأبيًو
(9)"دكتفر عمره،طاؿىبؿٍاىر،بالمىليسىا،ثنمحدٍّا،شيخنككافى "غيري عنو: األلباني  الشيخي كقاؿى .

حب اففقطفي"الثقات" بالثقة،أكردهابفي .(11)"كمائتيفكستيفىخمسوتكفيسنةى.(10)مشيكرو

                                                           

1) األعبلـ،مشيكره ًعٌيمٍفأنفًسيـ.أحدي اًئدبفكىٍعبالًحٍمًصٌي:أبكمحٌمدالكىبلى ليًدبفصى (كأبكهبقي ةيبفالكى
 .1728(،ترجمة2/434)مرجعسبؽذكرهبالتدليس.كتنظرترجمتيوفي:ابفأبيحاتـ،

 .2120رجمة(،ت6/381))مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((2
(.6/370تاريخاإلسبلـ)الذىبي،((3
 (.7/146(ابفقطمكبيغا،الثقاتمٌمفلـيقعفيالكتبالستة)(4
 (.8/527ابفحٌباف،الثقات)((5
 .5237(،ترجمة5/448ابفحجر،لسافالميزاف)((6
 .7825(،ترجمة7/145(ابفقطمكبيغا،الثقاتمٌمفلـيقعفيالكتبالستة)(7
(.6/369الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((8
 .198(،ترجمة12/521(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(9

 (.5/452(األلباني،سمسمةاألحاديثالضعيفة)(10
 (.12/521(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(11
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وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

 ابفى أبيحاتـكيبدكأف  ـىقٍديككفي حالى،آهرىقدٍإذٍ،كأخبرى،بوأعم عنوكعايفى ،ولٌماكتبى
دؽ غرىاًبو،فيككماقاؿمحٌموالصٍّ حٌبافبخطًئوكا  ابفي مكثرناعفأبيو،كفيوغىفمة.كقاؿى ،ككافى

ألبيحاتـفيوقى كؿ.كليسى
 

 المطمب الرابع: قولو في الراوي "كاَف حافًظا":
ب بطكالكصؼي مٍنوالض  ًافظ"اليمزـي كاية،قكًليـ"حى بوكثرةالرٍّ كاليىمزـي،فقدييطمؽكيرادي

معيىا يكجدي قد إذ ا؛ أيضن العدالةي في"،منو الٌسخاكم  فقاؿى غيثالميفتحًأكبدكًنيا؛ نىسبى "إذىا :"
الًحفظى أك،األئمةي )حافظه ًفيو: ييقاؿى كأٍف ًلعىٍدؿ( )ضبطنا ابط(أكنسبيكا الكصًؼ،ضى فمجردي إذ

فيالتكثيؽ منيماغيركاؼو مٍفكجو؛ألن ويكجدي،بكؿو كخصكصه العىدًؿكبينىيماعمكـه بؿبيفى
:فقد"ييطمؽيكييراديبوعدةيحافظ"فبلف:كليـقى.فى(1)كتكجديالثبلثة"،كيكجدىافبدكًنو،بدكًنيما معافو

ميتًقف الراكمضابطه أف  بو كاسعي،يقصدكفى أن و يريدكفى كقد الركايًة. كاسعى يكٍف لـ ف كا  حتى
العمـً ٍفلـيكٍفمتينناميتًقننا،الركايًةكثيري حتىكا 

سيئىالحفظ،(2) ،ككافى فيتراجـً ذلؾى كمايكثري
الحٌفاظ" "تذكرة الذىبٌي الًل أبيعبًد اإلماـً الكتابً،كتاًب الكصًؼضبطى بيذا يعنكفى ال،كقد

الركايةًضب ًبوكثيري المتصؼى أف  ليا،طىالفؤاد.كقديريدكفى كماىك،الًعمـ،كثيرضابطهميتقفه
 مشاًىيًرىـ األئمًة ـى–في اإلما حاتـ أبي ابفي ـي اإلما كصؼى حيفى ذلؾ عمى المثاؿي تقٌدـ كقد

عمىالمعنىالذمأرادهالناقديمفإطبلًقوىذاالكصًؼبقك،-مسممنا رينةومىا"ييستدؿ 
(3).

 معَ  الحديثَ  كتبَ  .يّ ادِ غدَ البَ  مروعَ  وأبُ  ،يبعَ شُ  بف يمِ عَ  بف افمَ ثْ عُ قاليا ابُف أبي حاتـ في: "
.(4)"عنو وكتبَ  ةِ رَ ذاكَ المُ  في يبأ منو سمعَ  ،ةبَ دْ ىُ  :عف وىرَ  .احافظً  وكافَ  ،اـِ الشَّ بِ  يبأ

                                                           

 (.2/280السخاكم،فتحالميًغيث)((1
رعةىب(2 أبكزي الرازم  ـي اإلما مىًمٌيًمف"الن ببلًء"(كقدفر ؽى فيترجمًةيزيدبفىىاركفالس  الحفًظكاإلتقاف،فقاؿى يفى

الذىبٌي) حفظنامٍفيىزيدبفىىاركف.قاؿى9/370عندى أتقفى أبىابٍكربفأًبيشىيبىةىيقكؿ:مارأيتي (:"سمعتي
ًمفًحفًظالس ٍرد".)ص: أكبري ٍرعىة:كاإلتقافي  .(155،335،466أبكزي

الحديًث155،335،466(مصطفىإسماعيؿ،شفىاءالعىميؿ)ص:(3 أسئمةعمكـً اؼالٌنًبيؿًبأجكبًة تحى (،كا 
 (.1/295كالًعمؿكالجرحكالتعديؿ)

 .881(،ترجمة6/160ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((4
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 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

الخطيبي ابفيكنقالبغدادمٌذكره قالو ما فيوؿى حاتـو فيو،أبي قاؿى أن و زادى أن و غيرى
في"الجرًحكالتعديؿ."صدكؽ" ذلؾى عفابًفأبيحاتـميغمطىام،(1)"كليسى -عمىعادىًتو–كنقؿى
 .(2)كذلؾ

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ًلًسكل فيوقكؿكليسى منوفيالمذاكرةً،ابًفأبيحاتـو مفأبيومفسماعو ،سكلماكافى
عنو لو،كميغمطىامبنقًؿقكًؿابًفأبيحاتـ،بينمااكتفىالخطيبي،ككتابةو يككفي القكؿى إذ،كلعؿ 

ا ىناؾسكاهكيماأستطيعترجيحن قكلو،ليسى غيره،كمقارنةنبيفى قرينةهكأحكاـً ىناؾى نيلٌتدي،كليسى
كصفىوبالحافظً إالإٍفاعتبرناسماعى،عمىأٌمالمعانيأرادىعبديالرحمًفبفأبيحاتـحيفى الميـ 

كاسًعالركايًة.أك،فمعم وأرادىأن وضابطهميتًقف،ككتابىتًوعنو،أبيحاتـمنوفيالمذاكرةً لكن وغيري
تيفً بالمى ضابطنالكتاًبو،كالالميتًقفأن وكاسعيالركايًةلكن وليسى الًبفؤاًده.كأٌيامفىذه،أكأن وكافى

سببنالسماًعأبيحاتـمنومذاكرةن اًفًظ،ككتابىًتوعنو،الترجيحاًتقدتككفي كلكصًؼابًنوإٌياهبالحى
.-كالليأعمـ–

  

                                                           

 .6018(،ترجمة13/175(البغدادم،تاريخمدينةالس بلـ)(1
يىقعفيالكتًبالٌستة)(ابفقطمكبي(2 ـٍ  (.7/93غا،الثقاتًمم فل



 
 

303 

 المبحث الخامس: 
 قوُؿ فييـ: "َمْشيور"الرواة الذيَف َليَس َليـ ِمف الحديِث إال القميؿ، وي

" العرب: لغًة كافالمىعركؼيمى:شيكركمىشىًييركرجؿه،األىمركيضيكح:الش ٍيرىةكفي
.(1)"كميشىي رمىٍشيكركرجؿه،ذككرمى

المحدثيف:ف فإطبلقيافيالٌراكم،غيرالمىجيكؿ،عركؼالمىىكالمشيكرالراكمأٌماعندى
عدالةهلكٍفاليمزـي،يدفعيجيالةىعىيًنو بط،مفذلؾى الراكمبذلؾى،كالضى ثقةن،فقديكصؼي ،كيككفي

ما،كغيرىه،أكضعيفنا،أكصدكقنا مفالقىاًدح،لكٌنياقدتقٌكمأمرىهبقدرو ـى م حديثيو،إٍفسى كاليىثبتي
أٍفييختبىرحديثيو،كييقبؿبمجرًدكصًفوبالٌشيرةً بطيو،بؿبعدى ابًفأبي.كعندى(2)كيثبتحفظيوكضى

 حاتـ "مىشيكر" فىمىفظةي العىػػػػػيف.يرادي معككًنومعركؼى تيو، كانٍتدرجى أيًّا الٌرجؿ، قمةيحديًث  بيا
 روى اأحدً  أعمـُ  ال ،رو مشيُ  ابر،جَ  بف اللِ  عبدِ  بف ثَ عَ أشْ  جدُّ  ،(3)يّ انِ دَّ الحُ  رابِ جَ الراوي األوؿ: "

 ،مشيورٌ  ابرجَ  بف اللِ  عبدِ  بف أشعثَ  أفَّ  وبِ  يريدُ  :دمحمَّ  أبو قاؿَ  .ذلؾ يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  ،وعنْ 
وابِنو في  ،ىكذا جاَء قوُؿ أبي حاتـٍ  .(5()4)"هجدّ  عف بيوأَ  عفْ  وال ،هجدّْ  عف روايةٌ  لو يعمـُ  وال

ىذا الموضِع أفَّ أشعَث بَف عبِد الل بف جابر َمشيور. وقد عقَد ابُف أبي َحاتـ لو ترجمًة في 
.(6)ىمَ عْ األَ  وىو ،يّ انِ دَّ الحُ  ابرجَ  بف اللِ  عبدِ  بف ثأشعَ ؿ: "موضٍع آخر فقا

                                                           

.(2351ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:((1
ديع،445ينظر:مصطفىإسماعيؿ،شفاءالعميؿ)ص:((2 الحديث)(،الجي  (.1/250تحريرعمـك
األلؼ،(3 بعدى مفتكحةهمشد دة،كفيآخرىانكفه د انٌي:"بميممتيف،مضمكمةهثـ  كحد افمفاألٍزد".ينظر:(الحي

 (.2/184السمعانٌي،األنساب)
 .2041(،ترجمة2/497(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
ىذاالمكضًعالذمأثبتوفيالمتف،(5 مفكتابوقبؿى سابؽو د انٌيفيمكضعو الحي أبيحاتـلجابرى ابفي (كقدترجـى

ابرالحي2031(،ترجمة2/494) د انٌي،ركلعف:عمٌيبفأىبيطىالب،كأبيميكسىاألشعىًرٌم..فقاؿ:"جى
أبييقكؿذلؾ".  ركلعنو:ابنيومىزيدةسمعتي

مميًّا((6 ا:أٍزديًّا،كبصريًّا،كحي أيضن ابر،كيينسبي ىذاقديينسبإلىجٌدهجى فيو–كأشعثي -كسيأتيالخبلؼي كذلؾى
ف كالبخارٌم األئمًة: مف كاحدو غيري )نسبىو األكسط" "التاريخ "كتاب(3/333ي في األزدٌم الغني كعبًد

ماككالفي"اإلكماؿ")2/15الميؤتىمؼكالميختًمؼ") في"تيذيًبالكماؿ"2/253(،كنقموعنوابفي (،كالمزمٍّ
في"ميزافاالعتداؿ")3/272) (،ك"سيرأعبلـالنببلء"3/819(،ك"تاريخاإلسبلـ")1/265(،كالذىبيٍّ
2/435(،كابًفناصرالدٍّيففي"تكضيًحالميشتىًبو")175(،ك"الميٍشتىًبوفيالرجاؿ")ص:6/274) (،كأقر 

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في"تٍبًصيرالمينتىًبوبتحريًرالميشتىًبو") الذىبي  حجرى في"خبلصةتذىيًبتيذيًب2/353ابفي (،كالخىزرجيٍّ
في"األنساب")38الكىماؿ")ص: ال2/87(.كنسبىوالسمعاني  ("الجممٌي"بمعجمةو،ثـميـ،كىكتصحيؼه

ابفقىميجفي"إكماؿتيذيبالكماؿ") الغىنيفي"المختمًؼكالمؤتمؼ"2/237رىيب.!كقاؿى عبدي (:"كزعـى
 أشعثى اركدأف  اج،كأبكمحٌمدبفالجى بفالحىج  ـي مسم ساكنة،زعـى كميـو مضمكمةو ميممةو ٍممٌيبحاءو أن وحي

قميج،الحي قاؿابفي كذا كاللأعمـ". رجميف، كجعبلىيمىا د انٌي، الحي ابفجابرى الًل بفعبًد أشعثى غيري ممٌي
ومرتيف قميؿ.أم ااإلماـمسمـفترجمى :أٌمازعـيعبدالغنيأن وأزدٌمفقدكافىقوعميوجمعهكماجاءىقبؿى فقمتي

( فيا1/457في"الكينىكاألسماء" الجيمميعف1886لمكضًعاألكؿرقـ(،فقاؿى الًلأشعثي :"أبكعبًد
ترجموبرقـ فقاؿ:"أبكعبداللأىٍشعىثبفعبدالل1889أنًسبفمىالؾ،ركلعنوىاركفاألعكر".ثـ 

ٌنماىماكاحده،كما ترجمومرتيفجعمورجميف،كا  اإلماـمسمـحيفى دائي.عفشىيربفحىكشب".فكأف  الحي
ميممة،تر ٍمميًّا"بحاءو نسبكه"حي الذيفى معجمة،بخبلًؼكؿٍّ إن ونسبىو"جمميًّا"،بجيـو المصنٍّفيف،ثـ  لوجؿ  جـى

القشقرمقاؿفيالحاشية كتاًبمسمـعبدالرحيـ محقؽى أف  ممينا،كالعجيبي أعنينسبتىوحي كىكالصكابي
الج3) كسككًف الميممًة، بضـً الجممي: "كىك :) حيفى كمرةن "الجممٌي"، نسبو حيفى مرةن مرتيف: فغمطى يـ"،

ساكنةنبعدأؿالتعريؼالساكنة.؟!كقدضبطوفقاؿ:"بضـالميممًة،كسككفالجيـ"، ستككفالجيـي فكيؼى
الخطأطباعٌي. نماىيبنكف،كلعؿ  اإلماـمسمـ"الحدائٌي"،بيمزةو،كا  كقعٍتنسبتوفيالترجمًةالثانيًةعندى
األكلى في مرتيف، الكبير" "التاريًخ في فترجمىو اثنيف، جعًمو في مسمـ سبؽى فقد البخارم  ـي اإلما أم ا

ليعميٍبفنصر:أىشعثابفعىبدالم و1382(،1/429) ٌدانٌي،األعمى.قىاؿى اًبر،الحي قاؿ:"أىشعثٍبفجى
د افًفياألى اًبر،أىبكعىبدالم واألعمىى،حي :"أىشعث،أىبكعىبدالم ًو،1394(،1/433ٍزد".كفيالثانيًة)بفجى

 أىنسنا،عفالنبيٍّ ٍممي.سًمعى مىالم ويعميوكسىمـ-الحي فىميىمعىؽأىصابعىوي".-صى كلـيتعقٍبأبكحاتـ،ًإذاأىكؿى
 عادىًتيما–كابنو "بيا-عمى في كال كالتعديؿ"، "الجرًح في ال تفريقو، عمى فيالبخارم  البخارٌم خطأ ًف

الجمًعكالتفريؽ") نبؿ،في"مكضحأكىاـً حى البغدادٌمقدتعٌقبو،كأحمدىبفى الخطيبى -2/237تاريًخو".لكف 
240 داًني:ركلعىنوينكحي ابرالحي أبي:أىٍشعىػػػػػػػػػثبفجى قاؿ:قػػػػػػػػػػػػػػاؿى بفحنبؿى إلىصالحبفأحمدى (فأسندى

قىا ًريرركلعىنويمعمر".بفقىيس،كى ٌداًنياألىعمىى،كىأىٍشعىثبفعبداللالض  ممىة:األىٍشعىثالحي م ادبفسى حى ؿى
معمقنا:"فىكىأىفأىحمىدذىبًإلىىأىفال ًذمركلعىنويمعمرغيرال ًذمركلعىنوينكحبفقيس". قاؿالخطيبي

أن ويغايري أحمدى مفكبلـً الخطيبي :ففيـى الذمركلقمتي الذمركلعنونكحبفقيس،كبيفى بينيما:بيفى
فيىذه الخطيًبلوقاؿ:"ليسى أحمد،كفيـً اإلماـً العبٌلمةىالمعممٌيفيتعميقوعمىكبلـً عنومىعمىر.لكف 

 التيساقياعفأحمدى–الحكايًة فيالذكرً-يعنيالحكايةى القرفى إف  ييقاؿي قد بٍؿ بالتغايًر عمىجزـه يدؿ 
أعمـ كاللي الييسم ىكاىمنا االحتماًؿ عندى كمىفكقؼى فظاىرة، داللتيوعمىاالحتماًؿ فأم ا :االتحاد؛ قمتي .

بفقيسقدركلعفأشعثبف نكحى إف  ًمفقكًؿأحمدى أرىاه،إذاليمزـي كرأمالعبٌلمًةالمعممٌيذاكجاىةو
حمادبفسممةى ف  ًريرركلعىنويجابرالحداني،كا  قاؿ:اأٍلىٍشعىثاٍلحداًنياأٍلىٍعمىىكىأىٍشعىثبفعبداللالض 

عمىأن ويراىماكاحدنا،أك جمعوبينيمايدؿ  ،بؿلعؿ  ابذلؾى مغايرةنبينيما،أكجزمن أرادى معمر،أفيككفى
،كمىفيفعؿ ا،إن مامتكقفنا.!لعم ويرلبينيمامغايرةنلكٍفعمىاالحتماًؿالعمىالجـز كاىمن اليككفي ذلؾى

:"ىماًعٍنديحيىبفمًعيفكىاًحد إلىابًفمعيفحكايةنتدٌؿعمىأن واليفٌرؽيبينيما.كقاؿى أسندىالخطيبي ثـ 
أىٍشعىثب ًبغىٍيًرًه،كىىيكى ال ًذمركلعىنويمعمرلىٍيسى فعبداللبف...كأىٍشعىثال ًذمركلعىنوينكحبفقيسىيكى

= 
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 ث،يْ رَ حُ  بف اـطَ سْ وبِ  ر،مَ عْ مَ : عنو روى .بشَ وْ حَ  بف يروشَ  سف،والحَ  س،أنَ : عف روى 
 ث،أشعَ  بف اللِ  عبدُ  ووابنُ  زيز،العَ  عبدِ  بف فيْ كَ وسُ  س،يْ قَ  بف ونوح ،ميّ يضَ الجَ  عميّ  بف رونصْ 
 .(1)"يفيّ البصر  في يعدُّ 

 أقواؿ النقاد في الراوي: -

ابًفمعيففيوبأن و"ثقةهبىًصير" أبيخيثمةىقكؿى ابفي الًل،(2)كقدنقؿى عبدي بفابينىمانقؿى
ًبو" ًخراش،(3)أحمدىعفأبيوأن و"البأسى ابفي قاؿى أحمدي:"مىاأرلًبوبأسنا"،(4)ككذلؾى ،كمرةنقاؿى

 ـي أعم "ما إالخيرنا"كثالثةن:
في"الكبيًر"،(5) مىوالبخارم  عنوفي،كقدترجى فيمكضعيفكسكتى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسبونكحبفقيسًإلىى معمرنسبوًإٍذركلعىنويًإلىىأىًبيو،كى د اًني،كحد افمفاألٍزد،كى ابرأىبيكعبداللاٍلحي جى
بإسناده ركلالخطيبي ااٍثنىاففقدكىـكىاللأعمـ".ثـ  احبوعمىأىن ييمى مفأفردكؿكىاًحدًمٍنييمىاعىفصى جدهكى

ٍكشىب.ركلإلىالبخ شىٍيربفحى ابراٍلحداًنياٍلبىٍصًرٌماأٍلىٍعمىى،عىفالحسف،كى أن وقاؿ:"أىٍشعىثبفجى ارمٍّ
ًصي ة،كركل ٍيرىةًفيالكى عىنوينكحبفقيسكركلمىعمىر،عىفأىٍشعىثبفعبدالل،عىفشىير،عىفأبيىيرى

ا قىاؿى ابر،عىفشىير.كى أىٍشعىثبفعبداللبفغىيرهعىفأىٍشعىثابفجى مٌيبفنصر،قىاؿى د ثىنىاعى اًرٌم:حى لبيخى
 الخطيبي نقؿى ىكذا ألشعث. البخارم  إحدلالترجمتيفالمتيفعقدىما كىذه اللاأٍلىٍعمىى". ابرأىبيكعبد جى

أن وييٌكًىموألمريف:أكليما:أف  منيا البخارٌم،كلـيعمٍٍّؽعمييا،لكٍفيفيـي ترجمةى كبلـً نفسى البخارٌمقاؿى
بفعبًداللركلعنومعمر. أشعػػػػػػػػثى أشعثبفجابرركلعنونكحابفقيػػػػػػػػس،كأف  األكؿ،أف  أحمدى
إلىجٌده،فيحيفنسبومعمرإلىأبيو.كالكبلـيعمىالبخارمىكنفسوالذم األشعثى فنكحبفقيسنسبى

عفأحمد. قالوالخطيبي
ا نسبونكحأم  معمرنسبوًإٍذركلعىنويًإلىىأىًبيوكى قكًلو:"كى ىذاعقبى البخارمٍّ كبلـى ساؽى الخطيبى ثانينا:فأف 

مف بتكىيـً فقاؿى كىـ". اٍثنىاففقد ا احبوعمىأىن ييمى عىفصى ًمٍنييمىا كؿكىاًحد مفأفرد كى ابفقيسًإلىىجده
البخارٌم. ساؽىكبلـى .!-كالليتعالىأعمـ–عٌددىما،ثـ 

 بينىيما فر ؽى أحمدى ـى اإلما كمٍّو:أف  مفذلؾى ؿي -كلكاحتماالن–كيتحص  ،كتبعىومسمـ،كابفي البخارم  ،ككذا
. الفرًضٌيكاحدناكمافي"المؤتمؼكالمختمؼ"،ككذاغيرهمم فقدذكرتي الجاركدبينىيما،كقدجعميماابفي

أن يماكاحد كالصكابي بفعبًدالل،كقديينسبي ترجمكهكنسبكه،كيقاؿفيو:أشعثي الذيفى جؿ  عميوفعؿي دؿ 
ٍممٌي،البصرٌم.ركلعنومىٍعمىر،إلىجٌدهفييقاؿ:أشعث د انٌي،األزدٌم،الحي ابر،كىكاألعمىى،الحي ابفجى
 كنكحبفقيس،كغيرىما.

.984رجمة(،ت2/273(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((2
،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((3
معكالتفًريؽ)(4  (.2/239(البغدادم،مكضحأكىاـالجى
 .3457(،ترجمة2/524،ك)3190(،ترجمة2/485(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ)(5
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فيالثاني:"،(1)األكؿ بدأىبكأىشعث،كقاؿى مٍالم ًو،عى مى-النبيٍّعىفأىنسنا،سىًمعى.ميالحي الم ويصى
مىيو .(2)"أىصاًبعىويفىميىمعىؽأىكىؿىًإذا،-كسىمـعى

الرحمًفأبىا عبدي :"شيخ"كسأؿى اتـعٍنوفقاؿى اكتقد ـقكليوفيو"مشيكر"،(3)هأبىاحى ،أيضن
.(4)"ديثالحىمستقيـيسأبوبًليسى":ارزٌالب كقاؿ

عف،(5)"ثقة":سائي الن قاؿك المكثري ىك "كليسى قاؿ: ًبٌي الد كالى ًبشر أبك ترجمىو كحيفى
سىف" "ـىٍكىوحديثًفي:".كفي"ضعفاًءالعقيمٌي"الكبيًرقاؿ(6)الحى

(7).

حب اففي"الثقات" :"،(8)كذكرهابفي أن و،(9)اسنأنىسمعىماأراهيككقاؿى ذىبى الدارقطني  لكف 
بو" "ييعتبري
شاىيففي"ثقاتو"،(10) .(11)كذكرهابفي

.(12)"ثيفالمحدٌمفالثالثةًالطبقةًأىؿًمفمعندًىك":مفكفخىابفيكقاؿى



                                                           

 .1382(،ترجمة1/429(البخارم،التاريخالكبير)(1
2) السابؽالمر( ترجمة1/433)جع كىاألىشربًة،1394(، كتاباألطًعمة فيصحيحو، مسمـ ركاه كالحديثي .

كىرىاىىًةمى اييًصيبييىاًمفأىذل،كى مىٍسًحمى ًةالس اقطىًةبىعدى اسًتحباًبلىعًؽاألىصاًبًعكالقٍصعىة،كأىكًؿالم ٍقمى ٍسًحبابي
لىٍعًقيىا،)ص: .-صٌمىالليعميًيماكسم ـ–،مفحديًثأنىسمففعًؿالنبي5200يث(حد1025اٍليىًدقىٍبؿى

 (.701-700كينظر:محمدعبيد،تخريجاألحاديثالمرفكعةالمسنىدةفيالتاريخالكبير)ص:
 .984(،ترجمة2/273(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
 (.1/355(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(4
 نفسالصفحة.،المرجعالسابؽ((5
 (.2/811(الٌدكالبي،الكنىكاألسماء)(6
 .11(،ترجمة1/29(العيقيمي،الضعفاءالكبير)(7
 (.6/62(ابفحٌباف،الثقات)(8
 (.6/112)المرجعالسابؽ((9

 .43(،سؤاؿ56(البىرقىاني،سؤاالتولمدارقطنٌي)ص:(10
 .71ة(،ترجم36ابفشاىيف،تاريخأسماءالثقات)ص:((11
 (2/238مغمطىام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((12
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ال الكماؿ"كترجمىو في"تيذيًب عفأنس،مزم  اللعنو–كذكرركايتىو عندى،-رضيى
تعميقنا داكد،البخارٌم )1)كأبي تآليًفو،(2( مف مكضعو غيًر في ترجمةن الذىبي  لو ففي،كعقدى

فيوكىكمكٌثؽ"،(3)"ثقة"الكاشًؼ"قاؿ:" ـى العقيمٌيفيو"،ككذافي"مىفتكمٍّ كنقؿكبلـى
فيلكن و،(4)

االعتداؿميزاف" ا"قيميٌالعي"تعق بى فيحديًثوكىمن قكلىوىذا،فيقكًلو:"إف  أف  ـومسم بيليسى"كعم ؽى
"،(5)"ـكمسمًالبخارم ولىخرجييلـٍكيؼىأتعجبياكأنىيو،إلى اإلسبلـً "تاريًخ صالح"ىككفي

                                                           

"التيذيب"د.بشار527(،ترجمة3/272الًمزم،تيذيبالكماؿفيأسماءالرجاؿ)((1 .كقدخمطىفيومحقؽي
قاؿفيحاشية) شاىيف)الكرقة:4معركؼ؛حيفى مغمطىام،كابفي انقؿى (،3(:"ككثٌقويأبكدىاكدكالبز ارفيمى

ح فيالشيءبعدىالشيء")37ب اف)ثقاتو:كابفي يىيـي في"المشاىير":"ككافى قىاؿى سعد164(،كى (،كذىكىرهابفي
( ييكسيؼٍبفعيمىربالككفة" "تكفيًفيكالية : قىاؿى كى الككفة، مفأىًؿ الثالثًة كترجمىو6/223فيالطبقًة ،)

فيالطبقًةالثالثًةعشرةٍمف"تاريًخاإلسبل ىذهالمكاضًعالتينقمىياكٌمياإن ماىي5/43ـ")الذىبي  (.فإف 
بفعبًدالًلالحد اني.! بفأبيالٌشٍعثىاء،الأًلشعثى  فيترجمًةأشعثى

قىًميجفي"إكماًلوتيذيبالمزٌم")(2 ابفي ركايىتوعٍفأنس2/238(كقدتعق بى ذكرى فقاؿ:"كالمزم  المزم  (،تعق بى
في"التاًريخالمشعرةع البخارم  :قاؿى ابًفحبافإن وماسمعىأنسنا.قمتي قكؿى ندىهباالتصاًؿفيينظر".كقدنقؿى
اتـفيترجمًتومف"الجرًحكالتعديؿ"1394(،ترجمة1/433الكًبير") أبيحى "ٌإنوسمعىأنسنا"،كذكرابفي

في"سؤاالت الدارقطني  قاؿى في56البىٍرقىاني")ص:أن وركلعفأنس،ككذلؾى فيو"(،كالذىبي  ـى ٍفتكٌم مى
(،ك"سيرأعبلـ3/818(،كفي"تاريخاإلسبلـ")1/265(،ك"ميزافاالعتداؿ")49كىكمىكث ؽ")ص:

(قاؿ:"لو456(،كفي"مقدمًةالفتًح")ص:1/355(كابفحجرفي"تيذيبالتيذيب")6/274النببلء")
الليعنو–سمكضعهكاحدهعٍفأىنى في"صحيحو"،كتاب-رىضيى :ركلالبخارم  البخارٌم.قمتي "،يعنيعندى

)ص: بصريه، مفذىبى بابفضًؿ حديث694المىٍرضى، ،)5653" قاؿ: بفييكسؼ،، الًل عبدي حٌدثنا
اليىاًدعفعمركمكلىالميٌطًمب،عفأنىسبفمالؾ :حٌدثنيابفي ،قاؿ:-عنورضياللي–حٌدثناالميث،قاؿى

عك ضتيومنيما-صمىالليعميوكسٌمـ–سمعتالنبٌي عٍبدمبحبيبىتىيوفصبرى إذاابتميتي اللىقاؿى يقكؿ:"إف 
عىينىيو". يريدي ،عفالٌنبٌيالجٌنةى ،عفأنسو ابر،كأبكظبلؿو جى بفي ".-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-تابعىويأٍشعىثي

أشعثى البخارٌمإف  ٍفأنس،تفيديبأن وفقىكؿي كلعف-أعًنيأشعثى-قدتابعىعىمركبفعبدالميط مًبعى ،قٍدرى
 عٍنو–أنسو اللي "المسنىد"-رضي في الحديثى أحمدي ـي اإلما ركلى كقد انقطاعنا. بينيما أف  ال مباشرةن،

14021(،حديث21/420) اللعنو–،مفطريًؽأشعث،عفأنسو البخارٌم.كلـ،بنحكحديًث-رضيى
 أحدنا بحًثي–أجٍد -حد  فىيبقىىأف  ميغمطىامفيتعٌقبوعمىالًمزٌم، غيرقكًؿ بينىيما الركايًة بانقطاًع قاؿى

اأكلىىمفالن اًفي.كينظر: لىوسماعن  (.5/35(،تٍغميؽالتٍعًميؽ)10/116فتحالبارم)ابفحجر،الميثبتى
 .443ترجمة(،1/253(الذىبي،الكاشؼ)(3
 .43(،ترجمة49(الذىبي،ذكرأسمىاءمىفتكٌمـًفيوكىكمكٌثؽ)ص:(4
 .999(،ترجمة1/265(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(5
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الٌنسائٌيلو،"الحديث تكثيؽى ":كقكلوفي"التاريًخ"كفي"سيًراألع،(1)كنقؿى مفٍكافىكزاد:"ك،بلـً
ٍمرىاًنيٍّكأىٍشعىثىالبٍصرًة،عمماءً الحي

(2)"(3)،": العسقبلني  .(4)"الخامسةمفصدكؽهكقاؿى
 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

فيوأبكحاتـ:"شىيخ"قا،ىكثقةهكفقناًلرىأمأغمًبالنقاد ابًنوعمى،ؿى كاجتمعىقكليوكقكؿي
مشيكر فىحىسب،أن و كاحدنا حديثنا تعميقنا البخارم  لو ركل في،كقد األربعة الٌسنف كأصحابي

ا  .(5)مكاضعىمعدكدةوأيضن

 بفا وداودَ  ،ريْ كَ بُ  بف ةَ مَ رَ خْ مَ  :عف روى ،يّ المدين(7)يّ مِ رَ شْ الخَ (6)د بف ةامَ دَ قُ الراوي الثاني: 
 فػػػػبا الرحمفِ  وعبدُ  ،اؽإسحَ  بف وىاروفُ  ،ريْ مَ نُ  ابفُ  :عنو روى .حيىيَ  بف يرةغِ والمُ  ،يرةغِ المُ 
 كتبَ  افيمَ  إسحاؽَ  بف يعقوبُ  أنا ،الرحمفِ  عبدُ  نا .ذلؾ يقوؿُ  أبي سمعتُ  ،ةبَ يْ شَ  بف مؾِ المَ  عبدِ 
 بفا ةَ امَ دَ قُ  بف دمحمّ  بف ةَ امَ دَ قُ  عف عيفمَ  بف حيىيَ  سألتُ  قاؿ ،عيدسَ  بف عثمافُ  نا قاؿَ  ،إليّ 
 .(8)"ورشيُ مَ فَ  قدامةُ  امَّ أو  ،هخبرُ يَ  ال يعنيَ " :دمحمَّ  أبو قاؿَ  ،"وفُ أعرِ  ال" :فقاؿَ  ،ـرَ شْ خَ 

 أقواؿ الّنقاد في الراوي:  -
أبكحاتـ ًبوبىأس"،قاؿى ًبو"،:"ليسى ٍرعىة:"البأسى أبكزي في،(9)كقاؿى "التاريخكترجمىوالبخارم 

عٍنو،الكىبير" .(10)كسكتى

                                                           

 (.3/819(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(1
2)( كالتعديؿ رًح الجى حاتـ، أبي ابف في: ترجمتو تنظر ٍمرانٌي، الحي ًمؾ المى عبد أشعىثبف ت2/275( رجمة(،

990. 
 .119(،ترجمة6/275(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(3
 526(،ترجمة113(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(4
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((5
ًعٌي(6 ٍشرىـبفيىسىاراألٍشجى (بياض،ىكذافيمطبكًع"الجرًحكالتعديؿ".كىك"قدامةيبفمحٌمدبفقيدىامىةبفخى

)الخشرى الكبير التاريخ البخارم، كينظر: دًنٌي". المى 7/179مىٌي ترجمة الكماؿ805(، تيذيب الًمزم، ،
 .4859(،ترجمة23/551)

ٌدكىىك(7 مىتيف،كفتًحالراًء،كفيآخًرىاالًميـ،ىذهالٌنسبةيإلىالجى ًمٌي:"بفتًحالخاًء،كسككًفالشيًفالميعجى ٍشرى (الخى
ـ".الٌسمعاني،ا ٍشرى  (.2/369ألنساب)خى

 .735(،ترجمة7/129ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((8
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((9

 .805(،ترجمة7/179البخارم،التاريخالكبير)((10
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البٌزار اًتـقاؿى :"،(1)ككقكًؿأًبيحى حب اففقاؿى وابفي عىف،يركىبيبفةىمىرىخٍكمى،أىًبيوعىفمركًيىكجر حى
ييىافًييشىارؾيالاٌلًتيقمكباتًالمىباأٍلىشىجٌبفاللًعبدًبفيركىبي االحتجاجي... كز يىجي ًإذىاالى بًو
عدً(2)"ٍنفىردا ابفي كساؽى بفشيبىةى، إسماعيؿى عٍف أحاديثى رىيج،ملوعدةى جي ابًف عٍف قاؿ:، ـ  ث
رىيجابفًعف،إسماعيؿىعفٍةىقدامىكلً" ًفيىذااألحاديثًهىذككؿ ،الحديثًمفذكرتيامىغيريجي

الجكزٌمفي"الضعفاًءكالم،(3)"ةكظىمحفيغيرياإلسنادً في،(4)ترككيف"كأكردهابفي كترجمىوالمزم 
الكماؿ" عنو،"تيذيًب معيف البًف الدارمٌي عثماف سؤاؿي في،(5)كجكابيو"،كفيو الذىبي  كقاؿى

                                                           

ار)(1 لىويحديثنايركيوعفإسماعيؿبفشيبىةالط11/358(البٌزار،البٍحرالز خ  ائفٌي،(.كقدساؽىأبكبكرالبٌزاري
رىيجبغيًر جي عٍنوابفي بفشىيبىةىقٍدحد ثى سماعيؿي ًبوبىأس،كا  :"كقدامةيبفمحم دليسى قاؿى ٍيج،ثـ  رى عفابًفجي
 ـٍ ل رىيجبغيًرحديثو جي عٍنوابفي بفشىيبةىقدحد ثى إسماعيؿى البز ارإف  مىيو".قمت:فقكؿي لـييتابٍععى حديثو

يظي ميو، عى العكس،ييتىابٍع كالصكابي عنو، يحدٍّثي كاألخيري رىيج، جي ابًف ىكشيخي بفشيبةى إسماعيؿى أف  ري
الخطأىمفالن ساًخ،أكىكطباعٌي بفشيبةىىكتمميذيابًفجيريجكيىركمعٍنو،كلعؿ  -كالليأعمـ–فإسماعيؿي

بفشىيبةىقٍدحد ثعٍف سماعيؿي العبارًةأٍفتككف:"كا  عنىو–.كصكابي لـيتابٍع-بدؿى ابًفجيريجبغيًرحديثو
مفالىحديث...".كقد ماذكرتي ،عًفابفجيرىيجغيري ابًفحب اف:"كلقدامةىعٍفإسماعيؿى عميو"،كيؤيديهقكؿي

حديث4/188جاءتعبارةالبز ارفي"كشًؼاألستار") سماعيؿي3505(،عقبى بوبأس،كا  :"كقدامةيليسى
بأح لـييتابٍععمييا".حد ثى  اديثى

كحيف)(2 يركيوعبديالًلابف888(،ترجمة2/222(ابفحٌباف،المٍجري حب افلوحديثيف:األكؿي ابفي .كقدساؽى
كًرٌم، زي الش ٍيػػػػري بفجبريؿى ىىاركفابفمكسىالفىٍرًكٌم،عفقدامةىبفمحٌمد،عفأبيو.كالثانييركيومحم دي

في"تعميقاًتوعمىعفسٍعػػػػػ الدارقطني  ـي ،عٍفقدامىةىبفمحم د.فقاؿاإلما كـً الحى بًفعبًد الم ًو ػػػػػػػػػدبفعبًد
حب اف" البًف المٍف222)ص:المىجركحيفى بفىىاركفبفميكسى، الًل عبًد مٍف بىمي توي "الحديثاألكؿ: :)

الثاني:بىمي تويمفالشٌ كرٌم،المٍفقدىامىة،كالمٍفسىعد".!قيدىامىة.كالحديثي زي  ٍيري
 .1593(،ترجمة180-7/178(ابفعدم،الكامؿفيضعفاًءالرٍّجاؿ)(3
الضعفاًءكالمترككيف)(4  .2763(،ترجمة3/17(ابفالجكزم،كتابي
5)( في"تيًذيبالكىمىاؿ" المزم  فقاؿى ٍبفأىبيحا23/553( ًف ٍبدالر ٍحمى "قاؿعى يعقكبٍبفإسحاؽ(: نىا أىٍخبىرى تـ:

م دٍبفقدامة د ثىنىاعثمافٍبفسىًعيد،قاؿ:سألتيحيىبفمىًعيفعىٍفقدامةٍبفميحى ،قاؿ:حى فيماكتبإلي 
ق تفسيرى المزٌمىذاأف  كبلـً اقيٍدامىةيفىمىشييكر"،فىظىاىري :الأعرفو،يعنياليخبيريه،كأم  ،فىقىاؿى كًؿاٍبفخشـر

( التيذيب" "تيذيًب في العسقبلني  ظف  ككذا الدارمٌي، لعثمافى ىك إن ما معيف "قاؿى8/365ابًف فقاؿ: )
فمشيكر". قدامةي أم ا عثمافيىعنيأن والييجيزيه، فقاؿى مىًعيففقاؿ:الأعرفو. ابفى سألتي الدارمٌي عثمافي

 معيفى ابًف عمىكبلـً التذييؿى أف  "الجرًحكالصكابي في بيٍّفه كىذا لمدارمٌي، ال أبيحاتـ، البًف ىك إن ما
 أبيحاتـقاؿ"يعنيأن واليخبًره"،كلـيقٍؿ:"اليجيزيه"،كمانقؿى ابفى إف  كالتعديؿ"،كمانقمتيوفيالمتف.ثـ 

حجر.! ابفي ـي  اإلما
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مىش افحب ابفيويجرحى":"كديكاًفالٌضعفىاء"،ك"الًميزاف"،"يغنًالمي" "هغىيرياهيكى
أن ولـيزٍدفي،(1) غيرى

اهغيريه""الديكاًف"قكلىو:"كمش 
سىفالييثمٌي:"ضعيؼ،(2) أبكالحى الحافظي،(3)كقدكثٍّؽ"،كقاؿى كقاؿى
 .(4)العسقبلنٌي:"صدكؽهييخطئ"

 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ييخطئي فييا،ىكصدكؽه ،كيربيبفمةىرىخٍكمى،أىًبيوعىفكيركمالمقمكباًتالتيالييشارؾي
ًبوإذاانفرىد،اأٍلىشىجبفاللًعبدًبفيركىبيعىف فيوإن واليعرفيو،كالييحتج  ابًفمعيفى ،فأم اقكؿي

ىذاالراكم اليخبري معيفى ابفى أبيحاتـبأف  محمدعك امةفي،ففسرىىىاابفي تعميقوعمىكقدنقؿى
الذىبٌيقكؿى اتـأن و:،معيففيالراكم:"الأعرفو"ابًف"كاشًؼ" أًبيحى ،يخبرهيال"كتفسيرابًف

قاؿ:""فمشيكرقدامةيكأما ـ  .كقدتقد ـ(5)"وعنٍكاةًالرٌمفعددوبركايةً،العيفًمعركؼيوأن يريدي.ث
بقكًلو"الأعرفيو" معيفيريدي ابفى لقدامةىحديث،قمةىحديًثالرجؿ،أف  يفعندالنسائٌيكقدكجدتي

ًسكلىىًذيف(6)في"الس نف" "مشيكر" أبيحاتـ ابفي فييـ قاؿى آخريفى ركاةن كجدتي إٌنيما ـ  ث .،
د اًنٌيكىكًثقة ا:أىٍشعىثالحي البصرة،األكؿمنيمى بأن ومفعمماًء كاآلخرقدامةي،ككصفىوالذىبي 

ييخطئ صدكؽه كىك ًمٌي شرى ،الخى فييـ قاؿ "مشيكر"ككبلىما أبيحاتـ قمةي،ابف بينيا كيجمعي
فيوابفمعيف"الأعرفو" الراكمالثانيقاؿى إف  ـ  مىعيفيريدي،حديثيما.ث ابفى أف  بيافي كقدسبؽى

العىيًفغىيرمىجيكؿ.فمفظةي"مىشيكر"إذفيراديبياقمةيحديًث بياقمةىحديًثالٌرجؿ.كأٌنومعركؼي
تيوأيًّاكانتٍ،الٌرجؿ العىيف،درجى .(7)معككًنومعركؼى

 

                                                           

 .6871(،ترجمة3/386االعتداؿ)،ميزاف5034(،ترجمة2/120(الذىبي،الميغًنيفيالٌضعفاء)(1
 .3440(،ترجمة326(الذىبي،ديكافالٌضعفاء)ص:(2
كىائدكمٍنبىعالفىكىاًئد)(3  (.10/395(الييثمي،مجمىعالز 
 5529(،ترجمة454(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(4
 (.1/62(الذىبي،الكاشؼ)(5
 (.4937،4938(،أحاديث)751-750(النسائي،السنف)ص:(6
بمفًظ"مشيكر"فيكتاًب"الجرًحكالتعديؿ"،قد(7 دراسةهلمدكتكرعبدالعزيزاليميؿبعنكاف"مىفكصؼى (كىناؾى

كقد "مشيكر"، كأبكزرعة حاتـ، كأبك معيف، ابفي فييـ ممفقاؿ اثنيفكأربعيفراكينا لدراسًة فيو عرضى
الحد ان "أشعث األكؿ الراكم لدراسًة بنفًسعرضى فييا خرجى كقد الثاني. الراكم يعرضلدراسة كلـ ي"،

بيا. النتيجًةالتيذكرت،مفقمًةحديًثالمكصكفيفى
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 المبحث السادس: 
 مراتب التعديؿ عنَد ابِف أبي َحاتـ، وحكـِ أىِمَيا

الجرًحكالتعديؿ عميوفيعمـً ًمٌماالييختمؼي ف  الٌركاةىفيوكا  حفظناكضبطنا،أف  ،متفاكتكفى
اتكثيقنا،قٌكةنكضعفنا سىكاءن،كجرحن "فى،فىمىيسكا فكمى،ةانىسطكىكاألييتًثبًكالتٌقةًالثٌفيكىيفٍمىمنيـ:

:كمنيـ.ىافىعىالميكمٌالقىابٍّكالشٌ،ةيجٌالحيؿيدٍالعىىكفمى:نيـمًك.انةيحىكالرٌميفًكالٌعؼًالضٌيفىك
سىأبىالكأ،صدكؽهىكفمى:كمنيـ.كةًالقيفيالمتكسطًحيحًالصٌابًكالشٌ،دكؽهصىثقةهىكفٍمى
وبًكأ،وسيأركجعويييلكفةوافيعىفيىكفمىكى،يفهلًيوفًذمالٌدكؽيالصٌ:كمنيـ.ىافىعىالمييؿًالكىكىوبً
عيؼيالضٌ:كمنيـ.وبىنٍجىيرمًيىكالاحمكمنمىةىماعالجكيشيديحامؿىتىذمكالٌيؼيعًالضٌ:كمنيـ.ؿمٌدي
صاحبًكىالمتركؾيطيالساق:كمنيـ.وتييىفًعارجىتييبًالتطبكبً،راشًالفًفيالمريضًجؿًكالرٌياىًالكى
كيفالًاليىمف:خريآك.مؼًالتٌعمىشرؼىأكوتيقكٌقطتٍسىمفٍحاؿ:خريآك.طرالخىادٌالحىرضًالمى
صكرةى(1)"يفالًجىالد يفىابًذ الكىمف:خريآك.عينازًييذمالٌرًضىحتىكالمي كقٌربى الذىبي  ـي اإلما .كقدبٌيفى

ىؤالًءالٌركاًةفيتفاكًتيـ اإل،كتباييًنيـ،كحاؿى يطمؽيكتبعناليذاالتفاكًتكالتبايًففقدكافى الٌرازم  ـي ما
راكوفيالركاةً كؿٍّ حاؿى متفاكتةنتناسبي يعٌدهمعٌدالن،عباراتو ا،إٍفكافى ككبلىماعمى،أكمجركحن
أيبالغي،درجات إذا،كلستي الحقيقةى أىعدك قدكال مراتبى ضمفى لمصطمحاًتو ا إدراجن إف  قمتي

 كالكتًبالتيتعٌرضتأللفاًظالجرًح،كتًبالمصطىمحً-إٍفلـيىكيٍفكؿٍّ–استمزىمىنيتىطكىافنافيجؿٍّ
التعديؿً،-كرٌبناالمستعاف–كالتعديًؿعندالٌنقاًدقديًمياكحديًثيا ىنامراتبى كأحكامياالتي،كأذكري

،كىي:ممصطمحاًتالتياستخدمياعبديالٌرحمًففيالتعديؿجعمتييال

 المرتبة األولى: التعديُؿ باستخداـِ مصطمحاٍت تدؿُّ عمى المبالغِة في التوثيؽ:
كالمصطمحاتالتياستخدمياىي:

 ":دأحىربييكىمويتقدٌال،وزمانًفيفظًالحًفيهًدًحٍكىيجىسًنى،العمـًعىبارًكافى" -

اًنو"."فىكؽىالعي - مى  مماًءفيزى

اًنو". - مى ـيزى ا  "إمى

 "ثقةهصدكؽهإماـهًمفأئمًةالمسمميف". -

                                                           

رحكالٌتعديؿ)ص:((1 ٍفييعتىمديقكليوفيالجى (.185-184الذىبي،ًذكرمى
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منوإاٌلخيرنا". -  "مارأيتي

 المرتبُة الثانية: التعديُؿ بتكراِر صفِة الّتوثيِؽ معنًى: 
ف اظ،لومعرفةهبالحديث". -  "ثقةهًمفالحي

عنٍ - الحف اًظمم فييو،كىكثقةه"كتبتي ".حفىظيووكيحديثىفيسٍّحى،مفى

"صدكؽهثقةهمفالحف اظ". -

صدكؽهمفالحف اظ".بٍ"ثى - ته

 "مفالحف اًظالثقىات". -

كؽ".دي"ثقةهصى -

"صدكؽهثقة". -

."صدكؽهمفالحف اظ" -

.ا"ضن"ثقةهرً -

- ."  "ثقةهمىٍرًضيٌّ

 المرتبة الثالثة: التعديُؿ بإفراِد صفِة التوثيؽ:
 "."ثقة -

بحديث - و"."ثقةهييحتج 

 و".عيحديثي"ثقةهييجمى -

اج أىؿالمراتًبالثبلًثىذهلبلحتجى كىحديثي بركايىًتيـ،حديثيـ،ييقبؿي ٍفكانكا،كييعمؿي كا 
األكلىفيأعمىدرجاًتالتكثيؽ المرتبًة بينىيـفىأىؿي فيمىا يمكنىيـ،يتفاكتكفى الذيفى ـ  ،ث الذيفى ـ  ث

،يمكنىيـ في المعركًؼ االعتباًر الثقاتًعمى الثقةً،تبايًف أصًؿ في اشترككا ف كا  ،كدرجاًتيـ
كاالحتجاًجبحديثيـ.

المرتبة الرابعة: التعديُؿ بألفاٍظ َتْقصُر عف درجِة الثالثِة َقمياًل:
 "صدكؽ". -

بو". - "صدكؽهالبأسى
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دؽ" -  ."محم والصٍّ

دؽككانٍتفيوغىفمىة"." - محم والصٍّ

حافظنا". -  "كافى

األ أبيحاًتـفيالمرتبًةكالمصطمحاتي ،لثانيًةفيمراتًبالتعديًؿعندىهاربعةيجعمىياابفي
فييـ: الخاًمس-،يوفًنظركييـيحديثيكتبيييكقاؿى بيـالمصطمحى -كألحقتي أكتفيى أٍف كقدآليتي

فييـ،كقدبسطت ىنابنقًؿحكًموفييـ ابًفمراتًبالتعديًؿكالتجريًحعندىعندحديثيعف،القكؿى
العمماًءقبمىوكبعدىه،أبيحاتـ فيأصحاًبىذهالمرتبةً،كنقمتكعندى العمماًء،االختبلؼى كأقكاؿى
،عندحديثيعفمراتبالتعديؿعنده.كآراءىىـ

 ويقوُؿ فييـ: "َمْشيور".ؿ، المرتبة الخامسة: الرواة الذيَف َليَس َليـ ِمف الحديِث إال الَقِمي

ا لبلعتبار،لكحديثي الحديًث قميًؿ فيأقكاًؿمشيكًر الٌنظًر بعدى إاٌل بحديثيـ فبلييحتج 
فييـ كمنيـمٍفىكأقٌؿ.،كالٌنظًرفيحديًثيـكذا؛إذمنيـالثقةي،الٌنقاًداآلخريفى
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 المبحث السابع: 
 خصائُص منيِج اإلماـِ عبِد الّرحمِف بف َأبي َحاِتـ في التعديؿ

تينةوكن مى عمىأيسسو ابًفأبيحاتـيقكـي ككبلموفي،كقكاعدىدقيقة،قديالٌرجاؿعندىاإلماـً
بطىعىشكاء خى عندىهفيوبدقةو،الجرًحكالتعديًؿليسى شيءو لمنيًجو،كمكضكعٌية،إن ماكؿ  كلىقٍدكافى

ىذاالبحثًىذاخصائصكممىيزات كأذكرىافيمايىمي:،اٌتضحٍتخبلؿى
 التأثُر الَبّيُف بمنيِج شيِخو، وأبيو َأبي َحاتـ. .1

الفيالتعديًؿ كٌمو، فيالٌنقًد أبيحاتـ ابًف لمنيًج ًسمةن األمري ىذا يككفى أٍف كيصمحي
،كالقرآًف،كالحديًثميذ بيدهإلىالًعمـً ٌباهكأنشىأه،كأخذى كأبكهىكاٌلذمرى اليككفي فىحسب،ككيؼى

ًبومعىو،نعكمًةأظاف أبكهطمبنالمحديًثإاٌلكيذىبي أٍفيرتحؿى ،فىقؿ  ـى م أفيبمغىالحي ًبوقبؿى ًره،رحؿى
مسمكىوفيالٌركاًة، برى عىنيـ،ثـ خى الشيكًخ،كسمعىمعىومٍفشيكًخوككتبى معىأبيوفيجؿٍّ فىاشترىؾى

أبيوفيالٌنق ـى أحكا يفٌسري أبيفيفبلفكذا،كيىعنيكأحكامىوعمييـ،بٍؿإن وكافى اد،فيقكؿ:قاؿى
القرائفً مفتأٌثرًبوكذا،كلعٌؿىذهقرينةهمفأىٍـّ جاءى.كمفأمثمًةذلؾ:هكالدالئًؿعمىماأقكؿي

أبيوهتفسيري فيكبلـً ،" دو "ميؤى فقالمفظًة: ،... اًرٌم بفقىيسبفعىٍمركاألنصى "سىعدبفسىًعيد ؿ:
الٌرحمف، عبدي أبكمحٌمد:حٌدثنا قاؿى ميؤٌدم، األنصارٌم بفسىعيد سىعد أبييقكؿ: سمعتي قاؿى

اليىحفظ،ييؤٌدممىاسىًمع .(1)"يعنيأٌنوكافى

 كلذلؾى عمىالٌركاة، فيالحكـً مكضعو فيغيًر قكليمىا اجتمعى قٍد أن و ا أيضن ذلؾى كمٍف
بيفى إلىالمقارنًة فيصمًبىذهالرسالًة قدعمدتي أبيوعمىالٌركاةكنتي .حكًمو،كحكـً ككافى

أباهعففيبلف،كيناقشيوفيو،كمثالو الٌرحمًفكثيرنامايىسأؿي بفاعيمىرىعفأبي"سألتي:قاؿعبدي
كف، عفٍحد ثنىاجٌاألىشىسىًعيدأبىاإف ألىًبي:قمتيحديثيو،فىذىىبىًفيوالميبىارىؾًابفيتكم ـىفىقىاؿ:ىىاري
:البىٍمًخٌي،ىىاركفبفعمىر عيؼىكفقاؿى ديثضى :،(2)نخسةنالميبىارىؾًابفينخسىويالحى عمرىإف فقاؿى

عفرعفٍيىركمىىاركفبفا عفريتيكفيىقدككافىقدكًمًو،قبؿىقدمتيكقدٍمحم د،بفجى بفاجى
في:"إسمىاًعيؿ(3)محم د" ٍفصبف.كقاؿى كلاأليبيمٍّمىيميكفبفعيمىربفحى بفابىٍكرأىبيعىف:ٌي.رى

                                                           

.370(،4/84(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
المبارًؾبىخسىة".9/270ء)(كعندىالذىبي،سيرأعبلـالٌنببل(2 سوابفي (:"بخى
(.9/271(،كينظرتعقبالذىبٌيفي"سيرأعبلـالٌنببلء")6/141(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
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ي اش، ٍفص،عى كسألتيوالثاًلثة.الرحمةًفيًبالبىصرىةمٍنوأًبيسمعىكغيٍندىر.يىمىاف،بفكيىحيىىكحى
:عٍنو، :.أىبيوًبخبلؼًكىكيىكًذبأىبكهككافىأىبيو،كعفٍعٍنوكتبتيفقاؿى :ًبو؟بأسىالقمتي القاؿى

اًلؾبففًػػػػػػػالٌرحمىعبدًبفكترجـ:"سىٍقر.(1)ًبو"بىأسىالأقكؿىأفٍييمًكنيًني ؿبفمى أىبكبىٍيزًمٍغكى
ًمٌي، اًلدشىًريؾ،عٍف:ركلكاًسط.نزيؿيككفٌي،البجى ٍرب،بفالس بلـًكعبدًالًل،عبدًبفكخى كأبيحى

قمتيمحم د:أبيكقاؿىذىلؾ.ؿييقكأىبيسمعتيالثانيًة،الرحمةًفيأًبيمنوسمعىعي اش.بفبىٍكر
:ًفيو؟اليىتكم مكفىألىًبي .(2)ال"قاؿى

معيننا راكينا يترؾي الكتابةعنو،كقد ترىكو،أكيترؾي قد أباه الٌرحمف،ألف  عبدي فىيعرضي
فىيجرحو أبيو عمى الراكم لذلؾ.،حديثى الٌرحمًف عبدي "فيتركو ترجمتو: يبًأبفىيسىعًكمنو

وحديثييدؿ :فقاؿىوحديثًيفًيبأىظرىنىفى،ةًممىبالر عنوكتبتي...يٌمًمٍالر زاز البىركمٍعىأبك،افرىمٍعً
راكيناآخر.(3)"وعنٍكايةىالرٌتركتيفى؛دكؽصىغيريون أ ييعٌدؿي بأىبيو،أكبالعىكًسحيفى بؿإن وقٍدتأثرى

الجرًحكالتعديؿً األئٌمًةكالٌنقاًد،التيصنعيافيكتابوحتىعندىكضًعومراتبى ككانٍتعمدةنلكؿٍّ
بعدىه .كالٌدارسيفى

ُـّ مَع شيَخيو: َأبيو أبي َحاِتـ. 2  وَأبي ُزْرَعة. ،األدُب الَج

فىذٌعى،اتـحمًفبفأبيحىالرٌبديعىفى جً،الـه أن و،كباًقعةنمفالبىكىاًقع،ذيبًكناقده كافىالشؾ 
غىلديو كثيره أكاختبلًؼ،أكفيالتفسيرً،أكفيالجرًحكالتعديؿ،مؿفيالعًكافىإفٍ،يرزًعمـه

ماجاءىفيىذهالرٌيى،كغيره،كالمغةً،الفقياءً كؿ  عمىذلؾى عنوفيكتًبو،سالةدؿ  مانقؿى ،ككؿ 
ميأيالمٌلعىلكفٍ إن وامتنعىخطئةنككفي ،سائؿمفالمىرأيوفيكثيروبًعفاإلدالءًإذاماقمتي معو كجى

مٌطم ة.عىرٍتأدبنامعأبيوكأبيزيمفالٌركاةً أف  ،عناعمىكتاًبو"الجرًحكالتعديؿ"لىيمحظيذلؾىكالحػػػػؽ 
أبي :سألتي كثيرنامايقكؿي ـى أبيحات رعةىعففبلفػػػػػػػػأكأب،فابفي ىككذا،ازي يماػػػػػػػػػفىيناقشي،فقاؿى

بحًديثوع فبلف،ييكتبحديثو،بديالٌرحمف:ىؿييحتج  ـٍ أ إليؾى أـفبلف؟،ىكأحب  كمف،ىكأكثؽي
قكلو:" ـىعفوكسألتي،يقكؿأبيسمعتيذلؾى حتج يي:قمتيو،بًبأسىالصالحه:فقاؿةبىعقٍبفإبراىي

.(4)"وحديثيكتبييي:قاؿو؟يثًبحدً

                                                           

.556(،2/165(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
.1353(،4/310)المرجعالسابؽ((2
.1574(،ترجمة6/284)المرجعالسابؽ((3
.355(،2/117)المرجعالسابؽ((4
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أبي قكًؿ عمى يضيؼي ما يقكؿ:،وكأحياننا ـ  ث كشيكخو تبلمذتو كيذكري لمراكم فىييترجـ
أبييقكؿذلؾ" ا،"سمعتي فيقكؿكقدركلعففبلفأيضن يعكدي ـ  ،كركلعنوفبلف،ث يضيؼي

ا لـيأًتأبكهعمىذكًرىـكىكذا،شيكخن ـي.كمنو:"كتبلميذى ىمكلى،ةيمكنىمىأبيبفاءعطىبفإبراىي
،ـعاصًكأبك،اركفىىبفكيزيدي،يعرىزيبفزيدييى:عنوركل.أبيو:عفركل.يفصىالحيبفافرىعمٍ

ادحم بفيؿيسى:عنوركل:دمحمٌأبكقاؿى.ذلؾيقكؿيأبيسمعتي.يطنشًبفميمافسيبفكسعيدي
.(1)"ؿالٌالد ابعت أبك

الراكم ذلؾى ـي يدٌؿعمىأٌنويعم ذلؾى أف  عميو،كالذمأراه يكىأنوإٌنمال،كلديوحكـه كفكى
أفيىستىثًبتى يريدي الرجكًعإلىأبيو،كافى حكمنافيالراكمدكفى كأبكهفي،أكأٌنويىتكٌرعأٍفيذكرى

قٌمةىأقكاًلوًنسبينا ىذامايفسري اإذاماقكرنٍتبأقكاًؿأبيو،ىذاالشاًفعيمىدة.كلعؿ  ككذا،خصكصن
أبيزرعىة.

 تعديِؿ الّرجاؿ.  الّتوّسُط واإلنصاُؼ في. 3

فيالٌرجاؿ متعٌنتو التىخمكمفمتشٌددو الٌنقاًد مفطبقاًت طبقةو فييـ،ككؿ  ،كمتساىؿو
عمى،ميعتدؿكبينىيمامينًصؼ منيـليحكـى كاحدو المنيًجكالطريقًةالتيارتضاىاكؿ  حسبى كذلؾى

المعمكماًتالتيلديوعفالٌراكمأيضن،الٌركاة ا،اكحسبى أخرلكالبيئًة بعكامؿى كالتينىشىئيكتأثرنا
فيرسالتو،أكسياسٌيةن،إٍفكانٍتاجتماعٌيةن،فييا الحافظىالٌذىبي  فإف  ذلؾ.كعمىأٌمحاؿو كغيرى

كالتعديؿً فيالجرًح قكليـ ييعتمدي ،فيالذيفى قسمىيـ أقسامنا-قكلييـالمعتمىدىأعنيأكلئؾى–قد
كبلميىناقدذكر،ثبلثةن فيأٌييا،(2)تييـفيأكؿٍّ لكٌنوماذكىرى قسـو عمىكؿٍّ كقدمٌثؿالٌذىبي 

فيالتعديؿً دراستيمنىيجو بعدى إليو الذمأميؿي أف  كالحؽ  أبيحاتـ. ابفي فيو،يىككفي ،كأقكالىو
عٌدلىيـ الذيف المعتدًليف،كالٌركاةى المينًصفيفى مف أ،أن و أجٍد ـٍ ل بتشددوفإٌني فىو كصى قد أك،حدنا

فييـبالتشددً،تساىؿو القكؿي اشتيرى آخريفى إن وقدكافؽىكك،أكالتساىؿ،أكغيرهكحاًؿنٌقادو ـ  ذا.ث
أحكاًموعمىالٌركاًةالٌنقادى .-كماتقٌدـ–فيمعظـً

 الّدقُة واألمانُة العممّيُة في التعديؿ.. 4

كما أبيحاتـكافى لوأبكهكغيرهمفعمماًءزماًنوإمامنافيالكىرىعًفابفي ،كالتقكل،شيدى
فبلمحاباةى،كالتجٌرد،كاإلنصاؼي،إٌنماىكالعىدؿي،كالاستفز هغىضىب،فىمـيىستىمموىىكىل،كالتجٌرد

                                                           

.360(،2/118(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 (.172-171األقساـالثبلثةيعند:الذىبي،ذٍكرمىفييعتمىديقكليوفيالجرًحكالتعديؿ)ص:(كتنظر(2



 
 

317 

كرناعمىأحد،ألحدو منزلىتو،كالجى راكو كؿ  ايينا،إٌنمايينًزؿي مى كاحدو فيكؿٍّ حالىوكيقكؿي ،ًسبي ككيؼى
كأمانة؟!. ديفه الكىذااألمرى

أٌنوماسىمعىمنيـ الٌركاةيذكري بعضى ييعدٍّؿي كافى حيفى فيقكؿ،فىًمفدٌقتوكأمانىًتوأن وكافى
أسمٍعمٍنوك ـٍ :"أدركتيوكل دكؽ"محٌموالصدؽ،أك"كمثبلن يىٍقضليالٌسماعي،ىكصى ـٍ "قىصدتيوكل

دكؽ". افكىكذىمىاىىنىمٍكقدً:دأبكمحم قاؿى...أحمىدبفبيدىيؿاليىاًميٌكمفاألمثمة:"منوكىكصى
 .(1)"دؽوالصٍّحمٌوكمىمنٍالس ماعييىلًضىقٍييمـٍييافىاضًقى

نصاًفوقكلو:،فأمانىتوالعممٌيةًمًكى وإلىالمسجدًمعىإاليخرجييكـهؿ ةقىعىرٍأبكزيكافى"كا 
فوالقراءةمًلىؽيتفًايىمىقكـوىكؿٍّعمىيقرأييوفىألكافًذمسىيـالٌكتابيقكـوكتب،لكؿٍّكثبلثةىيفأابىكتى

ـ ،يوأكراؽىفًسأؿىذمقدٍوالٌكتابىلآلخرًيقرأيكتاب،ثـ  جعكاأكلئؾىارىفإذى،لؾمثؿذىكىلمثالثًيقرأيث
المكافًييـإلىذلؾىعمىقرأييىذمكافىالٌكضعًإلىالمىئييجيـفىوكتابىمعىجىأخرىقدٍيـيككفيفييكمً

اليكـووكؿ أبيدىذاؾىـ؟فكافىكًمجمسًغتـ؟كماأكؿ مىبىيـ:إلىأيفىلىيسأىأفٍفغيرًمًيقرأيفىئييبتدًفى
ـيكى،مثؿيكىشً،كبالعىاةًدىجمسوكىذابالغىمى ؿ يـأكمنٍحدوأـمفستفيًيى درىقىثيفىحدٍّفالميامًأحدنالأعم

"كافىأكمف .(2)"عمىىذا قكلو: ا أيضن نصاًفو كا  رعىةمانىتو أبيكأبيزي معى اجتمعى إذا كىارىة ابفي
أسٌنيـكأسندىىـ" .(3)تقٌدميـألن وكافى

مامفأبيو راكو فيترجمةو امفالكبلـً ىكشيئنا،كمفدٌقتوأن ولكسمعىبعضن كأضاؼى
"سمعتيفإن ،مفعنًده يقكؿ: أبيوبعضىو قً،مف مف شيئنا،"يمًبىكبعضو أحده زادى إٍف ،كيبٌيفي

فبلفكذا". ،بٌكاربفيٌكعم،الثكًرمٌسفيافىعف:ركلالعىاًبد.محم دبف"بىٍكركمنو:فيقكؿ:"زادى
يؿكعف عمىربفاللًكعبدي،الش كىاربأبيبفالمىمؾعبدًبفمحٌمدعنو:ركلًعيىاض.بففيضى

كاًرمأبيبفكأحمدي،الٌضبيٌمىالؾبفكحسف،القيرىًشيٌ ـي،الحى اجبفأحمىدبفكحات المىركًزٌم.الحج 
.(4)قبًمي"ًمفكبعضوأبيمفذلؾىبعضىسمعتي
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 االعتماُد عمى مصادَر عممّيٍة في التعديؿ.. 5

يىكمعمكـه الٌناقدى عمأف  إٌما فينقًده قبمىوعتمدي الٌنقاًد لمٌركاًة،ىأحكاـً دراستيـ كحصيمًة
مادةنأساسٌيةنميٌمةنعندىه،كالمركٌيات لـييدرٍكيـ،كىيتشٌكؿي افيالركاًةالذيفى أكيىعتمدي،خصكصن

اٌصةلمٌركاةً عمى ايىسبريهمفأحاديًثيـ،دراسىًتوالخى ايقكلوفييـ،كأحكاًليـ،كأخباًرىـ،كمى إضافةنلمى
.(1)لٌنقاديالمعاصركفىا

ا أف  كالحؽ  أبيحاتـقداعتمدى ابفى ـى ٌفمفنافمًةالقكًؿأن والمصدريفكمييمىاإلما قىٍد،كا 
مٍفأعياًفاألئٌمًةالٌنقادً معو جى فيكتابًوأقكاؿى رعةى.،كفيمقدمًتيـأىبكه،كميبٌرزيًيـ،اعتمدى كأبكزي

الميعممي  الشيخي اميف،مىاإلًينؾىذىرشادًإباتـحىيبأابفيحرصى:""مقدمتولمجرًحكالتعديؿ"فيقاؿى
هيدًفيصؿىحىكقدٍرح،جىأكبتعديؿوالركاةًعمىالحكـًفيفٍّالفىةًئمٌأنصكصاستيعابًعمى
فكافىةعىرٍزيبكأكبكهأام أ،مٌكالبخارً،ةىعىرٍزيبكأك،بكهأ:كىـةًئم األمفثبلثةونصكصابتداءن
ون إفالبخارمٌنصكصيام أكا،يمىجكابىكتبيكيىوكتابًفيياتىثبىأالتىالتراجـًغالبًفيايمىأىليس

قؼيىكافىاتـحىابىأف أذلؾىمعنىكىحكاـ،األتمؾىغالبًفيلمبخارمٌبيوأبمكافقةًاعنيىىاستغنى
بيو،أىكبلـىحمفًالرٌعبديينقؿيفى،ميوعىويكافقيفىالبًالغىفياصكابناهيرىفىالبخارم وبًحكـىماعمى
امىحسبًىعمىالقرآفًمسألةًفيمٌلمبخارًرلجىافيمىإلييـكتبىقدٍيٌىمًالذ حيىيىبفديمحمٌككافى

ىكاىذفكأف و،كتابًمفالبخارمٌترجمةًفياتـحىيبأابفيهذكرىاكمىالبخارمٌعمىاسيالنٌوقكلٌتى
.(2)يوإلىالبخارمٌحكاـًأنسبةًفمًاتـحىيبأالبفًالمانعي

                                                           

الدكتكرأحمدنكرسيؼ،فىينظر:يحيىبفمعيفككتابوالتاريخ)(مف(1  (.1/69كبلـً
المعممٌيعمىقكًلوىذافقاؿ)ص:(2 الدكتكررفعتفكزمالشيخى إليو191(كتعقبى إلىماذىبى (:"كالنذىبي

أبي ابفى ألبيحاتـكابنو،كىكأف  معىمكقؼو ىذايتناقضي عبديالٌرحمفبفيحيىالمعممٌي...ألف  الشيخي
ييكافؽيفيبعًض رعىةًلمىافي"التاريًخالكبير"كعرضوعمىأبيوأبيحاتـكافى حاتـحينماأخذىانتقادىأبيزي

الركاًةكيي يجٍدأٌممانعو ـٍ مكافقةىأبيوالبخارٌم،ل أبيحاتـ،فذكرى ابفي عمىذلؾى رعىة،كقدنص  أبازي خالؼي
المكقؼجيدنا،ألٌنوىكالذمحق ؽى ىذا ـي يعم المعممٌي األستاذى أف  بالذكًر ذلؾ،كركايتو،كجديره مفذكًر

محٌمدابفإسماعيؿالبخارٌمفيتاريخو كتاب"بيافخطأ بأف  ا، صالحالمحيدافأيضن المعممي  ".كتعقبى
المسألةى ،كثانينافعمىفرًضصحًةماقالىوالٌذىمٌي،فإف  مسألةىالقكًؿبالخمًؽلـتثبتعفالبخارٌم،ىذاأكالن

الجرًح نسبةىالقكًؿإلىقائًمو.كينظر:صالحالمحيداف،كتبتراجـالرجاؿبيفى كالتعديؿعمميةهبىٍحتىة،يمزـي
(.100)ص:

أباحاتـ،كأبا لمسبًبالذمقالىوالمعممٌي،فإف  فعبلن ذلؾى أبيحاتـقدفعؿى ابفي :اليىبعديأٍفيككفى لكٍفقمتي
ـي اإلما كاف.كقدكافى ًبمىا الٌذىمٌي إلييما كتبى عفالبخاًرٌمحيفى عفالركايًة أصبلن قدامتنىعىا مثبلن رعةى زي
= 
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ـ .ؿحاصًفالمقصكديحاؿوكؿٍّىكعمى عففأخذىةًئمٌاألنصكصىاتـحىيبأابفيبعىتٌتىث
امٌكمًه،باجتيادًوقالىامم سبٌلالفىيٌعمبفمركعىعفاهيىكىرىامىيبعىشيبفبراىيـإبفدكمحمٌ،بيوأ
بدًعىفركيويى امٌمًكىا،مىىًباجتيادًويقكالنًامٌمًافط القىعيدسىبفحيىكيى،مىٍيًدمٌبفالر حمفًعى

خذىأكبيو،أىعفركيويىامىؿبىنٍحىبفدأحمىبفالحصىعفكأخذى.ةبىعٍكشيكرمٌالثٌسفيافىعفوانًيركيى
وقكلييىامٌمًيٌيندًالمىبفيعمعفويركيانًامىراءالبىبفدأحمىبفدمحمٌكعف،(1)ايضنأحصالًعف

يدعًسىبفحيىيىكعف،مدًيٍمىبفحمفالرٌعبدًكعف،ةينىيىعيبففيافىسيعفركيويىامٌكمً،هباجتيادً
.افطٌالقى

بيوأىعفكلرىفى،عيفمىبفحيىكيى،حمدأماـًاإلصحابًأجميعًبًاالتصاؿًعمىكحرصى
صحابًأمفجماعةوعفكركلعيف،مىبفحيىيىعفنصكرمىبفإسحاؽىعفيوبأكعفا،عنيمى

بفاسيفكالحي،يانًجىنٍسًاليًسفًالحىبفيكعم،بؿنٍحىبفدأحمىبفحالًصىمنيـعيفمىكابفً،حمدىأ
بفادمحم بفاللًكعبد،مٌادًغدىالبىدسىأىثارًالحىيبأبفسماعيؿا ك،مٌازًالرٌيفعًمأبكسفًالحى
حمدىأصحابًأةًمٌجًفمًكافى"ونٌأبكبيٌأبفاديىزًترجمةًفيوككصفى،مٌسدًاألىركٍبىكأبؿًضٍالفى
ناأكمٌكرًالدٌاسعبٌىعمىئىرًقي"بمفظًومنٍمرككيىو،تاريخىمٌكرًالدٌاسعبٌعفكأخذى،(2)"ؿنبىحىبفا
.ذلؾكنحك،"سمعأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسو يركمعفالٌذىمٌيالبخارم  الٌذىمٌيكثيرنافبليصٌرحباسًمو،لئبٌلييعرىؼ،أٌمامسًمـفإٌنوماعادى يدٌلسي
إليوكتبىوالتيفيياركاياتيوعنو ،كرد  كالمسألةيعممٌيةهبىحتىة!–أصبلن ،ثـ -معىأن يـجميعيـعمماءيكرعكفى
يىكٍفصحي ـٍ ٍفل إلىالبخارٌمكا  مانيسبى عميوماذكرتإف  الكٍفقدترتبى البخارٌم،ك...،–حن أعنيتدليسى

اًتـ؟!. عفابًفأبيحى ييستبعديماقالوالميعممي  ـى  فإذىاكانكاقدفعمكاذلؾ،فم
فيترجمتوفي"الجرحكالتعديؿ")(1 ."قاضيأىصبىيىاف...،ركلعف:أىبيو،1724(،ترجمة4/394(كقاؿى

بأىصفيى عنو كتبتي منو سمعى أٌنو تيفيدي أبيحاتـ ابًف كركايةي ثقىة". كىكصدكؽه "التقدمة–اف، في "-كما
المسائًؿالكثيرًةالتيسمعىيامفأبيو1/135) عنوتمؾى مٌماكتبى يقكؿ:"ثناصالحبفأحمد"،فمعؿ  (مثبلن

( نىابمة" بٌلؿفي"طبقاتالحى بكرالخى أبك قاؿى في1/462كما جاءى كقد .) فيعمكـً كأثره "ابفأبيحاًتـ
 )ص: "قد78الحديث" فكزم: رفعت الدكتكر كقاؿى الحنابمة"!، "لطبقاًت كعزاه الكرمانٌي"، قاؿى "كما )

لومفالًفتنًةكمكقفويمنيا،كمفالمخالفيًفلو فييالحياًةكالًده،كماتعٌرضى كصمتنىامخطكطةهلصاًلحييؤٌرخي
يابذًةنقًدالحديثفيعصًره،فيالمنيًجأك مفجى أحمىدكىجيبذو أبيحاتـلئلماـً ابفي المعتقىد،كعندىماترجـى

لناأن ياكانٍتًمٌما أبيحاتـًممٍّايؤكدي دىهابفي مافييامعماأكرى استفادىمفىذهالمخطكطة،كيكادييتىطابؽي
إليواألخير".رفعت الحديثكتبىوصاًلحإلىىابًفأبيحاتـ،كأشارى فكزم،ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً

 (.78)ص:
 .2373(،ترجمة3/525(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
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عمؿكبً،بيوأىبمسائؿًإلي كتبى"توترجمىفيكقاؿى،ؿنبىحىبفدأحمىبفاللًعبدىككاتبى
عفهعندىابمىيوإلىفكتبىيٌانًمىرٍالكىيؿاعًسمىإبفبرٍحىككاتبى،(1)"ثقةاصدكقنككافى،الحديثً

يككفىفٍأكيمكفيهكغيرً،عيفمىابفًعفهعندىابمىيوإلىكتبىفىةىمىيثىخىيبأبفكربىابىأككاتبىد،حمىأ
بفاحمدأبالًطىيبأعفهعندىامىالحسفًبفوكيىم حىبفدمحم عفكلكرى.وكمٌويخًبتارًيوإلىكتبى
هعندىامىيٌانًقىالٍالط مٌرًكٍالبىرشٍبًبفاللًعبدًعفكلكرىد،أحمىعفنبؿحىبفدأحمىصاحبًيدمىحي

هعندىابمىيوإلىكتبىفىيٌينًكًزٍالقىراىًطىيأبًبفعميٌككاتبىد،حمىأعفدحمىأصاحبًيكنًيميالمىعف
عفبمىاعندىهيوإلىكتبىفىمٌركًاليىسحاؽىإبفيعقكبىككاتبىد،حمىأعفدحمىأصاحبًثرـًاألعف
عفهعندىامىيدنىالجيبفسيفًالحيبفيعمعفكأخذى.عيفمىابفًعفيٌمًارًالدٌعيدسىبفافعثمى
.يرمىنيبفاللًبدًعبفدمحمٌ

كاةًالرٌفيكالتعديؿًالجرحًةًئمٌأحكاـًأجميعًاستيعابًفييوعسىبمغىأعىسىفقدٍكبالجممةً
.(2)"بةاتىكىالميأك،ةًالقراءىأك،اعًمىبالسٌالمتصمةًحيحةًالصٌسانيدًباألذلؾىكؿ ينقؿيهعصرًإلى

الثانيفىي المصدري اتـمفخبلًؿحكًموعمىالٌرجؿًكأٌما أبيحى ابًف عندى كحديًثو،ٌتًضحي
فيحديًثالرجؿً،معنا عميوكعمىحديًثوباجتياًدهىك،كيىسبريه،فىينظري إلىالحكـً يىخمصي ـ  ،ث

الٌراكمفييعًطيفيوحكمىوبناءنعمىىمىاتىكٌصؿ أىبيوكسىبرىهحديثى يىعتمدينظرى إلىيوكأحياننامىاكافى
ح في نظرى حيفى يدؿٌأىبكه ًمٌما كى الٌراكم. ذلؾى "ديًث قكليو: ذلؾ الجرحاايتنىبحكىنادٍصىقىعمى

                                                           

معىومفإبراًىيـبفمىالؾالبىز از".(1 ا:"لىقيتيوكسمعتي فيترجمتوأيضن (،ترجمة5/7)المرجعالسابؽ(كقاؿى
ألفنا،."كعبديالًلبفأحمدلـيكٍففيالٌدني32 اأحدهأركلعفأبيومنو،ألن وسمعىمنوالمسندىكىكثبلثكفى

كالمىناًسؾ القرآف، كجكاباًت الًل، كتاًب مف كالمؤٌخرى ـى كالمقٌد شيعبىة، كحديثى كالمىنسكخ، كالٌناًسخ كالتفًسيرى
أىًبيؾ؟ق مٍف الًل:كىـسىمعتى عبدي الٌشيكخ".كسئؿى الكىبير،كغيرذلؾكحديثى :مائةأىلؼكبضعةىعشرى اؿى

عفابًفالمنىاًدمفي"تذكرًةالحٌفاظ") الذىبي  .685ترجمة(،2/253ألفنا".كذانقؿى ؿي األك  فىيكالمصدري
أخذىاعفطريًؽ أحمد،كافى فييـآراءى أبيحاتـكنقؿى ليـابفي ترجـى الذيفى الركاًة أبيو،كجؿ  لعمـً كاألىـ 

التيسألياابًنوعبًدالل المسائؿى ضـ  "العمًؿكمعرفًةالرجاؿ"عفأحمدىميحققنا،كىككتابه كتابي .كلٌمانيشرى
في المحققاف،كسجبلىا بيا ـى التيقا مفالمقارناًتالعديدًة كاألحاديث،اتضحى أباهعفالرجاًؿ الًل عبدي

أبيحا-مقدمًةالجزًءاألكؿمفالكتابً مانقموابفي الًلبفأحمد،كمافيىذابيفى إليوعبدي تـًمٌماكتىبى
ىذه تاٌمة،كيرٌجحأف  بينيما المطابقةى الكتاب،ألف  أبيحاتـكانتعندىهنسخةهمفىذا ابفى الكتاًبأف 

ىذاالكبلـالدكتك إليوبيا".نقؿى الًلكتبى عبدى أبيحاتـكثيرناإلىأف  ابفي ررفعتالنسخةىيمٌماأشارى
الحديث")ص:  (.77فكزمفيرسالتو:"ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً

 /يا،يب،يج(.1(المعممٌي،مقدمتيولمجرًحكالتعديؿ)(2
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بيكأىبيأىإلىالحكايةيابنىتٍانتيىأفٍىإلىـتقدًميبعدىامتأخرنولىميفالًالعىوبًفيفارًالعىىإلىالتعديؿكى
حكايةوكؿ اكنسبنىو،بًيـمعرفتًةلقمٌذلؾىفيمكاتكمٌقدٍقكـوعفحؾًنىكلـٍ.-اللايمىرحمى-ةىعىرٍزي

افنىفحذىعنيـسئكليفىالمىفيةًاألئمٌأقكاؿًاختبلؼًفياكنظرنىو،صاحبًإلىكالجكابى،اكيياحىإلى
قدٍان أعمى.يـجكابًمفٍويىكأشبىوبًالؽىامىعنومسئكؿوبكؿٍّاكألحقنى،ـمنييكاحدوكؿٍّقكؿناقضىتى

عنومىكرفٍمىكؿٍّعمىالكتابييشتمؿىلًااىىكتبنىكالتعديؿًالجرحًمفةنميممىكثيرةنيأسامًاذكرنى
.(1)"تعالىالليشاءىفٍإيـبًامحقكىىمينحفيفىييـفًكالتعديؿًالجرحًكجكدًرجاءىمـالعً

إلىحاكييا حكايةو كؿ  كنسبنىا اإلماـً إلىصاحًبوكجك،فقكؿي فياختبلًؼ،ابو كنظرنا
عمىاجتياًده،األئٌمة فإٌنمايدؿ  إٍفدؿ  كفيًمو،كعمىتمحيصوألقكاًؿالٌنقادً،إلىآخًرماقاؿى
تدقيؽوكحاطًبليؿو،كاختياًرهبينيامايميؽيبحاًؿالٌراكم،ليا دكفى أكخبطى،فمىـيكٍفيجمعيكينقؿي

كالعنايةياألًكيدة.،ةيالٌشديدةإٌنماىيالٌدق،عشكىاء

.ومخالفتو ألحكاـِ آخريف ،اعتَباُره ألحكاـِ بعِض الّنقادِ . 6

التياعتمدىىافيالتعديؿ عمىالذمقبمىوأعنيالمصادرى ىذااألمرى أٍفأعطؼى ،كيصح 
مفاألئٌمًةالٌنقاًدعمىالٌركاة كثيرو ـى كجمعىأحكا أن وقدنقؿى كـً حكـىفإن ،فبحي يذكري وأحيانناماكافى

كييكافقو عمىراكو ما ا،ناقدو مفعنده،أكضمننا،إٍفتصريحن بمفظةو الٌناقًد ذلؾى قكؿى يفٌسرى كأٍف
نقادنافيأحكاًميـإٍفكانٍت،تكازيياكتيساكييا أن وقدييخالؼى مامكافقةنلىو.بىيدى نىاقدو حكـى أكينقؿى

مفحيثالتعدي كالتجريحمخالفةن أك،ًؿ الراكممعٌدالن ىذا فيككًف ما ناقدو معى بمعنىيختمؼي
ا أحكاًمو،أكيختمفاففيالراكمفيأٌمدرجاًتالتعديًؿىك،مجركحن اختبلؼي ،كمفذلؾى كأحكاـً
أبيو.

" مًكمثالو: الحى ًعصىعبدي بف اليىمىذىانًيد رٍياـ بالجي المعركؼي منٍعىسمً...يٌانًجى، ،افذىمىيىبًيبأو
أبيعنوسئؿى:قاؿىحمفًالرٌناعبدي.دؽوالصٌاكمحمٌوشيئنمنٍسمعٍأكلـٍيٌّافكىكحىذىمىىىكقدمتي
 .(2)"دكؽصى:فقاؿى

 

 
                                                           

 (.1/13(ابفأبيحاًتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 .85،ترجمة(6/16ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
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 استعماؿ التعديِؿ الُمطَمِؽ في كؿّْ الّرواِة الذيَف عّدليـ.. 7

 بأحدو مقارنتو قصًد عمىالراكمدكفى مف،مفالٌركاةبمعنىأن ويحكـي أكثؽي يقكؿى بأٍف
مطمقنا.،كىكذا،كأحفظيمففبلف،فبلف األلفاًظالتيكجدتواستعممياكانٍتتعديبلن إن ماكؿ 
 متعددِة المراتب. ،مختمفة الدالالت ،استعماؿ عباراٍت متنوعة األلفاظ. 8

 فيتعديمو أبيحاتـ ابًف اإلماـً تنكٌعتمصطمحاتي ،الٌرجاؿكلقٍد كؿ  داللةي كاختمىفٍت
 كتعٌددتمراتبييا.،منيا
ـُ   حكـَ . 9  شيوريف.يث المَ دِ الحَ  ِة ونقادِ مف أئمَّ  ى مجموعةٍ عمَ  حمفِ الرّ  بدُ عَ اإلما

إٌنواعًكزىكاألى،ادةىتىكقى،كشعبةى،يمًىٍكالذ ،سمـميكى  ،اليىحكيـعمىالٌنقادًٌي.بخبلًؼمفقاؿى
عمىغيًرىـمفالٌركاة!.ألن يـ يحكمكفى  ىـالذيفى
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لمجرحً متنكعةو عباراتو باستخداـً الٌركاًة مف عددنا الٌرازم  ـي اإلما جر ح مختمفًة،كقٍد
فيؼو،الٌدالالت خى جرحو ليتأٌتىباستقراًء،مابيفى فيمنادقيقنالمصطمحاًتاإلماـً ف  أشىٌد.كا  كجرحو
فييـ،عباراتو ًقيمٍت الذيفى مراًدكاالستقراءي،كالركاًة إلىفىيـً المكصمًة كالٌدالئًؿ القرائًف مفأىٍـّ

الحاجةىإلىتحريًرعباراًتالجرًحكالتعديؿقاؿ:"...،الٌناقًدمنيـ الذىبي  ـي اإلما ذكرى ثـٌفحيفى
ـ  ـىأفذلؾ،ًمفأىى و،الًجٍيًبذ،اإلماـًذلؾعيٍرؼىالتاٍـّباالستقراءًنىعم اراًتوبعبكمقاًصدىه،كاصطبلحى

.(1)"الكثيرة

أبيحاتـ استقراءىعباراًتالجرًحالتيأطمقىياابفي ،كالحؽ أنٍّيفيىذاالفصًؿقدحاكلتي
فييـ ًقيمٍت الذيفى لمرادً،كالٌركاة دقيؽو إلىفىيـو عبارةلمكصكًؿ مفكؿٍّ ،ه حيفى كجدتي لكٌنيقد

"الجرحكا كتابو كامبلنجمعيكاستقرائيلمصطمحاتومفخبلًؿ عباراًتوفيالجرًح،لتعديؿ" أف 
عباراتً،قميمةهنسبيًّا ىناؾى يقمٍجرحوكىأف  ـٍ مرةوكاحدةل كاحد،ياغيرى مف،كفيراكو كلعٌموقدكافى

بمرادهمفىذهالعبارًةًبدقة فيبياًفمعناىافي،الٌصعًبأٍفأجزـى أجتيدي لكٍفحسبيأٌنيكنتي
قكًلو،فيوالراكمالذمًقيمٍت مقارنًة أقكاًؿالٌنقاد.،بعدى فكانٍتكما،وفيالجرحًاتيأٌماعبارىببقيًة
فيىذهالمباحث:

  

                                                           

(.82(الذىبي،المكًقظىة)ص:(1
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 المبحث األوؿ: 
 الّرواة المجّرحوف باستخداـِ ألفاٍظ تدؿُّ عمى الجرِح الَيِسير

 عَرؼ":المطمب األّوؿ: قوُلو في الراوي "َمجُيوؿ"/ "شيٌخ َمجُيوؿ"/ "ال أعرُفو"/ "ال يُ 
 المقصد األوؿ: قوُلو في الراوي "َمجُيوؿ":

مف كؿ  لكبلـً تفسيًره فيأثناًء جاءى قد "مىجييكؿ" فيالراكمإٌنو: أبيحاتـ ابًف كقكؿي
عفالراكمفيقكؿ:،كأبيحاتـ،األئٌمة:ابًفمىعيف ييسأؿي معيففكافى ابفي ـي رعة.أٌمااإلما كأبيزي

ابفي،"الأعرفو" الراكم:"مجيكؿ"فيفٌسري ىذا ابًفمعيفبأف  في،أبيحاتـقكؿى ذلؾى كقدكافى
مفالٌركاة "الأعرفو"،سبعةو فيالراكم: معيفمفقكلًو ابًف مرادى أذكرى بيأٍف فيذا،كيحسفي

جيالةيالعيفً الٌنقاًد جؿٍّ مرادهعندى ف،مصطمحه العبارًة قائًؿىذه عندى الراكممجيكؿه ىذا يوكأف 
المعرفةىعندىه،فقط أف  مىعيففيريديبوجيالةىالحاًؿغالبنا؛كذلؾى غيرىهقديىعًرفو.أٌماابفي أف  ذلؾى

عمىدراسًةمركٌياتالراكم المعرفةيعندىه،كفحًصيا،كمعارضًتيا،تعتمدي إلىذلؾ،بيذاتتحقىؽي
الدكتكرأحمدنكرسيؼفيدراسًتوتاريخابًفمعي عىًدٌم:"(1)فقدخمصى ابفي حيىيىكقكؿي.كقاؿى

.(2)"وفيأعرًاليقكؿواتًكركايىهبأخبارًكمعرفةهعمـهلويكفٍلـٍاإذىحيىيىكافى،وفيأعرًالعيفمىبفا

مٌطرً ليسى ذلؾى مرادىابًفمعيفبقكلو"الأعرفو"،دنالكف  اليريديبوجيالةحاًؿ،أعنيأف 
فقاؿى "فىالراكمدائمنا. عٌكامة: معيفسببيالدكتكرمحٌمد ابًف معرفًة عدـً ألسبابو تككفي لمرجًؿ

ىي:

.وعينًبًوًلجيالتًويعرفٍلـوأن ام إ.1

م .2 .وتًالىبعدىوًلجيالتًويعرفٍلـوأن اكا 

م .3 .وضبطًبًوتًلجيالىويعرفٍلـوأن اكا 

.الثبلثةجتمعيتىكقدٍمنيا،أمرافًيجتمعيكقدٍ.4

                                                           

 (.1/119ر:أحمدنكرسيؼ،يحيىبفمعيف،ككتابوالتاريخ)ينظ((1
 (.2/410ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((2
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قاؿ:" ـ  فٍث ماميفًاإلكبلـًفياهترىكما-،الرجؿًحديثًقمةىفيياساسي األالمحكريكافىكا 
داللةهاأيضنحديثوكقمةيو،ضبطًجيالةًفيرئيسيٌّسببهوحديثًمةيفقً.مدًعىكابفً،حاتـأبيابفً
كافى:عنوكالركاةً،الركايةًقميؿىكافىكمفٍ.كاحدراكووعنيتفردياكغالبنعنو،ركميىمفٍقمةًعمى
ال:قكلومفعيفمىابفىمرادىأف :ذلؾىكخبلصةي.كالتعديؿالجرحعمماءعندىهأمرياغامضن،امغمكرن
ذلؾىفيكالسببي.منيماجيالتافتجتمعيكقد،عدالةوأك،عيفوجيالةىيككفىأفٍمفٍأعـ -فوأعرٍ
.(1)"بووًعممًعدـىالسببيككفييكقد،الرجؿًحديثًقمةي

:"الأعرفو" معيفى فييـابفي ًمم فقاؿى الحد اد" عىًدمفي"عىنبسةى ابفي قاؿى فىمثبلن : ،قمتي
عقبىو:"-كفسرىىاابفأبيحاتـبككًنومجيكالن لوحديثىاقاؿى أٍفساؽى كلـ،هغيرىلىويأعرؼٍلـٍبعدى

التٌيًمٌي".(2)"عركؼبالمىليسىوألن :يعرفوالمىًعيفكابفيه،غيرينييحضرٍ بفعثمافى ،كفي"عمرى
" عىًدم: ابفي ـيالمدينةًأىؿًمفٍوعنٍثىحد ماإن قاؿى الشيءًبًكيسأييأبًكابفير،نذًالميبفإبراىي

.(3)"سيراليى

" في"ديكافالضعفاء": الذىبي  عىًدممف(4)"كؿجييمىؿٌّقًميكقاؿى كابفي عمى. الحريصيفى
ابًفمعيفًب"الأعرفو"بقمًةحديًث،نقًؿأقكاًؿابًفمعيفى مرادى كبياًفالمراًدمنيافيكىناييفسري

:"ميقٌؿ".! لم اقاؿى الذىبي  ىذاالرجؿ.ككذلؾى
ا:ك أيضن عىدمفي"الكىامؿ" ابفي ذا" قاؿى مجيكؿهفيك"وفيأعرًال"معيفىابفًمثؿيقاؿىكا 

ذامعركؼ،غير ريسبىتيمعيفىبابفًالرجاؿىألف ؛غيرهًمعرفةًعمىيعتمديالهغيريوفىعرىكا 
فيترجمًةعبًدالٌرحمًفالغىاًفًقٌي:(5)"أحكاليـ عدٌمعمىقكًلوىذافقاؿى ابفى حجرى ابفي !.كقدتعٌقبى

ابًفعىًدمٌ وفىكعرى،كالعدالةًالثقةًبًمىًعيفابفيورفٍيعلـٍرجؿوب ريفىحكاؿًاألكؿٍّفيىمشٌتىيىال "كقكؿي
كنسىييابفيويعرفىقدٍ-الغىافًقيٌ–الرجؿيكىذا،ذاىىمفٍمانعىال،يفًالعىمعرفةًعفٍفضبلن.هغيري
.غربكالمىمصرىأىؿًمعرفةًفيرجعيالمىيولىا ك

                                                           

 (.1/66الذىبي،الكاًشؼ)((1
 .1408،ترجمة(6/464لكامؿ)ابفعدم،ا((2
 (.6/132)المرجعالسابؽ((3
 (.295(الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:(4
5) ابفعدم، ابًف5/485)مرجعسبؽذكره( غيرى أحدنا يىقصدي كافى إذا ـي يستقي عىدمىذا ابًف قكؿى كلعؿ  .)

كينظر: مبالغة. فىفيو ال كا  ييحمىؿ، فعميو فييـ لمكبلـً أىبلن كليسى بالرجاؿ، معرفةه لو ليسى ًمٌمف معيف
 (.296مصطفىإسماعيؿ،شفاءالعميؿ)ص:
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الثقاتً"يفًمفكفخىابفيهذكرىكقدٍ فيشيدىاستي،السيرةًيؿىجماصالحنرجبلنكافى:كقاؿى"
حيٍمًمىبفااحًرٌالجىترجمةًفيىمضىكقدٍرمضافىشيرًفيجًرنٍالفًقتاؿً

 .(2)"اضاالعترىرد يىافمى(1)

فيالرجًؿ"الأعرفو"كأمىاكا  ابفمعيفى قكؿى يفىسٍّري أبيحاتـو ابفى بالجيالًةفقديطًمؽي،ف 
أبيحاتـ"مجيكؿ" بعيًنوكاليريدين،ابفي منيا.،كعىجيالةو أحدىأنكاعو .(3)-كماتقد ـ–إن ماقدتككفي

معيف ابًف عندى أعرفو" "ال مصطمحى إف  القكؿى حاتـ،كأستطيعي أبي ابًف قكؿي كييساًكيو يرادفيو
"مجيكؿ".

رعةى اإًلماميفأبيزي ميظيرييمافيالراكم"الأعرفو"فالذكأبيحاتـمفقكل،أم امرادي
فحسب،أٌنيمايريدافجيالةىالعيف كاحدو فيراكو ىذاالقكؿى منيماقدأطمؽى ،إذكؿٌّ ـٍ ككبلىمال
كاحد. يرًكعنيماإالراكو

                                                           

قاؿى(1 ىذا البىٍيرىاًنٌي ًميح مى بف كالجٌراح معيف( ابف تاريخ مكسكعة أعرفو". "ال معيف: ابفي عف الدارمٌي فيو
عىدٌمفي"الكاًمؿ")214(،2/204) ابفي يىٍحيىًإذىا2/410،كقاؿى يىٍحيىبفمىًعيفالأعرفيوكأف  (:"كقكؿي

ًميحىي ٌراحٍبفمى كمعرفةهبأخباًرهكركايىاتويىقيكؿالأعرفيو،كالجى يكيٍفلىويعمـه ـٍ ًفيأىؿالشاـ،كىىكل مشيكره كى
 منيـأحاديثى جماعةو ر احعىفشيكًخالشاـً كلالجى صالحةهًجيىاد...كقٍدرى ًبوكبركاياًتوكلوأحاديثي البأسى

عىدٌمفي"التيذيب") متعقبناابفى حجرى  (.2/68صالحةنمستقيمةن،كىىكًفينفًسوصاًلح".كقدنقمىوابفي
الذمذكرىه،6/218ذيبالتيذيب)(ابفحجر،تي(2 ىذاالكبلـى ابًفعًدمنفسوماييناقضي فيكبلـً إف  (.ثـ 

في"الكاًمؿ") فيويحيى:"ال475-4/474فىقىدجاءى ةبفعيٍقبىةقاؿى (ترجمةسيفيافبفعيٍقبىةأىخيقىًبيصى
يىحيى"الأعرفو"إٌنمايىعني عىًدم:"كقكؿي ابفي يىخبرأمرىه،كىكأعرفو"،فقاؿى ـٍ يىكتٍبعنو،فم ـٍ يىرىهكل ـٍ أن ول

 فيوابفي الحٌداد،قدقاؿى ركاةنكعىٍنبىسىةى أف  ًبوكبركىايىاتو".بؿكسيأتيىنا عنًدمسفيافابفعيقبىةالبأسى
فىوغيرىما.! أبيحاتـ،بينماعرى  معيف"الأعرفو"،كجيموابفي

في"(كقدفٌسرأبكمحٌمدالرازمٌ(3 :ماجاءى مثبلن مرة،منيا ابًفمعيف"الأعرفو"غيرى الجرحكالتعديؿ"قكؿى
بفمىنصكر،عٍفيىحيىبف،قاؿ:"1897(،ترجمة4/433) أبي،عٍفإسحاؽى ناعبدالرحمفقاؿ:ذكرى

أبكمحٌمد:يعنيال :الأعرفيو.قاؿى دىقىةبفأًبيًعٍمرىاففىقاؿى حقيقةىأمًره".مىعيفأن وسيئؿعفصى –أعرؼي
حاًلو جيالةى )كفي"،-يريدي ترجمة4/29الجرحكالتعديؿ" مىمىةبفأًبي117(، بفسى "سىًعيد قاؿ: ا أيضن ،

اًلحبفكىيسىاف،كىشىاـ كلعٍف:ابًفالميٍنكىًدر،كصى .رى ٌطاب،مدينيٌّ ابفالخى الحيسىاـ،أبكعىمركمىكلىعمرى
بفعيٍركىة،كمسًمـبفأبً الًلبفالفىٍضؿ،كعثمىافى ٍيفىة،كشىًريؾبفأبينىًمر،كعبًد يمىريىـ،كيىًزيدابفخيصى

أًبي ،سمعتي مىمىة،كالميقىد ًمي  الٌصمًدبفعبًدالكىارًث،كعبدالًلبفرىجاء،كأبكسى كلعٍنو:عبدي األىٍخنىًسٌي.رى
أًبيي :سمعتي الٌرحمفقاؿى ذلؾ.حٌدثناعبدي مىمةىالمىدينٌييقكؿي يىحيىبفمىعيفعىفسىعيدبفسى قكؿ:سألتي

معرفىًتو". 845(،ترجمة4/196كفي)فىمىـيىعرٍفو.يىعنيفىمىـيعرٍفوحؽ  ،قاؿ:"سىيؿبفحم اد.قاؿعثمافي
أبكمحم د:يع اأىعرفو.قاؿى يىحيىبفمىًعيفعٍفسىٍيؿابفحم اد،فقاؿ:مى اأخبريه".بفسىًعيد:سألتي نيمى

 (.8كينظرتعميؽالمعمميحاشية)
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 وعنْ  يأبِ  سألتُ . عافِ رَ  بف رومْ عَ  :وعنْ  وىرَ  ،ةادَ تَ قَ  :فعَ  وىرَ  .راكِ شَ  بف اؽُ إسحَ الراوي األوؿ: "
ذَ  .وفُ عرِ أَ  اَل  :فقاؿَ   .(2)"(1)جيواًل مَ  صارَ  ومثمُ  وُ فْ يعرِ  لـْ  اوا 

قاِد في الراوي: أقواُؿ النّ  -  

الأعًرفيو" في"المغًنيفيالٌضعىفاء":"مىجيكؿه الذىبي  في"الٌضعفاًءك،(3)قاؿى كزمٍّ الجى مىوابفي ترجى
فيو،(4)كالمترككيف" أبيحاتـو قكؿى ،كنقؿى فعؿى الضعفاًء"ككذلؾى "ديكاًف في يزافك"م،الذىبي 
في"لساًفالميزاًف"،(5)االعتداؿ" حجرى كمثمييماابفي

(6). 

 :وقوِؿ أبيو ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

مفأبيحاتـ كافى فيوسكلما أجٍد الذىبي ،كابنومفتجييمو،كلـ كافقيما في،كقد
 عنيمابقٌيةالذيفى اقىالكا.،فاألمريذكركهًحيفنقؿى كمى

 ،الزىريّ  فعَ  اهبَ أ سمعَ  ّي.نِ دَ المَ  يّ مِ يْ التَّ  صفْ حَ  أبو ،مرعُ  بف ثمافعُ  بف رُ مَ عُ " الراوي الثاني:
 بفا يعقوبُ  أنا ،الرحمفِ  عبدُ  نا ذلؾ، يقوؿُ  أبي سمعتُ  .يّ امِ زَ الحِ  نذرِ المُ  بف إبراىيـُ  :وعنْ  وىرَ 

 بفا عمرَ  عف عيفمَ  بف ىيَ حْ يَ  سألتُ  قاؿَ  ،عيدسَ  بف عثمافُ  ناث قاؿَ  ،يّ إل كتبَ  فيما ،إسحاؽ
 ونَّ أ ييعن :دمحمَّ  أبو قاؿَ  و،فُ أعرِ  امَ  :فقاؿَ  ،ابيَ شِ  ابفِ  عف ،بيوأَ  عف روييَ  ذيالّ  عثمافَ 
 .(7)"مجيوؿ

                                                           

1)) أكالن ماقيؿى فيومثؿى "،يقاؿي مجيكالن يعرفومثموفقدصارى ـٍ لـيعرٍفوأبكه:"إذال ابًفأبيحاتـفيراكو كقكؿي
 فيقكًؿابًفمعيففيالرجًؿ"الأعرفو"فيقاؿ:إذاأرادى عًدمنحكىذاالكبلـً ابفي قاؿى أبيحاتـحيفى ابفي

فيالركاًة،أكمىفالييعتد  لمكبلـً أىبلن يعرفومىٍفىكمفأىًؿىذاالشأًف،أكمفليسى ـٍ أٌنوإذال بيذاالكبلـً
كثيرة، كيعرفوغيره،كاألمثمةيعمىذلؾى أبكحاتـرجبلن ـي الفقٍداليعرؼاإلما ،كا  ،فيككماقاؿى بقكًلوأصبلن

باكأ لتشدًدفيالركاة،بؿإٌنوجٌيؿركاةنقدركلعنيـجماعةهمفالثقات،بؿكقدأطمؽىبكحاتـمعركؼه
بقكًؿابًنوبإطبلؽ ـي عندهبالمجيكؿ.فبلييسٌم خاص  الصطبلحو مفالٌصحابة،كذلؾى بجيالًةعددو –القكؿى

اتـالٌرازم.كانظرإٍفشئت:بحثلمدكتكرسمطاففيدالطبيشي،"المجيكؿاٌلذم-كالليأعمـ حأبكحى صىح 
،مصر،  ـ.2010ىػ/1431حديثىو"،جامعةالقاىرة/مركزالبحكثكميةالعمـك

 .777،ترجمة(2/225ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
 .562(،ترجمة1/119(الذىبي،المغنيفيالضعفاء)(3
 (.1/101(ابفالجكزم،الضعفاءكالمتركككف)(4
 (.1/192(،ميزافاالعتداؿ)27كافالضعفاء)ص:(الذىبي،دي(5
 (.2/60(ابفحجر،لسافالميزاف)(6
 .674(،ترجمة6/124(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(7
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 أقواُؿ النقاِد في الراوي:  -

أبيحاتـ مىعيففيمانقموعنوابفي ابفي :كركاهعنوعث،-ىينىا–قاؿى بفسعيدالدارميٍّ مافي
:"،"ماأعرفو" ليىحيىىبفمىعيف:عيمىربفعيثماف،الذميىأم افي"تاريًخالدارمٌي"فقاؿى ركمقمتي

حالي ما عفابفًشيىاب، .ا؟يمىعفأىبيو، أعرفيمىمى"فقاؿ: في"التاريًخ"،(1)"اا كاكتفىالبخارم 
ـيمنوسىمعى،يٌدنًالمىمٌالز ىرًعفأباه،سىًمعى بقكلو:" في"جزًء،(2)ر"مينذبفًإبراىي البخارم  كقاؿى

اإلماـ":" ـيلًقاؿىالقراءًةخمؼى د ثىنىاعيمىرٍبفعثمافىنذًبفالمييإبراىي يىالز ىرم أف ر:حى ؼيتمقٌكىافى
اييالمدنيٌإسحاؽىفابفًممًغازًالمى كذكرىهميسمـ،(3)"ادةتىقىبفًعفاـبفعيمىراصًعىوعفٍحدثيًفيمى

في"التاريخ"،في"الكينىكاألسمىاء" البخارٌم قكًؿ مثؿى حب اففي"الثقاًت"،(4)كقاؿى ابفي ،كذكرىه

                                                           

معيف)(1 ابًف تاريًخ ترجمة2/180(محمدعثماف،مكسكعة عفابًف597،ك29( الدارميٍّ قكؿى نقؿى كقد .
في"تيذيبالكمى (،فقاؿ:"كفيقكًؿ10/101(،فىتعقبومغمطىامفي"اإلكمىاؿ")21/461اؿ")معيفالمزم 

اٌلذميىركمعٍفأبيو، بفعثمافى يىحيىبفمىعيفعٍفعمرى ابفسىعيدالدارمٌي:سألتي عثمافي الًمزٌم:قاؿى
اعنو الذمفي"تاريخعثماف"كنقمىوأيضن :"الأعرفيما"نىظىر؛ألف  فقاؿى أبيحاتـفقاؿ:عفالزىرمٍّ ابفي

يحيىبف بفسعيدالدارمٌيقاؿ:سألتي :ثناعثمافي ابفإسحاؽاليركٌمفيماكتبإلٌيقاؿى يعقكبي "أنبا
 أبكمحمد أعًرفيو".قاؿى "ما فقاؿ: ًشيىاب، اٌلذميىركمعفأبيو،عفابًف ابفعثمافى -معيفعفعمرى

مغمطىام-يعني :فمعؿ  عفشيًخوابًفمعيفىكقكلىوفي:إن ومجيكؿ"قمتي مانقموعثمافالدارميٍّ أرادأف 
عفابًف مانقموعثمافي بفعًؿابًفأبيحاتـ،كأف  بفعثماففحسب،الًفيو،كفيأبيومعنا،كاستدؿ  عمرى

كبلم-االبف–معيفإنماىكقكلوفيعمربفعثماف يؤكدي الدارمٌي" مافي"تاريًخ إف  .كقاؿى أف  و.معى
بفعثماف،كأبيو:"الأعرفيما"، ،فيعمرى الذمكجدتيوفي"التاريًخ"فيمكضعيفًمنوىكقكؿابفمعيفى

أبيو بفعثماف"دكفى نسخةىمغمطاممف"تاريًخالدارمي"مافيياسكلقكًؿشيًخوفي"عمرى كاللي–فمعؿ 
عدمفي"الكامؿ"عفالدارم-أعمـ ابفي ابًفمعيففييمامعنا.يينظر:ابفعىدم،الكاًمؿ.كقدنقؿى يقكؿى
.1245(،ترجمة6/131)

عف2094(،ترجمة6/178(البخارم،التاريخالكبير)(2 أبيحاتـقدنقؿى ابفى فيحاشيًة"التاريخ"إف  .كقاؿى
فيو الذمقاؿى أف  فيو:"ماأعرفو"،يعنيأٌنومجيكؿ،كبٌيفه اتقٌدـفيأبيوأن وقاؿى مىعيفكمى ىكابفي ذلؾى

 الترجمة.
اإلماـ)ص:(3  (.38(البخارم،جزءالقراءةخمؼى
 .656(،ترجمة1/208(مسمـ،الكنىكاألسماء)(4
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" : "،(1)"الحديثمستقيـكقاؿى عىًدم: ابفي ذاىىثمافىبفعيرىيففيعمىعًحيىبفمىيىكؿيكقىكقاؿى
؛امافيككمىيىيعرفي والهإن ككالدً ـيدينةًالمىأىؿًمفٍوعنٍثىحد امىإن قاؿى يأبًكابفير،نذًالميبفإبراىي

.(2)"سيراليىالشيءًبًيسكىأي

اإلسبلـ" "تاريًخ في الذىبي  ركلعنو،كترجمىو مىٍف بعضى ركىل،كذكرى مف كبعضى
"،(3)عنيـ عىفىاء": في"ًديكافالض  قاؿى ذ،(4)"كؿجييمىؿٌّقًميكى أىن و"كثٍّؽ"بينىما في"الكىاشؼ" كرى

(5)،
،ياكفصحائً،ايىكبمغائً،قريشىكجكهًمفكافى:(6)اربك بفيريبىالزٌقاؿىكفي"تيذيًبالتيذيًب"قاؿ:"

ـى،ااجًّحىفخرجىبالبصرةًالقضاءىالرشيديهكال ،منياالعمـًكأىؿً،ياكعممائً ابيىيزؿٍفمـٍبالمدينةًكأقا
بدًبفطمحةىبنتافكمىريـأيوكأم قاؿى.اتىمىحتى .كربىيأبًبفحمفًالر عبدًبفاللًعى

ـ األىكؿيقاؿ،(7)مدًيٍالمىهكال اىمىكغيريةب شىبفكعيمىرمة،ثىيٍخىأبيابفيكقاؿى ،حج ث
.(8)اؿالض الكريـًعبدًبفمعاكيةىؼىكاستخمى

                                                           

الثقات)(1 ابفحٌباف، )ص:8/441( التذىيب" في"خبلصًة حٌبافالخزرجي  ابًف تكثيؽى نقؿى كقد .)285،)
ٍعفىرالت ًميًمي".كجاءىلكػػػػػػػػػػٌنوقاؿ:"عمػػ بفميكسىىبفعبًدالًلبفمىٍعمىرعىفأبيجى ػػػػػػػػػربفعيثمىافبفعمرى

أخرلكفي"التيذيب"عبيدالل4فيحاشيًة) –(مف"الخبلصة"قاؿ:"كذافينسخةو :يعنيحيفقاؿى قمتي
الل" الل،بدؿ"عبيًد قكلوعفأبيجٍعفىر-مكسىابفعبًد أبكجٍعفىرالت ًميًمي،كى في"الت يذيب" الخليسى

ٍعفىر،كزىادلفظى"عىف"كحٌرؼالًميـًفي"الت ٍيًمٌي".كىككما ٍفصًبجى حى رسـى ٍفصالت ٍيًمٌيفصح ؼى ًإن مافيوأبيكحى
عبيًدالل،العبًدالل،كىكأبكحىفصالتيمٌي،الأبكجعفىرالت فيالحاشية:ابفي  ميًمٌي.قاؿى

 .1245(،ترجمة6/132(ابفعدم،الكىاًمؿ)(2
 .285(،ترجمة5/136(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(3
 .3081(،ترجمة295(الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:(4
 .4093(،ترجمة2/66(الذىبي،الكاًشؼ)(5
 ؿ:"الٌزبيربفأبيبىكر".(،إٍذقا10/100(كقعاسميومصحفنافي"إكماؿتيذيًبالكمىاؿ"المطبكع)(6
7)( كالتاريخ" "المعرفة في الفسكٌم سفيافى بف يعقكبي قاؿى كمثميما ًفي2/245( "الكىاًمؿ في األثيًر كابفي ،)

مىؿمفأنسىاباألىشرىاؼ"لمبىبلذًرٌم)5/249التاًريخ") (،ك"التحفًةالمطيفًةفيتاريًخ10/144(،لكٍففي"جي
( الشريفة" ا:3293(،ترجمة3/352المدينًة أرجح.!كينظرأيضن اٌلذمكاٌلهىكالرشيدي :قاؿ:"أٍفيككفى

 (.102-10/101مغمطىام،إكماؿتيذيبالكماؿ)
ألىٌنو(8 ن ماسيٌميى اؿكا  ًبالض  (معاًكيةبفعبًدالكىرًيـالثٌقىًفٌيالبصرٌم:أبكعبًدالٌرحمًفمكلىىأبيبىٍكرىةى،المعركؼي

في ميعىاكيةضؿ  فقىالكا ، اآلخري فيجيبي ميعىاكية نىادكا فرب ما ييسٌمىمعاكية، رجؿه معىو ككافى مكةى، طريًؽ
حديثىو".ابف حديثىو،ماأصح  كزادى:"ماأثبتى معيف،كأحمدي الٌضاٌؿفىيمٌيزبينىيمافسٌميالٌضاٌؿ.كثٌقوابفي

 ،1749(،ترجمة8/381أبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)
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كسست سنةىذلؾىف أةشبٌابفيكزادى ،(2)"(1)مٌرًنبىالعىالحسفًبفاللًعيبىيدًعزؿًبعدىبعيفى
" بأن و: "التقريًب" في حجرى ابفي ستوسنةىبالمدينةًكماتى،البصرةًقضاءىيىكلً،صدكؽهكذكره

.(3)كمائة"كستيفى

 أبيو:وقوِؿ  ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -
كمى مجيكؿه قالكا؛ قائمىوا يعٌيٍف فمـ لممجيكًؿ بالبناًء "كٌثؽ" إٌنو الذىبيٍّ قكؿي كلعٌمو،أٌما

اسمىو يذكر فمـ بتعديًمو يعتٌد ـٍ ل لكٌنو حٌباف ابفى "ديكاف،قصدى الراكمفي في قاؿى أٌنو كبدليًؿ
بجعًمو،الٌضعفاء":"مىجيكؿ" قدخالؼى حجرى ابفى ـى اإلما دكقناكلعؿ  ،صى فىمىـيحكـٍ أبكحاتـ أٌما

ـيبو–.الزىرمٌعفاهبىأسمعىكاكتفىبالقكًؿإن و،عمىيو .-كالليأعم
 اوىمَ  اسِ النَّ  بعُض  يمابينَ  ؽَ وفرَّ  ،(4)افرَ يْ مَ  بف ةُ سَ بَ نْ عَ  وىو ،اددَّ الحَ  ةُ سَ بَ نْ عَ الراوي الثالث: "

 ـػػػػػػػػػػػػػػػاصِ عَ  وأبو ،يّ كِ المَ  اءجَ رَ  بف اللِ  بدُ ع :وعنْ  وىرَ  ،وؿومكحُ  ،الزىريّ  :عف روى .واحدٌ 
 اثنَ  ... يّ دّ السُّ  عف وىورَ  :دمحمّ  أبو قاؿَ  لؾ،ذَ  يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  ،اىيـإبرَ  بف يّ كِ ومَ  ،يؿبِ النّ 
 قمتُ  :قاؿَ  يّ مِ ارِ الدّ  يدعِ سَ  بف عثمافُ أنا قاؿَ  ،يَّ إل كتبَ  افيمَ  اؽَ إسحَ  بف عقوبُ يَ  أنا ،حمفِ الرَّ  عبدُ 
 بفُ ا حيىيَ  وعنْ  يرو يَ  ذىالّ  ةُ سَ بَ نْ عَ  فمَ  ،الزىريّ  فعَ  ،افرَ ميْ  بف ةُ سَ بَ نْ عَ  :عيفمَ  بف ىحيَ ليَ 
.(5)"جيوؿمَ  وُ نَّ أل  :دمحمَّ  أبو قاؿَ ،وُ فُ أعرِ  ال :فقاؿَ  ؿ؟توكِ المُ 

 أقواؿ الّنقاِد في الراوي: -

مىعيف:"الأعًرفو" ابفي الغبٌلًبٌيعفحكىصبفالميفٌضؿاألىك،(6)مفًركايىتىيالدارميٌ،قاؿى
،عٍنو(7)أىًبيو أن و:"الييتابىعيعمىحديًثوكذىبى عنو–البخارم  ثـ ساؽىىذا،-كماحكىالعقىيمي 


                                                           

كلًمف(1 مىارى اأقؿ  مىأثكر،كمى كشىرىؼ،كلوًفقوهكىبيره سًفالعىٍنبىًرٌم:"قاًضيالبىصرة،لوقىدره (عبيدالًلبفالحى
 ينظر: الحديث". ًمف كأسندى السابؽاآلثاًر، 5/312)المرجع ترجمة ًكيع،1483(، كى اة: القيضى أخبار ،

 (.290محٌمدابفحٌياف)ص:
 (.7/482يبالتيذيب)(ابفحجر،تيذ(2
 .4947(،ترجمة2/415(ابفحجر،تقريبالتيذيب)(3
ترجمكهكذاضبطكه،إالفي"الكامؿ")((4 الذيفى  .439/1407(،ترجمة6/463"مىٍيراف":كذابفتًحالميـ،جؿ 
 .2244(،ترجمة6/402(ابفأبيحاتـ،مرجعسبؽذكره)(5
.599(،سؤاؿ2/237.ك)28(،سؤاؿ2/180بفمعيف)محمدعثماف،مكسكعةيتاريخا((6
 (.6/466(ابفعدم،الكامؿ)(7
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الذمأرادى" .(1)الحديثى

داكد،"شيءبًليسىك" أبك كصفىو أبيحاتـ (2)كذا عندى ىك الحديًث" ك"مٍنكىري
كىك،(3)

بال ليسى الحديث"كفي،(4)قكٌم"عندىالبز ارفيمكضعو"رجؿه ـي،(5)آخرىك:"لٌيفي "عفالزىرٌميىًي كى
العيقيمي  فيحديًثو"كذاذكرى
وحديثًكفي،وًحديثًمفليسىامىىرمٍّالزيعفركميىفم مًكافىك"،(6)

ذكرىةقمكبىمىياأنٌوصناعتيالحديثيمفشؾ يىالالتيالمناكيرًمف كذا ،(7)حب افابفي" ابفي أٌما

                                                           

1)( اٌلذمفي"الكىبير" ا ن مى كا  الكبير" في"التاريًخ (،ترجمة7/38(كىذاالذمحكىاهالعيقيمٌيعفالبخارٌم،ليسى
ٍخمىد،كعبدي165 اؾبفمى ح  ::"عىنبىسةالحٌداد:عفالزىرٌم،ركلعنوالض  اءالبصرٌم".كالحديثي الًلبفرىجى

( الكبير" "الضعفاًء في العقيمي  "المسند"3/365أخرجو في كالبٌزار اء، رىجى بف الًل عبًد طريًؽ مف )
عىًدٌمفي"الكىاًمؿ")7796(،حديث14/231) حٌباففي"المجركحيف")6/464،كابفي (،2/169(،كابفي

( "المستدرؾ" في حديث5/557كالحاكـي رىجاء،3822(، بف الًل )عبد كبلىما الٌضٌحاؾ، طريًؽ مف ،
ٍنبىسىة،عفالزىرٌم،عفسىعيدبفالمسٌيًب،عفأبيىريرة ٍخمىد(،عفعى الليعنو–كالٌضحاؾابفمى -رضيى

الًل رسكؿى فيالقدًرلشراًرىذهاألٌمة،كمً-صمىاللعميوكسٌمـ–قاؿ:سمعتي كبلـو فيقاؿ:"آخري رىاءه
كىاهعفالٌزىرٌم،عٍفسىعيد رى ـي النعم الحديث:"كىذالحديثي عقبى البٌزاري القرآًفكفر".كالمفظيلمعيقىيمٌي.كقاؿى

ديًثًمٍفحديًثالٌزىرٌم". ًديثتفٌردىًبيىذاالحى الحى ٍنبىسة.كىكلىٌيفي قدركلالحديثى إاٌلعى قىفىو.كى اءمرةنفكى رىجى ابفي
ركا بالكجييفككذا ٍنبىسةى عى عف الٌنًبيؿ عىاًصـ أبك )ه الكبير" "الضعفاًء في ك"الميزاف"3/365كما ،)

(3/302" قاؿ: الحديثى ركلالعقيمي  ثـٌ حٌدثنا(. بفسىًعيد: يد سيكى حٌدثنا قاؿى بفييكسؼ، ـي إبراىي حٌدثنا
: اًلدالخزىاعٌي،عفالٌزىرم،قاؿى بفتىًميـ،عفأًبيخى حديثاألغمىبي بفعبًدالعزيًز:رد عمي  ليعمري قاؿى

الًل-صمىالليعميوكسٌمـ-الٌنبي رسكؿى فبلننااألنصارٌميقكؿ:سمعتي صمى-فيالقىدًر.فقاؿ:سمعتي
:"ىذاأشبىو".-الليعمىيوكسٌمـ الذىبي  العقيمٌي:"ىذاأكلى"،كقاؿى الحديث.قاؿى :كذكرى االحاكـييقكؿي أم  فقاؿى

-عفطريًؽالٌضحاًؾعفعنبسةالمتقدمة– عمىشرًطالبخارٌمكلـيخٌرجاه"،كقاؿى صحيحه :"ىذاحديثه
كالعمىشرًط ، بصحيحو "ليسى فقاؿ: الكادعي  الشيخي كتعقبىيما لو"! يركيىا لـ لكٍف ثقة، ٍنبىسة "عى : الذىبي 

ٍنبسةىكاب عى بصحيح،فإف  الحديث،كأٌماالشيخيف،أٌماككنوليسى أبكحاتـ:منكري الحٌداد،قاؿى مٍيرىافى في
ييخٌرجالعىٍنبىسىة". ـٍ عمىشرطيمافإٌنيمال  ككنوليسى

مرتيففي"سؤاالًتوأبادىاكد")(2 ،1339(،سؤاؿ2/95،ك)107(،سؤاؿ1/177(ترجموأبكعيبىيداآلجرم 
في"لسافالميزاف") حجرى  .5879،ترجمة(6/244كنقموعنوابفي

 (.6/402ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
 (.14/156(البٌزار،البحرالز خار)(4
 (.14/231)المرجعالسابؽ((5
 (.3/365(العيقيمي،الضعفاءالكبير)(6
.806(،ترجمة2/168ابفحٌباف،المجركحيف)((7
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" عقبىو: كقاؿى ذكره الذمسبؽى لوالحديثى ه،غيرينيحضرٍيىكلـٍ،هغيرىلىويأعرؼٍلـٍعىًدمفساؽى
لقيناهىا،بالمعركؼليسىوألن ؛يعرفوالمىًعيفكابفي أبكعاصـالٌنبيؿعنوفقاؿ:"شيخه كسئؿى

.(2)كرألالدارقطني ضعفىو،(1)"ىنابصرمٌ

وقوِؿ أبيو: ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -
الحديثً الٌزىرمٌ،منكري فيحديًث عميو،يىًيـ الييتابعي ما ،كيركمعنو ابفي يعرٍفو كلـ

ديث".،بينىماعرىفوغيريه،مىعيف أبكحاتـفيو:"منكرالحى أبيحاتـكقاؿى ابفي الترجمة:كقاؿى خبلؿى
" ٍنبىسىة دكاحًاكىمىالناسًبعضييمابينىؽىكفرٌافرىيٍمىبفسةبىنٍعىكىك،ادالحد عى ظاىري : قمتي ."

عىًدم عمىالتفريؽ؛إذصنيًعابفي مىتيفيدؿ  لوترجى جعؿى
امم اقدمتيو،(3) فيكمييمابعضن كساؽى

البخارٌمفترجمىوفيىذهالترجمة. ـي كماتقٌدـأم ااإلما ماقالو،مرةنفحسبي الصكابى أف  كالظاىري
أبي .(4)حاتـمفككًنيماكاحدناابفي

 ابفُ  يعقوبُ  ناأ ،حمفِ الرّ  عبدُ  نا ،(5)اعبَّ الطَّ  ابفُ  وعنْ  يروِ يَ  .ـوثُ مْ كُ  بف ةامَ دَ قُ " الراوي الرابع:
 ـومثُ كُ  بف ةُ امَ دَ قُ  :عيفمَ  بف ىحيَ يَ لِ  قمتُ  :قاؿَ  ،يدعِ سَ  بف عثمافُ  نا قاؿَ  ،يّ إل كتبَ  افيمَ  ،إسحاؽَ 

                                                           

عدٌملومرتيػػػػػػػف:فياألكلى1408ة،ترجم(6/464ابفعًدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)((1 ابفي .كقدترجـى
ٍنبىسىةىبفًميراف") بىعٌي،بصرٌم"439/1407(،ترجمة4/463سٌمػػػػػػػػاه"عى ،كفياألخرل"عنبسةيالحٌدادالض 

المعجمًةاألكلى،كفتحالثانية،ىذهالنسبةيإلى440/1407(،ترجمة4/464) بىعٌي:"بضٍـّ ًبيعىة."كالض  ضي
األنساب) السمعانٌي، ينظر: ثىعمبة". األكلىحديثنا،4/8بفقىيسابف فيالترجمًة عًدٌم ابفي لو كساؽى .)

بالمعركؼكقاؿ: مىًعيفاليعرفو؛ألن وليسى يىحضٍرنيغيريه،كابفي ـٍ ىذاالحديث،كل أعرٍؼلىويغيرى ـٍ "،ثـ "ل
الك الذمسبىؽ،كقاؿى لوالحديثى :كقىدذكرى نفسىو.فقمتي اٌلذمبلـى ريفغيرى لعنبىسىةالحٌدادحديثيفآخى كجدتي

في"ا عدٌم،ىماعندىالطبرانيٍّ ،4994،كحديث4993(،حديث5/176ألكسط")ذكرىماابفي
 .1351(،عقبسؤاؿ7/281(الٌدارقطني،العمؿ)(2
 (.2كتنظرالحاشية).1407،1408(.الترجمتيف:464-6/463(ابفعًدم،الكامؿ)(3
4) األلباني  الشيخي الراكم"عنبسةالحٌداد"،في"معجـأساًميالركاة")-رحمىوالل–(كقدترجـى (،3/342ليذا

( "المكضكعات" في الجكزمٍّ ابف "قاؿ قاؿ: ثـ  النقاًد، أقكاًؿ بعضى فيو :2/233كساؽى الٌنسائي  قاؿى :)
في :كالذمقاؿى ٍنبسىةبفمتركؾ".فقمتي في"المكضكعات"ىكعى الجكزمٍّ ابفي "متركؾ"كماذكرى والٌنسائي 

ٍنبىسىةبفمٍيرىافالحٌداد.!  سىًعيدالكاًسطٌيالقىٌطاف،العى
السيكؼ".ينظر:األنساب)((5 يعمؿي لمىٍف االسـي مفتكحتيف،ىذا مكحدىةو "بميممةو،كباءو الطب اًع: (.4/41ابفي

أبكحاتـكىك:محم دي فىًيـ،ككافى الـه بفحنبىؿ:عى أحمدي عفىر،قاؿى بفًعيسىبفالط ٌباع:نزيؿأىذىنىة،أبكجى
ا:يقكؿ: أيضن عنوفقاؿى مفالميحدٍّثيفأحفظىلؤلبكاًبمٍنو،كسئؿى الٌطٌباًعالثقةيالمىأمكف،مىارأيتي حٌدثنىاابفي
 .175(،ترجمة8/39التعديؿ)الجرحك".ينظر:ابفأبيحاتـ،زثقةهميبرٌ
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 كافَ  نوُ ألَّ  وفْ يعرِ  لـْ  :دمحمَّ  أبو قاؿَ  اع،الطبَّ  ابفُ  عنو احدثنَ  :قمتُ  و،عرفُ أ امَ  :قاؿَ  و؟فُ عرِ تَ 
 .(1)"مجيواًل 

 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

" قاؿ: الدارمٌي" مىعيفبفليىحيىىقمتيكفي"تاريًخ ،كيمثيبفقيدىامىة: فقاؿىو؟فيتعرًـك امى":
دثنا:قمتي "،وأعرفي :قاؿىميعاكية،عفًمجمىز،أىبيعفلو،شيخوعفيحدٍّثالط ب اع،ابفعنوحى
مٌ-الن بيقاؿى ميواللىصى مٌعى ـىامىكف،ريفىظٍيىالميسًممكفىزاؿييىال":-ـكسى بًفيالمكاءيدا :فقاؿ."ةيعىرى
قمتي،"وأعرفيامى" قاؿىالحديث؟كال: ا(2)"ديثالحىكال": شيخن "كافى الطب اع: ابفي و شيخي كقاؿى ،

عًدٌم:(3)ناسكنا" ابفي ذاكؼ،بمعريلىٍيسىيىٍحيىهذكرىكما(4)مثكـكيٍبفامةمىكثي"،كقاؿى ويعرفٍلـٍكىا 

                                                           

 .737،ترجمة(7/129)المرجعالسابؽ((1
أبي711،712(،ترجمة247-2/246(محمدعثماف،مكسكعةتاريًخابفمعيف)(2 أخرجوابفي .كالحديثي

،بًو،كفيوقصة1619(،ح3/255عىاصـالٌشيباًنٌيفي"اآلحاًدكالمثاني") :.مفطريًؽقيدىامةىبفكمثـك
لوقكةىالمشركيفكفركسي تىيـكقمةالمسمميف، عاممىوفذكرى بفالربيًعالحارثٌيإلىمعاكيةىككافى زيادي "كتبى

 معاكيةي إليو فكتبى عنو–كضعفىيـ. اللي -رضيى فإنٍّيسمعتي فيربيعة، المكاءى فاجعٍؿ شيئنا "إفًخفتى :
الًل "إ-صم ىالليعميوكسم ـ–رسكؿى د.يقكؿ: فيربيعة".كقاؿى المكاءي كافى ما اليظيركفى المشركيفى ف 

،يعنيعمىىذاالحديث–أقٍؼعميو:"كلـ-أحمدمحمدنكرسيؼ،محقؽ"تاريًخالدارميعفابًفمعيف
( العم اؿ" "كنًز صاحبي -38003(،ح14/84كأكردى لومفحديًثعمرى الليعنو–شاىدنا أن و-رضيى

إلى الًلكتبى رسكؿى مفربيعة،فإنٍّيسمعتي صمىالليعميو–يزيدأفابعٍثجيشناكادفٍعلكاءىىـإلىرجؿو
مفربيعة)أبكأحمدالدىقانيفيالثانيمفحديثو،كرجالو-كسٌمـ لكاؤىـمعىرجؿو جيشه يقكؿ:"الييزـي

ع:تاريخالٌداًرمٌيعفابًفمىًعيف،حاشية)  (.195(،)ص:1ثقات(.يراجى
اه"قمامة"،كلعم وخطأهطباعٌي.!3/255(ابفأبيعاًصـ،اآلحاًدكالمثاني)(3 اسميوفىسم   (،كقىدتحر ؼى
الدارمٌيالبًفمعيف،كجكابىوالذمسقتوفيالمتًف،(4 فيوسؤاؿى حينمانقؿى ًدٌم"ثيمىامىة"،كذلؾى عى (كذاسٌماهابفي

اقا عدمأيضن ترجموابفي أقكاًؿيحيىكحيفى "مكسكعًة عف"الكامؿ"أصحابي "،كنقؿى ؿ:"ثيمىامةيبفكمثيـك
( كعمىًمًو" الحديًث رجاًؿ في معيف 1/346ابف ترجمة ترجمةى505(، كنقمكا عادكا ثـ  "ثيمىامة". فسٌمكه .

( الدارمٌي" عف"تاريًخ ترجمة4/58"قيدامة" "ثي3177(، باسـً ا أيضن كاحدو غيري ترجمو كقد منيـ:، مىامىة"
في"الميزاف") في"المساف")1398(،ترجمة1/372الذىبي  حجرى ،1719(،ترجمة2/400،كتًبعىوابفي

)ص: الضعفاء" في"ديكاًف ا أيضن ترجمة58كالذىبي  عمىأن يما702(، ينص  لـ منيـ أحدنا أف  غيرى ،
ابًفمع قكؿى ،إٍذكٌميـنقؿى ظاىره ذلؾى اٌلذمفي"تاريًخالٌدارمٌي"كاحد،لكف  إف  "،ثـ  يففي"قيدىامىةبفكيمثـك

أبيحاتـ.عفابًفمعيفىكقكليو"قدامةىبف سٌماهابفي "،ككذلؾى  كيمثـك
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ًديثمفلىويماكمقدار،فيوخيرىفبلمىًعيفٍبفيىٍحيىمثؿي "ؿمىتىحٍمييركيوفيمااٍلحى
كفي"لساًف،(1)

حجر:" ابفي ابًفمعيفاعالطب البفًشيخهالميزاف"قاؿى قكؿى ـ نقؿى  .(2)،ث
وقوِؿ أبيو: ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

معيف ابًف قكًؿ الراكمسكل ىذا في لو،كليسى حاتـو أبي ابف كت،كتفسيًر ابفي ا بعيمى
حجر،كىالذىبيٌ،عىًدم :"الييعرىؼ"،كابفي ماحكىفيو،أربعتييـيقكلكفى أباحاتـو ليـ.لكف  كالقكؿي
رأينا.!

يَباء. أِبي بف ُقرَّةُ "الراوي الخامس:  اللُ  رضيَ - َعِميّ  َعفْ  ،َبدر بف الَعالءِ  َعف: َروىالصَّ
 ،فِ ػػػػػػػػػػالّرحم عبدُ  نا ذلؾ. يقوؿُ  أِبي سمعتُ  ،ُسَميَماف بف ُمْعَتِمرُ  عْنو: َروى ،ُمرساًل  -عْنو
 بفا ِلَيحَيى قمتُ  قاَؿ: ،َسعيد بف عثمافُ  نا قاؿَ  ،إليَّ  كتبَ  فيَما ،إسحاؽَ  بف يعقوبُ  رَناػػػػػػػػػػػػأخب

 مَّد:مح أبو قاؿَ ،أعِرفو َما قاَؿ: ىو؟ كيؼَ  الُمعَتِمر عْنو َيروي الّصيَباء أبي بف ُقّرة َمعيف:
.(3)َمجيوؿ" أنَّو أعرُفو: َما يقوؿُ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي:   -

البخارٌمترجمىوفىقاؿ:" ًفي"التاريًخالكىبيًر"عندى .ميرسؿه،عميٌعىفبىدر،بفءًبلالعىعفٍكى
كل مىيمافبفميعتىًمرعىنورى الذىبي (4)"سي حجرى(5)،كنقؿى ،كابفي

ابًفمعيففيو.(6)  قكؿى
 حمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أبيو:ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ صُة الحكـِ عمى الراوي، خال -

كل البخارٌم:"رى الييعرؼ،كقاؿى مىيماف،مجيكؿه لمعتىمًربفسي ابفالعىبلءًعىفىكشيخه
ميٌعف،بىدر أبكحاتـكلـيحًؾفيو،سيمىيمىافبفميٍعتىًمريعٍنو:ركل،مرسبلن-عٍنوالليرضيى-عى
. قكالن

                                                           

.324(،ترجمة2/322)(ابفعدم،الكاًمؿ(1
 .6153،ترجمة(6/390ابفحجر،لسافالًميزاف)((2
3 ) كالتعد( الجرح حاتـ، أبي )ابف (7/130يؿ ترجمة معيف746، ابًف تاريًخ مكسكعة عثماف، كمحمد ،

(2/246،)705. 
.811،ترجمة(7/182البخارم،التاريخالكبير)((4
 .6885،ترجمة(3/388الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((5
 .6161،ترجمة(6/392ابفحجر،لسافالميزاف)((6
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 . (1)...عْنو  َروى ،.... َعف َروى َسْعد. بف َعبَّادِ  بف "محمَّدُ  الراوي السادس:

 َسعيد بف عثمافُ  نا قاؿَ  ،إليّ  كتبَ  فيَما الَيَرِويّ  إسَحاؽَ  بف َيعقوبُ  أنا ،الّرحمفِ  عبدُ  نا
 قاؿَ  .ال أعِرفو: فقاؿَ  تعِرُفو؟: َسْعد فب َعبَّاد بف محّمد َمعيف: بف ِلَيحيى تُ ػػػػػػػقم قاَؿ: ،الّداِرميّ 

  .(2)"مجيوؿ ألنَّوُ  َيعِني محمَّد: أبو

أبي ابفي ـي فيواإلما كقىعى كىمنا أيبيٍّفى بيأٍف فيالراكميجدري الٌنقاًد أقكاؿى أنقؿى أٍف كقبؿى
ابفمعيففيو.فى اإلماـً ىذاالراكم،كنقمًولكبلـً الدكتكرأححاتـ،فياسـً مىدنكرسىيؼفيقاؿى

عمىابًفأبيحاتـ،فأكرىده "تاريًخالٌدارمٌيعفابًفمىًعيف":"محٌمدبفعم اربفسىعد:تحٌرؼى

                                                           

ل"((1 أبيحاتـ ابفي ـي اإلما بي ضى كذا أبيضى أكتبلميذه شيكًخو ذكًر مكضعى أىمترؾى الراكمكتبلًميذه: شيكًخ
لو يقٍع ـٍ ل ثـ  الكتاب، تأليفو حاؿى يستحضٍرىـ ـٍ ل أبيحاتـ ابًف لككًف فيو(، مكتكبو غيرى ا )بياضن فارغنا

الف ًمفبعدهعمىكصًؼذلؾى العمماءي عمىحالو.فاصطمحى ذلؾ،فماتكالبياضي منوًبذكريىـبعدى عًؿ
أبيحاتـ".لساًفالًميزاف) 1/151"بي ٌضلوابفي المعممي  الشيخي رًح-رحمواللي–(.كقاؿى ًتو"لمجى فيمقدمى

كلعٍنو،أك كل،كالمىفرى عم ٍفرى كاليىستحضري الرجؿى لٍّؼي المؤى ات:قٍديىذكري كالتعًديؿ")ص:يك(:"البىيىاضى
اآلخرً أحدىىمادكفى يستحضري ذلؾى كلعف...،ركلعنو...(كيكثري ا)رى ،فىيدعيًلمىااليستحضريهبياضن

ا،كلكٍفيىقكؿ يىنٌص،كعادةيابًفحب افًفي"الثقاًت"أٍفاليدىعىبياضن ـٍ كل فياألسماًءالتيذكرىىاالبخارم 
بمىده(كأن واطمعىعمىذىلؾ،أكبىنى كلعٍنوأىؿي يذكٍرعم ف)يىركمالمراسيؿ،رى ـٍ إن مال البخارم  ىعمىأف 

ًمم فييركىلعٍنوفبلبد  الرجؿي أن وإذىاكافى الغالبى ن ماأرسىؿ،كأف  ميعٌيفكا  يرًكعٍفرجؿو ـٍ ألن ول يىركمالرجؿي
فيماحقٌ أىًؿبمًده،كطريقةيالمؤٌلؼأحكطيكمىااليىخفى،كقٍدحاكلتي قتيومفالًكتاًبأٍفيركمعٍنوبعضي

 أبيحاتـبعضى ابًف البىياض".كفيسببترًؾاإلماـ يىسد  عمىيوًمم ا عمىمىاعثرتي فيالحاشيًة التنبيوى
الرجاؿبيفالجرًحكالتعديؿ")ص: صالحالمحيداففي"كتبتراجـً ا،قاؿى -101مكاضعىفيالترجمًةبياضن

المادةى102 جمعى أبيحاتـ ابفى "لعؿ  :) كؿٍّ كيضيؽبيفى التدكيفي ىذا كيتسعي شيئنا، يدٌكنيا كبدأ لكتاًبو،
كما الخطأ كسببي لمترجمة، االستيفاًء بعدـً الخطأ حصؿى لعٌمو كمفىنا تبعد، أك تقريبي كترجمةو ترجمةو

لي،قدينتجعفأمريف: ا2.أٌنولـيقؼعمىكامًؿالترجمًةفيدكنيا.1ظيرى لترجمًة.أٌنوتعٌجؿكتابى
ينتظٍرحتىيستكمميا". ـٍ  كل

 .65(،ترجمة8/15(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
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الدارمٌيمحٌرفنا،كلـيزٍدعميو فييانص  مستقمةو.فيمحٌمدبفعٌبادبفسىعد،كنقؿى فيترجمةو
كلعٍنو"إالقكلىو:قاؿأبكمحٌمد:يعنيأن ومىجيكؿ،كبي ض كل،كمىفرى عٌمفرى

(1).

 ا:"قمتي :ال-يعنيالدارميٌ–كفي"تاريًخالدارمٌيأيضن :فىمحٌمدبفعٌماربفسىعد.قاؿى
 آخرى فظ نو اتـ حى أًبي ابًف عندى اسميو "تحٌرؼى يقكؿ: سيؼثانيةن أحمد الدكتكر كعٌمؽى أعرفو".

لوترجمةنمستقمةنفيمحٌمدبفعٌبادبف الدارمٌي،كلـيزٍدعميوإاٌلكترجـى فييانص  سىعد.كنقؿى
لمحم دبف ترجـى ـ  عٌمفركلكمىفركلعنو.ث أبكمحٌمد:يعنيأن ومجيكؿ.كبٌيضى قكلىو:قاؿى
حٌباف فيترجمىتو،كقاال:ذكرهابفي ىذاالنص  حجرى كابفي يكًردالمزم  ـٍ عم اربفسىعدىذا.كل

.(3)"(2)في"الثقات

الثنيف:أحدىيمىا:محم د اتـفي"الجرًحكالتعديًؿ"قدترجـى الرحمًفبفأبيحى عبدى إف  ـ  ث
ـ  بككًنو:"اليعًرفيو".ث فأجابى سألىوالدارمي  ابًفمعيفحيفى قكؿى ىذا،كفيونقؿى بفعب ادابفسىعدو

:"م كلعادىفعقدىترجمةنلمحم دبفعم اربفسىعد،فقاؿى حم دبفعم اربفسىٍعدالقىرىظالميؤىٌذف.رى
 ػػػػػػػػعدالقرظ،كعمػػػػػػػري بفسى ػػػػػػػػػرى عٌمػػػػػاربفحىٍفصبفعمى بفي كلعٍنو:محم دي يرة،رى عىف:أًبيىيرى

ذلؾ أًبييقكؿي ط اب،سمعتي يدبفالخى الٌرحمًفابفأىسيدبفزى يذكٍركممةى"كلـٍ ،(4)"ابػػػػػػػػػػفعبدي
ابًفمىعيفأبدنا،ألن والكجكدىلىوفينسخًتو،إن مااٌلذمفييىا:محم دبفعب ادبفسىٍعد"
(5).

يىحيىبفمعيففيالجرًحكالتعديًؿكعمؿالحديث": أقكاًؿ "مكسكعًة كقدغمطىصاًنعكا
"ميحى فقىالكا: مكا ترجى ٌمدبفعىب ادبفسىعد.قاؿبشارمعركؼ،جيادخميؿ،محمكدخميؿ،حيفى

: ب اد،الذميىركمعنومىعف؟فقاؿ:الأعرفيو.قمتي مدبفعى ليىحيىىبفمىعيف:ميحى الد اًرمي:قمتي
في"الحاشية" قالكا ـ  ث الأعرفيو. فقاؿ: بفسىعد؟ ب اد بفعى مد إلىفميحى فيالمطبكًع "تحر ؼى :

                                                           

 (.31)ص::بتحقيؽالدكتكرأحمدنكرسيؼتاريخابًفمىعيفبركايًةالٌدارميٌ((1
فذكرهفي"تي((2 أبيحاتـعمىماكقعىفيو:فأٌماالمزم  ييتاًبعاابفى ـٍ فىعىبل،كل (،26/165ذيًبالكماؿ")ككذلؾى

ابًفحٌباف،كركايةىالترمذٌملو،كمثمو5492ترجمة تكثيؽى ذكرى مفركلعنو،كمىفركلعنيـ،ثـ  ،كذكرى
في"تيذيبالتيذيب") حجرى ذكًرركايةالترمذٌملو.9/358ابفي (،لكفدكفى

 (.1حاشية)ك،780ترجمة(،210(تاريخابًفمىعيفبركايًةالٌدارمٌي)ص:(3
 .195(،ترجمة8/42ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((4
الشيخيمحٌمدعٌكامةفيتقديًموًؿ"الكاشؼ")(5  (.1/165(كذاقاؿى
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كال "الجىرح عف كأثبىٍتنىاه )عم ار. )8/15تعديؿ" ك"الكامؿ" االعتداؿ"7/478(، ك"ميزاف ،)
(6/196")(1).

محٌمدبفعٌبادالذميركمعنومىعف،كمحٌمدبف مفكبلميـأٌنيـقدظٌنكاأف  فالظاىري
إلى-كماسٌمكه–عٌباداآلخر فيكمييمىافي"المطبكًع"قدتحر ؼى االسـى قالكاإف  كاحدنا،كلذلؾى
 كقعى"عٌمار". قد مىعف"، يركمعف الذم عٌباد، بفى "محٌمد سٌمكه: الذيفى األكٌؿ أف  كالٌصكابي

قالكا كما فعبلن محٌرفنا في"المطبكًع" (2)اسمو اآلخري أم ا ك"الميزاف". مف"الكامًؿ"، أثبتكا ككما ،
ص فإف  قميؿ؛ قبؿى بٌينتي ا عمييـعمىمى تحٌرؼى فقد بفسىعد" بفعٌباد بف"محٌمد "محٌمد كابىو:

مف-العٌباد–عٌمار كقعىاسموفي"المطبكع".أٌماقكليـإٌنيـقدأثبىتيكااالسـى بفسىعد"،ككذلؾى
ابًفأبيحاتـمحٌرفناكما قداختمطىعمييـ،فإن وقدكقعىعندى األمرى أف  "الجرًحكالتعديؿ"فيظيري

عادكافىبنىكاعمىالغمًطاألكٌ عب اد،كقٍدتقٌدـ.ثـ  ًؿفقالكا:"محٌمدبفعم اربفسىٍعد،صكابيوابفي
.!(3)سىمؼ"

 :وعنْ  وىرَ  يرة،رَ ىُ  يأبِ  :فعَ  وىرَ : فذّ ؤَ المُ  ظرَ القَ  دعْ سَ  بف ارعمَّ  بف دمحمَّ "حاتـ:قاَؿ ابُف أبي  -
يد سيد بف زَ بف أَ  حمفِ الرّ  بف عبدُ  ظ، وعمرُ رَ عد القَ بف سَ  رَ ص بف عمَ فْ ار بف حَ عمّ  بفُ  دُ محمَّ 

.(4)"ذلؾ ي يقوؿُ أبِ  اب، سمعتُ طَّ بف الخَ ا
 أقواؿ الّنقاِد في الرّاِوي: -

الد ارمي قاؿى :" ليىحيىبفمعيف: بفعىفقمتي مد بفسىعٍم ارميحى فقاؿ: (5)"الأعرفيو"د؟
عنو كسكتى الكبير" في"التاريًخ البخارم  "،كذكرىه فقاؿ: حديثنا. لو يرىة،سىًمعىلكٌنوساؽى ىيرى أبا

                                                           

(بٌشارمعركؼ،جيادخميؿ،محمكدخميؿ،مكسكعةأقكاؿيحيىبفمعيففيالجرحكالتعديؿكعمؿالحديث(1
.3471(،ترجمة4/207)

"بالمطبكع":"مكسكعةتاريًخابًفمعيف"تحقيؽمحٌمدالسٌيدعثمىاف،لعٌميـ((2 -كىيالمعتمدةيلدمٌ-يقصدكفى
الكاإلييا) .779،780(،ترجمة2/252فإٌنيـقٍدأحى

،مكسكعةأقكاؿيحيىبفمعيففيالجرحكالتعديؿكعمؿالحديثبٌشارمعركؼ،جيادخميؿ،محمكدخميؿ((3
(4/238.)

 .195(،ترجمة8/42بفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)ا((4
.780(،2/252محمدعثماف،مكسكعةتاريخابًفمعيف)((5



 
 

339 

 الن بي  مٌ-أىٌف كسىمٌصى عمىيو الم وي كقتىيًفحد ثى-ـى مكاًت، الص  بًو م ى فىصى أىتاهي، جبريؿى أىف  يـ؛
كقتىيف،ًإال المىغًربى
(1)"(2).

                                                           

في"((1 ركاهالبٌزاري في"الس 8777(،حديث15/283الميسنىد")كالحديثي نًف"،كالدراقطني  :كتابالٌصبلة،بابي
ًجبًريؿ حديث492-1/491)إمامًة كالحاكـي1028(، ،( "المستدرؾ" حديث1/294في ،)699 مف،

بفعبًدالٌرحمًفبفأىسيد،عفمحم دبفعم اربفسىعد،أن و،عفعمرىالفضًؿبفديكىيفيـأبينيعىطريؽً
 الًل رسكؿى أف  يذكري ىريرةى أبا كسٌمـ-سمعى عميو كينظرحد ثىيـ-صٌمىاللي كقٌصتو. الحديثى كذكرىا ...

مح ا: )ص:أيضن الكبير التاريخ في الميسنىدة المرفكعة األحاديث تخريج عبيد، 849مد أمكره كىنا  .)
أكٌضحيا:

بفعبًدالرحمًفبفأىًسيدفقدذكرهاإلمامافالبخارٌمفي"الكبير") - 2078(،ترجمة6/174أٌماعمري ،كابفي
( كالتعديؿ" "الجرًح في حاتـ 6/121أبي ترجمة ،)660 يىحًكيا ـٍ كل ، كجدتي كال ، تعديبلن كال ا جرحن فيو
لجيالًتوغيرىماأحدناقدعٌدلوأكجٌرحو؛  !.فإسناديالحديًثضعيؼه

كلعٍنوإاٌلعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقاؿى - رى ـي بفسىٍعدىىذاالنىعم ػػػػػارى بفعم  الحديث:"كمحم دي البٌزارعقبى ـي ابفاإلما ري
. ًسيدعبًدالٌرحمًفبفأى ابفي عنو،ىكًسٍبطيومحم دي أبيحاتـكمافيالمتًفراكيناآخرى ابفي فقمت:قدذكرى

في"تيذيبالتيذيب") حجرى ابفي بفسىعدالقىرىظ،كعد  ٍفصبفعمىرى (خمسةى259-9/358عٌماربفحى
 ركاةوغيرىمىاعنو.

فعميو،كق - في"المستدرًؾ"فعجيبه الحاكـي ـي "محٌمدبفعٌماربفسىٍعد"،فقاؿأٌمااإلما كليو:فإٌنوقدحٌرؼاسـى
رٌجاعفمحٌمد ييخى ـٍ ال اه؛فإن يمى ٌرجى ييخى ـٍ اإلسناًدكل صحيحي قاؿ:"ىىذاحديثه "محٌمدبفعٌبادبفجعفر"!ثـ 

اعمىشرًطمس صحيحن آخرى لىوشاىدنا لىوشاىدىيفككجدتي قد متي ٍعفر،كقٍد تعٌقبوابفعٌبادبفجى مـ".ثـ 
في بفجعفر،كما بفعٌباد لمحٌمد أخرجا قد أٌنيما األكلى: ذىتاف: فيومؤاخى "عميو فقاؿ: الكادعي  الشيخي
بفعبًدالرحمفبفأىسيدمترجـهفي"الجرًحكالتعديؿ"البفأبيحاتـ،لـ عمرى "تقريبالتيذيب".الثانية:أف 

الكادعٌي؛يرًكعنوإالاثناف،كلـيكثٌقوم الشيخي :أٌماالثانيةيفييكماقاؿى عتبر،فيكمجيكؿالحاؿ".فقمتي
لمحٌمدابفعٌبادبف الشيخيفقدركيا قكلوإف  األكلىفصحيحه فيومجيكؿ؟.كأٌما إسناده يصح  إذكيؼى

بيٍّف،كقدذكرى تحريؼه أكالن ىذاالحديث،إٌنماىككماقمتي صاحبي عفر،لكٌنوليسى جى ابفي ـي اإلما الحديثى
،كقاؿ:"أخرجو19941(،حديث15/584حجرفي"إتحاؼالمىيىرىةبالفىكائًدالميبتىكرةمفأطراًؼالعىشرىة")

 ـٍ اإلسناًد،كل حيحي عقبو:ىىذاصى عفرالميؤٌذف".كقاؿى ...كلكٍفكقعىعندىه:"عىفمحٌمدبفعٌبادبفجى الحاكـي
يي ـٍ عفر".يخٌرجاه،ألن يمال اعىفمحم دبفعب ادبفجى  خٌرجى

 ـٍ يفل الشيخى أًبينيعيـمٍفطريػػػػًؽ:محٌمدبفعٌماربفسٍعد.كقكليو:"إف  ًفيو،فإن ماىكعندى ـى كًى :كى قمتي
عمٌي بفى عمرى اإلماـى الحاًفظ.لكف  الو".كذاقاؿى ًمٍنو،فقٍدأخرجى ـه المحٌمدبفعٌباد"كىىى الممقٍّفقدييخٌرجى ابفى

في"البدًر ييعٌقٍب،كذلؾى ـٍ ،كحكمىوعميو،كل الحاكـً مفعنًد الحديثى عمىكىموفإن وقدذكرى الحاكـى تبعى
(.160-3/159)الميًنيرفيتخريًجاألحاديًثكاآلثاًرالكاقعًةفيالٌشرًحالكىبير"

.571(،ترجمة1/185البخارم،التاريخالكبير)((2
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"الثقات" في حٌباف ابفي " ،(1)كذكره إٌنو: "الكىاًشؼ" في الذ ىبي  .(2)"ؽكثٍّكقاؿى كقاؿى
ٌثؽ"اليىيثًمي  :"ميكى

(3).

ر: حجى ابفي حديثناكاحدنا،(5)"ةالرابعىمف،(4)"ستكرمى"كقاؿى لوالترمذم  ،كقدخٌرجى كقاؿى
غىريب" حسفه الترمًذٌميقكؿ:"،(6)فيو:"حديثه األلباني عمىحكـً فإف اؿ،قىاكمىكىككعٌمؽىالشيخي

فٍةمىكأىالتٌكلىمىاصالحن ركلظ،رىالقىدعٍسىابفيكىك،ارعم بفدمحم بًمقركفهيكفىاضعيفنكافىكا 
.!(8)"افب حًابفيوقىككث (7)قاتالثٌمفجماعةهوعنٍ

                                                           

(.5/372بفحٌباف،الثقات)ا((1
.5069(،ترجمة2/204الكاشؼ)((2
3) )( الفكائد كمٍنبىع الزكائد 1/303مجمع رقـ حديث بعدى في1682(، البخارم  ذكره الذم الحديثي كىك ،

"التاريخ"كقىدخٌرجتو.
فصاعًكالمستكرأك((4 اثناًف كلعنوي رى "مىٍف ىك: حجرى ابًف اؿعندى الحى ينظر:"مجيكؿي ث ٍؽ". ييكى كلـ ابفدنا،

(.121تىكًضيحنيخبىًةالًفكىر)ص:فينيزىةالن ظرحجر،
.6165(،ترجمة498ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((5
أىًؿالٌنار)((6 فيًعظىـً ماجاءى صفًةجيٌنـ،بابي .2578(،حديث4/331الترمذم،الجاًمعالكىبير:أبكابي

قاؿى : حد ثًنيجدٍّمكالحديثي : قاؿى بفعم ار محم دي نا أخبرى : قاؿى ٍجر، حي بفي عًمي  "حد ثنىا : الترمذم  ـي اإلما
 الًل رسكؿي قاؿى : قاؿى أًبيىريرةى، عٍف الحمىكلىىالٌتكأىمىة كصى بفعم ار، كسٌمـ-محم د عمىيو :-صٌمىاللي

د،كفى أيحي القيامًةمثؿي الكىافًريكـى "ًضٍرسي ٍبذىة".قاؿى مثؿالر  اء،كمقعديهًمفالن اًرمسيرةىثبلثو البىٍيضى خذيهيمثؿي
ركل كقد بىؿ".. جى اء: كالبىيضى ٍبذىة، كالر  المىدينًة بيفى ا كمى ٍبذىة الر  كًمثؿي غىريب. حسفه حديثه "ىذا : الترمذم 

 أبيىيريرةى مفحديًث فيصحيحو مسمـه ـي اإلما اللي–الحديثى نعيًميىا-عنورضيى كصفًة كتابالجن ًة :
)ص: عفىاء الض  يىدخميىا كالجن ةي ، كفى ب اري الجى يىدخمييىا بابالن ار حديث1399كأىًميا، فيو7079(، كذكرى ،

ًعظىـىضٍرًسالكافًرفىحىسب.
يعنيبقكلو:"ركلعنوجماعةهًمفالثقات"رفعىالجيالًةع((7 األلباني  الشيخى أبيكلعؿ  ابفي ـي اإلما نوًبذىا،كقاؿى

:(:2/36حاتـفي"الجرحكالتعديؿ") غيرًثقة،ًمٌماييقٌكيو؟.قاؿى الثٌقاًتعٍفرىجؿو أًبيعفركايًة "سألتي
أبى :سألتي نىفىعوركايةيالثٌقًةعٍنو.كقاؿى مجيكالن ٍفكافى تيقٌكه،ركايتيوعٍنو،كا  ـٍ ًبالٌضعًؼ،ل معركفنا اإذىاكافى

كلعنوالٌثكرٌم! رى الكىمبي  : "ًإم،لىعىمًرم"،قمتي ييقٌكمحديثىو؟قاؿ: ًمٌما الثقاًتعٍفرجؿو ٍرعةىعٍفركايًة زي
ًفيو". ـي الكمبٌيييتكٌم فيوالعممىاء،ككافى ـٍ إذىالـيتكٌم :"إن ماذلؾى رعة،قاؿى اتـ،كأبكزي اإلمامافأبكحى كذاقاؿى

طكيؿييراجععندى:ابفرجب،شرحعمؿًعمىتشدًداألكًؿ،كت الترًمذٌمكسًطالثاني،كفيالمسألًةتفصيؿه
ديث)1/376) الحى ديع،تحًريرعمكـً ا.(1/302(،الجي ،كستىأتيالمسألةيأيضن

حيحة)(8 (.3/95(األلباني،السمسمةالص 
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 وقوِؿ أبيو: ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

معيف،مجيكؿه ابفي اتـ،جيٌمو أبيحى حجرى،كابفي ا،كابفي في"الثقاًت"كذكره حٌبافى بفي
الثقاًتعنو،عمىعادًتو الترمذٌميرلرفعىجيالًتوبركايًة لحكـً بمكافقتًو األلباني  أف  ،كالٌظاىري

 لو! حٌبافى ابًف قاؿ–كتكثيًؽ كثٌقو،-كما ًلمىٍف تحديدو دكفى "كٌثؽ" الذىبٌي: قاؿى كمثمو،بينما
ف،الييثميٌ يردعفأبيحاتـقكؿه ـٍ يو.كل

 :وػػػػػػػػػعنْ  وىرَ  ،هجدّْ  فْ عَ  يوأبِ  :فْ عَ  وىرَ  .(1)يّ يمِ الدَّ  عافِ سَ مُ  بف ةدَ يبِ عَ  بف ؾالِ مَ " الراوي السابع:
 اؽَ إسحَ  بف يعقوبُ  أنا ،حمفِ الرّ  عبدُ  نا .ذلؾ يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  ،فؤذّ المُ  دعْ سَ  بف حمفِ الرّ  عبدُ 

 بفا الؾُ مَ : عيفمَ  بف ىيحيَ لِ  قمتُ  :قاؿَ  ،يّ ارمِ الدّ  يدعِ سَ  بف عثمافُ  نا قاؿَ  ،يَّ إل كتبَ  افيمَ  اليرويّ 
 اؿٌ جَ رِ  واَل لَ " :-ـوسمّ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ - بيّ النّ  عفْ  ،هجدّْ  عفْ  ،بيوأَ  فعَ  وتعرفُ  يّ يمِ الدَّ  ةَ يدَ بِ عَ 
 .(2)"وؿجيُ مَ  وُ نَّ أ يعنيَ  :دمحمّ  أبو قاؿَ  ."وفُ أعرِ  امَ ": فقاؿَ  ؟"عشَّ خُ 

 اوي: أقواؿ الّنقاِد في الرّ  -

 قاؿ: البخارمٍّ "تاريًخ" دٍّهعىفأىبيو،عىف"في كىل.جى عنورى بدي: سىعدبفالر حمفعى
في،(3)"الميؤىذٍّف ابًفمعيف،(4)"ثقاًتابًفحب اف"كذيًكرى عدٌمفي"كامًؿالضعفاء"قكؿى ابفي كنقؿى

.(5)فيو

                                                           

يدمناة(الدٍٍّيًمٌي:"بكسًرالداًؿالميممىًة،كسككًفالياًءآخًرالح(1 ركؼ،ىذهالنسبةيإلىبىنيالدٍّيؿبفىدىادبفزى
فيمطبكًع"األنساب"مفتكحةىالداؿ.!2/528الحجًر،ًمفاألىٍزد".الٌسمعاني،األنساب)بفا  (،كقدجاءتى

2 ) )( كالتعديؿ الجرح حاتـ، ابي (8/213ابف ترجمة مىعيف948، ابًف تاريًخ مكسكعة عثماف، كمحمد ،
 .783ترجمة(،2/253)

 .1336(،ترجمة7/313البخارم،التاريخالكبير)((3
 (.7/461ابفحٌباف،الثقات)((4
5) الكامؿ)( ترجمة8/114ابفعدم، أبي1864(، ابفي قاؿى كما اليىاءى بيمزةو، الدٍّئًمٌي" فينسبتو" كقاؿى .

ا) الذىبٌيفي"الميزاف"أيضن (،ثـ 6/8حاتـ،كجاءىبيمزةوعندى ابفي اٌلذمقاؿى ًدٌم:"كىذاالحديثي عى ابفي قاؿى
 اليعًرفيو بف-مىًعيفإٌنو ـي ىشا ثنا قالىكا: ٍمـ سى كابفي بفنىٍصرالٌرمًمٌي، بفمحٌمد الًل كعبدي ٍبدىاف، عى ثناه

بفعب ػػػػار،حٌدثناعبديالٌرحمًفبفسىًعيدبفعٌماربفسىًعيدالمدينٌي،حٌدثنيمىالؾي يدةىالٌدئمٌي،عىفأىًبيو،عم 
الًل ريٌتع،-صٌمىالليعميوكسٌمـ-أٌنوحٌدثويعىفجٌدهأٌفرسكؿى ـي عه،كبىياًئ عبىادهريك ع،كًصٍبيىةهريض  :"لىكالى قاؿى

بفً لمالؾى عىًدٌم:"كمىاأظف  عم ؽابفي ا".ثـ  ًرضن ٍكفى لىتىٍرضى ٌبا،ثـ  صى عميكيـالعذىابي ىىذالىصيب  عبيدةغيرى
ًديث ".الحى

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحمًفبف ٌنماىك"عبدي عىًدٌمفي:"عبدالٌرحمًفبفسىًعيدبفعٌماربفسىًعيدالمًدينٌي"،كا  ابفي :قاؿى قمتي
أبيحاتـفي-السعيد–بفعٌماربفسىعد-السعيد–سىعد ،منيـابفي كاحدو المدينٌي،كذاترجموغيري

،قاؿ:"عبديالٌرحمًفبفسىعدبفعٌماربفسىعدبفعىاًئذالقىرىظ1123(،ترجمة5/237"الجرًحكالتعديؿ")
الكبرل" "الٌسنًف في البييقي  الحديثى كأخرجى ضعيؼ". "مدينيٌّ فقاؿ: عنو، معيف ابفي سئؿى ٌذف، الميؤى

ا"6391(،حديث3/481) رضن فيو:"لترضنفى أن وقاؿى ًدٌم،غيرى ،كفي"شعًباإليماف"،مفطريًؽابًفعى
أبيعاًصـ9362(،حديث12/256-257) مشددة"،كركاهابفي معجمةو ا"بضادو رضًّ فيو:"رض  ،كقاؿى

( كالمثاني" "اآلحاًد حديث2/210في مشٌددة،965(، ميممة بصادو كذا ا" رىصن "ريص  فيو: قاؿى كلكٌنو ،
اسموفيو:"مالؾبف،كقاؿى785(،حديث22/309كالطبرانٌيفي"الكبير") فيو:"رٌضرٌضا"،كقدجاءى

( في6539(،حديث6/327عبيدةالدؤلٌي"،كفي"األكسىط" ،قاؿفيوكمىافي"الكىبير".ككٌميـ)البييقي 
كىكهًمفطريًؽإبراىيـبفالمينٍ "األكسىط"(ثبلثىتييـرى في"الكىبيًر"،كى أبيعىاصـ،كالطبراني  ًذر"الشٍّعىب"،كابفي

بفعم ار،كقاؿى263(،حديث1/129الًحزىامٌي،كركاهالدكالبٌيفي"الكينىكاألسماء") ،مفطريًؽىشاـً
بف الٌرحمًف عبًد يىاهعىٍف كى الحزىاًمٌي،كًىشاـبفعٌمار(رى ابفالمٍنًذًر ـي )إبراىي ا ا"،ككبلىيمى "لرٌضرضًّ ًفيو:

-ميىوكسٌمـصٌمىالليع–سىٍعدمؤذًفرسكًؿالًل ًبيدىة،عفأبيو،عفجٌده،مرفكعنا.كقاؿى اًلؾبفعى ،عفمى
الحديًثفي"األكسط": عقبى إاٌلبيىذااإًلسناًد،تفر دى"الطبراني  ًبيدىةىالٌديًميٍّ عفأًبيعى الييٍركلىذاالحديثي

بفالمينذًرىش ـى :بٍؿتابعىإبراىي المنذر"،فقمتي بفي ـي اتقٌدـ.كعمىأمبًوًإبراًىي عٌمارمتابعةنتاٌمةنكمى بفي ـي ا
 ًبيدةى،كأبكهمجيكالف،كعميوفميسى بفعى الحديًث:"عبدالٌرحمًفبفسىٍعد"،ضعيؼ،كمالؾي مدارى فإف  حاؿو

القاضيأبيبكرالشيبىانٌيفي"اآلحاًدكالمثاني") قكؿي ـي سىف"،كقد965(،حديث2/210يستقي ،"إسنادهحى
في"المييٌذب")قاؿى في5673(،حديث3/1271الذىبي  الييثمي  ؛مالؾكأبكهمجيكالف"،كقاؿى :"ضعيؼه

( حديث10/227"المىجمع" بف17691(، الٌرحمًف عبدي كفيو ك"األىكسىط"، في"الكبيًر"، الطبراني  "ركاه :
"الجا في السيكطي  الحديثى ذكرى كقد عيؼ"، ضى كىك بفعم ار، )ص:سىٍعد غير" الص  حديث461مًع ،)

في"فيًضالقدير")7523 سًنو،فتعٌقبوالمنىاكم  بحي في"المييٌذب"،5/344،كرمزى الذىبيٍّ قكؿى (بعدىأفنقؿى
د". اعتىضى مىافيرمًزالمصٌنًؼلحسًنومفالتكقًؼإاٌلأٍفيككفى في"المىٍجمع"قاؿ:"كًبوييعرؼي كاليىيثميٍّ

مفحديًثأبيىريرةىكقٍدقاالفي امع،كالفىيض(:"الديممٌي"،بدؿ"الديمٌي".كلمحديًثشاىده –كميًيما)الجى
في"المٍسنىد")-رضيالليعنو ،مفطريًؽمحٌمدبفميكسى،كأبك8146(،حديث14/399،ركاهالبٌزاري

( "المسنىد" في 11/287يىعمى حديث ،)6402( "األكسط" في كالطبراني  ،7/134 حديث ،)7085،
( في"الكيٍبرىل" حديث3/481كىالبىييىقٌي مف6390(،  كىكه رى كالبييقٌي( ، كالطبراني  يعمى، )أبك ثبلثتييـ: ،

ثىٍيـ،عٍف بفخي ـى ياهعفإبراىي كى ًيجبفييكنيس(رى ًيجبفييكنيس،ك)كبلىما:محٌمدبفمكسى،كسيرى طريًؽسيرى
كاهعف-رضيالليعنو–أًبيو،عٍفجٌده،عٍفأبيىريرةى رى ـي النعم عقبو:"كىذاالحديثي البزاري يرفعيو،كقاؿى

ـى-الٌنبٌي ثىٍيـ-صمىالليعميوكسٌم عفخي :"لـيىرًكىذاالحديثى الطبراني  إالأبكىيريرةىًبيىذااإًلسنىاد".كقاؿى
،كىالييركلعفأىبيىيريرةىإال  بو:سيرىيجه دى إالابنيوي،تفر  ثىيـغيري بفخي ـي :"إبراىي البييقي  بيذااإًلسناًد".كقاؿى

 كقاؿى مىتركؾ. : الٌنسائي  فقاؿى ؛ القىكؿى فيو أغمظيكا الشأًف ىذا "كأىؿي : قائبلن اًنٌي التركمى ابفي كتعقبىو قىكٌم".
= 
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كًزمٌعفاًءكالمىكفي"الض  ابًفالجى قترككيف"عندى ابًفأبيحاتـبجيالتونقؿى ،(1)كؿى كقاؿى
في"الميزاف":"الييعرىؼ" الذىبي 
في"المساف"،(2) حجرى كتًبعوابفي

في"المييىذ ًب،(3) الٌذىبي  كقاؿى
اًرالس نفالكىًبير":"مىجيكؿ" .(4)فياخًتصى

 

 وقوِؿ أبيو: ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

اًتـ أبيحى ابفي كماقاؿى الييعرؼي مىعيف،ىكمجيكؿه عىدم،كابفي ،كالٌذىبيٌ،كتبعيماابفي
حجرى اقىالكه،كابفي مى ألبيحاتـفيوقكؿ.،كالقكؿي أٍفيككفى دكفى

 َعاِصـُ  عْنو: َروى ،اللِ  عْبدِ  بف َجاِبر َعف: َروى َكْعب. بف َمْعَبد بف الراوي الثامف: "ُمَعاِوية
 كتبَ  ِفيَما إسَحاؽَ  بف َيعقوبُ  أنا ،الّرحمفِ  عبدُ  َذلؾ. نا يقوؿُ  أِبي سمعتُ  ،األنَصاِريّ  ُسَوْيد ابف
ال  قاَؿ:،َكْعب بف َمْعَبد بف ُمَعاوَية: َمِعيف بف ِلَيحيى قمتُ  قاَؿ: َسِعيد بف عثمافُ  نا قاؿَ  إليَّ 

.(5)َمجُيوؿ" نَّوأِل  َيعني محمَّد: أبو قاؿَ  ،أعِرُفو

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:ق اًنٌي:اختمطىًبآخًره".ثـ  الجيكزىجى بفميكسىىأبكالفىٍتًحاألىٍزًدٌم:كىٌذاب،كقاؿى البٌزار–دتابعىمحٌمدي اًعندى كمى
ا الحديث،كينظر:الذىبي،تاريخمدينة،-سيرٍيجن ثىٍيـمتركؾي ؛ألجًؿإبراىيـبفخي سناديىذاالشاىًدضعيؼه كا 

(.6/574الٌسبلـ)
معجمة،كمرةنقالك بضادو ا" رضن البعًض:"رض  عندى الحديًثجاءى لفظى :إف  أقكؿى أٍف ا"كبقيى رصًّ ا:"ريص 

 ميممة، )بصادو في"الٌنيىاية" األثيًر ابفي ألصىؽى2/227كقاؿى إذا ا رىصًّ وي يىريص  البنىاءى "رىص  "رىصىص": :)
في) قاؿى ا".ثـ  رىصًّ لىريص  ثيـٌ بًّا صى العذىابي ـي عميكي "لىص ب  ،فأدغىـ.كمنويالحديثي وببعضو (2/229بىعضى

":"الر ض  اءىفي"رضىضى ا"ىكذاجى رىضًّ لىريض  بًّا،ثيـٌ صى العذابي عميكـي "لىصيب  .كمنويالحديثي ًريشي :الد ؽالجى
كابنا، كبلالمفظيًفبالميممًةكالمعجمًةيككناًفصى :كلعؿ  ادالميممًة.كقدتىقىٌدـ".قمتي بالص  ركايىة،كالٌصحيحي

،كال المراديشدةيالعذاًببالرصٍّ .-كاللأعمـ–ر ٌض،كالٌدؽٍّكيككفي
 .2825(،ترجمة3/31(ابفالجكزم،كتابالٌضعفاًءكالمترككيف)(1
(.6859،)7030(،ترجمة6/8(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(2
.6274(،ترجمة6/443ابفحجر،لسافالميزاف)((3
.5673(،حديث3/1271الذىبي،المييىذ بفياختصاًرالٌسنفالكبيرلمبييقٌي)((4
5)( كالتعديؿ الجرح حاتـ، أبي ابف )8/378 ترجمة معيف1730(، ابف تاريخ مكسكعة عثماف، محٌمد ،

(2/252،)777 



 
 

344 

 أقواؿ النقاِد في الراوي:  -

: أف  البخارم  ًدينةأىؿًًفيهيًعدادى"ذكرى في"ثقاًتو"مىرتيف:،(1)"المى حب افى كقدترجمىويابفي
" فياألكلى: كلرى،اللًعبدًبفرػػػػػػػػػػػػابًجى:عفٍمركًيى.يٌينًدًالمىبعٍكىبفدبىعٍمىبفةيىاكًعىميقاؿى

"يدكىسيبفـياصًعى:وعنٍ
(2)،" األيخرل: :فعىركميى.ؾالًمىبفبعٍكىبفدبىعٍمىبفيةاكًعىميكفي

وعنٍكلرى،اللبدًعىبفرػػػػػػػػػابجى معى،(3)"يٌنًدىالمىدبىعٍمىبفةيىاكًعىميبفيدكىسيبفـاصًعىوابنً:ابفي
كاحده ترجمتيف.،أن يما جعمىيما ـى فبلأدرمل البًف! عثمافالدارمٌي عىًدمفأتىبسؤاًؿ ابفي أٌما

عم ؽ:"،مىًعيف كـ،قىعفيىحيىىذاافيمعيثيسأؿكافىال ذمياماألسىفمًىككىذاكجكاًبولوثـ 
بفابًكىعٍأكالدًًفيأعرؼيكال،مىالؾبفيةاكًعىميؼ.عرىييال:مىعيفابفقىاؿىكماكىكفكف،عرىييكال
في"الميغًنيفيالٌضعفىاء"،(4)"يةميعىاكًواسميفٍمىاًلؾمى ابًفأبيحاتـ،كترجمىوالذىبي  قكؿى كنقؿى
.(5)فيو

 وقوِؿ أبيو: ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

اقالكا كمى فيو.!،ىكمجيكؿهالييعرؼي كلـيرٍدألبيحاتـقكؿه
 اللِ  بدُ عَ  :وعنْ  وىرَ  ،يربَ الزّ  بف اللِ  عبدِ  :فْ عَ  وىرَ  .ـازِ حَ  يبأ بف وفعَ  وأبُ ي التاسع: "الراو 

 :فقاؿَ  وعنْ  ةَ عَ رْ زُ  أبو ؿَ سئِ  قاؿَ ،حمفِ الرّ  عبدُ  نا.لؾذَ  يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ (6)يّ مِ رَ خْ المَ  رفَ عْ جَ  بفا
.وفُ عرِ نَ  ال يّّ ينِ دِ مَ   وى

                                                           

 .1428،ترجمة(7/332البخارم،التاريخالكبير)((1
 .(5/413ابفحٌباف،الثقات)((2
 .(5/415)المرجعالسابؽ((3
 .1887ترجمة(،8/144(ابفعدم،الكامؿ)(4
 .6323(،ترجمة2/666(الذىبي،الميغًنيفيالٌضعىفىاء)(5
مىًةالميخفىفىًة،كًفيآخًرىاًميـ".السمعاني(6 اًءالمنقكطىًة،كفتًحالراًءالمييمى ،كسككًفالخى ًمٌي":"بفتًحالميـً ،("المىٍخرى

فيجزًءالكينىمف"ا5/222األنساب) نسبىوالبخارم  549(،9/62لتاريًخالكبير")(،كذلؾى حجرى .كابفي
اًنٌيفيتعميًقوعمى"الجرًحكالتعديؿ")2/518في"تعجيًؿالمىنفىعة") الميعمًمٌياليىمى (،حاشية9/414(.كقاؿى

في1) أبيحاتـ كابفى ، البخارم  تبعى حجرى ابفى فإف  طأ".! كىكخى المىخزكًمٌي، في"التعًجيؿ" نيًسبى "إٌنو )
البشائر)نس داًر فيطبعًة مف"التعجيؿ" المطبكعًة فيالنسخًة ًمٌي".كذا د.2/518بتو"المىٍخرى (،حققيا

إليوالشيخالميعمًمٌيفًييالطبعةياليندٌية االطبعةالتيكقعىفيياالخطأالذمأشارى الًلإمدادالحٌؽ.أم  ـي إكرا
مح509مفالكتاًب)ص:  ٌققة،كالميعتىنىىًبيا.!(،كىيطبعةقديمةهغيري
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 .(1)"جيوالمَ  ومَ جعَ  فقدْ  ومثمُ  وفْ عرِ ي لـْ  اذَ إِ :دمحمَّ  أبو قاؿَ 

  -أقواُؿ النقاِد في الراوي:

 في البخارم  الكىبير"ذكره الٌزبىير،"التاريًخ ابًف "عف : عبديكقاؿى عنو ركل الًل،
ًمٌي" المىٍخرى
"النعًرفو"،(2) ٍرعىةىقاؿى أبىازي فإف  "،ككمىاأكردتي اتـبككنو"مجيكالن ،كفسر ىاابفأبيحى

كثيرفي" ابفي عنيماذلؾى في"الميٍقتىنىى":"،(3)"كالتعديؿًالجرحًفيالتكميؿًكنقؿى الذىبي  فعىكقاؿى
"،(4)ٌي"مًرىخٍالمىعفر،جىبفاللًعبديوكعنٍر،كىسٍالمً المىنفىعة": "تعجيًؿ في حجرى ابفي ًفيكقاؿى
ٍعفىربفاللًعبديعىنويكركل.ركىسٍكالمً،يربىالزٌبفًاعىفركلوأىن مفكفخىاًلٍبفً"الثٍّقىات" جى

.(5)"يٌرمًخٍالمى

 :وقوِؿ أبيو ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

 أبكزرعةي-الييعرؼ–ىكمجيكؿه قاؿى ا اًتـ،كمى أىبيحى سكاىيمىا،كابفي أحدنا كأف  كأمىا
ماعى ليما،فورىكذلؾى القكؿي ماحكـىعميوبقكؿ.،-كالليأعمـ–فيككفي أباحاتـو ف  كا 

 

 المقصد الثاني: قولو في الراوي "شيٌخ َمجيوؿ": 

قكًلومجيكؿ أبيحاتـىناقدجمعىبيفى إضافةىكشىيخ،فابفي تدؿ ال،قكًلو"شيخ"،كلعؿ 
بقكلوفيو:كالٌراكمالذ.(6)تعديموأك،الراكمجرحًفيشيءوعمى أبيحاتـقدحكـى ابفى مكجدتي

مجيكؿ" أبكه"مجيكؿ"،"شيخه كلعنوسكلكاحدو،عيًنو،كاناييًريدافجيالةىكقاؿى كما،فإن ومارى
كالتعًديؿ.،كردىفيوجرحه

                                                           

 .2020،ترجمة(9/414ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
 .549(،ترجمة9/62(البخارم،التاريًخالكبير)(2
 (.3/357(ابفكثير،التكميؿفيالجرًحكالتعديًؿ)(3
 .4841(ترجمة1/443(الذىبي،الميقتىنىىفيسىردالكينىى)(4
 (.2/518المنفىعىة)(ابفحجر،تعجيؿ(5
الحديث)(6 (.1/500(الجديع،تحريرعمكـً
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 فْ عَ  اء،طَ عَ  بف اىيـَ إبرَ : فْ عَ  وىرَ . احالقرَ  بف ةبَ تْ عُ  بف اللِ  دِ بْ عَ  بف دُ محمَّ قاَليا في: "
 سألتُ  ،يّ ائِ رَ جَ رْ الجَ  يبّْ حِ بِ  المعروؼُ  ـاتِ حَ  بف دمحمَّ : وعنْ  وىرَ  وب،أيَّ  يأبِ  ىولَ مَ  حمَ فْ أَ  بف ثيركَ 
 .(1)"وؿجيُ مَ  ىو": فقاؿَ  و،عنْ  يأبِ 

 يّ بِ النّ  سمعتُ  قاؿَ  .(2)يّ نِ زَ المُ  ةمَ صْ عِ  بف رشْ بِ وقاليا ابُف أبي حاتـ في أثناِء ترجمة: "
 ىولَ مَ  حمَ فْ أَ  بف يرثِ كَ  :وعنْ  وىرَ . (3)"يـنْ مِ  اأنَ وَ  ينّ مِ  ةُ اعَ زَ خُ ": قوؿُ يَ  -ـسمَّ وَ  يومَ عَ  اللُ  ىصمّ -
 عف ،اءطَ عَ  بف إبراىيـَ  عف ،احِ القرَ  بف ةبَ تْ عُ  بف اللِ  دِ عبْ  بف دمحمَّ  وايةِ رِ  فْ مِ  ،وبأيّ  يأبِ 
 .(5()4)"جيوؿمَ  يخٌ شَ  ير،ثِ كَ 

                                                           

 .1640(،ترجمة7/302(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
ةبفإليىاسابفميضى(2 ٍينىةبفأٌدبفطىابخى ،كفتًحالٌزام،كفيآخًرىاالٌنكف،ىًذهالٌنسبةيإلىميزى الميـً ًنٌي:"بضٍـّ ر(الميزى

الٌسمعاني،بفًنزىاربف ٍبرىة". بنتكىمببفكى ٍينىة ميزى أٌمو باسـً سمٍّيى ٌنما كا  عىٍمرك، ميزىينىةى كاسـي ٍدنىاف، بفعى مىٍعد
بضٌميا.5/277األنساب) ٍينىة"،بفتًحالميـ،كالصكابي  (.كقدجاءىضبطييافيمطبكًع"األنساب":"مىزى

أثك(3 "الفردىكسبمى في الديممي  ذكره كالحديثي )( الًخطىاب" حديث2/194ًر الغرائب2966(، حجر، ابف ،
-12/63،كالميتًقيالًيندمفي"كنًزالعم اؿ")1567(،حديث1499الممتقطةمفمسندالفردكس)ص:

عبًدالبىٌرًفي"االستيعىاب")64 األىثيرفي"أيسًدالغىابة")1/170(،كعزىاهلمديممٌي،كىابفي (،1/388(،كابفي
 في"اإلصابة")كابفي  (.1/253حجرى

 .1374(،ترجمة2/360(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
ًنٌي(5 عمىًبٍشًربفًعٍصمىةالميزى مجيكؿ"،إن مايعكدي ابًفأبيحاتـ"شيخه قكؿى أف  البعضي صاحب–(كقدظف 

 بفعيتٍ-الترجمًة الًل بًد بفعى في"محٌمد قاليا أن و كالصكابي ، أمكر: عمىذلؾى يدؿ  ترجمو-بىة"، أن و
 فيترجمتوعٍفأبيو:"مجيكؿ".-كماسيأتي–مستقبلن في-كقاؿى الٌذىبي  ًنٌيفقاؿى بفًعصمىةىالميزى اًبٍشري أم 

( 1/167"الميغًني" ترجمة محقؽي910(، كقاؿى اليىًصح"، ًإليًو الس نىد لكف  ٍحبة صي لو كى : قمتي "مجييكؿ، :
لًبشربفعمىارىة"ا الرمزي إٌنما كىكخطأ، )فؽ(، برمز في"المغني" لو رمزى "قد غدة: أبك الشيخي لمسىاف"

قبمو،كمافي"التقريب")ص: في"الًميزاف"697(،ترجمة123مترجـه قالىوفي"المغًني"ذكرى نحكما .كى
(1/320 اتـ:مىجيكؿ.قمتي أىبكحى :لىوصحبة،لكٍفاليىصٌحخبريه".فىتعقبىو:ييقاؿي-يعنيالذىبيٌ–(:"قاؿى

( "المساف" في حجرى 2/301ابفي المصنًٍّؼ قكؿي "كأٌما : فقاؿى الذىبي –( إن و-يعني : قاؿى حاتـ أبا إف  :
 الٌنبي  ًنٌي:سمعتي اتـ:ًبٍشربفًعصمىةىالميزى اٌلذمفيكتاًبابًفأبيحى صم ىاللي-مجيكؿ،فىفيونىظىر؛فإف 

كسم ـى كعم ؽ:-عميًو ، أبيحاتـو ابًف مفعنًد الكبلـى حجرى ابفي ساؽى ثـ  ًمٍنيـ"، ًمٌنيكأنىا زىاعىةي "خي يىقكؿ:
في قاؿى البىٌر عبًد ابفى أف  ييؤيده ا كمم  بفعيٍتبىة، الًل عبًد بًف إلىمحٌمد مىجيكؿعائده قكلىو:شيخه "ككأف 

ذكىرى لم ا "االستيعىاب" ابفى الذىبي  فيو تبعى الكىـي كىذا . مىجيكؿه حديًثوشيخه "فيإسناًد بفًعصمىة: بيٍسرى
"االستيعاب" في البرٍّ عبًد ابفي ا أم  حجر، ابفي ذىبى كمىا كاألمري : قمتي الحاًفظ. كبلـي انتيى كزٌم". الجى

عنو:"ق184(،ترجمة1/170) لًبٍشربفًعصمىةالميزنٌي،كقاؿى فترجـى الن بي  :سمعتي صمىالليعميو-اؿى
-كسم ـ مجيكؿه بفأىفمىح،مكلىىأىبيأٌيكب،كفيإسنادهشيخه يقكؿ:"خزاعةيمٌنيكأنىاًمنيـ".ركلعنوكثيري

= 
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 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

في الذىبي  في"المساف"،(1)"جيكؿمى،يفدنيٌالمىفيهاديعدى"الميزاف":"قاؿى حجرى عنوابفي ،كنقؿى
ن كزادى:" ـىفعىركلامىكا  .(2)"حمىفٍأىبفيرثًكىعف،اءعطىبفًإبراىي

 بي حاتـ وأحكاـ غيره مف النُّقاد، وحكـِ أبيو:والمقارنُة بيَف حكـِ ابِف أ ،خالصُة القوِؿ في الراوي -

العيفًىكمجيك كاحدو،ؿي فيو،لـيرًكعنوغيري أكتعديؿو جرحو أبي،دكفى فيوابفي تكافؽى
حجرى،كالذىبي ،كأبكه،حاتـ كماقالكا،كابفي .-كالليأعمـ–فاألمري

 المقصد الثالث: قولو في الراوي "ال أعرُفو"/ "ال ُيعَرؼ":

 . قولو "ال أعرُفو":1
ما:"ال الٌناقًدفيراكو عندىهفىحسبٍكقكؿي ىذاالٌراكممجيكؿه عمىأف  فىكىـ،أعرفو"يدؿ 

معركؼو فيوحافظهناقدهكىبير:"الأعرفو"،مفراكو ،(3)قاؿى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاهًبٍشربفًعصمىةى عفالحديًثالذمرى البرٍّ إليوبقكًؿابًفعبًد لمىاذىبى حجرى ابفي الييعرىؼ".فاستدؿ 
المىجيكؿىكالمي الييعرؼ"،فيذاالشيخي مجيكؿه نٌي:"فيإسناًدهشيخه .كقد-محم دبفعبًدالًلبفعتبة–زى

( كًكيف" الجكزٌمفي"الٌضعفاءكالمتري ابفي الكىـً فيىذا الذىبي  ًبٍشربف1/143سبؽى فيترجمًة فنقؿى ،)
اب فيومجيكؿ،كقدتعق بى قاؿى أباحاتـو بفًعصمىةى،عصمىةىأف  ًبٍشرى افيقكلو:إف  أيضن الذىبي  حجرى في

أسماًء في صن ؼى أحدنا ـي أعم ا فمى ًعجيب؛ صحبةه لو "يقاؿ: المصنًٍّؼ: "قكؿي : فقاؿى صحبة"، لو يقاؿي
أبكنيعىيـاألصبى ا ماككال،كأم  بيٍسربالميممة.قالىوابفي فياسًمًو ذكرىه،كقيؿى كقًد حابًةإال  يىانٌيفسم ىالص 

 أف  أبكالط فىيؿحديثىو يركمعنو لىيًثٌي مندىه: ابفي كقاؿى كىكميزنٌي، فاًرسنا شاعرنا بيسري ككافى عطية، أبىاه
 ـى-الٌنبٌي كسٌم ابفحجر،-صٌمىالليعميًو يينظر: كى حجر. ابًف انتيىكبلـي منييـ". منٍّيكأنىا "األزدي : قاؿى

( مى2/301المساف ابف ،)( اإلكمىاؿ )1/269اككال، ابة الٌصحى معرفة نيعىيـ، أبك مىنده،1/395(، ابف ،)
ابة)ص:  .434(،ترجمة388-1/387(،ابفاألثير،أيسدالغىابىة)237معرفةالٌصحى

 .7778(،ترجمة3/603(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(1
 .6991(،ترجمة7/240(ابفحجر،لسافالميزاف)(2
كييستثنى((3 يعرٍفوالخىطيبي ـٍ إذنال مثبلن الناقديىذهالعبارةىفيبىمدٌيو؛فالبغدادم  كىكالحافظي-مٍفذىلؾ:"أٍفيقكؿى

البىغداًدٌييف الركاًة عمًرهفيتتبًع أكثرى -اٌلذمصرىؼى المتأخركفى ،كييستثنىمٍنوكذلؾى إاٌلمجيكالن اليككفي
كغيرىما،ًمم  مٍفأىًؿاالستقراًءكاالستقصاًءكسىعًةاالطبلًعكالجمًعكالكقكًؼكىالٌذىبٌي،كابًفحجرى فكافى

بجيالًتو،فمثميو نعرٍفو"فإن واليىبعدأٍفييحكـى ـٍ :"ل عمىالمىجاميًعالمدكنًةفيالٌرجاؿ،فإٌنيـإذاقالكافيراكو
 مجيكالن يكٍف ـٍ ل المإٍف فيحكـً فيك عمىالحقيقيًة النقاًد عندى ذىلؾ". خبلؼي يىتبيفى إلىأٍف محمدجيكًؿ

(.4/242لسافالمحٌدثيف)سبلمة،
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:"مجيكؿ" لكقاؿى الًعمـ،بخبلًؼما أىًؿ عندى مجيكالن ،فإٌنويككفي فالمفظياألكؿأخؼ 
.(1)فيالجيالًةمفالثاني

أي دقيؽه فرؽه "مىجيكؿ"كثٌمةى األئمًة قكًؿ بيفى ا "الأعرفيو"،ضن الشيخي،كقكًليـ عميو نٌبو
في"التنكيؿ"؛فقىاؿ:" ،ىكويعرفىأفٍمفٍيئسىفيمىفًإالٌ،"جيكؿمى"كممةىالٌناقديؽيطمًييالالمعًممي 

ذاه،عصرًفيالعمـًأىؿًفمًهغيريأك يقكؿيمافإنٌيأٍسيىلـٍكا  ث(2)"أعرفوال": ." قكلةى: إف  الـ 
قادالنٌعندىولىاكملمرٌتيـمعرفىعدـىفإف يف،معًالمطٌاظًالحفٌكبارًمفٍحسفيتىكممةهيذهفى:عًرفو"أ

اؿالحىمجيكؿىالغالبًفييككفيوفإن ،ميـٌمعنىن عينىوالتيعرؼي عفحاًلو...أكأف  قدف،فضبلن
واليعرؼيأنٌ"الأعرفو"أك،"لـأعرفو"أك،"مجيكؿ"اكم:يالرٌوفبقكلًمفالقدماءًالناقدييريدي
فٍحالى .(3)"تحيثماكجدىالعيفًجيالةيبنحكىذهالمفظةًرادىييأفٍوفبليمزـيعينىعرؼىكافىو،كا 

كاحده منيما األٌكؿ ركلعف قد فيراًكيىيف فىكافى أعًرفو" "ال اتـ أبيحى ابًف قكؿي كأٌما
كالتعديؿلك،فىحىسب جرحه فييما ليسى العىيفً،ف جيالةى بذلؾى أرادى ،فمعٌمو يعًرؼعيفى ـٍ ل كأن و
فىيما،الٌراكم أحدناغيرىهماعرى اكأف  الراكمالثانيقدسمعىمنوأبكهبالٌرمٌ،خصكصن لكٌنو،معأف 

ا كالتجريحن كىىفيوتعديبلن .-كالليأعمىـ–،ماحى

 بفا دومحمّ  ،افقَ رْ بُ  بف رفَ عْ جَ  :فعَ  وىرَ  ّي.مِ يْ قَ العُ  اضيَ عِ  أبو ،داشِ رَ  بف فباالراوي األوؿ: "أَ 
 ال :دمحمَّ  أبو قاؿَ . يّ دِ نْ السّْ  بف اءجَ رَ  :وعنْ  وىرَ  .يّ يبِ صِ النّ  ةمزَ وحَ  ،عافِ نَ  بف عازِ والوَ  ،اؽإسحَ 
 .(4)و"فأعرِ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

في"لساًفالميزاف"ق حجرى ابفي فيونقؿى ابًفأبيحاتـو كلـأجٍدفيوسكلماقالىو،(5)كؿى
أبيحاتـ كماقاؿ،ابفي ألبيوفيوقكؿ.،إذلـيعرٍفوىك،فيككفي كالغيريه.كليسى

                                                           

(.438شفاءالعميؿ)ص:مصطفىإسماعيؿ،(ينظر:(1
(.1/317(ينظر:المعممي،التنكيؿ)(2
(.4/242،295)مرجعسبؽذكره:محمدسبلمة،(ينظر(3
.1102(،ترجمة2/300الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،((4
(.1/222الميزاف)(ابفحجر،لساف(5
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 ،الَخْشَرِميّ  دػػػُمحمَّ  بف ُقَداَمة َعْف: َروى الَجمَّاؿ. ُموسى أبو َيِزيد بف "َىاروفالراوي الثاني: 
سحاؽَ  ،َقَطَواِنيّ ال َمْخَمد بف وَخاِلد  ِبالّريّ  أبي مْنو َقاِدـ. سِمعَ  بف وعميّ  ،الُحَنْيِنيّ  إبراىيـَ  بف وا 
.(1)أعِرُفو" ال :محمَّد أبو قاؿَ 

 وقوِؿ أبيو: ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

فيوسكلقكؿمجيكؿالييعرىؼ فيو،ابفأبيحاتـ،لـأجٍد كاللي–فىيىبدكأن وكماقاؿى
ًبو ـي .-أعم

 قولو "ال ُيعَرؼ":.2
قصدى إٌنما أٌنو "الييعرىفكف" مفالركاًة: فيثبلثةو أبيحاتـ ابًف مفقكًؿ كالذميظيري

كلعنوًسكلرىاكوعينًجيالةى منيـمارى كاحدو كؿ  أبيحاتـإلىركايىتيـ،يـ؛فإف  ابفي كقدأشارى
حديثن ىؤالًءالٌركاًةأحده.كالحتىذكرى .كالعرؼى بركايىتوأصبلن امفطريًؽالش اذىككنٌيكاليعتد 

أبيحاتـ. إليوابفي الذمأشارى غيرى ليـحديثه

فيترجمًة:  ،يّ ونِ كُ اذَ الشَّ    ميمافُ سُ  اهوَ رَ   احديثً  ثَ حدَّ  .(2)يّ يعِ رَ القُ  ةيَ اوِ عَ مُ  بف يدزَ "قاؿى
  يدزَ  فْ عَ  ،يدزَ  بف ادعبَّ  فْ عَ  ،ةيعَ بِ رَ  بف ذائِ عَ  فْ عَ  ،يّ رِ يْ مَ النُّ  مؾِ المَ  بدِ عَ  بف ديزِ يَ  فْ عَ 
  ايةِ وَ رِ بِ  (3)دُ مَ تَ عْ يُ  الوَ  وف،اعُ المَ  يفِ  -ـسمّ وَ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ  -يّ بِ النّ  فعَ  ،ةيَ اوِ عَ مُ  بف
 ،ةيعَ بِ رَ  فػػػػػػػػػباِئُذ ػػػػػػػػػوعَ  ،يّ يرِ مَ ػػػػػػػالنُّ  ؾَ مِ ػػػالمَ  دِ ػػػػػبعَ  بف زيدُ ويَ  ،(4)هغيرُ  اهوَ رَ  أعمـُ  وال ،يّ ونِ كُ اذَ الشَّ 

                                                           

 .407(،ترجمة9/98(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
في"اإلصابة"(2 حجرى ابفي نسبىو إن ما ىكذا، نسبىو غيره أحدنا أجٍد كلـ أبيحاتـ، ابفي نسبىو كذا "القريًعٌي": )

 ،"نيمىيًريًّا".2931(،ترجمة4/68)
في"ذيًؿالميزاف")ص:("كالييعتىمىد"ك(3 العراقي  في"الجرًح"،كقاؿى  (:"كالييعتد ".297ذاقاؿى
ابة")(4 في"اإلصى الحافػػػػػػظيالعسقػػػػػػػبلني  يدبفميعىاًكيةالن مىيرٌم:عـ 2931(،ترجمة4/68(قاؿى ،فيترجمة:"زى

 فيحديًثقيٌرة،كذيًكرى اتـ:قير ةىبفديٍعميكص.لوذكره أًبيحى ابفي ًفيحديًثعمٌيبففبلفالن ميرٌم.كقاؿى
اًئذ ًمًؾالن مىيًرٌم،عىفعى كلالش اذىكيكًنٌي،عفيىزيدبفعىبًدالمى بف-تصٌحفتفي"اإلصػػػػػػػػابة"إلىعابًػػػػػػػد–رى

 الٌنبٌي عىف ميعىاًكية. بف يد زى عف ًبيعىة، كىس-رى كىآًلو عمىيو الم وي ًبو-م ـصٌمى دى تفر  : قاؿى المىاعكف، في
ًفيياالش اذىكيكًنٌي" ليسى ٍرًدٌممٍفطريؽو كقٍدأخرىجوالبىاكى :كلـأجٍد.الٌشاذكيكنٌي.قمتي ر.قمتي حجى ابفي كذاقاؿى

، ًتو"مطكالن الفىسىكٌمفي"مشيىخى بفسفيافى كاهيػػػعقكبي الماعكًفمفطريًؽالٌشاذككني،كقٍدرى فيوحديثى كيذكري
بىنينيمىير) اًئذ92(،حديث1/78قصةىإسبلـً الدبفعبًدالممًؾبفقيدىامىةىالن مىيًرٌم،عٍفعى ،مفطريؽخى

 ٍيح،عىفالنبيٍّ اًرًثبًفشيرى ،عىفالحى يرو بيحى مٌيابفى ًبيعىة،عفعى ،كمفطريًقو-صم ىالليعميوكسم ـ–بفرى
في"شعىبً البييقي  )ركاه في"تمخيًصالميتشاًبو7248(،حديث10/112اإليماف" البغدادم  ،كالخطيبي

= 
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 .(1)"وففُ عرَ يُ  ال يدزَ  بف ادُ بَّ وعَ  

 :(2)َيِزيد بف َعبِد الَمِمؾ النَُّميِريّ . 1
 أقواُؿ الّنقاِد في الرّاوي: -

 "عىف "الًميزاف": في الٌذىبي  ذائًعىقاؿى بروكخى،ـوظمًميبسندويٌكنًكياذىالش افيميمىسيكعنو.
في"الم(3)"رمنكى حجرى ابفي عنو كنىقؿى  كىثيرفي"التٍكًميؿ"،(4)اف"سى، كىابفي

(5)، ـٍ ل لكٌنيـجميعنا
بىر.! الخى يذكيركاذلؾى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًبمثًؿمىا1/45فيالر سـ") ميوًمفالٌسبلـً عى أخكالميسًمـ،إذىالىقيىورىد  ـى الميسم (،كلفظيحديًثالبييقٌي:"إف 
ذى لىو،كا  ذىااستىأمىرىهنىصحى ًمفذىًلؾ،كا  ٌياهًبوأكأحسىفى ذااستىٍنعىتىوقصدىحى رىه،كا  رىهعمىاألعداًءنىصى ااستىٍنصى

ذا كا  ييعٍره، ـٍ ل عمىالمسمـً استعىارهيأحده ذىا كا  مىالعىٌدكأعىارىه، عى أحده استىعىارىه ذا كا  لىو، كنعتى الٌسبيؿيىٌسرىه
ال ا كمى الًل: رسكؿى يا قالكا: المىاعيكف"، اليىمنعو أعىارىه، ن ة الجي الًلاستعاره رسكؿي صٌمىاللي-مىاعيكف؟قاؿى

الفىأًس-عمىيوكسٌمـ اس،كحديدي :"قدرالٌنحى ًديد؟.قاؿى الحى ًديد".قىالكا:كأم  اًءكالحى ًركالمى جى فيالحى :"المىاعكفي
الحد فيمتًف كقعى كقد ارة" مفالًحجى "القٍدري الحىجىر؟قاؿ: ىذا فما قالكا: ًبو"، سنادهاٌلذميىٍمتىًينيكفى يًث،كا 

ذااستىٍنعىتىوقصدىالٌسبيؿ-أخطاء: "كا  ٌنماىي"يٌسرىه"-أسره–فعندىالبييقٌيقاؿ:ى لىو"،فقاؿ:"أسر"،كا  كنعتى
 الخطيًب. عندى استعارىهي–كذا ذا "كا  قكليـ: ا كالبييقٌي،-الحد-كأيضن الفسكٌم، عندى كذا أعىارىهي" عمىالعديًك

د" الدكالخطيب،يقكلكف:"الحى أقٍؼلوعمىتىرجمة:فخى ـٍ فيومفل فإف  :"أحد".أٌمااإلسنادي ٌنماالصكابي ،كا 
ًمًؾبفقيدىامىةالٌنميرٌملـأجٍدأحدناترجمو،كعاًئذبفرىبيعةالييعرؼ أبيحاتـ–بفعبًدالمى ابفي ،-كماقاؿى

الباًء،كفتًحالحاًءالميممًةكذاضبطىو يربضـٌ أجٍدلوكعمٌيبفبيحى ـٍ في"تمًخيًصالميتشاًبو"،ل الخىطيبي
ا.كقٍدخمطىمحقؽي"الش عىًب"الدكتكرعبدالعىمٌيحاًمدفيو اسمىوفي مرتيف ترجمةنأيضن صٌحؼى األكلى:حيفى

ترجمىوفقاؿ:"عمٌيبفبج المعجمًةفيمتًفالحديًث،كفيالحاشيًةأيٌضا،ثـ  ير"المتًف"إلى"بجير"بالجيـً
حٌباففي"الثقات")-بمعجمة أبيحاتـفي"الجرًحكالتعديؿ")8/456بصرٌم:ذكرهابفي (،6/176(،كابفي

 "عميبفبىًحيرمصرٌم"، كالتعديؿ": في"الجرًح قاؿى أبيحاتـ ابفى إف  : فقمتي كالتعديؿ"، الجرًح -بدكًف
بصرٌمكماقاؿ أبيحات-كليسى الذمترجموابفي إف  عمٌيبفبحيرالكارًدفيإسناًد،ثـ  حٌبافليسى ـ،كابفي

 بىًحير" "عميبف اسميو: آخري ىك إٌنما الذكًر، الٌساًلًؼ المىكسكرة–الحديًث الميممًة كًبالحاًء الباًء ،-بفتًح
كضبىطىي ترجمىيما ككذا الحاء، ككسًر الباًء، بضٍـّ ير" "عميبفبيحى ىك إٌنما الحديًث ماكالذمفيإسناًد

في"تمخيًصالمتشابو") البغدادم  ا:ابفحجر،اإلصابةفيتمييًزالٌصحابة1/45الخطيبي (.كينظرأيضن
فيالحديث.1421(،ترجمةالحارثبفشيرىيحرقـ2/159) فييامزيدىتفصيؿو  ،فإف 

.2591(،ترجمة3/572)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(1
أ(2 لوابفي ،عمىغيًرعادًتو.(كلـيترجـٍ اًتـاستقبلالن  بيحى
 .9727(،ترجمة4/434(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(3
 .8578(،ترجمة8/501(ابفحجر،لسافالميزاف)(4
 .1484(،ترجمة2/357(ابفكثير،التكميؿفيالجرحكالتعديؿ)(5
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 : وقوِؿ أبيو ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ابفي–الييعرىؼ اقاؿى اتـكمى فىوىك،-أبيحى فيوقىكؿ.،كالغيره،فبلعرى كلـيينقٍؿعفأبيحاتـو
 َعاِئذ بف َرِبيَعة: . 2

 أقواُؿ الّنقاِد في الرّاوي: -

أبيحاتـفي"الجرًحكالتعديًؿ"منفردنا موابفي عىسمً.مٌيرًمىالن ةيعىبًرىبفذائًعى" فقاؿ:،ترجى
،(1)"لؾذىيقكؿييأبًسمعتيـ،ثىىٍدىأبكالعجميٌـثىىٍدىبفـيىلٍدى:عنوركل،ميرمٌالنٌكصميعٍديبفةىر قي

في"التاريًخالكىبير" أبيحاتـ"،كترجمىوالبخارم  اٌلذمذكرىهابفي ًمثؿى قٍدذكرى ككافى
(2)، كأكرىدىهابفي

في"الثٌقات" في"ذيًؿالميزاف"ػػػكترجم،(3)ًحب افى فٍعى،يٌكنًكياذىالش ميمافيسيكلرى"فقاؿ:،والعراقي 
فعى،يةاكًعىميبفيدزىعف،يدزىبفادب عىعف،ةيعىبًرىبفائذًعىعف،مٌرًيٍمىالن ؾًمًالمىبدًعىبفزيديى
ابًفأبيحاتػػػػػػػ(4)كفػػػػػػػػػػاعيمىاليفً-ـكسمٌيوعمٌالليىصمٌ-يٌبًالنٌ قكؿى نقؿى ـ  قاؿ:"،ـ،ث ـ   ركقدذكث
فياميوأيضنوعىنبٌييكلـٍ،وابًفيبى(5)عىائذناذكٍريىكلـٍ،يدبفزىادىكعب ،ؾمًالمىبدًبفعىزيدىيىىبي الذٌ

.(7)ف"اآلخريترجمةًمفٍ(6)كاحدو

  
                                                           

. 81(،ترجمة7/17(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
.274(،ترجمة7/60رم،التاريخالكبير)(البخا(2
7/297(ابفحٌباف،الثقات)(3 حٌباف:"ركلعنودىٍليىـأبكدىٍليىـ"(.كقاؿى المعممٌيفيتعميقوعمىابفي ،كقاؿى

أبكدىليىـ،كمافي"الجرًحكالتعديؿ"!.6"الثقات"حاشية) دىليىـبفدىىثـى :ك(:ىك" الذمفي"الجرًحفقمتي
كاب.ديؿ"كالتع "،كىكالص  العجمٌيأبكدىٍىثـى :"دىٍليىـبفدىٍىثـى

قكليوفي"المىاعكف"إلى"الٌطاعكف"فيطبعًة"الذيًؿ"الممحقة"بالميزاف")((4 (فيطبعًةدار8/131كتصحؼى
حياءالتراًثاإلسالكتبالعممٌية. بلمٌيبمٌكةكينظر:العراقي،ذيؿالًميزىاف،طبعةمركزالبحثالعممٌيكا 
.456(،ترجمة297المكٌرمة)ص:

5)( "بالميزاف" الممحقة "الذيًؿ" طبعًة في قاؿى بينما كذا، عائذنا" يذكٍر ـٍ "كل الكتب8/131( دار طبعًة في )
 ميمحٌمدمعكض،كعادؿأحمدعبدالمكجكد."كلـيذكٍرعمييما"،كالصكابي يف:عى العممٌية،بتحقيؽالشيخى

الٌنبٌي.ماأثبتيوفيال عبدربٍّ  متًف،مفطبعة"الٌذيؿ"بتحقيؽالدكتكرعبدالقٌيـك
6) عبدربٍّ في"الٌذيؿ"بتحقيؽالدكتكرعبدالقٌيـك "كذاقاؿى مفترجمًةاآلخريف"،بالتذكيًرفي"كاحدو ("فيكاحدو

اآلخري الٌنبٌي،بينماجاءىفيطبعًةدارالكتًبالعممٌية:"بكاحدةومفترجمةو ف"،بتأنيًثكاحدة،كلعٌميااألنسبي
 لمسياؽ.

 .456(،ترجمة297(العراًقي،ذيؿالًميزىاف)ص:(7
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 :حمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أبيوومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ابفي فيوقىكؿ.،أبيحاتـالييعرؼكماقاؿى كلـيينقٍؿعفأبيحاتـو
 : (1)عبَّاد بف َزيد. 3

في"الميزاف":" الذىبي  .(2)"كؿجييمىيو،بًأىفعىيةاكًعىميبفيدزىبفادبٌعىقاؿى

الذىبيٌ قكؿى اؼ:،كًفي"المساًف"نقؿى ن ،اتـحىيأبًابفيهدٍيفرًلـٍ:(3)يٌاتًبىالن قاؿى"كأضى ماكا 
.(4)اكيةعىميبفيدزىترجمةًيفًذلؾىأبكهؿىقا

بي حاتـ وأحكاـ غيره مف النُّقاد، وحكـ والمقارنُة بيَف حكـِ ابِف أ ،خالصُة القوِؿ في الراوي -
 َأبيو:

أبيحاتـ ابفي فيوقكؿ،الييعرىؼكماقاؿى .كلـيينقٍؿعفأبيحاتـو

ـْ َيُكْف ِبَحا  ِفظ"/ "َوال َيْحَفظ":المطمب الثاني: قولو في الراوي "ل
افظ"يكفٍلـكقكلييـ" :"الراكمال(5)بالحى االغىمطًكثيريفىييكأحاديثىو،يحفظييعنيأف  فيمى

عندى .(6)الٌراكم"ًلتىمييفًالجميكًرغالبنايرًكيو.كتيستعمؿي

                                                           

1). أبيحاتـاستقبلالن لوابفي  (كلـيترجـٍ
 .4116(،ترجمة2/366(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(2
شائش،كىكاب((3 بالنباتاًتكالحى الفائقًة لولمعرفتًو ":لقبه كًمي ةالحافظالن اقدأبكالعٌباسأحمديك"النباتي  الر  في

كتاًب مصنٍّؼ العش اب، الز ىرٌم اإلشبيمٌي األندلسٌي مكالىـ، األيمكم الًل عبًد بف مفٌرج بف محٌمد ابف
 الذم "الحافؿ" تكفيى ، حـز البًف متعىصب ا ظاىريًّا فقيينا ككافى عىًدم، البًف "الكامؿ" كتاًب عمى بو ذي ؿ

 .1138(،ترجمة4/1125ق"ينظر:الٌذىبي،تذكرةالحفاظ)637
لـ4073(،ترجمة4/388الميزاف)(ابفحجر،لساف(4 أبيحاتـو ابفى النباتٌيًمفأف  :كىككماقاؿى ،قمتي

ألبيو، فيو"الييعرىؼ"فيكعبديالرحمًفبفأبيحاتـ،الأبكه،إذلككافى االذمقاؿى ييفًرده،كأم  القكؿى لنسبى
 يقكؿ:"سألتي ذلؾ".كمراتو أبييقكؿي يقكؿ:"سمعتي أبيو،ثـ  قكؿى إذيذكري التراجـً إليو،كعادتوفيبقيًة

ٌنو لىو،الألىًبيو.أبي"،فقاؿكذا.كأماكا  أٌفالقكؿى ىنا،فالظاىري  لـيفعؿذلؾى
بحافظ"،بدكفاألل(كعبارةي(5 كالبلـ،ابًفأبيحاتـكانت:"ليسى عمييااأللؼي مٌمالكدخؿى ًؼكالبلـ،كىيأشد 

مصطفى كينظر: غالبنا. الكماًؿ نفي بيا ييرادي التي كالتمييًف التجريًح ألفاًظ مف فكبلىما حاؿو أٌم كعمى
 (.484إسماعيؿ،شفاءالعميؿ)ص:

 (.4/343،356(محمدسبلمة،لسافالمحدثيف)(6
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كاإلييىاـ"القط افابفيكقاؿى يقاؿيقدٍ"ىذا:ارةالعبىذهتفسيرًفيالفىاًسٌيفي"بياًفالكىىـً
.(1)مٍنو"أحفظيغيريهًلمىف

الراكمفيالحفظً الكماًؿعفذلؾى اللعبدبككًفغيرهأحفظمنو.كقاؿى،فىكأن ويريدينفيى
يكفى،"ىـعندىبالحافظًليسى":بياكلفظوـ،الحاكًدأحمىأبك:لياواستعماليكثريىفم كمًالجديع:"

عمىاداللتيىمفذكرتيمابياعنييىكقدٍثيف،المحدٌنقادًمفومىتقد مفعبارةىبذلؾىصمخٍّيي
ـىٍكالكىفظًالحًسكءًبسببًماكًالرٌلحؽىذمالٌعؼالضٌىعنىماكربٌلمراكم،المتكسطةًالمنزلةً
.(2)"اكثيرنيككفيكقد،ميبلنقىوحديثًفيذلؾىأثرىيككفيكقدٍطأ،كالخى

ابًفأبيحا اًفظ"كقكؿي يىكٍفًبحى ـٍ تـفيالراكممحٌمدبفعبًدالٌرحمفبفأبيليمىإٌنو"ل
:"ميؤٌدينا" إٌنوكافى قاؿى األخيرى الثكرٌمفيوفإف  سفيافى أٌنيماييرجاءىفيتفسيرهلكبلـً افيدى،كالظاىري

حفًظو سكًء بسبًب لحقىو الذمقد خطئو،الض عؼى ضبًطو،ككثرًة ى،كخٌفًة فإف  الراكمكافى ذا
القضاء يتكلى أٍف قبؿى الخطأ،ضابطنا كثيرى صارى تكليو سيئكبعدى مف، البد  جدنا. الحفًظ

.-كالليأعمـ–اعتضاًدحديًثولييقبؿ

ـْ َيُكف ِبَحاِفظ":   المقصد األّوؿ: قولو في الراوي "ل

اتـىذهالعبارةىفي أبيحى ابفي  يمىلَ  بوأو  ،يمىلَ  يبأ بف مفِ حالرّ  بدِ عَ  بف دمحمَّ : "كقٍدقاؿى
 ،مفةكُ  بف ابَ جَ حْ جَ  ينبَ  حدُ أ ثـ ،الحالجُ  بف حيحةأُ  بف يؿمَ بُ  بف داودُ  واسمُ  قاؿويُ  ،ارسَ يَ  واسمُ 
 ،يّ وفِ العَ  ةَ طيَّ وعَ  ،عافِ ونَ  ،يّ عبالشّ  فعَ  وىرَ  .وفةالكُ  يقاضِ  ،يّ كوف ،يّ نصارِ األ  الرحمفِ  عبد أبو
 سفيافُ  :وعنْ  روى .نومِ  فُّ سَ أ يوَأخ وابفُ  يسى،عِ  بف اللِ  عبدِ  يوأخِ  وابفِ  ،يسىعِ  خيوأو 

 ،يعكِ وَ وَ  ،دةائِ زَ  يبأ وابفُ  ،ريِ سْ مُ  بف يّ وعم ،يسوقَ  ،يؾرِ وشَ  ،يجرَ جُ  وابفُ  ،عبةُ وشُ  ،يّ الثورِ 
ـى .(3)"ذلؾ يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  .يـعَ نُ  وأبو ،موسى بف اللِ  وعبيدُ  فيأثناًءترجمًتواإلما كذلؾى

ال  ،ُمسدَّد أنا ،َيحيى بف محمَّدُ  نا ،الّرحمفِ  عبدُ  ": "حّدثناثكرٌمفيتقدمىًتو"لمجرًحكالتعديؿسفيافى

                                                           

 (.4/336ـكاإًلييىاـ)ى(ابفالقٌطاف،بيافالكى(1
 .(590-1/589الجديع،التحرير)((2
ىذاالمكضع.1739(،ترجمة7/322الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،((3 اتـمرةنقبؿى أًبيحى كقٍدترجمىوابفي

في66(،ترجمة1/151الجرحكالتعديؿ")"في شعبةىبناقمًةاآلثاًرككبلًموفً" ،كذلؾى مفعمـً ييـمىاذيكرى
.،كاكتفىبنقًؿقكًؿشعبةىفيو"محم دبفعبًدالٌرحمًفبفأىبيلىيمىىفقاؿ:"عمىحركؼاليجاء"،
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 أبو قاؿ.ُمَؤِدًيا"ليَمى أِبي ابفُ  كافَ : َسعيد بف ُسفيافُ  لي قاؿَ  َسِعيد: بف َيحيى لي قاؿَ  اَؿ:ػػػػػػػق
 .(1)بَحاِفظ يكفْ  لـْ  أّنو َيعني محمَّد:

                                                           

ا،ففي"((1 أبيوأيضن د "،فيكبلـً ابًفأبيحاتـلمفظًة:"ميؤى تفسيري ،ترجمة(4/84الجرحكالتعديؿ")كقدجاءى
اًرٌم...حدٌسىعدبفسىًعيدبفقىيسبفعىٍمركاأل،قاؿ:"370 أبييقكؿ:نصى سمعتي الٌرحمف،قاؿى ثناعبدي
 سىًمعاسىعد ييؤٌدممىا يىحفظ، ال كافى أٌنو يعني محٌمد: أبك قاؿى ميؤٌدم، األنصارٌم سىعيد بف كستأتي–".

الراكم ىذا بعدى فيو كاألقكاؿ سعيد، -ترجمةي .( كالتعديؿ الجرح غيندىر، ترجمًة ترجمة7/221كفي ،)
ق1223 ، "محٌمد أبيعٍفااؿ: سألتي قاؿى الٌرحمًف، عبدي نا الل... أبكعبًد عفرغيٍندىرالبىصرٌم، بفجى

عفرغيٍندىرفقاؿى في"لسافالمحدٍّثيف":محم دبفجى ًديًّاكفيحديًثشيعبةىًثقة".كقاؿى ميؤى صدكقنا،ككافى كافى
ي5/208) ـٍ ل غيندرنا إف  أفييقاؿ: يصح  "فىيىٍؿ فيشيعبةى،( ميتقفه فىغيندىرثقةه نىعىـ، فىالجكاب: اًفظ؟، كيفبحى

ٌنماًبسبًبًصحًة بسبًبالًحفًظ،كا  ذلؾى كلعنو،كلكٍفليسى الٌنقاًدفيشعبةىعمىسائًرمىٍفرى كفٌضموأكثري
( الكماؿ" "تيذيب في المزم  قاؿى لكتاًبو؛ ضبًطو كقكًة تقىاًنيا كا  "كقا8-25/6الكتابىة الحسًف(: أبك ؿى

غيًره أكتٍبمفأحدو ـٍ سنة،ل شعبةىعشريفى غيندرنايقكؿ:لزمتي نبؿ:سمعتي اعفأحمىدبفحى المىيميكنٌيأيضن
في يىفعؿىذا".كقداختمؼى أحمدي:أىحسبويمٍفبىبلدىتوكافى عٍنوعرضتيوعمىيو؛قاؿى إذاكتبتي شيئنا،ككنتي

"،ضبًطىذهالكممًةفىمنيـمفقاؿى فىاعؿًمفإٌنيابالتخفيؼلمداؿ،معىإسكاًفالكاكأم"ميكدو مىأن يااسـي عى
 ابفي قاؿى "أد ل". لمفعًؿ فاعؿو اسـي أٌنيا عمى " دو أم"ميؤى الداؿ، كتشديًد باليمًز مفجعمىيا كمنيـ "أىكدىل"،

ففيىا،أىمىىالؾ،(:"كىاٍختمؼًفيضبطىىًذه3/34"بىيافالكىٍىـكاإلييىاـ")القٌطاًففي مفييخى الم ٍفظىة،فىمنيـٍ
فيسعدبفسعيد أباحاتـقاؿى أف  بعدمانقؿى القٌطاًفذلؾى ابفي ًمٍنييـمفيشٌددىا،أىمحسفاأٍلىدىاء"،قاؿى كى

 العيد، دقيًؽ ابفي قاؿى كمثمو بالتخفيؼ.!، " "ميكدو فاألنصارٌم: ابفسعيد سعد فيترجمًة الذىبي  يفقاؿى
فيضبًط2/120"الميزاف") دىقيؽالًعيد:اختمؼى شيخنىاابفي "،قاؿى اتـ:سىعدبفسىعيد"ميكدو أبكحى (:"قاؿى

 :كقعتكممةي"مكد"،بغيًرضبطو ،فمٍنيـمٍفخف فياأمىىالؾ،كمنيـمٍفشٌددىاأمحىسفاألداء".قمتي ميكدو
في"تيذيبفيطبعتي"الميزاف"،لدارالكتًبالعممٌية،كد حجرى ابًفالقٌطاًفابفي كبلـى ارالمعرفة،كقدنقؿى

في"فتحالميغيث")3/471التيذيب") الٌسخاكم  صيغةو2/298(،كقاؿى الٌصيًغ،فريب  (:"ككىذايىنبغيتأٌمؿي
في اختًمؼى فإن يا " كىقكليـفبلف"ميكدو إلىاختبلًؼضبًطيىا بالٌنظًر فييىا األمري فمنييـمفيىختمؼي ضبًطيىا

.كمنيـمٍفيشٌددىامعاليمزهأم في"الصٌحاح":أكدىلفبلفأم:ىىمؾفىيكميكدو ييخففيىاأم"ىالؾ"،قاؿى
عفأبيالحىسفابًف نقبلن التيذيًب" مف"مختصًر األنصارٌم سىٍعد شىيخيفيترجمًتو أفادىه حىسفاألىدىاء

اختمؼى فقد كعميو دقيؽالقىٌطافالفىاًسٌي". كابًف القٌطاًف، كابًف أبيحاتـ، ابًف بيفى " دو "ميؤى لفظًة فيتفسيًر
الراكم الراكماليحفظ،بؿييؤٌدمماسمع،كاألخيراًفيريداًفبمعناىاأف  إٌنيابمعنىأف  العيد،فاألكؿقاؿى

ابًفأبيحاتـليا،إذقدذ ىكتفسيري الراجحى األداء،كالذميبدكأف  أبيومرةن،حسفى معناىافيكبلـً كرى
بف كالراكمسعد سىمع، ما بؿيكتفيبتأديًة الراكماليحفظ، أف  بيىا يريدي سفيافالثكرٌم، فيكبلـً كمرةن
سيءىالحفًظجدنا،كأٌماغيندىرفتقٌدـ بعدىتكليوالقضاءفكافى أبيليمىفضٌعؼى سعيدسيءيالحفظ،كأٌماابفي

يعتمدي الحفظأٌنوكافى نسبيًّا-عمىكتابوالعمىحفظو،إذفيجتمعيفيثبلثًتيـعدـي ٍفكافى ،لكٍفىؿ-كا 
= 
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 الراوي: أقواؿ النقاِد في  -

اعنك،"ىيمىبىلىأامفابفًفظنحًاأسكأىأحدنيقكؿ:"مارأيتيشعبةيكافى نيأفػادى":قاؿوأيضن
عػف،ابيىًشػبػفيٌكعمػ،وبيػأىعػفحمفًالػرٌعبػديكركل،(1)"كبػةقميمىيًىػافػإذىأحاديػثىليمىيأبًابفي
حػديثًكفػىيا،ػػػػػػػػالدنىػؿًأوػػػػػػػػػػػػػفقىأكػافى:فقػاؿليمػىيبػأابػفيزائدةىعندىكرىذي":قاؿىكنسييبفأحمد
ـيأذاؾى:قاؿىيابشًبفيٌعم ،وعنركميىالزائدةيكافى:يكنسبفأحمديقاؿك،نانفسًأفيالناسًعم

بػفمحٌمػد،(2)و"حديثىػتػرؾىقػدككافى العب ػاسي ػارًالميىمىػعٍيىبػفحيػىيىعػف،كقػاؿى لػي،بيٌحى :قػاؿى قػاؿى
ثهزائػػدةي: ػػٍنييـتػػركًالىثىػػبلى ـ ،عى ػػٍنييـتػػركًالىثػػ ػػبػػفحيػػىيىكػػافىكقػػٍد،(3)"ليمػػىأبػػيبػػفاكعػػد ،عى عيدسى

معيفى،(4)وفضعٌيي نبىػؿ،كيىحيىػى"ًحب ػاف:ابػفيكقػاؿىكأحمديمػرات؛،كقدجٌرحوابفي تركػوأىحمػدبػفحى
معيفي،(5)"بفمىعيف ابفي يثىمىةكافى نيػدابػفكقػاؿ،(6)"اؾذىبًػلػيسىقػكؿ:"كفيركايًةابًفأبيخى :الجي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دقيًؽالعيد؟فىيىذاماالييجزـي القٌطاًف،كتبعوابفي األداءكماأرادابفي حسفى منيـإٌنوكافى كاحدو فيكؿٍّ يقاؿي
ٍف-ضعفاءيفيالًحفظ–بو،كالييسٌمـ،إٍذىيـ كىصفيـ،كحتىكا  مفذلؾى كانىكاييؤٌدكفمايسمعكف،فىيٍؿيىمزـي

مفككنيـ افيضبًطيـ،كبالتاليفيأداًئيـ،أكىؿيمزـي قدحن بحيسًفاألداًء،مىعسكًءحفًظيـالذميستمزـي
لك كغيره،بحيثي غفمةو،أكخطأو،أكسىيكو أٌنيـيؤٌدكنىوكماسمعكهتمامنا،دكفى مايسمعكفى اعتبرنايؤٌدكفى

إٍفحٌدثكا حافظيفى ككنيـضابطيفى ابًفالقٌطاًفبحسًفأدائيـيستمزـي ركايتيـبركايًةالثقاًتكافقتيىا؟!.فقكؿي
 تفسيرى إف  ثـ  الحفظ!. بسكًء لىيـ ككصفيـ بضبًطيـ، الٌنقاًد معظـً معطعًف يتعارضي كىذا مفحفظيـ،

تفسيرً أكلىمف أبيحاتـ ابفي كىك المتقٌدـ ليسى أبيو لكبلـً أبيحاتـ ابًف تفسيري كافى كلك المتأخريف،
افيماضٌمنوكتابىو مفسؤالوألبيو،كرجكعوإليوكثيرنا،خصكصن ـى م المىاعي لنٌبيوعميو،خصكصن –بصكابو

فيىذااالختبلًؼ،فميراجعفي:لسافالمحٌدث-كالليأعمـ الشيخمحٌمدخمؼسبلمةالكبلـى يف.كقدأطاؿى
الجرح5/207-214) عمـ في "مباحث في سعد عمي قاسـ الدكتكر كبلـً بمراجعًة ا أيضن بأسى كال ،)

 (.57كالتعديؿ")ص
 (.7/322،ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)480(،ترجمة1/162(البخارم،التاريخالكبير)(1
 (.7/322(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
3 قا( كذا حٌبا( ابف ؿى في )ف، في2/252"المجركحيف" كزادى الٌدكرٌم(، ركاية معيف، ابف تاريخ مكسكعة

.1346(،ترجمة1/195) ،فمستي سىفه آًؿابًفأىًبيلىيمىىحى أىبيلىيمىى،فىبىيًنيكبيفى زائدةىقاؿ:"أٌماابفي أف 
ا:العقيمي،1346(،ترجمة1/195أىذكريه".ينظر:محمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف) .كينظرأيضن

 (.4/77الضعفاءالكبير)
(.7/322(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
(.2/251)مرجعسبؽذكرهابفحباف،((5
(.7/322)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(6
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،(1)"الحػديثفػيًبثىبػتوكػافمػا:فقػاؿالحػديث؟فػيثىبتنػاكػافىػؿلىيمىػى،أىبػيابفعفيىحيىىسيًئؿ
إليؾى ليىحيىىبفمىعيف:زكرياأىحب  ،كقاؿالد اًرمي:قمتي ًإلػيى أىكابفأبيلىيمىى؟فقػاؿ:زكريػاأىحػب 

ػعيؼهفيكؿشيء،ابفأى بػفسىػعدزاد:"،(2)"بػيلىيمىػىضى ـى كقػاؿى،(3)"ركايتػوفػيكفػيركايػًةإبػراىي
بػدالػر حمىفديمحمٌ مػدبػفعى عندهميحى يىحيىىبفمىعيف،كذيًكرى بػفابفعيثمىافبفأىبيشىيبىة:سىمعتي

مػػدبػػفسػػالـ أىبػػيلىيمىػػى،كميحى
ػػعيفىيًف.ػػػػػػػػػػػػػفق،؟(4) ػػػػػػػػػػػػػةبػػفصػػاًلح:سىًمعػػػػػػػػػػػػكقػػاؿميعاكياؿ:كانػػاضى تي

مػػػػػػػػػػق،يىحيىػػػى الحػػػديثًػػػػػػػػػػػػػاؿ:ميحى ػػػعيؼي بػػػدالػػػر حمىفبػػػفأىبػػػيلىيمىػػػى،ضى بػػػفاأىحمػػػديكقػػػاؿى،(5)"دبػػػفعى
سىػػفً بػػدبػػفالحى ب ػػارعى ػػدثنا":الجى ػػدثنامىعػػيف،بػػفيىحيىػػىحى فػػصأىبػػكحى لىيمىػػى،أىبػػيابػػفعػػفاألىب ػػار،حى
مػػػا:قػػاؿتىسػػأىليو؟:كقػػالكاذاؾ،أىنكػػػركاأصػػحابوفكػػأفيسػػألني،فجعػػػؿعىطىػػاء،عمػػىخمػػتيد:قػػاؿ

ـيىػػكتينكػػركف، ػػاككػػافلىيمىػػى،أىبػػيابػػف:قػػاؿمنػػي،أىعمىػػ ،عالمن جٍّ ػػج فقػػدبػػالحى سػػبعيفعمػػىزيػػادةحى
ة، قػاؿ:ؿكيقكرمضافشىيرفيالماءيشربكرأىيتيوسنة،مئةنحكابفماتيكـككاف:قاؿحج 
بػػػػػػػػػػػػاسابػػػػػػػػػػػػف أطعػػػػػػػػػػػػـأف(6)چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎڈ ڈ ژ ژ ڑچ :عى

ػػدثنا:يىعمىػػىأىبػػككقػػاؿ،(7)"المسػػكيف ػػدثنامىعػػيف،بػػفيىحيىػػىحى فػػصأىبػػكحى أىبػػيابػػفعػػفاألىب ػػار،حى
مػا:قاؿتىسأىليو؟:قالكاذلؾ،يكرىكفىوأصحابيفافكني،يسأليفجعؿىعىطىاءعمىدخمتي:قاؿلىيمىى،
ػ.(8)"منيأىعمىـيىكف،تينكرك مػرةوعٌكقدضى ػاغيػرى ػفوأحمػديأيضن يىرضى ـٍ فػركلابنيػوعبػديالًل،(9)و،كلػ

فيػػوحديثػػوحديثػػو،مػػفلينػػاإحػػبٌأوفقييػػككػػافى،الحػػديثمضػػطرب،الحفػػظسػػيءىكػػافعنػوأن ػػو:"

                                                           

.78(،ترجمة279-2/278محمدعثماف،مكسكعةتاريخابًفمعيف)((1
.72ترجمة(،2/188المرجعالسابؽ)((2
(.4/99العقيمي،الضعفاءالكبير)((3
أب((4 يىحيىبفسىعيدكعبديالرحمًفبفمىٍيدماليحػػػػػػػػػػػدٍّثىافعٍنو،قػػػػػػػاؿى ك"محٌمدبفسىاًلـأبكسىٍيؿالككًفٌي.كافى

لىوالفىرائضعىفٍ يحيىبفمىًعيفييٍمًميعمىقرابةو يثىمىة:رىأيتي ،عىٍفمحٌمدبفبكربفأبيخى يًزيدىبفىاركفى
أبكمحٌمد:معنىاهعنًدمأٌنوفي :دىٍعوفإٌنواليىدرم،قاؿى لوياأبىازكًرياأىخىصصتىوًبيذا؟،قاؿى سىاًلـ،فقمتي

 ا". فىاًرضن كافى سىاًلـ بف محٌمدى ألٌف ؛ حاالن أحسفي الفىرىائًض حاتـ، أبي ذكرهابف سبؽ (،7/272)مرجع
.1482ترجمة

(.4/99البخارم،الٌضعفاءالكىًبير)((5
.[184(]البقرة:(6
(.7/393ابفعدم،الكامؿ)((7
(.7/393)المرجعالسابؽ((8
 (.4/99(العقيمي،الضعفاءالكبير)(9
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ػػ(1)"اضػػطراب بػػفسى ـي عنػػو"عٍ،كركلإبػػراىي الييحػػٌدثي أحمػػدى:"كػػافى بحديثػػو""كال،(2)دأف  ،(3)يىحػػتج 
فػي"الثقػاًت"بينىماجعمىو ـ زاد:"قػةثًصػدكؽهكقػاؿ:"،الًعجمي  ككػافى،ةن سيػاصػاحبىككػاففقيينػ".ثػ

ػػػعالً المقػػػرآفئنػػػقارًككػػػافى،الحػػػديثًاجػػػائزىصػػػدكقن ػػػةأن ػػػو:"،(4)"وابًػػػمن رعى لػػػيسى،صػػػالحهكرألأبػػػكزي
اءىفسىػبالقضػاءًؿىغًشيػ،الحفػظًيءىسػكػافن،والصػدؽمحمٌػ:"أٌماأبػكحػاتـفقػاؿ،"يككفامى(5)قكلأب

ىكك،وبًحتج وكالييحديثيكتبييي،طأالخىيوكثرةيعمىنكريمايينٌإ،بمفالكذًيءوشبًتيـياليي،(6)وحفظي
ػػكحى ػػقربىأمػػا(7)اةطىػػرٍأىاجبػػفج  أبػػكحػػاتـ:"،كفػػي"الًعمىػػؿ"،(8)ا"يمى كغمٌػػ،(9)"فػػظالحًيءىسػػقػػاؿى ظىابػػفي

وفقاؿ:" طىأالفىاحشكىىـالكثيرًحٍفظالرىًدمءكىافىحٌبافجٍرحى ـالت كىىٌعمىالش ٍيءيركمخى

يحدٍّ نىػاًكيرالفىكثػرافبىالحٍسػعمىثيكى بًػاٍلقىًكمٌلىػٍيسىكىػك"،(10)"التٌػٍرؾفىاٍسػتحؽ ًركىايىتػوًفػيمى
ػػًديثًفػػي ػػدٌمفػػي"الضػػ،(11)"الحى عى دىهابػػفي قػػاؿ:"كلػػو،عفاًء"كىأكرى ـ  بػػبعًضحديثػػوثػػ حػػديثهكحػػٌدثى
ػػفركمكيىػػ،سػػخهكنيكثيػػره ػػعػػفيػػربىالز أىبًػػيعى بػػديليمػػىأىبًػػيابػػفعػػفًيركييػػاكثيػػرةنأحاديػػثىابرجى عى
ػعىكيػركم،ربحىبفاالسبلـً بػدًمى كيػركم،عيسػىٍبػفمختػار،عػًفابػفأىبًػيليمػىنسػخةالسػبلـعى

                                                           

 .862(،ترجمة2/411(،أحمد،الًعمؿكمعرفةالرجاؿ)7/322الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،((1
 ،نفسالصفحة.سبؽذكرهمرجعي،(العقيم(2
،نفسالصفحة.عالسابؽالمرج((3
ا:((4 أيضن كأضاؼى ابًفأًبيلىيمى،ككافى حمزةييىقكؿ:إٌنماتعٌممناجكدةىالقرآًفعندى ميو،ككافى "قرأىحمزةيالٌزٌياتعى

جميبلن ككافى ، بقمـو كأخىطٍّو الناًسلمصحؼو ًمفأنقًط ككافى اهمفأىحسًبالٌناس، استقضى مٍف كأكؿي ، نبيبلن
ًلبنيأمٌية".عمىالككفًة الثٌقًفٌيعامؿه .1618(،ترجمة2/243معرفةالثقات)العجمي،ييكسؼبفعمرى

ـ".3/967(ككقعٍتعندىالذىبي،تاريخاإلسبلـ)(5  ("بأىقكى
في"معرفةالثقات")(6 العجمي  الا("كاف2/246(قاؿى أبيلىيمىكليى كليىولبنيالعٌباسبفي قضاءىلبىًنيأمٌية،ثـٌ

كعميكعبداللكأي أبكهعبديالٌرحمفيركمعفعمرى فقيينامفتينابالرأم،ككافى معابفككافى خرجى بىٌي،ككافى
بً اة)األشعًث،كقتؿى يؿ".كينظرمفأخبارهعند:ككيع،أخبارالقضى  (.4/573ديجى

ذىاقاؿ:اجبفأىٍرطىاة،أبكأى(حج (7 حديثيو،كا  عفالضعفاًءييكتبي أبكحاتـ:"صدكؽ،ييدلسي ٍرطىاةالٌنخًعٌي.قاؿى
يىسمٍعمفالٌزىرٌم،كال ـٍ بحديًثو،ل الٌسماع،كالييحتج  فيصًدقوكحفًظوإذابي فى الح،الييرتىابي حٌدثنىافيكصى

ٍرعىة: زي أبك قاؿى ًعكرىمة. ًمف كال عيٍركىة، بف ىشاـ كالتعديؿًمف الجرح حاتـ، أبي ابف مدٌلس". صدكؽه
 .673(،ترجمة3/154-156)

 (.7/322(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(8
 (.2/115ابفابيحاتـ،عمؿالحديث)((9

 .918(،ترجمة2/251(ابفحٌباف،المجركحيف)(10
 .525(،ترجمة92(الضعفاءكالمتركككف)ص:(11
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أذكػػرمػػفأحاديثػػوإالٌكلػػـٍ،ثمػػواحمًبىػػكعػػفعطػػاءبػػفأىبًػػيرى،أحاديػػثفأىبًػػيليمػػىعػػفنػػافعبػػا
شيػٍعبىةيسػتدؿ  ػعىسػكءحفظػوالقميؿ،كىىككماقىاؿى مىػىأكثػرهكلػـأذكػرهألجػؿالطػكؿ،كىىػكمى بيػاعى

قيٍطًنيٌكقاؿ،(1)"يكتبحديثو ػلػيسىكمرةنقػاؿ:"،(2)"فظالحًءىيٌسىكافى":في"الًعمؿ"الد ارى ،(3)"ظافًبحى
الحػػديثً ػػا:"،(4)سىػػيءيالًحفػػظ"،كفػػي"الٌسػػنف":"ضػػعيؼي ،(5)"ـىٍالػػكىكثيػػري،فػػظًالحًمءدًرىكفييػػاأيضن

 شػاىيففػي"الٌضػكترجمى،(6)"يءشىوحفظًفيثقةه":قاؿكفيمكضعو كقػاؿ:،عفاًءكالكػذابيف"وابفي
البييقػػٌي:"،(7)"كمالقىػػبػػذاؾىلػػيسى" ،اكثيػػرنءىخطػػييفىعطػػاءعػػفركلإذاصػػةكخاالػػكىـكثيػػركقػػاؿى

فػػي"اإلرشػػاًدإلػػىمعرفػػًةعممػػاًء،(8)"وٍقػػالفًفػػيومحًمػػبػػرًكًمػػعقػػؿًالنٌأىػػؿيفوضػػعٌ كجعمىػػوالخميمػػي 
فػػي"ًديػػكاًفالٌضػػعىفىاء"،(9)الحػػديث" بينىمػػافػػي،(10)"فػػظالحًءيٌسىػػصػػدكؽ،كقػػاؿ:"،كعػػٌدهالػػذ ىبي 

ـيكفػػي"التػػاريخ":"،(11)"عػػبلـاألىحػػدأى"الكاشػػؼ":" كعػػٌدهفػػي،(12)و"زمانًػػفػػيكميقًرئييػػا،الككفػػةًعػػاًل
قىاًضييىاالكٍكفىًة،ميٍفتي،اًإمىامن،"األعبلـ":"عبٌلمةن ػاكثيػرنا"،(13)"كى فيو:"كبلمن أف  الييثمي  كذكرى

(14)،
إٍفشػػاءىاللي،كمػػرةنقػػاؿ:"سػػيءيالحفػػظً فتعقبػػوا،(15)"-تعػػالىى–كحديثػػوحسػػفه بأٌنػػو:"غيػػري أللبػػاني 

                                                           

 (.7/398)(ابفعدم،الكامؿ(1
 (.3/186،277الدارقطنٌي،الًعمؿ)((2
 (.6/210)المرجعالسابؽ((3
 (.1/452سنف)ال،الدارقطني((4
 .(3/306(الدارقطني،الٌسنف)(5
ىذامف"سنىنو")((6 الدارقطنيٍّ قكؿى ،بتحقيؽعادؿعبدالمكجكد،كعمي440(،عقبحديث1/305كقدأثبتي

المعتمدًةمعكض،طبعةدارالمعرفة، كليستىيالمعتمدةلدٌم،إٌنماقدسقطتمفطبعًةدارالرسالًة
 كبلـي كفييا المعرفًة، طبعة في اعتيمدٍت التي النسخةى كلعؿ  كغيره، األرنؤكط، شعيب بتحقيؽ لدٌم

 .-كالليأعمـ–الدارقطنٌي،لـتكٍفمعتمدةنلدلدارالرسالةفيتحقيقيا
 .580(،ترجمة169أسماءالضعفاءكالكذابيف)ص:(ابفشاىيف،تاريخ(7
 .(5/170البييقي،السنفالكبرل)((8
 .249(،ترجمة2/550(الخميمي،اإلرشادفيمعرفةعمماءالحديث)(9

 .3821(،ترجمة360(الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:(10
 .5000(،ترجمة2/193(الذىبي،الكاشؼ)(11
 .387(،ترجمة3/967ـ)(الذىبي،تاريخاإلسبل(12
 .133(،ترجمة6/310(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(13
 (.2/213)(الييثمي،مجمعالزكائد(14
 (.3/238)المرجعالسابؽ((15
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المػردكد الٌسيءىالحفًظحديثيومفقسػـً فػي"المصػطمح"،مستقيـ؛ألف  ػا،كمػاىػكمقػرره كخصكصن
:"،(2)"لمحافًظابًفحجر(1)في"شرًحالٌنخبة" العسقبلني  .(3)"اجدًّالحفظًءيٌسىصدكؽهكقاؿى

                                                           

الحافظيفي"شرًحالنخبًة")ص:((1 مفأسباًبالط عًففيالراكم،24قاؿى العاشري (:"كسكءالحفًظ،كىكالسببي
مف بو لمراكمفيجميًعكالمرادي ا الزمن إفكافى كىكعمىقسميف: عمىخطًئو، إصابًتو يرٌجحجانبي لـ

أك لكبًره، إٌما عمىالراكم، طارئنا الحفًظ سكءي أككافى عمىرأمبعًضأىؿالحديث، فىييكالشاذ  حياًتو،
يعتمدىافرىجعىإلىح فًظوفىسىاء،فيذاىكالمختًمطلذىاًببصًره،أكالحتراًؽكتبو،أكعدًميىا،بأٍفكافى

حديثوحسننااللذاًتو،بؿ فكقوأكمثمو،الدكنىو،صارى ...كمتىتكبعىالسيءيالحفًظبمعتىبر،كأفيككفي
منيـاحتماؿككًفركايتوصكابناأك كاحدو باعتباًرالمجمكع،مفالمتابىًع،كالمتاًبع،ألٌفمعكؿ  كصفيوبذلؾى

 عمى صكاب، غيرى سكاء، مفحد  الجانبيفى أحدي رجحى ألحًدىـ مكافقةه ركايةه المعتبىًريف جاءتمف فإذا
محفكظ،فارتقىمفدرجًةالتكقًؼإلىدرجًةالقىبكًؿ الحديثى عمىأف  ذلؾى -االحتماليفالمذككريف،كدؿ 

أعمـ لذ-كاللي الحسًف عفرتبة فيكمنحطٌّ القبكًؿ إلىدرجًة كمعارتقاًئو بعضيـعف، تكقؼى كرٌبما اتو،
الحسفًعميو". إطبلًؽاسـً

الدكتكرماىرالفحؿفي"الجامعفيالعمؿ )قاؿى قد(:6-2/5كالفكائد" راكو مىا حديثو فيسنًد كافى "إذىا
الٌراكمالسيءىالحفًظقٍدحفظىحديثىو تيكجٍدقرينةهداٌلةهعمىأف  ـٍ بسبًبسكًءالًحفظ،كل -ضيعٍّؼى كأٍفتككفى

أكشكاىد بالحديًث-لومتابعاته ييعمؿي د،كالييعمؿًبوإاٌلحيثي فيوسٌيماإذاانفرى ييتكقؼي ىذاالحديثى فإف 
ميختؿالٌضبط الذميركيوراكو الحديثى ألف  الٌضكابطالتيقٌررىاالعمماءيلمعمًؿبو.كذلؾى الٌضعيؼ،كحسبى

شرطناًمفشركًطالصٌ قٍدفقدى البحًثكالٌسبًرأف  قىدكجدنىاخبلؿى لسكًءحفًظو،كى كىًموًفيوقائـه حًةفاحتماؿي
 العمماًءقداحتٌجكابأحاديًثبعًضالٌضعفاء،كىيمخالفةلركايًةالثٌقات،فقٍديىرلإماـهمفاألئٌمةأف  بعضى

لىو يىجدى كأٍف طأ فيومفالخى ـى الحديثكسًم ىذا حفظى الٌراكمقٍد ـٍ أىكل بالٌراكم، ييقكٌيو،أكييحٌسفالٌظٌف مىا
منومىا-يٌطمععمىركاياًتالثقات بالحديًثالضعيًؼاٌلذماليىجدفيالباًبأحسفى كىكًمٌمفيىرلالعمؿى
ييجمععمىترًؾرىاكيو ـٍ سببنامف-ل العمؿبوآخركفكافذلؾى الحديث،كترؾى بيذا البعضي فإذىاعمؿى

 أسباًب الضعيؼي يىركيو ما كؿ  فميسى صكابنا، الثقةي يركيو ما كٌؿ ليسى أف  ا ككمى الفقيىاء. بيفى االختبلًؼ
الدكتكر: قاؿى كذلؾى : قمتي الخطأ". في الضعفاءي يقع ككذلؾى الضعفاء، أحاديًث بعضي تصٌح فقد خطأ،

يقعبعضالثقات يقعالضعفاءيفيالخطأ"،كلعٌموقصد"ككذلؾى فيالخطأ".كتراجعشركطيالعمؿ"ككذلؾى
 (.232بالضعيًؼعند:محٌمدعىجاجالخىطيب،أصكًؿالحديث)ص:

 (.2/657معجـأساميالركاة)شكككاني،كالمٌحاـ،((2
فيوفي:ابف6081(،ترجمة493التيذيب)ص:(ابفحجر،تقريب(3 أقكاؿو ا،كمزيدي ،كتنظرترجمتوأيضن

( الكبير الطبقات 8/478سعد، ترجمة البخارم،3416(، ،( الكبير 1/162التاريخ ترجمة ،)480،
،1653(،ترجمة4/98،العقيمي،الٌضعفاءالكبير)2045(،ترجمة1/516الكنىكاألسماء)مسًمـ،

(،7/390ابفعدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)،339(،ترجمة185المراسيؿ)ص:ابفأبيحاتـ،
 الج1663ترجمة ابف ،( كالمتركككف الضعفاء 3/76كزم، ترجمة الكماؿ3072(، تيذيب المزم، ،

= 
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زيػػادًة"جػػدًّا فػػي"اإًلرككقكلػػودكفى األلبػػاني  عمػػى،(1)كاء"ذىػػبى األلبػػاني  كقػػدعمٌػػؽىالشػػيخي
ػعًؼالمطمػؽً حديثىػومػفرتبػًةالض  الييخًرجي فقاؿ:"كذلؾى ابًفحجرى ػعًؼ،حكـً ٌنمػامػفرتبػًةالض  كا 

األلبػػانٌي:"،(2)الشػػًديد" قػػاؿى قػػاؿ:"،(3)"وحفًظػػلسػػكءًضػػعيؼهكفػػيمكضػػعو فٍكفػػيثالػػثو يفػػكػػافىكا 
وكمخالفتًػ،كالمتػكفاألسػانيدًفػىخطئػوككثػرةً،حفظػولسػكءًالركايػةًفػىضػعيؼهيػكفى،اكبيػرنقوالفً

عيؼ"،(4)"فييااظىالحف  :"ضى الحكيني  أبكإسحاؽى ػيـ،كمرةنقاؿ:"سٌيءيالحفػظً،(5)بينىماقاؿى كبعضي
جدًّا" .(7)"عيفكأربىافومىثىسنةىماتى."(6)قاؿى

، وحكـ َف حكـِ ابِف أبي حاتـ وأحكاـِ غيره مف النُّقادوالمقارنُة بي ،خالصُة القوِؿ في الراوي -
أبيو:

الًفقو في المنزلًة كبيرى اءً،كافى في،كالتفسير،كالقىضى النقادي فاختمؼى الحديًث في أٌما
عميو مجٌرحو،حكًميـ مفالتعديؿً،كتارؾو،كمعٌدؿو،بيفى حتىفيأمالمنازًؿ اختمفكا أك،كقد
بسكًءحفًظولكف،التجريًحيككف لو،كٌميـيقكلكفى الشًتغاًلوبالقضاًءمٌماأنزلىوعفكقدعرضى
االحتجاجً صدكقنا،رتبًة القضاًء كاليًة قبؿى أصًمو في يككفي ساءىفمعٌمو القضاءى كليى لٌما ـ  ث ،

كىىميو،ًحفظيو ضبطيوكثيرنا،ككثرى ضعيفناسىٌيءىالحفظً،كخؼ  الإٍفاعتضدىحديثو،فصارى كا  قيًبؿى
تيـياليي،وحفظياءىفسىبالقضاءًؿىغًشي؛الحفظًيءىسكافى،والصدؽمحمٌ.أٌماأبكحاتـفقاؿ:"فبل
حديثولمكتابًة،"وبًحتج وكالييحديثيكتبييي،طأالخىيوكثرةيعمىنكريمايينٌإ،بمفالكذًيءوشبً فجعؿى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25/622 ترجمة ،)5406( اإلسبلـ تاريخ الذىبي، ،3/967 ترجمة النببلء387(، أعبلـ سير ،
(6/310 ترجمة ،)133 )ص: التحصيؿ جامع العبلئي، ،266 ترجمة الٌدر695(، الٌساعي، ابف ،

الميصٌنفيف الٌثميففيأسماًء تيذيبالتيذيب)170)ص: ابفحجر، غاية9/301(، ابفالجزرم، ،)
،158(،ترجمة81،السيكطي،طبقاتالحٌفاظ)ص:3114(،ترجمة2/146الٌنيايةفيطبقاًتالقٌراء)

ليـاأللبانٌي)  (.659-3/656شكككاني،كالمٌحاـ،معجـأساميالركاةالذيفترجـى
 (.4/257)األلباني،إركاءالغىًميؿ((1
 (.2/657)مرجعسبؽذكرهشكككاني،كالمٌحاـ،((2
 (.4/297)مرجعسبؽذكرهاأللباني،((3
(.5/167)مرجعسبؽذكرهلباني،(األ(4
(.2/124كالباطمة)النافمةفياألحاديثالضعيفةالحكيني،((5
 (.2/81كثالمىكدكد)(الحكيني،غى(6
 (.493التيذيب)ص:(ابفحجر،تقريب(7
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الخطأ،اللبلحتجاج كثرةى ،كأنكرعميو ًبحافظكابنو يكٍف لـ : قاؿى لقكًؿ،قد فيتفسيره كذلؾى
مؤدٌ ابفأبيحاتـمكافقنالقكًؿجميكًرالٌنقادالثكرٌمفيوإٌنوكافى ـيبو–ينا.كجاءىقكؿي .-كالليأعم

 المقصد الثاني: قولو في الراوي "كاَف ال َيحَفظ":

ابًفأبيحاتـنفسو ًمفكبلـً فييعنيكتفسيرىابىٌيفه مؤدييفيكلذلؾ،حفًظوخمبلنأف 
دٍّينا".،عمًسىامى ميؤى أبيوفيالراكم:"كافى   كيرادفياقكؿي

 يابنِ  (2)وبّ رَ  وعبدِ  ،(1)حيىيَ  خوأَ  .يّ ارِ األنصَ  رومْ عَ  بف يسقَ  بف يدعِ سَ  بف دعْ سَ " كقاليافي:
 زيزِ ػػػػػػػػػالع عبدُ  :وعنْ  روى .يدزِ يَ  بف ِب ائِ والسّ  ،ؾالِ مَ  بف سأنَ  :عف روى .يّ ارِ األنصَ  يدعِ سَ 
 قاؿَ  حمفِ الرّ  عبدُ  ثناحدّ ...  ؾذلِ  يقوؿُ  أبي سمعتُ  ،ةَ أسامَ  وأبو ،يرمَ نُ  بف اللِ  وعبدُ  ،يّ دِ اورْ الدرَ 

 حفظ،يَ  ال كافَ  وأنّ  يعني :دمحمّ  أبو قاؿَ  ،يؤدّ مُ  األنصاريّ  عيدسَ  بف عدسَ : قوؿيَ  يأبِ  سمعتُ 
.(4()3)"عمِ سَ  امَ  يؤديُ 

                                                           

 .620(،ترجمة9/147(ترجمتوعند:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 .213(،ترجمة6/41)المرجعالسابؽ(ترجمتوفي:(2
 .370(،ترجمة4/84)المرجعالسابؽ((3
قىًميجفي"اإلكمىاؿ")(كذاركل(4 ابفي الرحمًفىناعفأبيو،لكفقاؿى الًمزم5/233ٌعبدي (:"كأٌماقكؿي :كقاؿى

مكدم األنصاًرٌم بفسىعيد سىعد أًبييىقكؿ: اتـ:سمعتي بفأًبيحى الرحمًف كقعتفيمطبكًع–عبدي كذا
يذكٍرىذاعٍفأىبيوإن مىاذكرىهعفيىحيى،-بدكفىمز-"اإلكماؿ" ـٍ اتـل أًبيحى ابفى أف  .فيونىظىر،كذلؾى

:ذكرىهأبيعٍفإسحاؽى،عفيىحيىبفمىع فقاؿى حجرى يفأٌنوقاؿ:سىعدبفسىعيداألنصارٌممؤدم".أٌماابفي
ابًفأبيحاتـعفأبيو،كماكقعىفي"الجرًحكالتعديؿ"3/470في"تيذيًبالتيذيب") كبلـى أكالن (،فقدساؽى

إسحا أًبيعف ذكرى كالتعديؿ" "الجرًح في اًتـ حى أبي ابفي "كقاؿى فقاؿ: عادى كلكٌنو المتًف، في بفكما ؽى
:كفيتعقًبابًفقىًميجعمى ارٌممؤدم".فقمتي مىنصكر،عٍفيىحيىبفمىًعيفأن وقاؿ:سىعدبفسىًعيداألىٍنصى
فيالراكم الذمقاؿى في"الجرًحكالتعديؿ"أف  فيالمرًةالثانيًةنىظىر؛إذالمثبتي المزٌم،كفيفعًؿابًفحجرى

ٌدم"ىكأبكحاتـ،كفٌسرىاابني الٌرحمف:"مؤى عبدي معيففالراكايةعنوفي"الجرًحكالتعديؿ":"قاؿى و،أٌماابفي
قكؿي جاءى اًلح"،كذاثـ  :سعدبفسعيدصى بفمىنصكرعٍفيىحيىبفمىعيفأٌنوقاؿى ذكرىهأبيعفإسحاؽى

أبيم قكؿى فيتعميقوعمى"الجًرحكالتعديؿ":إف  المعممي  حمدلكممًةأبيوقدسقطىمفأبيحاتـكابينو،كقاؿى
عمىالمزٌم حجرى المعممٌيمازادهابفي ذكرى مىاتقٌدـ،ثـ  حاصؿى الًمزم  قاؿ:"كذكرى كىك–النسخًة)ـ(،ثـ 

معيف مؤدمكانىتعفابًف ركايةى إف  فيالثانيًة فينسخًتو-قكلو كقعى ٌنما "كا  : المعممي  كعٌقبى يعني–،
حجر ابًف قاؿمحًققاس-نسخةى كما قميجكانٍتمختًمطةن ابًف التيكانتعندى النسخةى كلعؿ  فىتدٌبر".! قطه

المعممٌي،أكأٌنوقد قاؿى سقطهكما "اإلكماؿ"عادؿبفمحٌمد،كأسامةبفإبراىيـ.كفينسخةابًفحجرى
 نظرو لوتصحيؼي  .-كالليأعمـ–حصؿى
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 في الراوي:  أقواؿ النقادِ  -

معٌدؿو ًبسكءحفًظو:،كجارح،كالعمماءيفيومابيفى كجٌميـيقكلكفى
سىعد:" ابفي المعٌدلكف:فقاؿى ًديثًالقىًميؿىًثقىةنكىافىفأٌما ،(1)"حى ،(2)العجميٌكثٌقوككذا كابفي

شاىيف حب اففي"مشاىيًرالعكجعمو،(4)كالحاكـ (3)عٌمارفيماذكرهابفي مفمماء"مضيفنا:"ابفي
مف"الثقات"قاؿ:"ك،(5)"فظالحًمءدًرىككافىاألنصارةًمٌجً فىمذىًلؾ.(6)خىطىؤهٍشحيفٍيىلـٍفيمكضعو

.(8()7)"عيديكؿالمىؾػػػػػػػػمىسٍسمكناه

                                                           

ال"عمرك"،(1 "ابفعمر"، فيو: كقاؿى ىيالصكاب( سيأتي–كالثانيةي فياسمًو ابفسىعد،.-عمىاختبلؼو
 .2066(،ترجمة7/519الطبقاتالكبير)

 .563(،ترجمة1/390(العجمي،معرفةالثقات)(2
 .423(،ترجمة96(ابفشاىيف،تاريخأسماءالثقات)ص:(3
 (.5/233(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(4
 .535(،ترجمة99رعمماءاألمصار)ص:(ابفحٌباف،مشاىي(5
6) جاءتعندىابًفحجرى الصكابإمبلئيناأفتككف:"خىطؤه".ككذلؾى (كقعتفيمطبكًع"الثقات":"خطأىه"،كلعؿ 

 (.3/470في"التيذيب")
حٌباففيالمكضًعاألكؿ:"سىعدبفسىًعيدبفقىي(.كقدسم 6/379(ابفحٌباف،الثقات)(7 ،اهابفي سبفقيد".بقاؼو

ا،563(،ترجمة1/390كسٌماهفيالثاني:"ابففىيد"،بفاءو،كسٌماهالعجمٌيفي"معرفةالثٌقات") ."قيد"أيضن
رٌبو عبد أخيو كترجمًة ىذا، سعدو ترجمًة في كالتعديؿ" ك"الجرًح الكبير"، "التاريًخ في فإن و حاؿ أٌم كعمى

في"التاريخالكبير")،كغيرىما:"اب213(،ترجمة6/41) البخارم  (فيترجمًةأخيو8/275فعىمرك".كقاؿى
 سىًعيد "الجرحايىحيىبف في لكف يصٌح"، كال قيد، قىيسٍبف بعضييـ كقىاؿى اًرٌم: األىنصى عىٍمرك قىيسبف بف

سىعيد620(،ترجمة9/147كالتعديؿ") اقاؿ:"كىكابفي بفقىيسبف،فيترجمًةأخيويىحيىبفسعيدأيضن
قىيسبفعىٍمرك أبيحاتـ،كفياقيد،كيقاؿي:ابفي ابفي أحًدبىنيمىالؾبفالن ٌجار".!كذاقاؿى بفسىيؿ،كقيدلقبي

)"الميؤتًمؼكالمختىمؼ" )1/104لؤلىزًدٌم "األنساب" في السمعاني  أٌما بالقاؼ، ذكره فٌسمىجٌده:4/411(، )
فينسب لجدٍّأًبيسىعيد"فيدنا"بالفاء؛فقاؿى يىحيىبفسىعيدبفقىيس،ًة"الفيدٌم":"ىذهالٌنسبةيإلىفىٍيد،كىكاسـه

( آخرى اًرٌمالفىٍيًدٌم".ثـ عادىفيمكضعو (كسٌماه"قيدنا"؛فقاؿ:"أبكسىعيد،يىحيىبفسىعيد5/460بففىٍيداألىٍنصى
(،ذكرهفينسبًة"الفىٍيدٌم"2/447".لكٍففي"المبىاب")بفقيدبفقىيس...كقٍدًقيؿ:قيسبفعمركابفقىيس
اثـ  األثير:"إٌنماىكيىحيىبفسىعيدبفقىيسبفقيدبالقاًؼالبالفىاًءأيضن :كالذم"-كالليأىعمـ-قاؿابفي .قمتي

:"قيد"بالقاؼ،ك"فىيد"بالفاء، جدهاختبلفنا،بيفى فياسـً "قيدنا""كعمرك"،فالبيتحٌصؿأف  خٌطأأفيككفى خارم 
مفترجموذكرهبقاؼ،كآخريفبفاءكماتبٌيف،فيبقىأٍفنقكؿ أبيحاتـذلؾ،كبعضي بالقاؼ،بينماصٌححابفي

مفاالحتماالًتفياسًموممكنةه  .-كالليأعمـ–إٌفكبلن
الجىكزم5/233ٌكقاؿمغمطىامفي"اإلكمىاؿ")((8 أبكالفرًجابفي (:"زعـى حب افى ابفى الٌصريًفيًنٌيأف  ،كأبكإسحاؽى

حديثىوفي"صحيًحو"،كبماأسمفناه بوإٍذخٌرجى أٌنوىكنفسيواحتج  ،كذلؾى ًبو،كىكمشكؿه فيو:الييحتج  قاؿى
= 
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بفمىنصكر،عفابفً اًلح"كركلإسحاؽي :"ليسىكقاؿالدارقطني ،(1)معيفقكلىوفيو:"صى
لو:" ،(2)بلة"فيالصٌةىمرىوعفعىعميوحديثيرىنكًأي،أسوبىبً عىدٌمأف  ابفي ةصالحىأحاديثىكذكرى

ةًاألئم جممةً"فيافظ،الحىيـعىنيأبكهكذكرى،(3)"ركيويىمابمقدارًابأسنأرلكالامة،االستقىفمًتقربي
ميغمطىام–"ىرمٌالزٌعفكاكىرىذيفىالٌاألعبلـً :زادك،في"الثقات"كففيمٍخىابفيذكرهك،(4)-كماقاؿى
في،(5)"المحدثيفمفالثالثةالطبقةفيعندمكىك الذىبي  ،"ؽمكثٌكىكفيوـتكمٌمف"كعٌده

ثٍّؽ" كقاؿ:"كي
ًديثحسفكفي"المغني":"،(6) عٌدهبينما،(8)"الكاشؼ":صدكؽ"وفي ،(7)"تىاًبًعيٌالحى

الثقات" "أحدى "كقا،(9)في"السير": العسقبلنٌي: :،(10)"فظالحًءييٌسىصدكؽهؿى أف  ينٌي الحكى كذكرى
.(11)"عاتابىالمتىألجؿًوحديثيييحس فيىذامثؿى"

فى المجٌرحكف: "فًأٌما : معيفقاؿى عفابًف عيؼهيركايةو ،(12)"ضى ركلصالحي بفاككذلؾى
أبيو عف الحديث"،(13)أحمد "في زادى: عنو الًل عبًد ركايًة في،(14)كفي البخارم  كترجمو

عميو حكـو دكفى :،(15)"التاريًخ" أف  الترمذم  تكمٌالحديثًأىؿًبعضى"كذكرى بؿًقًفمًوفيمكاقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجكزم،كالٌصريفينٌيقداختمطىعمييما ابفى ميغمطىام،كلعؿ  كماقاؿى األمر؛مفتكثيقوإٌياه".قمت:كاألمري
حباففي"المجركحيف") ابفى أف  نحكماذكراهلكففيترجمة"سىٍعدٍبف462(،ترجمة1/454ذلؾى ،قاؿى

ًبخبىره".!سعيدبفأبي االحتجاجي ٍقبيًرم"؛إذقاؿفيو:"اليحؿ   سىًعيدالمى
 .370(،ترجمة4/84(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 .122(،ترجمة83كىكمكٌثؽ)ص:(الذىبي،مفتكٌمـفيو(2
 (.4/389(ابفعدم،الكامؿ)(3
 (.5/234مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((4
 (.5/233)المرجعالسابؽ((5
 .122(،ترجمة83(الذىبي،مفتكٌمـفيوكىكمكٌثؽ)ص:(6
 .2340(،ترجمة1/254المغنيفيالضعفاء)،(الذىبي(7
 1827(،ترجمة1/428)(الذىبي،الكاشؼ(8
 .215(،ترجمة5/482(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(9

 223(،ترجمة231(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(10
 .(1/218ينظر:الحكيني،بذؿاإلحساف)((11
 (.كقدسقطىفيواسـيجٌدسعد،كىك"قىيس".10/264(المزم،تيذيبالكماؿ)(12
 ،نفسالصفحة.سبؽذكرهمرجع(ابفأبيحاتـ،(13
 .1200(،ترجمة2/513العمؿ)أحمد،((14
 .1948(،ترجمة4/56بير)(البخارم،التاريخالكى(15
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الدارقطنيٌ،(1)"وحفظً عندى بالقكٌم"،(2)كىك "ليسى "الضعفاء": في "الٌسنف":،(3)كالنسائيٍّ كفي
عيؼ" ًميٌكقاؿ،(4)"ضى يٌكسًالط أبكعى العمماء"ذكرىهك،(5)"فيومكامٌتك": حب اففي"مشاىيًر ابفي
ييخًطئ" ،(6)"وحفظًمفثىحد إذاخطئييكافى":مضيفنا ،(7)أٌمافي"الثقاًت"فقاؿ:"كافى ابفي كقاؿى

" األندىلًسٌي: ـز ًعيؼهحى ؼىالى-ًبوًييٍحتىج الىًجدًّاضى أث،(8)"-ذىًلؾىًفيًخبلى في الذىبي  ناًءكقاؿى
الدٌ العزيًز عبًد ًليف"مٌاكردًرىترجمًة "فيو "الميزاف": "،(9)في ميغمطىام: ي،اجًالس هذكرىكقاؿى

األلباني (11)"عفاءالضٌجممةً"فيبرىالعىكأبك،فكىالسٌبفاعميٌكأبك،(10)كالعقيميٌ الشيخي أٌما .

                                                           

الجامع(1 الترمذم، )2/124الكىبير)( مغمطىامفي"اإلكماؿ" الترمذمٍّ قكؿى نقؿى كقد نقمىو5/233(، ككذا ،)
ابفحجرفي"التيذيب") فيحاشيًة"التيذيب"تعميقناعمىقكًؿالترمذٌم(،كلكف3/470ٍالعسقبلنيي جاءى

عف لبلحتماًؿالكاقًعفيسيميمافبفسمرة.األىصؿي ميوأٍفيذكرى عى ٍندبكافى اآلًنؼ:"سىعدابفسىميرةبفجي
الترجمة مكضعيوىذه ليسى الكبلـي فيذا خمطنا، التعميًؽ فيىذا أف  كالذميىظيري : فقمتي مىبٌي". أعني–الحى

ندب جي بف سىميرة بف سيميماف ترجمةي أخرلىي ترجمة مكضعييا ٌنما كا  قىيس، بف سىعيد بف سٍعد ترجمةى
ومفحديًثنيعىيـبفأىبيًىٍند،عىفابًف ماجى كلابفي كللوأبكداكدى،كرى حجر:"رى فيوابفي الفىزىاًرٌم.كقاؿى

قتي ٍنديب،عىفأىبيًوحديث"مٍفقتؿى حجر:"فيحتمؿأفيككفىكىذا،سىميرةبفجي ابفي قاؿى مىب".ثـ  فىمىوالس  بلن
ابًفماجو قكؿى :كمراديالحافًظمفقكلو"كيحتمؿأفيككف..."أف  أىكأخكهسعد،أىكأخليماثالث".فقمتي

يي سىميرةىبالتحديد مىٍفىكابفي أفييبٌيفى ٍنديبدكفى إذىيـفيالحديًث:عفابًفسىميرىةىبفجي كقعفيالمٍبس؛
عمىابًفماجوأٍفييبٌيفأٌييـالمراد. سىمرة،فكافى آخر،كٌميـابفي ثالثه ثبلثةيأخكة:سميماف،كسىعد،كأخه
مفحاشيًة"التيذيب"،محٌموىذهالترجمةأعني الكبلـالذمسقتيوأكالن أف  كذاأرادىالعسقبلنٌي.كعميوفيتبٌيفي

ٍنديب،كليسترجمةىسٍعدبفسىعيدبفقىيسترجمةىسميمافبف .كينظر:ابفحجر،-كالليأعمىـ–سمرةبفجي
( التيذيب كالٌسمب4/198تيذيب الميبارزًة باب الجياد، كتاب ماجو"، ابًف "سنف في كالحديثي ،)

 .2838(،حديث481)ص:
 .18(،ترجمة33قطنٌي)ص:(سؤاالتأبيعبًدالًلبفبيكىيركغيًرهألبيالحسًفالٌدار(2
 .283(،ترجمة53(الٌنسائي،الضعفاءكالمتركككف)ص:(3
(.3/240(الٌنسائي،السنفالكبرل)(4
(.5/234مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((5
 .1076(،ترجمة165مشاىيرعمماءاألمصار)ص:ابفحب اف،((6
 (.4/298(ابفحٌباف،الثقات)(7
،الميحٌمىباآلثار)(ين(8  (.1/21ظر:ابفحـز
 (.2/634(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(9

 .592(،ترجمة2/117الضعفاءالكبير)العيقيمي،((10
11)( الكماؿ تيذيب إكماؿ مغمطام، )5/233 عباسعنو كتاًب "كفي مغمطىام: كقاؿى ابًف–(. عف يعني

-معيف :لكٌنيماكجدتي مغمطىام،فمعميا:ليسبالقكٌم".فقمتي فيكتاًبوعنو،بؿكالذكرىاأحدهغيرى ذلؾى
 كىـهمنو،أكزيادة!.
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فيو؛وقكليفىتناقضى "مجيفقاؿى المفرًد": األدًب "ضعيًؼ "السمسمة،(1)كؿ"!في في ذكره ـ  ث
سف"،الصحيحًة" حى فيىذاالحديًث:"ىذاحديثه قاؿى حجرى ابفى أف  األلبانٌي:"،كنقؿى ن فعٌمؽى ماكا 

ساؽى،"فيومختمؼهم ااألنصارًسعدنألف ؛ـمسمًرجاؿييـثقاتهوكمٌرجالىأف معىحويصحٌييلـٍ ثـ 
 إلى فيو األقكاًؿ مف ا "بعضن قاؿ: حسىفمثميأٍف الًمزً،(2)"-اللشاءىفٍإ-الحديثًفيو ٌم:كقاؿ

اًرمًٌبوًاستشيدى" بو(3)"الباقكفلىويكركل،"األدب"فيلوكركل،"الجامع"ًفياٍلبيخى :كاحتج  .قمتي
.(5)كمائة"كأربعيفإحدلسنةىك"تيكفي،(4)مسمـفيأصكًؿ"صحيحو"

وحكـِ ،والمقارنُة بيَف حكـِ ابِف أبي حاتـ وأحكاـِ غيره مف النُّقاد ،خالصُة القوِؿ في الراوي -
 :أبيو

معٌدؿو بيفى ما الراكم في مختمفكفى الٌنقادى األئم ةى أف  مكٌثؽو،كمجٌرح،كبٌيفه ،كبيفى
صدكؽ،كمضٌعؼو إٌنو سىعد،كقائؿو مىعيففيركاية،فىابفي عٌمار،جميٌالعًك،كابفي ،كابفي كابفي

عىدمٌ،افحب  ،كففيمٍخىابفيك،كالدارقطنيٌ،كابفي كىالعسقبلنٌيكٌميـ،-فيغيرمىامىكضع-كىالذىبي 
عمىتعديًمو فييا،جميعنا التيجعمكه المرتبىةي فاختمفٍت سكءى،كا  جٌرحكه الذيفى بعضي ذكرى كقىد

اًتـ:"،حفًظو أبكحى ،"عمًسىامىمؤدييحفظ،يىالكافىوأنٌييعنً"كفس رىىاابنيوبقكًلو:،م"ؤدٌميفقاؿى
سٌيءىالحفظ فيوإٌنوكافى بو،كقدكافقىامىفقاؿى فيوفقدأسقطىاالحتجاجى عمىتشددو حزـى ،أٌماابفي

قكلىو حد  فيذلؾى ًبومسًمـ،كلعٌموقدشىذٌ،ببلخبلؼو بوالبخارمٌ،كقداحتج  ،(6)كاستشيدى كقاؿى
فيحديثً صحيح"الترمذم  حسىفه القٌطافالفاسيٌ،و"حديثه ابفي حجرى،(7)كحٌسفى كابفي

(8)، كشيابي
الحفظً،(9)الٌديًفالبيكصيرمٌ صدكقناسيءى أقرباألقكاًؿفيوأفيككفى ا.فمرٌبماكافى ،حديثىوأيضن

ـيبً–فيرتقيحديثيومالكتيكًبععمىالقاعدًةالمعركفةفيسىيًءالًحٍفظ. .-وكالليأعم

                                                           

البخارٌم:حاشية)((1  (.81(،)ص:1األلباني،ضعيؼاألدبالمفردلئلماـً
ًحيحة)((2 (.746-6/745األلباني،سمسمةاألحاديًثالص 
(.10/265(الًمزم،تيذيبالكماؿ)(3
يو،رجاؿصحيًحمسمـ)كتنظرترجمتو((4 كى .501(،ترجمة1/234في:ابفمنجي
 (.7/519(ابفسعد،الطبقاتالكبير)(5
في"((6 حجرى ابفي (:"لومكضعهكاحدهفيالٌزكاة".457مقدمًةالفىتح")ص:قاؿى
(.3/34ابفالقٌطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((7
 (.5/92العىالية)(ابفحجر،المطالبً(8
اؼالخيى(9  .1559(،حديث2/313كائًدالمىسانيدالعىشرة)رىةالمىيىرىةبزى(البيكصيرم،إتحى
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ُء الِحفِظ ضعيُؼ الَحِديث":الثالثالمطمب  ُء الِحفِظ" / "َسيّْ  : قوُلو في الرّاِوي "َسيّْ
ُء الِحْفظ":   المقصد األوؿ: قولو في الراوي "َسيّْ

ءيالًحٍفظ" متعمؽهبحديًثالراكم،كقكليـ:"سىيٍّ صريحه حسفيييالاكمالرٌيككفىأفٍبً،كصؼه
مفثيحدٍّكافىاإذىإالٌو،حفظًمفٍوبًثييحدٌافيمىطؤهخىكثريفيىت،امركيٌمفٍويسمعيماحفظى
ذى.اصحيحنوكتابيككافىو،كتابً مفثيويحدٍّأنٌمايريدكفىـإنٌفيياكوفيرىىذهالمفظةىالنقادياأطمؽىكا 
فٍالحفظًوبسكءًىلكصفًوفبلمعنىثمفكتابًيحدٌامفكافىيء؛كأمٌسىوكىكحفظهحفظً كافىكا 
ثمفويحدٌوكأنٌأدائًلكيفيةًالبيافًميوكعدـًعىمعاالقتصارًوبذلؾىكصفىإف ا؛بؿٍوسيئنحفظي
يد؛كالتقيًبوإالمعالبيافًكصؼىنبغيأفييء؛كليذااليىيٌوالسٌمفحفظًثيويحدٌأنٌكىـيوييكتابً

ـمفكبلميًؤخذيوييفإنٌقيؿىفإفٍ"ميد:الحىبدًعىيربفرًجى،فيترجمةً"يؿالتنكً"فيمي قاؿالمعمٌ
نٌيىولـيكفٍأنٌ –عطيمازعمواألستاذ:ىذااليي-المعمًميٌ–و،قمتيهعمىكتبًمااعتماديحفظكا 

دىجيٌفاليككفيفيمىدحًالقىفيصددًطمؽيماتيإنٌىذهالكممةىف إالحفظ"،فٌيءىسىوكافى"أنٌ-الكىكثىًرمٌ
مىئ،فأم خطًفييوثمفحفظًيحدٌذلؾىفظكمعىالحً أجادىوإالبمىمفحفظًثيحدٍّفالييا وحفظىا
بياصؼييى"فظءالحًيٌسى"كىذهالعبارة.(1)"فظالحًفجيدىيكيولـٍفيوبأن ىلمقدحًريرفبلمعنىجًكى

مفٍالنٌبعضي األى ىـعندىىكضعيؼهقاد كيىغمىكىـ آخركفمفصؼيب؛ لىبيا فالحديثًيٍّىك
يعبًأبيالر عفٍأبيسألتي"اتـيحىأبًابفيؾ؛قاؿىترىفييمىفيكصؼًترديبار،كقدٍلبلعتًصالحه
.(3()2)"قاتعفالثٌناكيرىركلالمىفظ،يىءالحًي سى،الحديثًمنكريالحديثًاف،فقاؿ:ضعيؼيم الس 

                                                           

(.1/426الميعممي،التنكيؿ)((1
.980،ترجمة(2/272)ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((2
ٍفبمغىًبوس((3 ًفيمى أٍفتجدىىاتيستعمؿي ديع:"كيىندري الدكتكرالجي كءيالًحفًظإلىحدٍّالتٍرؾ.كمىاكقعىفيمىالكٍفقاؿى

 ن اط"،كىكمىتركؾي حكىاهعىمركبفعمٌيالفىبٌلسعٍفيىحيىبفسىعيدالقىط اففي"ًعيسىبفأبيًعيسىالحى
فظ".ابفعدم،الكامؿ) سىٌيءالحى :"كافى عٍمركبفعمٌيفيعيبىيدةبف6/436الحًديث،قاؿى اقاؿى (.ككمى

الحديث".ابفأبيحاتـ،ميعتٍّ بٌٍّي:"سىٌيءالحفًظمتركؾي .487(،ترجمة6/94)مرجعسبؽذكرهبالض 
فيجماعىة:"سىٌيء آخًريف.كقالكا عندى الترؾى اليىبمغي عيؼه مفالٌنقاد،ضى جماعةو عندى :كىكمتركؾه قمتي

العائدى الضعؼى التٍرؾ،الحفًظجدًّا"،كالتىعنيالسقكط.كالتحقيؽي:أف  إلىسكًءالًحفظقٍديبمغيصاحبيوحد 
مٍف ييقبؿحديثي بحًديثو،كاليىكادي ًقيمتفيًيـىذهالعبىارة،بٍؿأكثريىـييعتبري فيالركاًةالذيفى ذلؾى لكٍفيىندري

الحديث) تحريرعمـك ديع، الجي ًبالٌصدؽ". منعكتنا كافى ٍف كا  لذاًتو الكىصؼي لىوىذا حى (.603-1/602رىجى
"كاليىكادي ميوأفقكلىوفيآخًره :"كعندممفالتعقيًبعى محمدخمؼسبلمةفقاؿى عميوالشيخي كاعترضى

 ليصح  الجممًة مٍف "يىكاد" لفظًة حذؼي الٌصحيحي بٍؿ جٌيد، غيري أئٌمةييقبىؿ" لمنيًج مكافقنا فيككفي معنىاىا
(.3/269حٌدثيف)لسافالممحمدسبلمة،".-رحمىيـالل-الحديًث
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و،كىكتولنفسًمخالفىذكذ،أككثرةيات،كىكالشٌتولمثقىالفىمخاكمكثرةيالرٌحفظًعمىسكءًيدؿ كمٌما
عثبكتًو،مىفمثمًمًحتمؿيالتيالتيرائبًبالغىالمشاىيرًهعفالثقاتًانفرادًأككثرةي،راباالضطً
ماتىًردي(1)"ووفينفسًعدالتً اقؿ  آخر،كصؼودكفىمطمقةنالمتقدميفىفيكبلـً.كىذهالمفظةيأيضن

نٌك كافىا  تىأكثريما مقركنةنما عنيـ كالقكؿًبكصؼورد آخر، الحًيٌدكؽسىصى": ك"فظء ءيٌسى"،
،"ضطربالحديثمي"افيمعناىا،أك،كمى"طأالخىكثيري"،أك"مطالغىكثيري"،أك"ىـالكىكثيريالحفظً

ن كغيرذلؾ. جاءتٍكا  كقعتٍالرٌاكمبعدىفيالرٌمطمقةنما بفحىحمىأفيكبلـًاكم، ينبؿ،كأبًد
.(2)"يفالمتأخرًفيكبلـًيابإطبلؽواستعمالي،ككثرىارقطنيٌار،كالدٌرالبز يبكٍازم،كأبًـالرٌحاتً

عبديالٌرحمًفبفأبيحاتـبسكًءحفًظو :فأٌماالراكمالذمقاؿى كىكحٌمادبفأبي–أقكؿي
،سميماف كثيرنا فيواختبلفنا اختيًمؼى –فقد دراسة-سيأتيكمىا الذمتحٌصؿليمفخبلًؿ لكف  ؛

عميوبماىكأىميو،األقكاًؿفيو الليتىعىالى-كالحكـً اتـلو،-إٍفشاءى أن ومعىكصًؼابًفأبيحى
الحفظً عفككًنوصدكقنا،بسكًء نزؿى الراكمما فيبعًضأحكاؿو،إالأف  بحديًثو ا ،بؿكمحتجًّ

يمزـيإذفمفنعتً لٌينناعندىفميسى بسكءالًحفظأٍفيككفى .-كىالليأعمـ–هابفأبيحاتـلراكو

 روى .(3)األشعريّ  الكوفيّْ  إسماعيؿَ  أبو ـسمِ مُ  ابفُ  وىو ،ميمافسُ  يأبِ  بفِ  ادحمَّ " قاؿ:
 وابفِ  ،عيّ خَ والنَّ  ،والشعبيّ  ،يربَ جُ  بف عيدِ وسَ  ،بسيَّ المُ  بفِ  وسعيدِ  ،بىْ وَ  بفِ  يدِ وزَ  ،سنَ أَ  :عف
 ،اـشَ وىِ  ،يّ انِ يبَ والشَّ  ،ؼرّْ طَ ومُ  ،ةغيرَ ومُ  ،صورومنْ  ،ةبَ يْ تَ عُ  بفُ  ـُ كَ الحَ  :عنو وىرَ  .يدةَ رَ بُ 

 ،فِ ػػػػػػحمالرّ  عبدُ  ناثَ حدَّ . .. ذلؾ وؿُ ػػػػػػػيق يأبِ  سمعتُ  ،رعَ سْ ومِ  ،عبةوشُ  ،يّ ورِ والثّ  ،شمَ عْ واألَ 
 يأبِ  ابفَ  عنييَ - ادحمَّ  كافّ : قاؿَ  ،ةعبَ شُ  فعَ  ،المبارؾِ  ابفُ  نا ،ادحمَّ  بفُ  يـُ عَ نُ  نا ،أبي ثنيحدَّ 

 ...ارثَ اآلَ  حفظَ  ؽرزَ يُ  لـْ  ووأنَّ  ،قوُ الفِ  عميو الغالبَ  أفَّ  يعنِ يَ  :دمحمَّ  أبو قاؿ. ظحفَ يَ  ال -سميماف
 ،روَ عْ األَ  اججَّ حَ  نا ،يفعِ مَ  بف حيىيَ  نا ،إليَّ  كتبَ  افيمَ  ،ةَ مَ يثَ خَ  بيأَ  ابفُ  أنا ،حمفِ الرَّ  عبدُ  ثناحدَّ 

                                                           

(.3/267لسافالمحدٍّثيف)محمدسبلمة،(ينظر:(1
الحديث)(2 (.1/602(ينظر:الجديع،تحريرعمكـً
أىدىاىيـ(األشعىًرمٌ(3 ،كأبكهمفالعىبيًدالعشرًةالذيفى عمىيىدمأبيمكسىاألشعرمٍّ ـى أباهأسم أف  :"مكالىـ؛كذلؾى

إلى الليعنييمىا–أًبيميكسىميعاكيةيبفأبيسفيافى (،8/451".ينظر:ابفسىعد،الطبقاتالكبير)-رضيى
 (.4/152مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)
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 حفظِ  سوءِ  معَ  يعني :دمحمَّ  أبو قاؿ .(2)ـكَ الحَ  فمِ  أحفظَ  (1)ةُ يرَ غِ ومُ  ادحمَّ  كافَ : قاؿ ةَ عبَ شُ  عفْ 
 .(3)ـ"كَ الحَ  فمِ  أحفظَ  لآلثارِ  ادحمَّ 

 أقواؿ الّنقاِد في الراوي:  -

": األىعمىشي  .(4)"ثقةغيرىكافىقاؿى

                                                           

1) قاؿى  كىذلؾ... كلدى مكفكفنا ككافى ًىشاـ. أبك بٌٍّي، الض  بفًمٍقسىـ "ميغيرىة ): فقمتي أًبي، سألتي الٌرحمف: عبدي
إلي شيٍبريمىة،عىفالٌشٍعًبٌي؟.فقاؿ:جميعناًثقتاف".ينظر:ابفأبيحاتـ،ميغيرةي،عفالٌشٍعًبٌيأحب  ابفي ـٍ أ ؾى

.1030(،ترجمة8/228الجرحكالتعديؿ)
2) الًل،كييقاؿأبيكعىٍمركمىكلىعىًدمبفعىًدمالًكٍنًدٌم،كقيؿى د،كييقىاؿأبكعبًد "أبكمحم  كىـبفعيتىٍيبىة: "الحى )

ًمفٍ امرأةو كالتعديؿمىكلى الجرح حاتـ، أبي ابف ينظر: ثقة".  حاتـ: كأبك معيف، ابفي قاؿى ... ًكٍندىة
.ككبلىماالحكـي،كمغيرةيمفأقراًفحم اد.567(،ترجمة3/123)

فيو،عف642(،ترجمة3/146)المرجعالسابؽ(ابفأبيحاتـ،(3 مم فترجموالكبلـى كاحدو ؿغيري .كقدفص 
ال لوركايًتو كساقكا ًفيو، عاصرىه مم ف كثيرو آراءى كذكركا المرجئًة، مذىًب إلى كتحكًلو كفقًيو، ، حديثى

تيو فترجمى اٌل كا  ككبراًئيـ. النقاًد، أعمدًة كبلـً بنقًؿ فاكتفيتي ىنىا، كثيرنا التطكيؿى أرٍد لـ كلكنٍّي ا. ًقصصن
( الكىًبير الطبقاًت ابفسعد، في: مثبلن ت8/451مبسكطةه ،) الٌرجاؿ3324رجمة كمعرفة الًعمىؿ أحمد، ،

كًذٌم)ص: ،كىالبخارم،375(،ترجمة1/301،كالعيقيمي،الٌضعفىاءالكبير)128(،ترجمة89ًركايةالمىر 
( الكبير 3/18التاريخ ترجمة ،)75( الثٌقات حٌباف، كابف ،4/159( الكىاًمؿ عىدم، كىابف ،)2/238،)

،2253(.ترجمة1/595،كالذىبي،ميزافاالعتداؿ)1483(،ترجمة7/269كالًمزم،تيذيبالكىماؿ)
الن بىبلء) .كيٍنظٍرتكر منا1341(،ترجمة1/149(،كمغمطام،إكماًؿتيذيًبالكىماؿ)5/231كسيًرأعبلـً

فيو. ا،فىفييامزيدهًمفالكبلـً ًتوفي"الجرًحكالتعديًؿ"أيضن  بىاًقيترجمى
األ(4 قاؿى ىكذا )( في"الضعفاء" العقيميٍّ بفًمٍيرىافعندى سميمافي في1/301عمشي التركيٍّ قىًميجو ابفى لكف  ،)

اًؿتيذيًبالكىمىاؿ") عفىرالعيقىيًمٌي:4/150"إكمى الن خعٌيفقىاؿ:"كًفيكتاًبأًبيجى ـى إلبراىي الكبلـى (قدنسبى
ثقة حم اد يىكيٍف ـٍ ل ًعي: الن خى ـي إبرىاىي فيكتاًبقاؿى األعمىشكما قكؿي أن و كالٌصكابي مغمىطىام، قاؿى كذا ."

: كقاالى الكبير" "لمضعفاًء الكبلـى إبراىيـ بف كأسامةى عادؿبفمحمد، "اإلكماؿ": محققا عزا كقد العقيمٌي.
ابًف ركايتوعنو.كعندى حٌماد،كأكثري ًعٌيشيخي الن خى ـي براىي (قاؿ:8/452سعد)"ليسٍتفيوىذهاأللفاظ".!كا 

إلبراىيـ:مف عبًدالًلابفنيمىير،قاؿ:حد ثناأبكبكربفعي اش،عفميغيرةىقاؿ:قمتي ابفي "حد ثنامحمػػػػػػػدي
"الكامؿ" في عىدم ابفي قاؿى كما . صالحو بحديثو عنو ييحدٍّثي كافى كقد ادنا"، "حم  قاؿ: بعدىؾ؟ نسأؿي

ال-كسيأتي–(2/238) كقاؿى كأقيىسييـ،. كأفقيييـ، أصحاًبو، أنبؿي كىك ًعٌي، الن خى ـى بإبراىي "تفق و : ذىبي 
الن بىبلء) الذىبي،سيرأعبلـً كالرأم". بالمناظرًة، الذ ىبي 5/231كأبصريىـ ـى اإلما فإف  حاؿو (.كعمىأٌم

تصد عدـً أك تكثيقو، بعدـً األعمًش قكؿى يعني ذلؾ" إلى ييمتفتي "ال قاؿ: ينظر: السابؽيقو. المرجع
مفأقراًنو.!5/234) :كاألعمشي  (.قمتي



 
 

369 

لىو  ـىمفٍعتىأسمً":كقيؿى إبراىي
.(2)"ا؟شيئنفًيميطىالخىفي(1)

اًئغي-،(3)ادم حىمف":قاؿو؟تىسمعٍفمم فسًئؿى".ال":قاؿ الص  كقاؿى،"وًبحديثًنثؽيكٌناماكى:"-قاؿى
فقاؿ:"،"قونصدٍّاكن كما":اـن غىبفاللعبدي مرةنعفحديثو ـىعفادحم حديثيىذاكسئؿى ،إبراىي
صدكؽىكافى":ميماف؟قاؿىبيسيبفأىادي:حم لشعبةىقمتي:قاؿىةىبقي كعف،(4)"اد؟حم ؽيدٍّصىييفٍمىكى

الغالبىأف عنييى:"دمحم أبكقاؿى،"ظحفىيىالكافى":قاؿىأن وشعبةىعفالمبارؾًابفًكعف،ف"االمسى
"،"ارثىاآلىحفظىؽرزىييلـٍوكأن ،الفقويعميو : قاؿى كذا شعبةى فمًظيػػػػػػػػػػػػػأحفكمغيرةياديحم كافىكعٍف
،(5)"ـكىالحىمفىأحفظىلآلثارًادحم حفظًسكءًمعىيعنًيى":دمحم أبكاؿىػػػػػػق،"ـػػػػػػػػػكىالحى ىحيىيىكقاؿى
"ةغيرىميمفٍإلي أحب ادحم ":يقكؿعيدسىبفىىحيىيىسمعتي:عيفمىبفيا

أٍف(6) سىٍعدبعدى ابفي .قاؿى
قد البصرةًذكرى إلى حٌماد ،كـى منو. بعًضيـ قالكاكسماعى ٌمادهككافى": عيفناحى ديثفيضى ،الحى
.(7)ئناميرجككافىأىمًره،آًخرفيفاختىمىطى

                                                           

اًلؾ(1 بفمى أنسى ًعٌي.رىألعائشةى،كأدرىؾى ...قاؿى-رضيالليعنو–("إبرىاىيـبفيىزيدبفعىٍمرك،أبكًعٍمرافالن خى
،كفقيوهًمففقى أىًؿاإلسبلـً مفأعبلـً ًعٌيعمـه الن خى ـي رعة:إبراىي مرجعيىاًئًيـ".ينظر:ابفأبيحاتـ،أبكزي

 .473(،ترجمة2/144)سبؽذكره
ًميطيًفعندى:العيقيمي،الضعفاًء)(2 الخى  (،كلـأجٍدأحدناقدذكرىهغيرىه.1/301(كحديثي
ن ماسًمعومفحٌماد،كألٌنويعٌدهضعيفناعندهدٌلسو.(3 ًمفإبراىيـ،كا  يسمعالحديثى ـٍ  (فاألعىمشل
4)( الكىبير عىفاء الض  العيقيمي، ينظر: )1/301 ترجمة قاؿى375(، فمييراجع. فيو، الكبلـى العيقيمي  ؿ طك  كقد .

( في"السير" الذىبي  افظي عفاألعمش".5/234الحى إلىماركمى يعنيإساءىتوالرأمفي–(:"كالييٍمتىفىتي
حمادنا1/306حم ادابفأبيسيمىيماف.كفي"ضعفاًء"العقيمًي) إذالقيى كافى األعمشى كبلمو–(:"أف  بعدى

 لـييسمٍّـعميو".-فياإلرجاءً
 (.3/146(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((6
7)(" ابؾى5/233(كعندالذىبيفي"ًسيًراألعبلـً رأسنافيأصحى لحم اد:"كنتى مىٍعمىر:قمتي ،فخالفتىيـ،(:"قاؿى

الحافظي رأسنافيالبىاطؿ".فيعىقٍّبي ًليمفأٍفأككفى تابعنافيالحؽٍّ،خيره :"إنٍّيأٍفأككفى تابعنا".قاؿى فصرتى
الصبلةىكالزكاةىمف الفقياء،كىكأنيـاليىعد كفى إرجاءى مرًجئنا إلىأن وتحكؿى مٍعمىري "ييشيري : قائبلن الذىبي 

اإليماف،كيقك فيالقمب،كالنزاعيعمىىذالفظيٌّ بالمساف،كيقيفه إقراره الل–لكف:اإليمافي .إنما-إفشاءى
الفرائًض معالتكحيًدتٍرؾي م كاإلرجاًءمفقاؿ:اليضر  اللىالعافية-غي الذىبي.كقد-نىسأؿي ".انتيىكبلـي

في"الفىٍصًؿًفيالًممىًؿكاألىى الشيًرٍستىاًني  ؿ")قاؿى فرًؽالميرجئةًإلىىأىؿالٌسنًةمف2/88كىاًءكالنٍّحى (:"أقربي
ىيى ًإن ما األىعماؿى كالقىمًبمعنا،كأىف  ىكالت ٍصًديؽًبالمٍّساًف اإًليمىافى ٍذىىبأبيحنيفىةالفىًقيوًإلىىأىف  مى ذىبى

وىفىقىط".  شرائعياإًليماًفكفرائضي
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ديثًكىثيرىككافى فقدركل،(1)"الحى معيفى ث قىويابفي ،يرةىغًميعفٍؿىئًسيوأن وعننصكرمىبفياإسحاؽيككى
كلعنوا،"قةثًىك:كقاؿى.ادحم ":قاؿ؟تيأثبايمىأي ادكحم  :فىاكوأن دالدكرم محم بفياسيلعب كرى
ركايةي":أجابوعنؿىنبىبفحىأحمديؿىئًسيكلم ا،(3)"(2)بيٍمىبفكييعنيزيادى.روشىعٍبيمىعمىأىوميدٍّقىيي"

ميقىاًربىةوعنٍماءًالقدى
عنٍكاؤىـفجىاغيريم اـ،كأشىكىً،عبةىكشي،الثكرمٌ:(4) ًفي،(5)"اجيبعىوبأىا كذا

رًحكالتعًديؿ" ،أم افيركايًة"العمؿ"،ركايًة"الجى :حم ادبفأبيسيمىيمىاف؟قاؿى فقاؿالمىيمكًنٌي:"قمتي
ىؤالءالثقاًتعٍنو:شعبةي أكثرىاميتىقاًربة،كسفياف،أحمدي:أم احديثي ؿي،كلكن وأك كىشاـفأحاديثي

ًلي:نىعـ،مىفتكم ـفيالٌرأم اء؟قاؿى يرلاإلرجى :كافى اء"،قمتي يىرلاإلرجى كًذٌم،(6)كافى المىر  كقاؿى

                                                           

،8/452ر)(ابفسعد،الطبقاتالكىبي(1 ًبرىأيوأىصابى ٌمادًإذاقاؿى حى ،قاؿ:كافى البىٌتيٍّ ا:"عىفعيثمافى (.كفيوأيضن
ميغمىطىامفي"اإلكماؿ") أىخطىأى".كقدنقؿى ـى عىفغىيرًإبراىي ذاقاؿى 150-4/149كاً  المتقدـً ابًفسعدو (كبلـى

عثمافالبىتٌيالبًفسىعد.فساقى قكؿى جعؿى أٍففيحم اد،ثـ  ،كعثمىاف.بعدى ابًفسعدو يمىامعنا،أعًنيقكؿى
قاؿ: سىٍعد،ثـ  ابفي :قاؿى قاؿى سعديعني–"انتيىكبلمو" في"العمؿ"-ابفى الًلبفأحمدى .!كقدركلعبدي

(2/188 ترجمة ،)1953( الكبير" "التاريًخ في كالبخارم  الكىًبير"6/243، "الٌضعفاًء في كالعيقيمي  ،)
ا.(،1/302) أيضن البىٌتٌي عفعثمىافى الًل:القكؿى عبدي قاؿى ألحمدى: "العمًؿ" جاءتفيمتًف العبارةى إٌف ثـ 

ذا برأيوأصاب،كا  حٌمادإذاقاؿى ناالبٌتٌيقاؿ:كافى :أخبرى ابفعثماف،قاؿى "حٌدثنيأبي:قاؿ:حٌدثناعثمافي
ـي"أخطأ".انتيىكبلمييـ. إبراىي :"قاؿى قاؿى الًلعٌباس:"أخرجوالبخارم  "الًعمؿ"الدكتكركصي  فقاؿمحقؽي

ذاقاؿقاؿبرأيو3/2:243في"التاريخالكبير" أخطأ.كفيوتحريؼمف"إبراىيـ"إلى]كذا[بمفظ...كا 
الكبلـالذمنقمو-"برأيو"قطعنا. نقؿى فيتعميقوعمى"التاريخ"حيفى الشيخاليماني  :كقاؿى المحقؽ:"كذاقمتي

كأغبلطه سعد-كاللأعمـ–فياألصؿ،كفيوتحريؼه تابعىالدكتكرعٌباسيقكؿ:"كأخرجوابفي 6/333.ثـ 
عفغيًرإبراىيـأخطأ،عفعف افبفميسمـ،عفسبلـبفأبيالمنذر،عفعثماف،كفيو قاؿى ذا ...كا 

ماجا :كلعؿ  كمايىبدك".فقمتي اخطأهكتحريؼه ابًفسٍعد،كنقموعنوميغمطىام،كخط أىهالدكتكرأيضن عندى ءى
ىكالٌصكاب.  .-كالليأعمـ–يككفي

2) ) ترجمة3/542الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ، بفكيمىيب2449(، "ًزيىاد أبك،. قاؿى الٌتيًمٌي. مىٍعشىر أبك
اءً اًتـ:ىكًمٍفقدمى ًمفححى إلي  ،كىكأحب  ـى ًبالمتيًففيحفًظو.أصحاًبإبراىي م ادبفأًبيسيميماف،كليسى

اًلح". :ىكصى ألًبي:ىكًثقة؟قاؿى قيؿى حد ثناعبديالر حمف،قاؿى
،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((3
:"ميقىاًربىة"،كماجاءٍتفيركايًة"العً(4 أٍفتككفى األليؽى –مؿ".(كجاءٍتفي"الجرًحكالتعديؿ":"تيقارب"،كلعؿ 

 .-كالليأعمىـ
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((5
 .465(،ترجمة235(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿركايةالمٌركذم،كالميمكنٌي)ص:(6
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": نبؿى ًعيؼ"،(1)"ثقة":فقاؿى،هكذكرىعفابًفحى قاؿأحمدي:"ضى ا كىذا:"،(2)كعنوأيضن سماعيكقاؿى
ـى .كثيرهتخميطهعنوهدىعنٍةىمىمىسىابفىيعنيادم حكلكفٍ:قاؿى،صالحهمنو-ائي ستكىيعنيالدٌ–ىشا
"رشىعٍمىيبًأىمفٍيثناحدأىصح كىك،رجاءاالبًىمىرٍييكافىاأيضنكقاؿ

في،(3) كلقدترجموالبخارم 
براىيـ،أىنسنا،سىًمعىكقاؿ:"،"تاريخو" سيميمافٍبفحىرب:حد ثنا.كشيعبةالث كرٌم،منوسىًمعىكا  كقىاؿى

ٍيد،عىٍفشيعىيببفالحىحى :لقدسأىحىبٍمادبفزى ًإٍبرىاًىيـيىقيكؿي مادنا،نًلىاب،قاؿ:سىًمعتي يىذا،يىعنيحى
ا،(5)"ـىٍكالكىالخطأًكثيري":يسابكرمٌالن ىحيىيىبفيديمحم .كقاؿ(4)"اسميعيالن يجىنًاسألىمىمثؿى أم 

فويبك الرازٌمفىكىصى إدريسى بفي ذافيالفقوًمستقيـهىكك،بحديًثوكاليحتج ،اصدكقنكًنو:"محمدي كا 
معيفى،(6)فياآلثاًرشك ش"جاءى ابفي كأٌكدفقاؿ:،الًعجميٌقاؿى،كأحمديفيمرةو،كبتكثيقوكماذىبى

حد كرب ،بوميكتةككانتٍ"ثقةفيالحديث... أفاؽىرًعتىيىفىحديثًثيـبالما فإذا مفأخذىيوذلؾ،
لو،(8)"حنيفةأبيـعمٍّمي،الفقياءًأحديكىك،رجئهميوأن إال"كزاد:،سائي لن كىا،(7)انتيى"حيثي كترجـى

في"ثقاًتو" أٌنو:"،أبكحاتـالبيستيٍّ ،(9)"القرآفبخمؽًاليقكؿيككافى.امرجئنككافى،ئيخطييكذكرى

                                                           

كًذم)ص:(1  .128(،ترجمة89(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاًؿركايةالمىر 
 .1313،ترجمة(1/551(أحمد،العمؿكمعرفةالرٍّجاؿركايةعبًدالل)(2
كثيرةفيحٌمادقدجمعيا:النكرم،عيد،خميؿ3/16(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(3 أحمدىفيوأقكاؿه (،كلئلماـً

( بفحنبؿفيرجاؿالحديثكعممو" أقكاؿاإلماـأحمد "مكسكعة ترجمة1/302أصحابي فبل616(، ،
بمراجعًتياتكىٌرمنا.  بأسى

 .75،ترجمة(3/18ير)البخارم،التاريخالكب((4
 (.4/150(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(5
(.148-3/147(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(6
ال(7 معرفة العجمي، ) 322-321ثقات)ص: ترجمة ،)355 مف. "طرؼه بأٌنيا: الميكتًة تفسيري ا أيضن كفيو

 منظكر، ابف كعندى: نكف". الجي العرب)ص: "المي4296لساف جنسه(: : بالضـٌ رىعكتةي كالص  نيكًف الجي مف
عادى أىفاؽى فًإذا ، يىٍعتىرماإًلنسافى ؛ألىنويىٍحديثي نكفي ،كالميكتةيالجي كالٌسكرىاف،كالميكتةالغىٍشيي ٍقميوكالٌنائـً ًإليوعى

 كالمكت".عنوسيككته
 (.4/151الكماؿ)(مغمطام،إكماؿتيذيبً(8
 (.4/159)(ابفحٌباف،الثقات(9
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:مدًعىبفياقاؿىكى ـىعفةناص خ(1)الركايةًكثيري"كىك عي–إبراىي ،المسندى-يعنيالن خى
ـىلكرأى.كالمقطكعى فيكيقعي،صالحوبحديثوامىغيرىًكعف،(2)ائؿكىأبيعفثيكيحدٍّ.إبراىي

في"الًعمؿ":،(3)"بوبأسىالالحديثًفيمتماسؾهكىك،كغرائبيإفراداتهيثوًأحادً الدارقطني  كقاؿى
ًعيؼ" لوأ،(4)"ضى مفمصن فىاًتو:فىًفي"الكاشًؼ"ىك:كترجـى بكعبًدالًلالذىبٌيفيغيًرمكضعو

"ادهكىجى،كريـه،دهمجتيً،إماـهثقةه"
كلكال،رجاءًلئلفيوـىمٍّكيتيبينىمافي"الميزاف":"أحديأئمًةالفقىيىاء.،(5)

اإلسبلـ":،(6)"وأكردتيلماكامموفيلوم دًعىابفًذكري "تاريًخ األشعىًريٍّيفكفي أحدي،"مكلى
أصبىيىاف،األعبلـً مف سىًخيًّا،أصميو (7)"كادناجى،ككافى مة. "العبل  "السيىر": فًقيوي،اإلماـ،كفي
ًعيٌ،العراؽ الن خى ـى بإبراىي أصحاًبو،تفق و أنبؿي بالمناظرةً،كأقيىسييـ،كأفقيييـ،كىك ،كأبصريىـ

مف بالميكًثًر ىك كليسى الركاية،الركايةًكالرأم. أكاًف قبؿى ماتى بف،ألن و أنسي لو: شيخو كأكبري
أحدىالعمماًءاألذًكياءً،مالؾ األٍسًخياء،فيكفيعداًدصغاًرالتٌابعيف...ككافى ،لوثركةه،كالكراـً

                                                           

في"السيىر")(1 الذىبي  ـى اإلما أكىاًف5/231(فيحيًفأف  قبؿى ىكبالميكثًرمفالٌركايًة،ألٌنوماتى (قاؿ:"كليسى
 ".ثـ  ـى ةنعفإبراىي الركايًةخاص  عىًدم:"كىككثيري ابفي ديًث"،كقاؿى الحى كىثيرى سىعد:"كافى الٌركاية".كقاؿابفي

إل فبمغٍتثبلثةىإنٍّيقدعمدتي لمحديًثالن بكٌم" كسًب"الجامًع المحى البرنامًج ركاياًتوباستخداـً ىمعرفًةعدٍّ
( كسبعيفى ،كمائةككاحدو  (ركاية.3171آالؼو

عنو".ابفأبيحاتـ،(2 معيفكزاد:الييسأؿي ًكيع،كابفي مىمىةأبيككىاًئؿاألىسىًدٌم.كثٌقوكى مرجعسبؽ("شىًقيؽبفسى
 .1613(،ترجمة4/371)كرهذ

 (.2/238الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)ابفعىدم،((3
 (.5/167(ينظر:الدارقطني،الًعمىؿالكىاًردةفياألحاديًثالٌنبكٌية)(4
 .1221(،ترجمة1/349(الذىبي،الكاشؼ)(5
ميزافاالعتداؿ)(6 الذىبي، ينظر: ترجمة1/595( الذى2253(. ذكرى كذا : قمتي تبعنا. حمادنا إن وذكرى بي 

قاؿفيمقدمتو"لمميزاف") ًدٌملوفي"الكامؿ"،كقٍد -يعنيفيكتابو"الميزاف"–(:كفيو1/2لذكًرابًفعى
،أكغيرىهمفميؤلفيكتًبالجرًح عىًدم  ابفى ،كبأقًؿتىجريح،فمكالأف  فيًومعثقًتوكجبللًتوًبأٍدنىليفو مٍفتيكمٍّـى

مىا،فيذكىرك ًبتٍمييفو ٍفلوذكره مم  أحدو اسـى الرأًمأٍفأحذؼى مفى لم اذكرتيوًلثقًتو،كلـأرى الشخصى ذلؾى ا
مف نستنتجي ًفيوعٍندم".كلعٌمنا عمٌي،الأنٍّيذكرتيولضىعؼو ييتعٌقبى المىذكيكريف،خكفنامفأٍف كتًباألئمًة

 الذىبيٍّ أن وثقةهعندى ،اليىٍقدح،لكن وذكرىه-حفيمكاضعككماصر -ذلؾى فيوىيٍّفه الذمقيؿى التجريحى كأف 
 .-كالليتعالىأعمـ–تبعناالبًفعدم،كلئبلييتىعق بعميو

إنسىاف،(7 خمسمائةى يكـو كؿ  ييٍفطري "كافى : مثبلن أن و ترجمًتو فيمكاضًع كردى عمىذلؾما بو يستىدؿ كمم ا )
 .59(،ترجمة3/226العيًدمائةىمائة".الذىبي،تاريخاإلسبلـ)كييعطييـليمةى
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في"المىٍجمىع"أن و:،(1)كتجم ؿ"،كًحٍشمىةه الييثمي  كاهعنوإالمارىداحم حديثًمفؿقبىييلـٍ"كذىبى
،(2)"بلطاالختًوبعدىككاعنٍاىؤالءرىفعدى،كمىيٌائًستكى،كالدٌالثكرمٌ،كسفيافي:شعبةيالقدماءي كقاؿى

: .(3)"وبًاالحتجاجًفيمؼىاختيقدٍ"فيمكضعو

" : حجرى ابفي المرتبًة،(4)"باإلرجاءًيىمًكري،كىاـهأىلوصدكؽهفقيوهكقاؿى في جعىمو كقٍد
المدلٍّسيف" مراتًب مف تكاليًفو،(5)الثانيًة مف مىكضعو مىا غيًر في األلباني  الشيخي فقاؿ،كذكرىه

" "اإلركاء": رتبةًعفوحديثييسقطيال،سيريىفيكوحفظًؿًبىقًفٍمًكبلـهفيوكافىإفٍفي
"وبقكلًالحافظيذلؾىعفرعب كقد،وبًاالحتجاجً في،(7)"اـأكىىولى،دكؽهص،(6)ثقةهيوهقًفى: كقاؿى

"الٌصحيحة":

مسمـ مفرجاًؿ اليىضر"،"ثقةه فيوكبلـه
أكىاـ"،(8) لو "صدكؽه قاؿ: ا أيضن ،(9)كفييا

 "فيو الجٌنة": "ظبلًؿ في الشيخ:،(10)"الحسفمرتبةًعفوحديثىنزؿييالكبلـهكقاؿى قاؿ ـ  ث
بو" ييحتج  كىمو،فىمثميو تبٌيفى إذا عفنا"،(11)"إال ضى "فيو : أف  الحكيني  الشيخي رأل ،(12)بينىما


                                                           

الن بىبلء)(1  (.5/231(يينظر:الذىبي،سيرأعبلـً
 (.120-1/119(الييثمي،مجمعالزكائد)(2
 (.1/247)المرجعالسابؽ((3
 .1500(،ترجمة178(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(4
 .45(،ترجمة30)ص:(ابفحجر،طبقاتالمدلسيف(5
في"التقريب"قكؿابًفحجر:"ثقة".!ينظر:ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(6  .1500(،ترجمة178(ليسى
 (.2/5(األلباني،إركاءالغىًميؿفيتخريًجأحاديًثمىنارالس ًبيؿ)(7
ًحيحة)(8  (.1/370(األلباني،الٌسمسمةالص 
 (.4/430)المرجعالسابؽ((9

 (.2/402(ينظر:ابفابيعاًصـ،كتابالٌسٌنة،كمعيىاظبلؿالجٌنةفيتخريًجالسٌنةلؤللبانٌي)(10
11)( األلباني  ليـالشيخي ترجـى 1/567(شكككاني،المٌحاـ،معجـأساًميالٌركاةًالذيفى (،كينظرفىًفيومزيديكبلـو

 لمشيًخفيو.
أحاديثىو:الشيخأبك-رحمىوالل–(عبدالكاحًدالمقدسٌي(12 قيىات،حٌققوكخٌرجى ،األىمراضكالكٌفاراتكالٌطٌبكالر 

كينٌي الحي ا14(،فيتعميقوعمىحديث43)ص:-حفظىوالل–إسحاؽى لمشيًخفيوأيضن .كينظرمزيديأقكاؿو
 .870(،ترجمة1/414في"نثًؿالٌنباؿ")
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 "ماتى "ايىبمىقىأككمائةعشريفىسنةىكى
(1). 

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

األئمةقدتباينٍتأحكامييـعمىيوتىباينن أف  فإن وبٌيفه ـى اتقٌد كمجٌرحوككمى معٌدؿو ،اكبيرنا؛فىبيفى
بتكثيقو بتمًيينوً،كقائؿو بحديثو،كآخرى لو،كمحتج  الكاحًدقداختمىفٍت،كطارحو اإلماـً أقكاؿى بٍؿإف 

الذيفتكٌممكافيوطعنكافيمذىًبو،فيو جؿ  أف  الٌظاىرى اء،لكف  كغالبيـمفأقراًنو.،مذىًباإلرجى
أن و:قى فيوًلسيكًءحفًظوكالحاصؿي ـى رجائوفكقىيما،كاختبلًطو،ٍدتيكٌم ،كا  ماأراهأليؽىفيالحكـً كلعؿ 

اختبلًطو القدماءيقبؿى الحديًثفيماركاهعنوالثقاتي سىٌيءى،كصدكقناعميوأٍفيككف:ثقةنميصح حى
ذلؾ–الحفًظ عميو-فيمادكفى االشتغاًؿبالفقًو يرزىؽحفظى،؛لغمبًة ـٍ مفحديثو،اآلثاركل ييقبؿي

فيو يغمٍط ـٍ ل ا مى ا عميو،أيضن تيكًبعى الفقىياء،كمىا ييخاًلؼ.كىكمٍفمرجئًة ـٍ عميوقكليو،كلى ًعيبى
بومفاألئمًةالثقاًتالًكبار: أبيحنيفةبرأمالمرجئًة.ركلعنوجمعهالبأسى ،كتمميًذهاإلماـً

ـً،كابًنوإسماعيؿبفحٌماد كى منو–بفعيتىٍيبىةكالحى بفأبيأينىيسة،كاألىعمىش،-كىكأكبري ،كزيدى
الد ٍستىكائيٌ،كميغيرةى ٍعًفيٌ،كًىشاـ بفأبىافالجي ي ات،كمحم ًد الز  كسفياف،ًكداـ،كًمسعربفكحمزة
اج،الثكرمٌ مىمة،كشعبةيبفالحج  سى .كقدكغيرىـ،ميٌ،كأبيبىٍكرالن ٍيشىكحم ادبفي –ركللومسمـه

مف"الصحيًح"مقركننا كاحدو مىيماف،بمىنصيكر،فيمكضعو تعميقنافيغيًر،(2)كسي كركللوالبخارم 

                                                           

ا178(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(1 في"الطبقاتالكبير")(.كعندى ميعنا8/452بًفسعدو (:"كأىجمىعكاجى
ًمؾ".كعندىالبخارٌمفي سىنةعشريفكمئةو،فيًخبلفىًةىشىاـبفعىبدالمى ٌفيى تكي أىبيسيمىيمافى ٌمادىبفى حى مىىأىف  عى

كمئة".3/18"التاريًخالكبير") سنةىعشريفى أىبكنيعىيـ:ماتى عىمرككقاؿعىمرك (:"قىاؿى مد:سىمعتي بفميحى
مادبفأىبيسيميمافسنةىتسعىعشرةىكمئة" ،ابفعثمافيىقيكؿ:سىمعتعيبىيدالًلبفعىمركيقكؿ:"ماتحى

البفحباف) كقاؿى4/159كفي"الثقات" كمائة"، عشريفى سنةى قيؿى كقد مائىة، كى تسععشرةى سنةى "ماتى :)
في"ميزافاالعتداؿ") اختبلفنافيكفاتو1/595الذىبي  إذف:أف  كمائة".فالحاصؿي سنةىعشريفى (:"ماتى

 ميغمىطىامابفى كمئة،كآخركفسنةتسععشرةىكمئة.كلقدتعقبى سنةىعشريفى إنوتكفيى قدكقع،يقكؿالبعضي
كفاتىوكانٍتسنةىعشريفكمئة.فقاؿ:"كفيونظرمٍفحيثي إجماعناعمىأف  نقؿى حيفى سعدو البخارم  إف 

كأبي أبيشىٍيبىةى، كأبيبكربًف ىذيًف قبؿى مٍف يريدى إالأٍف الم يـ  عشرة، تسعى كفاتىوسنةى ذىكىرا حب افى كابفى
فقط،فبليىتكجوياإليراديعميو، نيعيـ،كعمركبًفعمٌي،كأحمد،كالعجمٌي،كيعقكب.فإن يـذكركاسنةىعشريفى

 (.4/150مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)كاللتعالىأعمـ".
كالن قير،كبياف]كاألطعمة[(صحيحمسمـ:كتاباألشربة(2 ٍنتىـً ف ًتكالد ب اًءكالحى النٍّييعفاالنتباًذفيالميزى ،بابي

يىًصرميسكرنا)ص: ـٍ مال حبلؿه كا نواليكـى ـ.كينظر:رجاؿصحيح5067/1995(،ح1006أن ومنسكخه
 .318(،ترجمة1/159سمـ)م
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"الصحيح" مف ا،مكضعو أيضن المفرًد" "األدًب في لو األربعةي،كركل الس نًف أصحابي ،ككذلؾى
أحمد ـي كاإلما
رأمأبيحاتـفيوأن وصدكؽ(1) بحديًثولكٍفال،.ككافى ،قوًفيالفًمستقيـه،ييحتج 

جاءى ذا حفًظوكا  عفسكًء ناشئه فياآلثاًر تشكيشىو كلعؿ  شىك ش. أبك،فياآلثاًر فىو كصى كما
ـيبو–محٌمدابفأبيحاتـ. .-كالليأعم

 ".يُئ الحفِظ ضعيُؼ الحديث"سَ  المقصد الثاني: قولو

سكًءالحفًظكضى أبيحاتـبيفى ابفي ،عًؼالحًديثفقرفى بعٍدأٍفذكرى كاحدو فيراكو كذًلؾى
في،حديثنامضطربنا أبيحاتـليسى ابًف الراكمعندى ىذا الٌراكم.كالذميبدكأف  فيسنًدهىذا

بؿفيأسيًميافيكمعىسكًءحفًظوكضعًؼحديثوإالأٌفحديثىولـييطرىح،أدنىدرجاًتالجرحً
اعتب،بالكمٌيةً ابًفأبيحاتـعمىضعيًؼالحديًثالذمىكفيمرتبًةبؿييكتبي ارناعمىحدٍّحكـً

عنده الثالثًة أبيحاتـ،التجريًح ابفي قاؿى كما عندىه،كالراكملوتخميطه أف  دراستو بعدى كاٌتضحى
ا كلعٌميانىتجىتعفسكًءحفًظو.،مناكيرأيضن

وى رَ . وسأَ عد بف وسَ  ،ةرَّ ي حُ وأبِ  ،عبةشُ  وى عفرَ  .اركّ ر بف بَ كْ بَ " ابُف أبي حاتـ: قاؿَ 
اـ شَ ر بف ىِ ضْ والنَّ  ،يببِ ف حَ بونس ويُ  ،راعِ اج بف الشَّ وحجَّ  ،يّ صرِ رزوؽ البَ د بف مَ محمّ  :وعنْ 

 .(2)"نيّ دَ ـ المَ اصِ يد بف عَ سِ وأَ  ،يّ انِ يَ األصبَ 

 بفا ربكْ  خميطِ تَ  مف ذاوىَ "...وقد قاَؿ في أثناِء ترجمة الحارِث بف بَدؿ النَّصِرّي: 
 .(4)"يثدِ الحَ  عيؼُ ضَ  فظِ الحِ  يءُ س ونَّ إف(3)اربكَّ 

أقواؿ النقاِد في الراوي: -

أصبيى،صرةًٍفأىًؿالبىٌيأن و:"مًانًيىبىيًخاألصٍجاءىعندىأبيالشٌ ـى كمائتيفقًد ،افسنةىستو
عنوأبكعاصـالن بيؿ بفحاتـ،كسئؿى أكر،فقاال:"ثقة"،كأشيؿي أبكنيكمثؿذلؾى تاريًخ"يـفيعىدى

                                                           

  (.92،كالخزرجي،خبلصةالتذىيًب)ص:1483(،ترجمة7/269(كينظر:المزم،تيذيبالكىمىاؿ)(1
.1492(،ترجمة2/382ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
3)) اسمييـقىٍيس".السمعاني،كىك"القىٍيًسٌي:"بفتًحالقاًؼ،كسككًفالياًء،ككسًرالسيف.ىىذهالنسبةيإلىىجماعةو

(.4/575األنساب)
(.كتقٌدمتالترجمةيكاممةنعندىدراسًةمحم دبفعبًدالًلبفمييىاًجر3/70)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((4

الش عىٍيًثي.
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عميو"كزادى:،"ببلده أخطأ"،(1)"كأثنىيىا "رب ما ككًنو إلى عندما،كذىبى "ثقاتو" في حب افى ابفي
ترجمىو
الدكرً،(2) معيفكنقؿى عفابًف "ليسىم  الجىكتًبعىو،(3)"يءشىبًفيو: أبك،(4)اركدابفي كاتفؽى
رعةى حى،(5)زي في"الكيئًساالن ك،(6)ـاتًكأبك "،(7)برل"ي  "في،كٌم"بالقىليسىعمىأٌنو: : األخيري كزادى

كالمى"الضٌفيىبىذىك،الحديث" ًبًثقة"ترككًعفاًء "ليسى أن و "ضع فىوي،(8)يف" الس اًجي: عف كجاءى
يـ" في"الض ،بعضي :حد ثناشعبةي،عفقتا"كركللوحديثنا:،اًء"عفىكأكردىهالعقيمي  :ػػػػػدةى،ققاؿى اؿى

أنػػػػػػػػػسمع ػػػتي الن بي  ،أف  بفمالؾو قائمنا"-ـىالليعميوكسمٌصمٌ–سى الرجؿي :"نىيىىأٍفيشربى
(9)،

عق  القط افػػػػػػػثـ  سعيد يىحيىىبًف حديثي "ىذا بعىده: عفأبًيوعف،بى بفأحمدى الًل حد ثىنىاهعبدي
عنويىحيىىلـيأًتبوغيريه، فينفًسوصحيح،كالييحفىظيعفشعبةىإال  تعميؽى،(10)"كالحديثي لكف 

يىحيىبفسعيدلـيركهعف حديثي قاؿ:"ىذا مغايرةو عنوبصيغةو نقموابفحجرى العقيمٌيىذا
بفبك ار"،شعبةىغيريه سرىقومنوبكري

حسىارىىكًربفبك كلبى،(11) صالحةهذا:"أحاديثي ،افغرائبي

                                                           

1))( بأصبيىاف المحدٍّثيف طبقات األصبياني، الشيخ أبك أ2/51ينظر: ذكر األصبياني، نيعيـ أبك خباًر(،
 (.1/234أصبياف)

في"الميزاف")8/146ابفحٌباف،الثقات)((2 الذىبي  ييخطئ"،1/343(.كقاؿى حٌباف:ثقةهرٌبما ابفي (:"قاؿى
في"الٌسيىًر") نقؿى "ثقة"،ككذلؾى قدذكرهفي"الثقات"،لكٌنوماقاؿى حٌبافى إذابفي بدقيؽو (لكٍف9/583كليسى

أخ "رٌبما فيو اتحٌرفت أيضن "المساًف" في حجرى ابفي "الميزاف" في كما كنقميا ييخطئ"، "ما إلى طأ"،
(2/339.)

 (.2/383،ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)3997(،1/412(محمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف)(3
 (.2/340(ابفحجر،لسىافالًميزاف)(4
ٍرعة(5  .43(،ترجمة93)ص:(الٌرازم،سؤاالتالبىرذىًعيألىبيزي
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(6
ٍمس،عقبحديث1/204(النسائي،الٌسنىفالكيبرىل)(7 الٌصمكاًتالخى  .319(،كتابالص بلة،فىضؿي
 .89(،ترجمة65(الٌنسائي،الٌضعفاءكالمىتركككف)ص:(8
ب(9 كتاباألشربة، ًحيح"، في"الص  مسمـ ركاه )ص:( قائمنا، الشرًب حديث1021ابكراىة مف5169(، ،

قىتىادة:فىقيمنىافىاألىكؿ،-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-طريًؽسىًعيد،عفقىتىادىة،عفأىنىس،عفالٌنبٌي ،كىزادىفيو:"قاؿى
،أىكأىٍخبىث". أىشىر  :"ذاؾى  فقاؿى

10)( الكىبير الٌضعفاء العقيمي، )1/152 ترجمة كق190(، الذيف، كؿ  إذ كاب، ًبصى كليسى "القًرًشٌي"، نسبىو د
المعطيقمعجي)حاشية المحقؽعبد بو كقدصك  "القىيًسٌي". قالكا: لىو جعؿى329ترجميكا لما لكن وكىـى ،)

انقؿعنو إٌنمى ابًفعدمفيو"ليسٍتأحاديثوبالمنكرة"،مفقكًؿابًفالقىط اف،كاألخيري  .-كماتقد ـ–قكؿى
 (.2/340ابفحجر،لسىافالًميزاف)((11
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حديثيو ييكتبي ًمم ف جدًّكىك بالمنكًر حديثيو كليسى عى،(1)ا"، ابفي قالىو كذا في كامًؿ"دم
بالقكٌم"،(2)"الضعفاء أبيحاتـفيو:"ليسى قكؿى نقؿى أبكالحسًفابفالقطاًف،بعدىأف  قاؿ:،كعم ؽى

أن ولي ،فإن يماإن مايىعنياًفبذلؾى ًبأٍقكلمىايكيكف""كىكإلىالتقكيًةأقربي سى
(3)، لوابفي كقدذكرى

في"المكضكعات" حديثنا بأٌنوقدكٌثؽ.(4)الجكزمٍّ عٌراؽفي"تنزيوالشريعًة" أٌما،(5)كتعٌقبوابفي
الكبيريعتىوبقكلًفنىىبي الذٌ ـي ،العاًل دٍّثي لوجزءنامشيكرنا،و:"الميحى أف  ذكرى ـ  "لـيقٍعلوشيءه،ث كقاؿى
بقكلو:،(6)الكتًبالستة"في حجرى أثرناكاحدنافيأثناًء"الص بلًة"،فيكتعق بوابفي "ركللوالنسائي 

ر،عفالز ٍىًرمٌ،وعفسفياًفبًفحسيفػػػػػػ"الس نًفالكيبرىل"ركايةابًفاألىحمًرمفركايتً عفالميحر 
يرة أب،بفأىبيىيرى يرةفيتسميًة الليعنورض–يوأىبيىيرى ـى،"-يى اإلما اأف  أيضن حجرى كنب وابفي

لـيذكٍره في"لساًفالميزاف"،(7)يعنيفي"تيذيبالكماؿ"–المزم  حجرى أن و:،كترجمىوابفي كذكرى
العىالي" الجزًء ذاؾى بسببيىا،"صاحبي ضعٍّؼى مناكيري نسخًتًو "كفي عم ؽ: سمعنىاىا،ثـ  كقد

                                                           

القٌطاًففي"بيافالكىـكاإليياـ")(1 ابفي قكًؿ3/462(نقؿى (عبارةىابًفعىدٌم:"ليسٍتأحاديثوبالمنكرة"،دكفى
القٌطاًفألٌنويرلأٌفىذاالراكمإلىالتقكيًةأقرب،أٌماأنٌ ياسقطٍتابًفعدٌم:"جدًّا".كالأدرمأىأىسقطىيىاابفي

فىرؽ إضافتياكعدًميا ،إذبيفى عمدو ابًفعًدم،-كالليأعمـ–دكفى عفابًفالقٌطاًفقكؿى حجرى ابفي .كنقؿى
إضافًة:"جدًّا". ادكفى أيضن

 (.2/201(ابفعدم،الكامؿ)(2
3) القٌطاف، ابف ًمم مرجعسبؽذكره( فيغيره جاءى كما ،" عمرى "أبك ككن اه نفسالصفحة، "أبك، لو فترجـى

 قاؿى معيفى ابفى أف  بالقكٌم"،كالصكابي ،كأباحاتـقاالفيو:"ليسى معيفى ابفى القٌطاًفإف  ابفي عٍمرك".كقاؿى
رعةى،كالنسائٌي. أبيحاتـكماقاؿ،كأبيزي بالقكٌم"،فقكؿي  فيو:"ليسبشيء"،كأٌما"ليسى

 (.3/56(ابفالجكزم،المكضكعات)(4
لـيٍنفىردًبالحديًثبؿتىابىعوميعى(كع(5 حب اف،كغىيرىمىا.كى ث قىويأىبيكعىاًصـالن ًبيؿ،كىابفي ًبأىفبكرناكى اذيبارتو:"تعٌقبى

 (،2/275بفًىشىاـ".ابفعراؽ،تنزيوالش ًريعةالمىرفكعىة)
 (.9/584(الذىبي،سيرأعبلـالن ببلء)(6
حج(7 ابفي ـي :كاإلما اماذكرهفي"تقريًبالتيذيًب"،معأن وقدترجموفيأصًمو"تيذيًبالتيذيب"!(فقمتي أيضن رى

الكماؿ تيذيب المزم، ينظر: المزٌم. عمى الكماًؿ" "تيذيًب محقؽي معركؼ بشار د. استدرىكو كقد
(،1/204(.كالحديثفي"السنفالكبرل")1/479(،كابفحجر،تيذيبالتيذيب)1(،حاشية)4/203)

بفعمٌي319ح الصمكاًتالخمس.كفيالمطبكًعمنيا:"بكربفبك ار،عفعيمىرى ،كتابالصبلًة،فضؿي
بىٍكربفبك ار،كسيفيىافبف مٌيبيفى بفعى بفميقد ـ،عفسيفيىافابفحيسىيف،عفالٌزىًرٌم"،أعنيبزيادةعيمرى

نسخ،العمىن عمىعدًة مٌيبفمقد ـحيسىيف،كالمطبكعمقابؿه بفعى فمعٌؿعمرى فقط، األحمًر ابًف سخًة
 !.-كاللأعمـ–سقطىمفركايًتو
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بالقكٌم"كقا،(1)ًبعيمك" :ليسى الحكيني  الشيخي فيو"،أككاهو"،كفيمرة:"ضعيؼه،ؿى ،كثالثة:"ميختىمىؼه
كأخرل:"ميتكم ـهفيو"
(2).

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

عندىهمى ٍفلـتكٍفشديدةنفيالجممةًناكيرضعيؼه حديثوبالكمٌيةًفبليط،كا  اعتبارنا،رحي ،بؿييكتبي
فيو:" أبيحاتـيقكؿي ابفى ،"يثدًالحىعيؼيضىفظًالحًيءيسكىذاماجعؿى أبكهإٌنو:"ليسى بينماقاؿى

،بالقكٌم" بفحىكأشيى،يؿأبكعاصـالن بًكخالؼى كابفحب افحينماكث قكه.،تـاًؿي

  

                                                           

(2/339(ابفحجر،لسافالميزاف)(1
ليـالشيخالحكينٌي)(2 ترجـى الٌرجاؿالذيفى  .496(،ترجمة1/255(الككيؿ،نثؿالنٍّبىاؿبمعجـً
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 المبحث الثاني:
 بألفاٍظ تدؿُّ عمى الجرِح الشديد الرواة المجّرحوفَ  

 المطمب األوؿ: قوُلو في الراوي "َشْيخ":
المغًة: في مفشىٍيخهىككقيؿى،يبيالش يوعمىكظيرىفيالسٍّفيوتٍانىبىتىاسٍذمالٌ"كالشيخي

ًإلىالخمسيفمفىككقيؿى،همرًعيآخرًًإلىكخمسيفىلًإحدىمفىككقيؿ،هآخرًًإلىمسيفىخى
ةكشييكخهكًشيخافهاخأىشيىكالجمعي،يفانًثمىال .(1)..."ةكمىٍشيىخكًشيخةهكًشيىخى

أبيحاتـقدجعمىيافيأدنىدرجاًتالتعديؿً ابفى ـى اإلما فإف  ،أٌمافياصطبلًحالٌنقاًد
ذافيالمرتبًةالثالثًةفىقىاؿ:" فم مًيكفى،وبًبأسىالأك،دؽالصٍّومحمٌأك،دكؽصىإٌنولوقيؿىكا 

ذاالثانية،المنزلةيكىيفيونظركييوحديثيكتبييي وحديثيبكتىييالثالثةًبالمنزلةًيكفىيخشىقيؿىكا 
كيينظرفيو.(2)"انيةالث دكفىوأن إال،يوفًرنظىكيي .فحكـيحديثوعندىابًفأبيحاتـأن وييكتبي

ال ليذه استعماالن مفأكثرىـ أبكحاتـ "،مفظةكأبكه القىط اًف: ابفي قاؿى اًتـأبيقكؿيافىأىم لكٍف حى
يخشى" الو،مفًٍبشىيءوبتعريؼوفىميسى" امـ،العًأىؿًفمًلىيسىقؿٌميوأىن ًإال حى ن مى قعتٍكاً  ركايىةلويكى
.(3)"عىنويخذتٍأي

في"الميزاف" الذىبي  ا–كقاؿى أبيحاتـأيضن ح،رٍجىىكعبارةيسىلي:"-فيمعناىاعندى
ًبحٌجة"،يؽكثًتىيبعبارةًاىًامىياأيضنكلكن  أٌنوليسى لؾى .(4)كباالستقراًءيمكحي

في ٍركىشي  الزى الٌديًفالًمزٌم:المرادي"تنكيًتوعمىابًفالٌصبلح"كقاؿى الحافظيجماؿي :"قاؿى
بحديثومستقبلن،بقكًليـ:"شيخ"أٌنوالييترؾي .(5)"كالييحتج 

:فى لمراكمضىمقتىقمتي تكثيؽو منياإثباتي ٍرح،ىكبلًميـأٌنياعبارةهاليمزـي ،كالحتىجى غيرى
في،أٌنياتيكمئيإلىقمًةحديًثالٌراكم قاؿى الحٍنبمي  رجبى ابفى ىناأف  شيرًتوًبو.لكفأذكري كعدـً

                                                           

(.2373(ابفحجر،لسافالعرب)ص:(1
(.2/37يحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(ابفأب(2
(.4/627(ابفالقٌطاف،بيافالكىىـكاإليياـ)(3
(.2/385(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(4
(.3/434(الٌزركشي،الٌنكتعمىمقدمةابفالص بلح)(5
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يككفيكقدٍاظ،كالحف ةًاألئم دكفىفم عىعبارةهـًمالعًىذاأىؿًاصطبلحًفيالشيكخيكى"شرًحالًعمؿ":"
.(1)"هكغيريقةيالثٌييـفً

فيتعريفوبالراكم أحياننا المفظةى ىذه فإٌنويستخدـي أبيحاتـ ابفي في،أٌما ترجـى فمثبلن
،ميٌعىبفافبٌحً:عفكلرى.يٌمًعىأبك،(2)الغزمٌافب زىبفىحيىيىبفركٍبى"الجرًحكالتعديؿ"قاؿ:"

.يخشى:فقاؿىعنوأبيسألتي.ذلؾيقكؿيأبيسمعتي.يٌطًقىالس اءجىرى:عنوركل.عميٌبفؿدىنٍكمً
مٌنبرًالعىحمفًالر عبدًبفدم كمح،مٌرًبىالغيردٍبىأبكليدالكىبفادعب :وعنٍركل:دمحمٌأبكقاؿى
في(3)"اىيـإبرىبفديمحمٌيٌكسًسيرىالط ةميٌأكأبك،ةعىرٍزيأبكعنومركيىشيخه،مٌصرًالبى كالشاىدي .

".ةعىرٍزيأبكعنومركيىشيخه"،مٌصرًالبىمٌنبرًالعىحمفًالر عبدًبفدم محقكًلوفيالتعريًؼبً

بمراًدهمفىذهالمفظًة؛إذما مفالٌدقًةالجزـي أٌمامفحيثالمعنىاالصطبلحٌيفىميسى
 استخدىميا الحديث"كجدتيو "عمؿ كتابو في كذلؾى فقط كاحدةو مرةو غيرى استقرائي كبعدى،خبلؿى

رعةى أبازي أف  اشًديدنا،كأباحاتـقدسًمعىامنو،دراستيًليىذاالراكمقدكجدتي ،لكٌنيماجٌرحاهجٍرحن
الٌنقادً جؿ  بالكذبً،كمثميما متيـه التمقيفً،كالكىضعً،بؿىك ما،كقىبكًؿ عميوكركايًة ،الييتابعي

العبارةً عندىابًفأبيحاتـلكٌنولطيؼي شديدو يىٍكسكألفاظىوأحسنىيا.،فمعٌمياعبارةيجرحو

 .(4)"يٌخ َكاَف ِفي ِلسانو َبْجـٌ بف ُمَعاِوَيَة": شَ "محمَّد "الِعَمؿ": قاَؿ فيفَ 

َـّ  ،ف بغدادَ سكَ  .عميّ  أبو ،يّ ورِ يسابُ ية النَّ اوِ عَ د بف مُ محمَّ "وفي "الجرِح والتعديؿ":   .مكةَ  سكفَ  ث
بف اد ومحمَّ  ،يعطِ مُ  يبأوسالـ بف  ،يسوَ أُ  يبأو  ،يةاوِ عَ ير بف مُ ىَ وزُ  ،عدميث بف سَ الّ  :فروى عَ 

 .(5)"ةمكَّ بِ  -ا اللُ يمَ رحمَ - عةَ رْ بي وأبو زُ و أَ منْ  سمعَ  ،مةمَ سَ 

 
                                                           

(.2/658(ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)(1
2)) تصحيؼ، "الغىًزٌم" الٌراكم نسبتىو أف  "تيذيبكالظاىري المزم، في: ترجمتو كتنظر "العىنىًزٌم". : كالصكابي

،(127تقريبالتيذيب)ص:(،1/488،ابفحجر،تيذيبالتيذيب)758(،ترجمة4/231الكماؿ")
.753ترجمة

.1536(،ترجمة2/394(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
ابفأبيحاتـ،عمؿ(4 الفيركزآ2/350الحديث)( كقاؿى )ص:(. المحيط" في"القامكًس ـى1087بادم، "بىجى :)

فيل أرادىأف  أبيحاتـو ابفى ".فمعؿى أىكىىٍيبىةو،كأٍبطأى،كاٍنقىبىضى أىكفىزىعو مفًعي  بىجمناكبيجكمنا:سىكىتى ـي ساًنويىٍبًج
م ،أكنحكه.كذاقاؿى  (.6/338)حققكا"الًعمؿ".ينظر:ابفأبيحاتـ،عمؿالحديثحبسةنمفعي 

 (.8/103(الجرحكالتعديؿ)(5
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 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

مفاألئمًةالن كق فيوعدده يـبالكىضع،ادق دطعفى ،كغيريىـبالسرقة،كات يىمويبعضي بؿكبكذًبًوقاؿى
فيو.،آخركف مفكبلًميـ يميبعضه معيفجر حوذىفىكفيما ابفي بالكذبً،ا اه ابف،كرمى فيسألو

أبيخى،(1)بثقة"فييجيب:"ليسى،ميحًرزعنو كتارةنيقكؿ:"كافى،(2)و"بكذ اب"ةىيصفيمىيثىكيسمعويابفي
اه" الجي،(3)يىحيىىاليىٍرضى كاهعفنىكابفي اٌلذمرى بفمعاكيةى،كالحديثى يحيىمحمد  يركم:ذكرى يًد

ع" إن ماىككضى ييصدؽ،كىذاالحديثي يىحيىى:"محم دبفسممةى،مأمكفه ،(4)محمًدبفسممةى،قاؿى
كثيرةوكذب بأحاديثى إن وقدحد ثى ـ  لياأصكؿ"،ث ا.ك(5)ليسى أيضن كذاقاؿى نىيد:قمتي الجي ابفي قاؿى

فإن و اٌلذمأماتىو، لًل "الحمدي : فقاؿى النيسابكرٌم، بفمعاكية محمٍّد مكتي بمغىنىا ليحيىىبفمعيف:
الًل عمىرسكًؿ يكذبي مف،-ـىالليعميوكسمٌصمٌ-كافى نيد:يعنييكذبي بفالجي ـي إبراىي قاؿى

رجبلن ،ككافى بمكةىحت ىمىات"غيًرتعمدو ،كمازاؿى اكجاكرى صالحن
بفيى،(6) ـي إبراىي كب:عقيكقاؿى

أحمدىبفحى عفمحٌمدبفمعاكيةىأبكعمٌيالنيسابكرًسمعتي ،كسيئؿى :"ىككذ اب"نبؿو ،(7)ٌم،فقاؿى

أبكبى بفحى"ـ:ثرىراألىكٍكقاؿى أباعبًداللأحمدى هنبؿ،كذكرىسمعتي :"رأيتي أحاديثىوأحاديثى،فقاؿى
بفاحيىالرجؿيىـىعٍ:نًفقاؿىونبؿ،عنبفحىأحمدىسألتي"يب:بًبفشىةيمىمىسىاؿىػػػػكق،(8)"مكضكعة

عمييا"،(9)"حيىيى الييتابىعي "ركىلأحاديثى أن و: البخارم  كذكرى
الرٌ،(10) بفأبيكركلعبدي حمًف

اعفأبيزرعةى:سأىلىويعفمحٌمًدبف،ـاتًحى اصالحن شيخن أن و،معاكيةىنزيًؿمكةى،فقاؿ:"كافى إال 
:ىذامفحديًث ،فيقكؿي ًبو،يجيئيوالرجؿي ىذاًمفحديثؾ،حد ثى أف  ييمىق ف،ككم ماقيؿى كم ماليقٍّفى

عم ؽعبدالرحمف:"كترؾى بياعمىالت كىـ.ثـ  معىويفىييحدٍّثي أنتى أبكزرعةىميعىم ىالرازٌم،ككنتى

                                                           

 .4(،ترجمة2/4محٌمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمىعيف)((1
 (.8/103ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
يثمة،التاريخالكبير((3  (.1/541السٍّفرالثاني)-ابفأبيخى
 .692(،2/342)مرجعسبؽذكره(محمدعثماف،(4
 .1628(،ترجمة4/440تاريخمدينةالسبلـ)(البغدادم،(5
 .603(،331-2/330)مرجعسبؽذكره(محمدعثماف،(6
 .1709(،ترجمة4/144(العقيمي،الضعفاءالكبير)(7
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(8
 (.4/442)مرجعسبؽذكرهالبغدادم،((9

(.1/246البخارم،التاريخالكبير)((10
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عمينىاحديثىو" يقرٍأ ـٍ الركايةىعنو،كل
لمثًؿقكًؿالبخارٌمفيولكن وأضاؼ،(1) أم اأبكحاتـفذىبى

أىًؿالحديث" حاليوعندى منكرةهفتغي رى أٌنيا:"أحاديثي
بثقةو،(2) بأن و:"ليسى حكـى متركؾي،كالنسائي 

.(3)الحديث"

"ركلع حب اف: ابفي العراقيكفكيقكؿي بالمناكيًرعفالمشاىيرً،ٍنو ينفردي ًمم ٍف كيىأتيعف،كافى
الترؾى،الثقاًتًبمىاالييتابعيعميو عندىاالعتباًرفيمى،فاستحؽ  الثقاتًإال  ،اكافؽى صاحبى ألن ويكافى

تقافو،حفظو ظير"،كا  ما مٍنو أفيظيرى قبؿى
"يىكًذب"،(4) : الدارقطني  ابفي،(5)كقاؿى حجر:كقاؿى

يىتمقفي معىمعرفىًتوألن ويكافى الكذب،"متركؾه معيفى عميوابفي ،كقدأطمؽى كعشريفى سنةىتسعو ماتى
.(6)كمائتيف"

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي-

بالكذبً فى،متيـه يمق في يختمؼٍركمعفالثقاتًكي،فمق يتىككافى ـٍ فيوماالييتابعيعميو.كل
عبًدالرحمًفكأبيو ة.عىرٍكأبيزي،قكؿي



 المطمب الثاني: قولو في الراوي "َضِعيُؼ الحِديث":
ٍعؼي":ؼىعيضىكفيلغًةالعرب:" ٍعؼيالض  ٍعؼي:كقيؿ.القيٌكةًًخبلؼيكالض  فيبالضـٌالض 

...كجوكؿفيجائزافامعناىمى:كقيؿ،كالعىٍقؿًالر ٍأمفيبالفتحكالض عؼي،دسىالجى عيؼى كقدضى
ٍعفن ضى ٍعفنيىٍضعيؼي كضي عىؼىا كضى عىفى،ا كضى كًضعاؼه ٍعفى كضى عىفاء ضي كالجمع ًعيؼه ضى ةهفيك

عى مفاستخداميا(7)ى"افىكضى الحديًث نقادي التييكثري كىيمفالمصطمحاًت كىيًمفألفاًظ،.

                                                           

 (.8/104(ابفأبيحاتـ،مرجعسبؽذكره)(1
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((2
 .566(،ترجمة219(ابفالجىكزم،الٌضعفاءكالمتركككف)ص:(3
 .999(،ترجمة2/315(ابفحٌباف،المجركحيف)(4
 .471(،ترجمة245-344(الدارقطني،الضعفاءكالمتركككف)ص:(5
 .6310(،ترجمة507يب)ص:ابفحجر،تقريبالتيذ((6
(.2587ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:((7
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ذافقاؿ:"،(1)لثالثًةعندىابًفأبيحاتـالمرتبًةا حيطرىييالانيالثٌدكففيك"ديثالحىضعيؼي"قالكاكا 
بقكٌم"،(2)وبًعتبريييبؿٍ،وحديثي .(3)كالثانيةيىيقكليـ"ليسى

الرىيب عيؼالحديًث"ىكجرحه متفاكته،فقكليـ"ضى كماىكمعمكـه الضعؼى ،لكف  بيفى
ب يعتبري يسيرو أبيحاتـضعؼو ابفي ،كآخرأشدٌ،حديًثأصحاًبوكماأشارى أصحابيوحيفى خرجى

ًبو" اتـ:"ييعتبري أبيحى حديثييـ،قاؿابفي حتىلبلعتبار،فيؤالءييطرحي الدكتكر(4)كاليصمحي .قاؿى
ؿىىلكفٍد،ردتىببلرحوجىيغةيصًىي(5)"ديثالحىعيؼيضى"أك،"يؼعًضى":قكليـعبداللالجديع:"

فىبيٌييىحتٌابيىعتدٌييلـٍبرهعتىميتعديؿهياعارضىافإذىجممة،ميياأن :التحقيؽي.مة؟جمىميأكمفسرةهىي
ايىكجيي

ـ .(6) ىكفبمىقكرفىإذادكؽصىأك،كثقةوسير،اليىعؼيالضٌبوراديييقدٍابيىالتضعيؼىإف ث
و،بحديثًحتجٌييفمىدكفىوأنٌابيىكيراديالراكممىعطمؽتيكقدٍ".الحديثضعيؼي:"فيوقيؿىوفكقى

                                                           

فيو((1 كمافي"التقريب"؛إذيقكؿ:"الثالثة:مىفلـيكجٍد الثالثًة فإٌنيامفألفاًظمراتًبجرًحابًفحجرى ككذا
عً ليواإلشارةيبمفًظ"ضى ييفٌسر،كا  ـٍ الٌضعؼ،كلكل فيوإطبلؽي لميعتبىر،ككجدى يؼ".ابفحجر،تقريبتكثيؽه

(.74الٌتيًذيب)ص:
بحديًثالراكممعناه:((2 بيىاحٌجة"كاالعتباري تقٌكيوليصيرى الشعاًرىذهالٌصيًغبصبلحيًة-البحثعٍفركاياتو

الحديث)ص: منافاًتياليىا".عتر،منيجالٌنقدفيعمـك اإلماـي112الميتصًؼبيىالذلؾ،كعدـً (.كقدشرحى
 الحديث)ص:ابفي (.82الٌصبلحمعنىاالعتباًربأمثمةو،فمينظر:عمـك

(.2/37(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
الحديًث")ص:((4 الصبلحفي"عمكـً ماشرحوابفي ذلؾى مٌمايؤكدي (،فيحديثوعفالضعًؼفي34كلعؿ 

رفقاؿ:" إذاماأتىمفكجكهوأيخى ًبمجيئومٍفكجكه،ليسىالحديًثالذميزكؿي فيالحديًثيىزكؿي كٌؿضعؼو
ضعفيوناشئنامفضعًؼحفًظرىاكيو،مىعككًنومٍفأىًؿ ؛بأٍفيككفى ييزيموذلؾى يتفاكت:فمٍنوضعؼه بٍؿذلؾى

فيو يختؿ  ـٍ عرفنىاأٌنومٌماقٍدحفظىو،كل آخرى مفكجوو كاهقٍدجاءى ضبطيوالصدًؽكالٌديانة.فإذارأينىامىارى
حافظ،إٍذ بنىحكذلؾ،كمافيالمرسًؿالذميرسميوإماـه ضعفيومٍفحيثاإلرساًؿزاؿى إذاكافى لو.ككذلؾى
الٌضعؼ لقكًة ًبنحكذلؾ، اليزكؿي ضعؼه ذلؾى كمٍف ر. آخى كجوو بركايًت،قمٍف يىزكؿي قىميؿ، فيوضعؼه

كالضعكتقاعًدىذاالجابًرعفجبرًهكمقاكمتً ابالكذب،أكككفو.كذلؾى ًؼالذمينشأمٍفككًفالراكممتيمن
ذىلؾ ـٍ ".الحديًثشاذنا.كىذهجممةهتفاصيميياتيدرؾبالمباشرًةكالبىحث،فاعم

5) "فبلف( قكًليـ: مٍف أقؿ  الجرًح في ىك ٍعؼ"، ضى حديًثو في أك ًفيو "فبلف قكلىيـ "إف  الص بلح: ابفي كقاؿى
الحًديث".ابف عيؼي الحديث)ص:ضى (.127الٌصبلح،عمـك

عميو؛فجاءىفيحاشية"لسافالمحٌدثيف")((6 مراتًب4/20كاعتًرضى اعتبارى إف  فيونىظر؛ثـ  (:"ىذااإلطبلؽي
ًمفاألحياًفأكلىىمٍفاعتباًراإلجماًؿكالتفسيًرفيأحكاًميـ". فيكثيرو الٌنقاًدكأحكاًليـيككفي
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:"القىٍيسيعب ادأبيدكاقىبفعيبيد"فيازمٌالرٌحاتـأبكقاؿ.(1)وبًعتبريييكلكفٍ،مثبلنحفظوًسكءًلً
كلكفٍ،ضعيؼه:""ظىٍبيىافيأبًبفكسابيقى"فيارقطني الدٌكقاؿى.(2)"وحديثيكتبيي،الحديثًضعيؼي"
أبيكقكؿًو،حديثييكتبييكاديالذمالٌعؼالضٌديدًالشٌالمجركحًعمىتطمؽيكقد.(3)"ترؾييال
:قاؿحديثو؟كتبييي:وابنيفقاؿى،"الحديثضعيؼي:""عيمارةأبيجيحنىبفحمزةى"فيالرازمٌاتـحى
فٍرؾ،التٌوحديثيبمغييىذمالٌعؼًالضٌشديدًكعمى.(4)"احفنزى" حمفًالرٌعبدًكقكؿًميت يـ،يرىغكافىكا 

النعـ،:"قاؿديث؟الحىضعيؼ:قمتي،ر انيٌالحىادةتىقىأبيعفةىرعىزياأبىسألتي:حاتـبيأىبف
(5)وحديثىاعمينىيقرأٍكلـ،"وعنٍحدثييي :"مٍّق رًكىالميدمحمٌبفالكليدً"فيينيٌدًالمىبفعمي كقاؿى.
الرازمٌحاتـأبككقاؿى.(6)ا"شيئنعنوركمنىكال،ىرمٌالزٌعفركلقدٍافىككشيء،بًليسى،ضعيؼه"

ٍكحً"في حيىيىفىذااستعماؿيكمً.(7)"وحديثيكتبييياليث،الحدًعيؼضى:""رشٍبًيأبًرافًسىميبفرى
ذىحيثي؛عيفليابفمى كمف.(8)"وحديثيكتبي،كالييثقةوىكبًفميسى"عيؼىكضى":لؾىاقمتيقاؿ:"كا 

ًعيؼ"–طمؽيكماتي.(9)عناىاياعمىمىمفظًبًالةه،كىيدى"اجدًّضعيؼه"ىذاقكليـ: عمى-أم"ضى

                                                           

ف((1 ذكرىىافيمراًتبو.كىذاىكاألصؿي اتـحيفى ابًفأبيحى فيكبلـً ياستعماليا،كماىكبىٌيفه
.18(،ترجمة6/5ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
.419(،سؤاؿ121البىٍرقانٌي،سؤاالتوالدراقطًني)ص:((3
اليماني 950،ترجمة(3/210(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4 الشيخي تعميقناعمىقكًؿأبيحاتـ:،كقاؿى

كىالذميىمشيزحفنا،ككقعىفي"التيذيب""رضا"، الكتابةىعنوفبلبأسى أٍفيتكٌمؼى مفأرادى أف  "زحفنا":"يريدي
تيذيبالتيذيب ابفحجر، كينظر: مكًضع". فيغىيًر الكممةى ىذه اتـ حى أبك استعمؿى كقٍد . كىكتحريؼه

(3/34.)
(.5/192)مرجعسبؽذكره،(ابفأبيحاتـ(5
.151(،سؤاؿ123محٌمدبفأبيشىيبىة،سؤاالتولعمٌيبفالمىدينٌي)ص:((6
7)( كالتعديؿ الجرح حاتـ، أبي ابف "لساف(3/496(  حاشيًة في فقاؿى الجديع؛ الدكتكر عمى كاعتيرضى .

اتـ(:"فيىذاالتمثيًؿنىظر،فيىذاييشبوأٍفاليكك4/20الميحٌدثيف") أباحى عيؼ"،فإف  إطبلقنالكممًة"ضى فى
معنىاىا". اييفسرىاأكيبٌيفي الكممةىبمى قرفى

شديدنا.ينظر:يحيىابف((8 ا الراكمجرحن جرحى بيا عيؼ"،فيريدي فيقكًلو:"ضى خاصٌّ معيفاصطبلحه كالبًف
نيكر محٌمد كترتيبكتحقيؽالدكتكرأحمىد دراسة التاريخ، محمدسبلمة،1/117سىيؼ)معيفككتابو ،)

.(4/25لسافالمحدثيف)
ا؛فجاءىفيحاشيًة"((9 عميوأيضن مٍفذىاؾ".:"(4/20لساًفالمحٌدثيف")كاعتيًرضى فرقناكلعٌموىذاليسى يريديأف 

كقك "ضعيؼ"، قكليـ أصحاًبيا،بيفى بحديًث يعتبري ال شديده جرحه فالثانيةي جدنا". "ضعيؼه مًليـ ففىيي
.(4/27)مرجعسبؽذكره.ينظر:محمدسبلمة،األلفاًظالدالًةعمىككًفالٌراكممترككنا"
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بالكذًالرٌ المت يـ كجدتىاكم فإذا تىذلؾىب، جرحهفبل ىك مرتبةًتىكيطمبيسير.يىقؿ: ذلؾىعييف
:"ىكفيمفالركاةًثيرومو"فيكىفي"كامًدمٌعىابفًفىذاقكؿيكمًرائف.فيالقىظرًبالنٌالضعؼً
كصفيـ(1)"تركؾيافيمىماقالىبو،كربٌعتبريفيييافيمىماقالىعفاء"،فربٌالضٌجممةً .أٌماالركاةيالذيفى

عيًؼالحديًث"فىييـ: أبيحاتـًب"ضى ابفي
، (3)يّ اجِ السَّ  ثُ أشعَ  :ولَ  قاؿُ ويُ  .يؼقِ ى ثَ ولَ مَ  ،(2)ـرَ ثْ األَ  ،اروَّ ث بف سَ عَ أشْ ":األوؿالراوي

وى رَ  .فسَ والحَ  ،افعونَ  ،يّ عبِ وى عف: الشّ . رَ (6()5)اشقَّ والنَّ  ،ؽرَ فْ واألَ  ،ارجَّ والنَّ  ،(4)يّ وتِ ابُ والتّ 
 .(7)ةُ بَ عْ وشُ  ،يّ ورِ عنو:الثّ 

 "عمؿِ يوفي مسألٍة ف.(8)"لؾقوالف ذَ َة يَ رعَ ا زُ يف، سمعُت أبي وأبَ يّ في الكوفِ  عدُّ يُ  
، يعني أنَّو ضعيُؼ الَحِديثِ  :اتـ فييا: "َوَأْشَعُث ُىَو َأْشَعُث، قاَؿ أبو محمَّدٍ بو حَ يقوُؿ أ ،الحديث"
 .(9)"بف َسوَّار ثُ وىو أشعَ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي:  -

يىحيىبفسى أبيحاتـأف  ابفي الر ،يدعًكنقؿى ماليحدٍّثافعفأشعثدًيٍحمًفبفمىكعبدى
عمركب،بفسك ارا كعندى،(10)و"يثًعمىحدًخط يدميىبفمىحمفًالرٌ"كرأيتعبدىفعمٌي:كقاؿى



                                                           

الحديث)((1 ديع،تحريرعمـك (.609-1/607الجي
ـ:"بفتًحاأللًؼ،كسككًفالثاًءالميثمثًة،كفتًحالراًءكفيآخًرىاالًميـ،ىذهالٌنسبةيًلمىفكانٍتًسن وميتفتٍّ(2 تىة".(األىٍثرى

 (:"سنةمفتتة".1/83(،كجاءىعند:السمعاني،األنساب)1/28ابفاألثير،اٌلمبىاب)
سعدفي"الطبقاتالكبير")((3 ابفي الخشىب".8/478قاؿى ييعىاًلجي  (:"كافى
الحركؼً(الت (4 الٌتاءىيفثالثي ىمىام،ابيكًتٌي:"باأللًؼكالباًءالميكىحدىة،كالكاًكبيفى فتكحةه،ىذهالٌنسبةيإلىعمًؿأكالى

.(1/440)مرجعسبؽذكره".السمعاني،الٌتابيكت
5)) الٌسقكؼى الميعجمة.ىذهالٌنسبةيكالًحرفةيًلمىفيىنقشي الن ٌقاش:"بفتًحالٌنكف،كالقاًؼالمشددًة،كفيآخًرىاالشيفي

 (.5/517)مرجعسبؽذكرهكالًحيطاف".السمعاني،
أىشعى(6 قىاًضياألىٍىكىاًز".الذىبي،سيرأعبلـالٌنببلء)("كىكى ،كىىيكى القىاص  (.6/276ثي
ضعفىاء.((7 لركايًةشعبةىعفأيناسو بيٍّفه  كىذامثاؿه
 .978،ترجمة(2/271ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((8
.(2/156(ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)(9

  فسالصفحة.،نمرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(10



 
 

386 

اًلدبفسىًعيدفمًكلأقٍارك سىبفأشعثي:قكؿيىميدمىبفحمفًالر عبديالًعجًمٌي:"كاف ميجى
(1).

: العجمي  بفثىأشعٍفمًأرفعيدالًجىميكافىىذا،ىعمىوعكنىابًتىييالاسيكالنٌ"قاؿى
بضعًفو،ًحوجر كقدى.(2)"ارك سى األئمةًكقاؿى مف اعد ةه سىمنييأيضن ابفي مى،(3)دعٍـ: ،(4)يفعًكابفي

حديثو"،يجملعًكا،(5)كأحمدي "ييكتبي "،(6)كزاد: قاؿ: ،(7)"بالقكمكليسبو،بأسالكمرةن

ًخراش األشىاًعثة"،كابفي أضعؼي "ىك زي،(10)يفشاىًابفيك،(9)كالن سائي ،(8)كقاؿ: عةىرٍكأبك
(11)لي نو كصفىو، حب اف الخطأً":كابفي الكىٍىـ،بفاحًش الدارقطني .(12)"كثيًر كمرةن،كترىكىو
بًػػػػق :"ييعتبري عنػػػوثـ أضاؼ:"ركل،-سم اىمافآخريًفػػفاثنيػػػيمػػيعن–ـػػػكىكأضعفيي،وػػاؿى



                                                           

اًلدبفسىًعيداليىٍمدىاًنٌيالكيكًفٌي.(1 األحداًثيىحيى("ميجى اًلدعندى ميجى الٌرحمًفبفمىٍيًدميقكؿ:حديثي ككافعبدي
أبك يد،كىيشىيـ،كىىؤالءالقدىماء.قاؿى شيعبةى،كحٌمادبفزى ًبشىيء،كلكٍفحديثي ابفسىعيد،كأبيأيسىامىةليسى

بحديًثو".ينظر:ابفأبيحاتـ،محٌمد:يىعنيأ مىعيف:الييحتج  ابفي حفظيوفيآخًرعمًره،كقاؿى ن وتغي رى
.1653(،ترجمة8/361)مرجعسبؽذكره

الثقات)(2 معرفة الًعجمي، )2/264-265( الكىماؿ" تيذيًب "إكماًؿ ميغمىطىامفي كتعٌقبو فقاؿ:2/234(، ،)
"كًفيونىظىر؛لم اذكرىهالب :كىذاقىٍدقاؿى اًلد".قمتي مفميجى أثبتي سيفياف:أشعثي ًفي"تاريًخواألىكسىط":قاؿى خارم 
ًفي"األكسىط")  (.3/391البخارم 

 .3417(،ترجمة8/478ابفسىعد،الطبقاتالكبير)((3
 .3230(،ترجمة1/358(محمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف)(4
 .887(،مسألة1/415ةالرجاؿ)(أحمد،العمؿكمعرف(5
 (.1/233(الًعجمي،معًرفىةالثٌقات)(6
 (.2/234(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(7
 (.6/276(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(8
 .60(،ترجمة56(النسائي،الٌضعفاءكالمىتركككف)ص:(9

 .59جمة(،تر569(ابفشاىيف،تاريخأسماءالضعفاءكالكذابيف)ص:(10
 (.2/272)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(11
.103(،ترجمة1/193(ابفحٌباف،المجركحيف)(12
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كاحدنا" حديثنا حجرك،(1)شعبةي الًعماد،(2)ابفي سٌيما،كاأللبانيٌ،(3)كابفي ال بو "كاليحتج  كزادى:
الفىة المخى ضعًفو،كالحكيني ،(4)عندى عمىى بالقكمٌ،كٌميـ "ليسى : مرةن األخيري كمرةن:،"كقاؿى
ًديثً،"فيومقاؿ" تيكفٍّي"،(5)"معىصدًقو،كأخرىل:"لٌيفالحى .(6)"ةائىكمكثبلًثيفىًست سنةىكى

كأخرل "ثقة"، مرةن: فيو معيففقاؿى كابًف لو تجريًحيـ ذكري مفسبؽى بعضي عد لو كقد
مفًإسمىاعيؿبفميسمـ" إلي  قاؿ:"أىشعىثبفسىك ارأحب 
شىكذكرى،(7) عىاىًهابفي يف،كنقؿى فعثمافى

ة؟ق:و،فقاؿىيبةسؤالوعنٍيشىبفأبًا :ىكحج  "ثقةهصدكؽ،قيؿى اؿ:أم احجةهفبل،كقاؿ:أشعثي
بفعبدً،ارك بفسىا عى،(8)"تافقىمًؾثًالمىكأشعثي لوعفشيكخًمفي"الكىدًكجاءىابفي وامؿ"بأحاديثى

" بقكلو: ذلؾى أتبعى مىغىكلىوثـ ذكىيري ذكرتيوييخاًلفكنىو،ا عفمشايًخو،كفيبعًضما ركاياتو رتي
ك حديثيو، ييكتبي الجممة إسحاؽكفي أبك عنو ركل كقد ... منو خيره الممًؾ عبًد بفي أشعثي

فيمايركيومتننامنكرنا،ًإن مافياألحاييًفيخمطيفي الس بيعي،كشعبةي،كشىريؾ،كلـأجٍدألشعثى
الؼ" كييخى كقاؿ:(9)اإلسناًد ميكث ؽ، كىك فيو ـى تيكمٍّ ٍف فيمى كجعمىو الحديث"، (10)"حسفى كفي،

في"السيى،(11)"صدكؽ""الكاشؼ": ًفيًو"ر":كقاؿى مىىًليفو دىالعمماًء،عى أىحى كلمم فرى،كىك(12)"كىافى
فيصحًلو ميغمطىامعفالص (13)"،كمقركنناومتابعةنيحًمسمـه حًينًيفًرً،كنقؿى ابفى وكللىافرىب يأف 

                                                           

الٌضعفاءكالمتركككف)ص:(1 الدارقطني، ترجمة155( (،56،كالبىٍرقىاني،سؤاالتولمد ارقطنٌي)ص:115(،
 يحد44ٍّترجمة ثبلثةه ىـ فقاؿ: الحسف، أشعثعف لو: "كقمتي كفيو: أحديىـ. الحسف، عف جميعنا ثكفى

عبدالممؾأبكىانئ،ثقة.كأشعىث بفي ،كىكأشعثي ٍمرىافمكلىعثماف،بصرمٌّ إلىحي المنسكبي ٍمرىاني  الحي
سٌكار، بفى أشعثى الثالثى ذكرى ثـ  بو. يىركمعىفأنىسكالحىسفييعتبري ا أيضن ،بىصرمٌّ د اًني  الحي الًل بفعبًد

مقالى  تو.كقاؿى
 .524(،ترجمة113(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(2
 (.2/210(ابفالًعماد،شذىراتالذ ىىب)(3
 (.7/146(،)1/27(األلباني،إركاءالغىميؿ)(4
الحكينٌي)(5 لىيـالشيخي ترجـى الٌرجاًؿالذيفى  .405(،ترجمة1/221(ينظر:الككيؿ،نثؿالن باًؿبمعجـً
 (.9/163لكىاًفيبالكًفٌيات)(الٌصفدم،ا(6
 .4203(،ترجمة1/430،)1249(،ترجمة1/189(محمدعثماف،مكسكعةتاريًخابًفمىعيف)(7
 .70(،ترجمة36(ابفشاىيف،تاريخأسماًءالثقات)ص(8
 .198(،ترجمة45-2/44(ابفعىدم،الكىامؿفيضعفاًءالٌرجاؿ)(9

أسماءمٍفتك(10 فيوكىكمكث ؽ)ص:(الذىبي،ذكري ـى  .41(،ترجمة48ٌم
 .443(،ترجمة1/86(الذىبي،الكاشؼ)(11
 .120(،ترجمة6/275(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(12
ًحيح)ص1/353(ينظر:ابفحجر،تيذيبالتيًذيب)(13  .3596(،حديث712(،مسمـ،الصى
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"صحً ميغمطىكنى،(1)و"يحًفي حبافقؿى ابفي "كذكرىه قاؿ: ا أيضن جممةًام ذكرىهالثٍّفي فيما قات،
عم ؽيفًرًالص  ثـ . نقمتي خًطو كمف كتاب:يني في ذكرىه حباف ابفى حاتـ أبا رأيتي كالذم
:صدكؽهإالأٌنويغمط"(2)جركحيف""المى فيوالبخارم  .(3).كقدقاؿى

 :أبيو وقوؿِ  ،ومقارنة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

لفيحًشخطًئو مسًمـمتابعةن-،عمىقكًؿاألكثرً،وككثرًةكىمً،ضعيؼه ـي كىللواإلما ،-كرى
أبيحاتـو،ميمكفعد لويقىقدٍك ابفي ،ثىكأشعىثي:"أشعىلم اقاؿاألخيري،كأبكهعمىضعًفو،كاتفؽى

ابني بتضعًكفسر  و.!يفًوذلؾى

 ت،ابِ ثَ  أبو ِنيّ يدِ المَ  يّ ىرِ الزُّ  تابِ ثَ  يبِ أ ابفُ  وىو بف ِعْمرَاف:الراوي الثاني: "عبُد الَعِزيِز 
 فػػػػػػبا دػػػػػمحمَّ  وػػػوعمُّ  ؼ،وْ ػػػػعَ  بف حمفِ الرَّ  عبدِ  بف مرَ عُ  بف العزيزِ  عبدِ  ابفُ  ىو رافػػػػػػػػمْ وعِ 
 بفا يدزَ  بف اللِ  عبدِ  :فعَ  وىرَ  :دمحمَّ  أبو قاؿَ  .لؾذَ  يقوؿُ  أبى سمعتُ  .ياضِ القَ  العزيزِ  بدعَ 
 بفا اللِ  بدِ عَ  بف الؿبِ  بف العزيزِ  وعبدِ  ،ىحيَ يَ  بف ةاعَ فَ رِ وَ  ،ارينَ دِ  بف حالِ صَ  بف دػػػػومحمَّ  ،ـمَ سْ أَ 
براىيـُ  ،يّ ىرِ الزُّ  دَ محمَّ  بف عقوبُ يَ  :وعنْ  وىرَ  .ةويصَ حُ  بف براىيـَ ا  و  ،يسنَ أُ  .(4)"رذِ نْ المُ  بف وا 

عًفوف أبيحاتـبضى ابفي مىىركىايًتوفيترجمًة:كقاؿى االعًتمىاًدعى ديًث،كعدـً  ـيْ جَ " يالحى
 ،يوأبِ  فعَ  ،ـيْ جَ  بف يّ مِ عَ  عف ،يعطِ مُ  بف ـيْ جَ  عف ،افمرَ عِ  بف العزيزِ  عبدِ  روايةِ  فمِ  ،يّ وِ مَ البَ 
 .(5)"وتِ ايَ وَ رِ  ىعمَ  عتمدُ يُ  ال الحديثِ  ضعيؼُ  افمرَ عِ  بف زيزِ العَ  وعبدُ  .يّ وِ مَ البَ  ـيْ جَ 

                                                           

حب اف(1 ابفي الذمركللو أف  كالٌصكابي : قمتي شعيب( قاؿى ككذا سك ار، الابفى الممؾ، عبد بفي أشعثي ىك
حيح"،كحسيفسميـأسدفيتعميقوعمى"مكارًدالٌظمآف".ينظر:مغمطام، األرنؤكطفيتعميقوعمى"الص 

( الكمىاؿ تيذيب 2/235إكمىاؿ ترجمة ،)560( الٌصحيح حٌباف، كابف .6/100 حديث ،)2330،
كائًدابًفًحٌباف)كالييثمي،مكارًدالٌظمآ  (.2/43فإلىزى

في"الثقات"إن ما2/235(مغمطام،إكمىاؿتيذيًبالكىمىاؿ)(2 حب افى اقاؿميغمطىام،كاٌلذمذكرىهابفي (.كىككمى
 (.8/330ىكابنيوعىبديالل.ينظر:ابفحٌباف،الثقات)

 (.390(الترمذم،العمؿالكبير)ص:(3
.1817(،ترجمة391-5/390لجرحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،ا(4
ابفي2163(،ترجمة2/521)المرجعالسابؽابفأبيحاتـ،((5 ٍيـ2170أبيحاتـفيترجمةرقـ،كقاؿى :"جى

 عيؼي ضى العىزيًز كعبدي عٍمرىاف، بف العىزيًز عبًد ًمفركايًة البىمىًكٌم، ٍيـ جى ابف عمٌي كلعٍف: رى ميًطيع. ابف
ال ديًث )الحى في"اإلصابة" حجرى ابفي نقؿى كقد عمىركىايتو". فيو،1/624ييعتمدي أبيحاتـو ابًف قكؿى ،)

األخير. ،الألبيو،كسيأتيقكؿي البًفأبيحاتـو القكؿى أف  كجعموألبيو،كالصكابي
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 بنت ةيَّ رِ يْ وَ جُ  أخو :اررَ ضِ  يأبِ  بف ثِ ارِ الحَ  بف اللِ  عبدِ ذلَؾ أيًضا في ترجمِة: " وذكرَ 
 .ؽمِ طَ صْ المُ  ينِ بَ  يوـَ  يبْ السَّ  وأصابَ  فمَّ مِ  ووىُ  -ـمَّ وسَ  يومَ عَ  اللُ  ىصمَّ - بيّْ النّ  زوجِ  ،ثارِ الحَ 
 بفا العزيزِ  عبدِ  روايةِ  مفْ  ،الحارثِ  بف اللِ  عبدِ  بف وسىمُ  بف رفَّ ظَ مُ  وابنِ  ابفُ  :وعنْ  وىرَ 
.(1)"وحديثُ  ؼُ عَّ ضَ يُ  ذيالّ  افمرَ عِ 

  أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

دًػػػػػػػكلمفًعمرىاف،بفالعزيزًعىبدابت،ثىيأىبًابف:مىعيفبفليىحيىىقمتي":الد اًرمي قاؿ
بد ن بثقةو،ليسى":فقاؿىو؟حاليماعىكؼ،بفالر حمىفعى ،(2)"ًشعراحبىصىكافىماكا  معاكيةيكقاؿى
أصحابًمفيكفٍلـٍ،سبونىصاحبي،جعرىاألىابتثىأبيابفي":قاؿىمعيفبفًاعىفصالحبفا

(3)"الحديث :زكرياأبكقاؿىهيدًبخطًأخيكتابًفيكجدتي":افحب بفالحسيفبفعمي .كقاؿى
ـيكافى،ببغدادىنااىيىىورأيتيقدينيٌالمدًاألعرجثابتأبيبفيا يـ،ابًأحسىفيكيطعفي،الناسىيشت

د:بفأحمىاللًعبديقاؿىك،(4)"زيزالعىعبدًبفمرافعًبفالعزيزًعبديواسميبشيء،وحديثيليسى
عفشيخوأبًسألتي عبديلىقاؿيييالمدينةًفأىؿًمًي، قاؿىمرىبفعًالعزيزًو: اف. كتبتي": عنوما
:"كق،(5)"اشيئن البخارم  .(6)"الحديثمينكىريحديثيو،ييكتبيالاؿى

" الٌرحمًف: عبدي سماعيؿىإبفدًلمحم حاديثيأعةىرٍزييبًأىعفناكتابًفيكافىكقاؿى
،(7)"عنوالركايةىؾىكتر،توًقراءىمفزرعةىأبكفامتنعى،افعمرىبفالعزيزًعبدًعف،عفرمٌالجى

الر حمًفأبى عبدي اًتـكسأؿى :" اهأبىاحى الحديثًمنكري،الحديثًضعيؼي،ثًالحديتركؾمىعٍنوفأجابى
حاتـ.اجدًّ أبي ابفي الٌنسائي ،(8)"االعتبارعمى:قاؿ؟وحديثيكتبييي:فسأؿ كذكرىه

(9)،
                                                           

 .134(،ترجمة5/30ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
 .607(،ترجمة2/238معيف)محمدعثماف،مكسكعةتاريخابف((2
 (.202-12/201البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)((3
 (.202)ص:المرجعالسابؽ((4
 .5321(،ترجمة2/297(أحمد،الًعمىؿكمعرفًةالرجاؿ)(5
6)( الكبير التاريخ البخارم، )6/29 ترجمة العزيًز1585(، عبًد بف محم د  "كأخكه : البخارم  فيو كقاؿى .

عبديا اسميو إٍذ الٌصكاب؛ كىك العزيزالقاضي"، بفعبًد محٌمد "عم و أبيحاتـ: ابفي قاؿى بينما لقاضي،
اشيًة"التاريًخالكبير". المعممٌيفيحى  العزيًزابفًعٍمرافبفعبًدالعىزيز.ككذاقاؿى

 .1817(،ترجمة391-5/390)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(7
 ،نفسالصفحة.بؽالمرجعالسا((8
 .414(،ترجمة168(الٌنسائي،الضعفاءكالمتركككف)ص:(9
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الجكزم ،(1)كالدارقطني  كًكيف"(2)كابفي عفاًءكالمىتري الحديث،في"الض  األٌكؿ:"متركؾي ،"كقاؿى كقاؿى
"الًعمؿ": في لكٍف ًبالقىكم"،(3)"ديثالحىضعيؼي" الثاني "ليسى "الٌسنىف": في :،كقاؿى قاؿى كمرةن

ًعيؼ" محفيكظ،(4)"ضى :"حديثيوغيري العيقىيمي  إاٌلًبو"،كقاؿى كالييعرىؼي
حب اف:"،(5) ابفي ركميىكقاؿى

ًمم اأىكثرىفىمىم ا،المىشاًىيرعفنىاًكيرماليركمًمم ف،مدهبكأىؿي،العراقي كفىعنويركل،يفدىًنيٌمىالعىف
ًديثيشبويالى الفىكىاف،الثٍّقىاتجممىةًفيالدخكؿىيستىحؽٍلـٍاألىٍثبىاتحى مىيوغالبي دبيكىاألىالٌشعريعى

قىاؿأىحمىدبفالحسفً،(6)"العمـدكفى حيىالنيسابكرمٌبفيىدىمحم :سمعتيكنيٌكيالسٌبفالفضؿًكى
عمي  عبدًثتيحد إفٍدنةنبىيقكؿ: حديثنالعزيزًعف ًعٍمراف كرأيتيبف يضعٍّا. جدًّفيو ،(7)ا"و كقاؿى

" البغدادم: م ى-اللًرسكؿًمدينةًأىؿًمفالخطيبي سم ـىعميوالم ويصى كاتصؿىبغدادىـىدًقى-كى
يٌكًمىرٍالبىخالدبفحيىبيى

ـى،(8) ـ مدةنابيكأقا ،ر ،كبًةوكءى،كمري(9)كورٍاسىذىككافى،المدينةًإلىرجعىث
فٍ :،(10)"اؿضىكا  كقاؿى في"ديكاًفالضعفاء" الذىبي  في"تاريًخوضعفًعمىعهجمىمي"كذكره ".كقاؿى

مىىاتٌفقكا"اإلسبلـ": :"،(11)"ويفًتضعًعى حجرى ابفي ،وفظًحمفٍثىفحد وكتبيتاحترقى،متركؾكقاؿى
.(12)كمائة"كتسعيفىسبعوسنةىماتى،باألنسابًاعارفنككافى،وطيغمىفاشتد 

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ًديث الحى الٌذىًبيٌ،متركؾي قاؿى ا كمى ٍعًفو عمىضى اتًفؽى الر حمفً،قد عبدي اجتمعى كأبك،كأبكه،كقد
زرعةىعمىالقكًؿبتركو.

                                                           

 .349(،ترجمة277(الدارقطني،الضعفاءكالمتركككف)ص:(1
 .1957(،ترجمة2/111(ابفالجكزم،الضعفاءكالمتركككف)(2
 (.1/220(الدارقطني،الًعمؿالكاردةفياألحاديًثالن بىكٌية)(3
(.5/204(،ك)1/43،الس نف)(الدارقطني(4
 .969(،ترجمة3/13(العقيمي،الضعفاءالكبير)(5
 .740(،ترجمة2/122(ابفحٌباف،كتابالمجركحيف)(6
 (.12/202البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)((7
ىىاركفالٌرًشيد".ينظر:ابفخٌمك((8 اًلدالبىٍرمىًكٌي:أبيكالفىضؿكزيري  (.6/219اف،كفياتاألىعياف)"يىحيىىبفخى
9 العرب(( لساف منظكر، ابف سىًرينا". صارى أىم: كسىٍركنا سىراكىةن، ك يىٍسري كى سىري ، كالش رىؼي الميركءىةي : "الس ٍركي

 (.2001)ص:
 .5556(،ترجمة12/200البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)((10
 .183(،ترجمة4/1158،تاريخاإلسبلـ)2568(،ترجمة253(الذىبي،ديكافالٌضعفاء)ص:(11
.4114(،ترجمة358ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((12
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.(3)دمشقيّّ  اللِ  أبو عبدِ ،يّ يمِ الُعقَ  (2)يّ ثِ يْ الشُّعَ . (1)راجِ يَ بف مُ  اللِ  بف عبدِ "محمَّد :ثالثالراوي ال
بف ا ؿِ والمتوكّ  ،ةيمَ ثِ ر بف وَ فَ وزُ  ،يوبِ أَ و  ،وؿكحُ ف مَ وعَ  ،ةحبَ ولو صُ  ،ؿدَ ث بف بَ ارِ الحَ  :فوى عَ رَ 
 ،يعكِ ووَ  ،ـمِ سْ يد بف مُ لِ والوَ  ،دالِ ة بف خَ قَ دَ صَ  :ووى عنْ رَ  .يفسَ بف الحُ  اللِ  بدِ بف عَ د الِ وخَ  ،ميثالّ 
 ي يقوؿُ أبِ  سمعتُ  ئ.رِ قْ والمُ  ،وفارُ بف ىَ  زيدُ ويَ  ،ـدَّ قَ بف مُ  يّ مِ بف عَ  وعمرُ  ،اذعَ اذ بف مُ عَ ومُ 
 .(4)"لؾذَ 

ابفأبًك  :وى عفرَ  يّ رِ صْ ؿ النَّ دَ ث بف بَ رِ االحَ " يؿ"فيترجمةًالتعدًرحكىـفي"الجىيحاتًقاؿى
ى وَ نيف. رَ حُ  يوـَ  -ـيو وسمَّ عمَ  ى اللُ صمّ - بيّ النَّ  دَ يِ و شَ قومِ  فْ مِ  جؿٍ عف رَ  ،اففيَ رو بف سُ مْ عَ 
 قاؿَ  ،حمفِ الرَّ  ا عبدُ ثنَ لؾ. حدَّ ذَ  ي يقوؿُ أبِ  سمعتُ  .يّ ثِ يْ عَ ر الشُّ اجِ يَ بف مُ  اللِ  د بف عبدِ محمَّ  :وعنْ 

اذ معَ  بفُ  عاذُ وى مُ رَ  :دأبو محمَّ  و؟. قاؿَ ىُ  فْ ي مَ : ىو مجيوٌؿ ال أدرِ فقاؿَ و ي عنْ أبِ  سألتُ 
 يوـَ  -ـيو وسمَّ عمَ  ى اللُ صمّ - بيَّ النَّ  شيدتُ  :قاؿَ  ،ؿدَ بف بَ  ثِ ارِ ف الحَ عَ  ،يّ ثِ يْ عَ ف الشُّ عَ  ،يّ رِ بَ نْ العَ 
بف ايـ مَ بف سُ  عف الحارثِ  رةً وى مرَ  ،ذا الحديثَ ىَ  يّ ثِ يْ عَ ف الشُّ عَ  ،اركَّ ر بف بَ كْ وى بَ يف. ورَ نَ حُ 
 :قاؿَ  ،ؿدَ ث بف بَ ارِ بف الحَ  اللِ  ف عبدِ عَ  . ومرةً -ـيو وسمّ عمَ  ى اللُ صمّ - بيَّ النَّ  شيدتُ  :قاؿَ  ،ؿدَ بَ 

 فِظ ضعيؼُ يُئ الحِ إنَُّو سَ ار فَ كَّ ر بف بَ كْ يط بَ خمِ ف تَ ذا مِ . وىَ -ـيو وسمّ عمَ  ى اللُ صمّ - بيَّ النَّ  دتُ شيِ 
 .(5)"يثدِ الحَ  و ضعيؼُ فإنَّ  يّ ثِ يْ عَ الشُّ  خميطِ ت فْ ومِ  ،ديثالحَ 

  

                                                           

ا:346جاءىعندى:الخزرجي،خبلصًةتذىيًبتيذيًبالكماًؿ)ص:((1 (:"ابفأبيالميياًجر"،كنسبوفيوأيضن
ميممة،كذانس ٌنماىك"الن صرٌم"بصادو معجمة.كا  مٌمفترجمىو."الن ضًرٌم"،بضادو كاحدو  بىوغيري

كفي((2 ًمفتحًتيا، بنقطتيًف المنقكطًة الياًء كسككًف مة، المييمى العيًف كفتًح الميعجمًة، الشيًف "بضٍـّ الش عىٍيًثٌي:
مفبىمعىنبىر الٌنسبةيإلى"شيعىيث"،كىكبىطفه الميثٌمثة.ىذه الثاءي بفعىمركبف-يعنيبىًنيالعىنبىر-آخًرىا

لكاالبىصرة".السمعاني،األنساب)تى  (.3/436ًميـ،نزى
بيىا".ينظر:البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)((3 بغدادىكحد ثى ـى مم فقًد  (.3/378"ىكمفأىميا،ككافى
 .1654(،ترجمة7/304(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
 .318(،ترجمة3/70)المرجعالسابؽ((5
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 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

معيف ميٍحًرزيقكؿ،كث قوابفي كمىاسمعىويابفي
بف،(2)ديحيـككذا،(1) ؿي الميفىض  بي  ،(3)غس افكالغىبل 

حب اك أفٍكذى،(4)فابفي الن سائي  بًوبىأس":ىبى ،(5)"ليسى عنو،(6)"صدكقا" :حجرىكجعمىويابفي كسكتى
في"التاريخ" حديثيوكالرألمابينى،(7)البخارم  ًبقكٌم،ييكتبي الحديًثليسى أبكحاتـأن و:"ضعيؼي

ًبًو" عبديالٌرحمف:":اسيؿ"رىكفي"المى،(8)يحتجًّ كما،يٌثًيٍعىالش اللًبدًعىبفدمحم عفيأبًلتيسأىقاؿى
-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-بيالنٌأصحابًمفأربعةنلقيىوأن ،(9)رصٍنىيأبًبفعياجىشيوعنٍىكىحى

-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-اللًرسكؿًأصحابًفمًؾدرًييلـٍ:فقاؿى،ؿىدىبىبفالحارثىلقيتي:فقاؿى
الًلبفأحمد:حد ثنيمحم ،(10)"اأحدن عبدي اتـكقاؿى بفحى :أخبرنى(11)دي بفايـشيجاعيعىاأبكني،قاؿى
الل،الشيعىٍيثيٌينىصٍأبً بفعبًد لمحمًد :قمتي بفبى:(12)ر،قاؿى الحارثى :فيدىمتىلقيتى ؿ؟قاؿى

المى كىركىمًؾبفمىزمًفعبًد :كابفي ؟اف،قمتي يكمئذو كى،ـأنتى :كابفي سنة،قمتي عشريفى ـقاؿ:ابفي
الحى بفبىكافى ثى؟قاذوئًكمىؿيىدىارثي :ابفى :فىمىؿى مفٍكىانيف،قمتي ىصمٌ-أصحاًبرسكًؿالًلـلقيتى

                                                           

معيفيقكؿ:"ىكمفبغداد".393(،2/35عثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف)(محٌمد(1 ابفى ،كسمعىالدكرم 
 .5161(،1/513ينظر:)

 (.7/305(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 (.3/378البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)((3
 (.7/407(ابفحٌباف،الثقات)(4
 .(25/561(المزم،تيذيبالكماؿ)(5
كمائة.6050(،ترجمة490(ينظر:ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(6 كخمسيفى سنةىبضعو  .كفيوماتى
 .398(،ترجمة1/132(البخارم،التاريخالكبير)(7
 (.7/304(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(8
أبيحا(9 اعبفأبينىٍصرالمقرمأبكنيعىيـالخرىاسىاًني.ترجموابفي عنو،("شيجى تـفي"الجرًحكالتعديؿ"،كسكتى

 ينظر: "صدكؽ". حجر: ابفي قاؿى السابؽبينما 4/379)المرجع ترجمة تقريب1657(، حجر، ابف ،
 .2749(،ترجمة264التيذيب)ص:

 (.182(ابفأبيحاتـ،المراًسيؿ)ص:(10
عنو(11 دٍّب.قاؿى اًتـبفسيمىيمىافالز مٌٍّيالميؤى دكؽ".ابفأبيحاتـ،("محم دبفحى صى اًتـ:بغدادمٌّ مرجعأىبكحى

 .1304(،ترجمة7/238)سبؽذكره
الًل(12 بفعبًد محٌمد فيالركاة كليسى ، بيٍّفه كىكخطأه "اليىٍشكيرٌم"، دى ألحمى مف"الًعمؿ" (جاءتفي"المطبكًع"

 اليشكيرٌم.!



 
 

393 

أبكزي،(1)عة":"أربى؟قاؿى-ـيوكسمٌالليعمى بيداللً،عيمٌرًصٍالن افىأباسفيىٌي:كسألتيمشقًالدٌعةىرٍقاؿى
سًا اللً،(2)نافبف عبًد بف محم دي ماتى سنةو أٌم : الن صٍقمتي لًرًالشيعىٍيًثٌي قاؿى رأيتيو،م؟ قد ي:

بيسير كمائةو كخمسيفى أربعو سنًة بعدى ماتى ،(3)"كجالستيو، "...كسألتي كفي"المعرفةكالتاريخ":
اللالش عىيثيٌ عفمكًتمحٌمدبفعبًد الرحمًفبفإبراىيـى كركل،كبًقيفقاؿ:كافقديمنا،عبدى

األلبانيٌ،(4)عنواألىكزىاًعٌي" الشيخي .(5):"صدكؽ"كقاؿى
 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

صدكقنا األقكاًؿفيوأٍفيككفى أقربى فيتضعيفوعبديالرحمًفكأبكه.،لعؿ   خالؼى
 ،يّ ورِ الثّ : فعَ  وىرَ  .رعوَ األَ  ،يّ صرِ بَ  فػػػػػػػسَ الحَ  أبو ،ارطَّ العَ  ـالَّ سَ  بف"َسعيد الراوي الرابع:

 بفا اللِ  عبدُ : وعنْ  وىرَ  .يدزِ يَ  بف وروثَ  يف،سَ حُ  أبيِ  بف يدعِ سَ  بف روعمَ  ت،ابِ ثَ  بف بعَ ومصْ 
:وقاَؿ ابُف أبي حاتـ في ترجمة.(6)"لؾذَ  يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  ي،أبِ  منو وسمعَ  ،يّ انِ مَّ الحِ  ـاصِ عَ 
 الخاؿُ " :وقاؿ ،"هاءَ دَ رِ  ولَ  طَ سَ بَ " :وأنَّ  -ـوسمَّ  يوعمَ  اللُ  ىصمَّ - بيّْ النَّ  فعَ  وىرَ  :بىْ وَ  بف يرمَ عُ "
 ضعيؼُ  ـالَّ سَ  بف يدعِ وسَ  ،وعنْ  افبَ أَ  بف دمحمَّ  فعَ  ،ارطَّ العَ  ـالَّ سَ  بف عيدُ سَ  واهرَ  يمافِ . (7)"دالِ وَ 

 . (8)"يثدِ الحَ 

  

                                                           

 .5031(،مسألة3/235(أحمد،الًعمىؿكمعرفةالرٍّجاؿ)(1
ٍرعىةالدٍّمشقٌي".ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(2 أًبيزي الن صًرٌم،عـٌ (،37/468("عيبيدالًلبفًسنىافأبكسيفيافى

 .4451ترجمة
ٍرعةالدمشقٌي،التاريخ)ص:(3  .1296(،370(أبكزي
 (.142-1/141البىسكم،المعرفةكالتاريخ)((4
 (.7/292األلباني،إركاءالغميؿ)((5
 .131(،ترجمة4/31ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((6
قٍّيىا)(7 ذكًرحٍسًفالمجالسىًةككاجًبحى األخبلؽ"،بابي في"مكارـً الخرائطي  (،حديث2/1684(ركلالحديثى

بي،ًمٍفطريًؽسعيًدبفسىبٌلـالعىٌطار،عفًىشاـبفالغىاز،عٍفمحم دبفعيمىيربفكىٍىب،خاًؿالن282ٌ
كسٌمـ- عمىيو عمىالحديًث-صٌمىاللي الكبلـي كينظر: بفسبٌلـ. سعيد بسبًب الحديًثضعيؼه سنادي كا  .

األلبانٌي الشيًخ سمسمةي كذا كى األخبلؽ"، "مكىاـر ًؿ الحميىرٌم الًل فيتحقيؽالدكتكرعبد كتخريجومفٌصبلن
 .7126(،حديث12/1224"الٌضعيفة")

 .2069(،ترجمة6/378)جعسبؽذكرهمرابفأبيحاتـ،((8
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 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

نيمى ابفي أحمىد:،(1)ٍير:"كذ اب"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاؿى اإًلماـً عبديالًلابفي عمىحديثًبٍاضرً"ليأبي:قاؿىكقاؿى

"،(2)"ـبٌلبفسىعيدًسى إن و: البخارم  ،(3)"دعٍسىبفكًىشاـاف،سفيىعفالحديثًبكضعًذكريييكقاؿى
": :"ع،(4)"الحديثمنكريكأخرلقاؿى ،(5)"فيومكفىيتكم ،الثكرمٌسفيافىفكترجمىوميسمـفقاؿى كقاؿى

": إليو،(7)كقاؿأبكداكد:"ضعيؼ"،(6)"وبًبأسىالبصرمٌّالعجمي  أبكحاتـلماذىبى بينىمىاذىبى
فقاؿ:" منو"،(8)"اجدًّالحديثًمنكريالبخارم  الحربٌي:"غيريهأكثؽي ـي إبراىي كقاؿى

(9)،: كعد هالنسائي 
ابفً،(10)"الحديثمتركؾى،اضعيفن" عفينفردي،الحديثمينكر،العراقي كفعنويركلحب اف:"كعندى

كالمترككيف"،(11)"لوأصؿىالىًبمىااتبىاألىث "الضعفاًء في الدارقطني  ،(12)كذكره ابفي لو كساؽى
: قاؿى ـ  ث عمىكيتبيفي،عنيـيركمعىم فبياينفرديأحاديثىذكرتيماغيري"كلوعىدمعدةأحاديثى

"في،(13)"عؼالض واياتًكركوحديثً أف  ديثكحكىىالخطيبي في"ديكاًف،(14)"نىكرىةوحى كذكرىهالذىبي 
في"الميزاف":"،الضعفاء" :حديثياذعىميعفاف،دىعٍمىبفالدخىفعىكر،ثىعف:واتًمنكرىمفٍكقاؿى

                                                           

نيمىير3/361(.كعند:أحمد،العمًؿكمعرفةالرجاؿ)4/32(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1 فيوابفي (قاؿى
 "كذ اب"مرتيف.

.5585(،ترجمة3/361)المرجعالسابؽ(أحمد،(2
 (.4/461(ابفعىدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)(3
 سابؽ.المرجعال((4
 .734(،ترجمة1/225(مسمـ،الكنىكاألسماء)(5
ثيث")ص:1/401(الًعجمي،معرفةالثقات)(6 (،124(،كعندبرىاًفالٌديًفسبًطابًفالعىجًميفي"الكىشؼالحى

"الكشًؼ"صبحيالسامرائ محقؽي قاؿى لـأرهًفيًثقىاتالعجًمٌي".ككذلؾى قاؿ:"كى العجًمٌيثـ  قكؿى ٌي:"كأنانقؿى
لميىيثمٌي" :قدرأيتيوفي"ترتيًبثقاًتالًعجمٌي لمييثمي".فقمتي أرهفينسختيمفترتيبثقاًتالعجمٌي ـٍ ل

 .599(،ترجمة1/401)
 .649(،ترجمة1/362(أبكداكد،سؤاالتأبيعيبيداآلجرٌملو)(7
 (.4/32(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(8
 .3428(،ترجمة4/55الميزاف)(ابفحجر،لساف(9

الضعفاءكالمتركككف)ص:(10  .284(،ترجمة127(الٌنسائي،كتابي
المجركًحيف)(11  .391(،ترجمة1/404(ابفحٌباف،كتابي
كككف)ص:(12  .269(،ترجمة235(الدارقطني،الٌضعفاءكالمتري
(.4/462ابفعىدم،الكامًؿفيضعفاًءالٌرجاؿ)((13
 (.2/633م،تمًخيصالميتشاًبوفيالر سـ)البغدىاد((14
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مى،(1)"كدحسيمىنعمةومذًكؿ فإف اف،تمىبالكًالحكائجًإنجاحًعمىكااستعيني" عى العقىيمي  عٌمؽى كقٍد
": مىيو،ييتىابعيالىذىاالحديًثقائبلن الكشؼًأكردهسبطيابًفالعجمٌيفي"،كقد(2)"بوالٌإييعرىؼيكالعى

ديثثيثالحى بكضًعالحى .(3)"عم فريًميى

:بيووقوِؿ أ ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

كات متركؾ بالكى،كقدكيذٍّبى ـى ًبو"،ضعًي كحدىهبالقكًؿإن و"البأىسى العجمي  ،فيحيًفانفردى
معه، عبًدالرحمًفكأبيوعمىتضًعيًفو.جر حوجى كاجتمعىقكؿي

يز، رِ حَ : فع روىّي. بيدِ الزّ  ـيْ ثَ عُ  أبو (4)يّ صِ مْ الحِ  ارػػػػػػبَّ الجَ  دبْ عَ  بف يدعِ سَ الراوي الخامس: "
الل،  يدِ بَ اـ بف عُ ػػػػػػػشَ ـ. روى عنو: ىِ يَ رْ بي مَ بف أَ  اللِ  بدِ كر بف عَ رو، وأبي بَ مْ اف بف عَ فوَ وصَ 
 .(5)"يّ ازِ يرة الرّ غِ حيى بف المُ ويَ 

بتضًعيفوفيترجمًة:  الّطائّي. َعدي بف الَييثـ والدُ  ،الرحمفِ  عبدِ  بف َعِدي" كجاءىالقكؿي
 ابفُ  ىو ىذا َسعيد ويقاؿ: ،الطَّاِحي َسعيد وعف ،َليمى أبي بف الرحمفِ  دِ عب بف محّمد عف: روى
 ذلؾ. يقوؿُ  أبي سمعتُ  ،الَجرّاح بف َوَوكِيع ،َسعيد بف الوارثِ  عبدُ  عنو: روى مسَممة. أبو َيِزيد
 عِديّ  عفْ  ،الزَّبيِديّ  عف ،َحْرب بف محمَّد عف ،َروح بف الّربيعُ  َروح أبو روى محّمد: أبو قاؿ
  قاؿ: الرحمف عبد حدثنا .(6)بنسَخة" ِىْند أِبي بف َداود عف ،الطَّاِئيّ  الرحمفِ  عبد بفا

  قاؿ الّزَبيِدّي، الَجبَّار عبدِ  بف َسِعيد ىو فقاَؿ: ىو؟ َمف ىذا الّزَبيِديّ  أبي عف فسألتُ 

                                                           

1 ) ) )ص: الضعفاء ديكاف 159الذىبي، ترجمة ،)1616( االعتداؿ ميزاف ،2/141 ترجمة ،)3195،
ركاهأبكنيعيـاألصبيانٌيفي"ًحميىًةاألىكليىاء") بو5/215كالحديثي دى الد،تفر  مٍفحديًثخى (،كقاؿ:"غريبه

الج في"المكضكعات")عنويثىٍكر.كابفي اليىصٌح،كالمٌتيـًبًوسىًعيدبف(،كقاؿ:"2/166كزمٍّ ديثه ىذىاحى
 سىبٌلـ".

.580(،ترجمة2/108العيقيمي،الضعفاءالكبير)((2
ًثيث)ص:((3 .309(،ترجمة124سبطابفالعجمي،الكىشؼالحى
الجٌبار((4 بفعبًد إٌنوىكسعيدي كاحدو غيري غي–قاؿى بفأبيسعيدالزبيدٌم،-رمنسكبكذا سعيدي ا ،كىكأيضن

( ليـالشيخاأللباني  ترجـى آخركف،ينظر:شكككاني،المٌحاـ،معجـأساميالركاًةالذيفى (.138-2/137كغايرى
.186(،ترجمة4/43ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
حٌبافلفظةى:"مستقيمة".((6 زادىابفي
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 أبو الجبَّار عبدِ  بف وَسعيد ،"َضِعيؼ الريَّ  قِدـَ  اّلذي ىو ىذا الجبَّار عبدِ  بفا َسعيد محمَّد: أبو
.(2)"(1)َقِويّ  َشيَبةَ 

 أقواُؿ النقاِد في الراوي:  -

أبكحاتـ،(3)"بوكذٍّييميدًالحىعبدًبفررييجىكافى" يدعًسىعفعيفمىبفحيىيىسئؿى":كقاؿى
عىجىضىفىصيٌمٍالحًارًب الجىعبدًبفا

ًمي قاؿ،(5)"فيو(4) ًديًنيٍّالفيبعى ويػػػػػػػاسميالش امي عيثمافىأىبيك":مى
،يكفٍكلـٍالجب اًر،عبدًبفسىًعيدي ،بعدىعميوكأنكىٍرنىاًبشٍيءوثناحد :كافبشٍيءو دىذاؾى حى يككفىأىفٍفجى
اتـ:قاؿى،(6)"ًبوثناحد  حى اليى"أبك أبك عيمىقاؿ أبك صاحبييٍثىاف: خرجىـ العراؽًنا فيطمبًإلى
نبؿيعنيال-لو:قمتيمٌركذًقاؿالمى،(7)"يثالحدً ي؟قاؿ:ال،كٌارمىالجب عيدبفعبدًسى":-بًفحى
و؟قاؿ:يشحاليا ييما.قمت:كعمىيثيف،كقدضربتيعنوبحدً(8)ردٍثناأبكبى،حد اـًالشٌفأىؿًىذامً
مسمـ:"متركؾالحديث"،(9)"ناكيرمىبأحاديثىثىحد  الٌرحمًفعف،(10)كقاؿى أبيوأٌنوكركلعبدي

" فيو: "مدًعىابفيكقاؿ،(11)"الحديثبي،مضطرًبقكمٌليسىقاؿى عفركيويىذمالٌوحديثًةيعامٌ:
.(12)"عميوابعتىييالامم ىـكغيرًعفاءالضٌ

                                                           

أجٍدلوترجمة.!كسعيديب((1 ـٍ اتـ:"قىًكم"،ل أًبيحى فيوابفي ب اًرأبكشىٍيبىةىىذااٌلذمقاؿى فعبدالجى
.10(،ترجمة7/3)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((2
3 ))( الكبير التاريخ 3/495البخارم، )ص: الصغير الٌضعفاء ،)67 حاتـ، أبي ابف كالتعديؿ(، الجرح

(4/44.)
الرٍأم"."الت ٍضجً((4 ًعيؼي جيكعي:الض  كالض  عى:كىىىفى عىكأىٍضجى جى عىفيأىمًرهكاض  جى ًفيو.كضى يعيفياألىمر:الٌتقًصيري

(.2554ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:
(.4/44ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
(.2/110العقيمي،الضعفاءالكبير)((6
(.4/44)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((7
8)) قاؿى بينىما بو، البأسى رعة: زي أبك كقاؿى معيف، ابفي كثٌقو بفقيسالسكيكًني: الكليد شجاعبف بىدر: أبك

ٍمقىمة عندىهعفمحٌمدبفعٍمركبفعى تيف،الييحتٌجبو،إالأف  ًبالمى ليسى الحديث،شيخه أبكحاتـ:ىكلٌيفي
اح" صحى .1654(،ترجمة4/378)ذكرهمرجعسبؽابفأبيحاتـ،.أحاديثى

.148(،سؤاؿ97)ص:أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿركايةالمٌركذٌمكغيريه((9
.2206(،ترجمة1/548(مسمـ،الكنىكاألسماء)(10
(.4/44)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((11
(.4/437الكامؿ)ابفعدم،((12
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النسائي  كترجمىو
الجكزمٍّ،(2)كالدراقطني ،(1) كالمىترككيف"(3)كابفي "الٌضعفاًء ،في كقاؿى

بثقة" "ليسى :"ضعيؼ"،األكؿ: "،(4)كفيمكضعو في"الكاًشؼ": الٌذىبي  "اهوكىكقاؿى
أبك،(5) كقاؿى

رعةىالعراقٌيفي"ذيًؿالكىاًشؼ" رفي"التقًريب،(6)زي حجى ًعيؼ"(7)كابفي ،:"ضى حٌبافحيفى ابفي كشذ 
ذكرىهفي"الثقات"
(8).

 :وقوِؿ أبيو ،النُّقادِ  ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواؿِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

الحديث شىديدة،متركؾي الٌنقاًدبألفاظو ،كعاٌمةيمايركيومٌماالييتابععميو،جٌرحوجؿ  ـٍ كل
عميوأبكحاتـبشىيء إلىالعراًؽفيطمًبالحديث.،يحكـٍ أبياليىمىافأٌنوخرجى قكؿى إالأٌنونقؿى

ـُ ْبُف ُعْثَمافَ "الِعَمؿ": "قاَؿ ابُف أبي حاتـ في : سادسالراوي ال قاَؿ ابُف أبي  أبو َشيبة. ،إبراىي
ـُ ْبُف ُعْثَماَف ُىَو: َأُبو َشيبة جدُّ َأِبي َبْكِر ْبِف َأِبي َشيبة. َقاَؿ َأُبو ُمَحمٍَّد:  حاتـ: َقاَؿ َأِبي: إبراىي

 .(9)"َحِديثِ جدُّ َأِبي َبْكِر بِف َأِبي َشيبة ضعيُؼ ال

 الراوي: أقواُؿ النُّقاِد في -

الن قاًدميعدٍّؿ مضعٍّؼو،كاليكادييكجديلوبيفى لو،كىيـمابيفى ـي،كتارؾو كمىااإلما كمكذٍّبو
عمىضعًفو،شعبة اإلجماعى الذىبي  كالتعديؿ":،(10)بؿنقؿى في"الجرًح أبيحاتـ ابًف كعندى

                                                           

.266(،ترجمة52كالمتركككف)ص:(النسائي،الٌضعفاء(1
271(،ترجمة2/157الدارقطني،الضعفاءكالمتركككف)((2
(.1/321ابفالجىكزم،الضعفاءكالمتركككف)((3
(.4/53ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((4
.1915(،ترجمة1/439الذىبي،الكاشؼ)((5
العراقٌيفيترج529(،ترجمة119العراقي،ذيؿالكاًشؼ)ص:((6 كىكمف.كقاؿى الذىبي  ا:"فاتى مًتوأيضن

في"الكاشًؼ"،لـيىفيٍتو،لكفلعٌمولـيكٍففينسخًةالعراقٌي :بؿقدترجمىوالذىبي  شرًطوفاستدرٍكتيو"!.قمتي
.-كالليأعمـ–مف"الكاشؼ"

.2343(،ترجمة238تقريبالتيذيب)ص:ابفحجر،((7
(.6/365)(ابفحٌباف،الثقات(8
9) ديث)( الحى عمؿ ابفحجر،(،6/108ابفأبيحاتـ، ينظر: الكىًبير، بأًبيشيبةى مشيكره ىذا، شىيبةى كأبك

 .215(،ترجمة92تقًريبالٌتيذيب)ص:
عىفاء)ص:(10  .211(،ترجمة18(الذىبي،ديكافالض 
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إلىشعبةىأسألي" أباهقاؿ:"كتبتي ،(1)قاضيكىاًسط،وعفأبيشيبةىعفعبيًدالًلبًفمعاذأف 
عنوشيئنا :"التىكتبف  إلي  فكتبى كمىزٍٍّؽكتىاًبي"،قاؿى

ٌم:"التىرًكادًغدىكفيركايًةالخطيًبالبى،(2)
مى كً.كـميذٍعنوفًإن ويرجؿه قرأتى ذا ركاه،(3)ٍقوي"ابيفىمىزٍّتىكا  أحمػػػػػػق ،ككذ بىويشعبةيلحديثو دي:ػػػػػػػػػاؿى

،عفعبًدالرحمًفبًفأبيليمى أباشيبةىحد ثىنىاعفالحكـً لشعبةى:إف  ،قمتي خالدو حد ثنىاأميةيبفي
:شيدىصً فيبيًتوفٌقاؿى الحكـى كالل،لقدذاكرتي :كذبى سبعكف،فقاؿى مفأىًؿبدرو فمىاكجٍدنىايفى

                                                           

ا(1 ينظر: سنة". كعشريفى لثبلثةو المنصكر جعفًر أبي خبلفًة في قضاءىا "ككًليى المجركحيف( حٌباف، بف
(1/100.) 

شعبةركلعنو1/133(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2 اإلماـى بأن واليركم–(،كفيوأف  معأن ومعركؼه
)-إالعفثقة أبيشيبةىفي"الميصن ؼ" ابًف ،كتابالقضاًء22981(،ح11/484،كركايتوعنوعندى

حالو،كاألقضية،بابفيالش فىعىةع اتبيفى لم  ضعفو،ثـ  أفيىستبيفى مىرؤكًسالرجاؿ.كلعٌموىركلعنوقبؿى
 اٌلذيفى الدكتكرعبدالعزيزالمحيداففيبحث"الشيكًخ قاؿى عنو.كذا أمرىه،تركىو،كنيىعفالركايًة ـى كعم

"مصن ًؼابًفأبيشىيٍ محقؽي أحمىد".كقاؿى ـي بىة"د.محمدعكٌامة،فيتعميقوركلعنيـشيعبةيكضٌعفيـاإلما
أبيشيبةىجدالمصنٍّؼ3095عمىالحديث:"عفأبيشيبة"ىذاذكرىهالذىبيفي"المقتنى") (،كىكغيري

امعأن وجر حوبشٌدة شعبةيركمعنوأيضن فكافى :كالذمذكرىهالذىبيفي"الميقتىنى")"؟!،كا  (،1/30.قمتي
ارث،كعنوشيٍعبىة.(،قاؿ:"أبكشىٍيبة،3095) (:إبراىيـبفعثماف3082كقاؿفي)عفًعيسىابفالحى

أبيشىيبةىاٌلذميركملوأبكبكرفي"المصن ؼ"ليسىك ابفى كمٍّوأف  بعدىذلؾى العىبسٌيالقىاضي"،قديككفي
كضعفيـ شعبة عنيـ ركل الذيف "الشيكًخ صاحب قاؿ كما الترجمة صاحب عثماف بف ـيإبراىيـ اإلما

فيكجد المصنًٍّؼأبيبكربفأبي ىكفعبلن اٌلإفكافى المحقؽ"لممصن ؼ"،كا  كماقاؿى أحمد"،بؿىكآخري
أبكشيبةى-كاللأعمـ-شيبةالكماذىبالمحقؽ، إفكافى بذلؾى الجزـى يدمأفأستطيعى ،كقدحاكلتجى

الترجمًةىذهأـغيره،فمـأستطٍعاالىتداء،الذمركلعنوشعبةفي"مصن ًؼابًفأبيشيبة"ىك صاحبي
اسكلالبييقيفي"الكبرل"، يرًكهعنوأيضن ـٍ الذمركاهعنوأبكبكرفي"المصٌنؼ"ل الحديثى اأف  خصكصن
 كبلـً بيفى كلـيأًتأحدهعمىذكًرماإذاكافىكأبكشيبةإبراىيـبفعثمافأـغيره؟!فىمىـأستطعالترجيحى

ركايةىشيعبةعفأبيشىيبةصا مكجكدةفي"مصنًؼابًف–صاحبىذهالترجمة–حًبالبحثالذمقاؿبأف 
في-أبيشيبة" فىالذمكجدتو ىك، ليسى بأٌنو "المصٌنؼ" عمى فيتعميقو عٌكامة محٌمد د. كبلـ كبيفى ،

 .-أعمـكاللي–"المقتنى"لمذىبيفيالمكاًفالذمعزالود.عكامةىكأبكشيبةآخر.
 (.7/24(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(3
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أحده خزيمةبًفثشًيدىصفٍّيفى غيرى .(1)ابت"مٍفأىًؿبدرو

                                                           

المحٌقؽد.كصياللعباسفيولٌما،462(،حديث1/287(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ)(1 :كقٍدكٍىـً أقكؿي
أباشيبةىفيىذاالحديثىكأبكشيبةعبدالرحمفبفإسحاؽبفسعدالكاسطٌياألنصارٌم كىك–جعؿى

اهلـ3799(،ترجمة336ك"تقريبو")ص:(،6/136ذيبالتيذيب")"تي-ضعيؼ ىذااٌلذمسم  معىأف 
ترجمكا الذيفى كؿ  كأف  شعبةىقدركلعنو،ككيؼى ،كالأف  ييذكرفيكتًبالتراجـأن وقدركلعفالحكـً

؟!!، الكبلـى فيو كتكممكا لو، الحديثى ساقكا شيبةى أبك عثماف بف فيإلبراىيـ العقيمي  الحديثى كأخرجى
( الكبير" )(،1/59"الضعفاء "الكامؿ" في عىًدم مدينة1/389كابفي "تاريخ في البغدادم  كالخطيبي ،)

( بمفظو.7/24السبلـ" بفأبيلىيمى، الرحمًف عفعبًد عفالحكـً أبيشيبةى مفطريًؽ جميعنا كٌميـ ،)
تكذيبوألبي مفتعقيًبشعبةىسببي قدشيدكاصفيف،كيتضحي مفالبدرييفى سبعيفى شيبةى،كىكركايتوأف 

فيالميزاًف ثابت،كتعقبوالذىبي  منيـلـيشيدىا،سكلخزيمةبفي أحدنا كاإلماـشعبةيينفي،كيقكؿإف 
:كىذاأ1/47) أمىاشيىدىاعم ار"؟!،قمتي الل،أماشًيدىىاعميٌّ فيو(مستغربناقكلىو،فقاؿ:"سبحافى كثرى مره

 لعددىـ،لكٍفيبقىالثابتي ؿو مفأىًؿبدر،كمٍفميكٍّ حضركاصفٌيفى لعدًدالذيفى كاٌتسع،فًمفمقمؿو الخبلؼي
كالعراؽ، ،كمعاكيةكفريقيمامفأىًؿالشاـً عمي  الكقعةىالشييرةىبيفى عددنامفأىًؿبدرقدشيدى تاريخيناأف 

الليعنيـكعفصحابًة- ذاتو،-رسكًؿالًلأجمعيفرضيى شعبةي،كعميٌّ ،كماقاؿى ،كمنيـ:خزيمةيبفثابتو
أىحمد: ا:قىاؿى شيكدهأيضن شعبةيينكري .ككذامنيـأبكالييثـبفالتيياف،كقدكافى الذىبي  كعم اركماتعقبى

أبكالييثـابفي يككفى شيٍعبىةييينكرأفى :كىافى ،قىاؿى ٍكحه د ثىنىارى .المنتخبمفعمؿالخىبلؿكىحى الت يٍّيىاًفشىًيدىًصفٍّيفى
األنصارٌم،1/226) نىيؼ،ككذاأبكأيكبى بفحي سيؿي إن ويشيدىىىامٍفأىًؿبدرو كثير:"كقدقيؿى ابفي (.كقاؿى

ة" تيميةىفيكتاب"الرٌدعمىالٌراًفضى بطةىبإسنادهعف-قالىويشيخنياالعبلمىةابفي بيكىيربفاألىشىجٌكركلابفي
فمـيخرجكاإالإلىقبكرىـ.ابفكثير، قتًؿعثمافى لًزميكابيكتيىـبعدى مٍفأىًؿبدرو رجاالن اإف  أنوقاؿ:أمى

عبديالًلبفأحمىدفي"الًعمؿكمعرفًة(.2/596(،ابفبطة،اإًلبانىةالكبرىل)10/421الًبدىايةكالنياية) قاؿى
حد ثناأيكب،عفمحٌمدبف4788،حديث(3/182الرٍّجاؿ") ،قاؿى حد ثناإسماعيؿي :"حد ثنيأبي،قاؿى

رسكًؿالًل فييامنيـ-صم ىالليعميوكسم ـ-ًسيريف،قاؿ:"ىاجٍتالفتنةيكأصحابي فمىاخىؼ  عشرةيآالؼو
تيميةىفي"من ىذاالحديثابفي (،237-6/236ياجالسنةالنبكية")مائةه،بؿلـيبمغكاثبلثيف".!كقدنقؿى

:"كىذااإلسناديمفأصٌحاألسانيًدعمىكجًواألرض.كمحٌمدبفسيريفمفأكرعالناًسفيمنطًقو، كقاؿى
المىراسيؿ".. الحديًثصحيحه،كرجالوكميـ–كمراسيميومفأصحٍّ شيخنا،فإسنادي كماكصؼى :كاألمري قمتي

أثبات حف اظه -ثقاته ثـ  . شعبةى قكؿى فنقؿى الخبلؼً–تابع مف-مكضعى عمىقمًة يدؿ  النفيي "ىذا : كقاؿى ،
ايىكادييذكرمائةى فمى ميقاربه ابًفسيريفى نىٍيؼ،كأبكأي كب.ككبلـي بفحي رىا،كقدقيؿ:إنوحضرىىاسيؿي حضى

أناسنامفصحابًةرسكًؿالل.كاحد مفىذاكمٍّوأف  :فالحاصؿي البىدرييف،قد-اللعمييـكسٌمـصٌمى–قمتي
نىيؼ، ابفالتيٍّياف،كعمي،كعم ار،كسيؿبفحي حضركامعركةىصفٍّيف،منيـ:خزيمةيبفثابت،كأبكالييثـً

نما-صمىاللعميوكسمـ–رضيالليعنيـكعفصحابًةرسكًؿالل–كأبكأيكباألنصارٌم أجمعيف.كا 
شعبةىمف اإلماـً مرادي ابًفتيمية،إذاكافى اإلسبلـً شيخي قاؿى النفيوبالمطمًؽ،كما العدًد الن فيىكتقميؿي

الفتنةى،كماشيدىمعاركىيا اعتزؿى بالقميًؿكافى عددناليسى أف   .-كالليأعمـ–المعمكـي
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"ارـً الميبارًؾ: ابفي شيبةى،(1)بو"كقاؿى أبي حديثى ترؾى "أن وي ٍمعىة: زى بف كىبي عنو كركل
بثقة"،(2)الكاًسطٌي" "ليسى يىحيى: عً،(3)كقاؿى "ضى كذً،(4)يؼ"كفيمرةو: المر  معفكفيسؤاالًت
أحمى عنو:"فضع فو"اإلماـً .(5)دسيئؿى

أحمدى ديثًكعفأبيطالبأف  الحى :"منكري مفالحسفبفعمىارىة،قاؿى كىالحسف،قريبه
ديث" الحى مىتركؾ عمارةى بف
شى،(6) أبك "كافى ا: أيضن ًمقسـكقاؿى عف الحكـً عمى كقعى قد ،يبةى

جدنا عٍنو،(7)"كضع فىو "سكىتكا : البخارم  اللًىككجدٌ،كقاؿى عثمافكعبد أبيه بًف ابنيمحمًد
(8)يبة"شى "ساًقط"انًجىزىكٍرألالجىكى، أن و: أبكزرعةى،(9)ي  عيؼ"،كقاؿى "ضى الثاني،كأبكحاتـ: كزادى

عنو:"سكى حديثىو"،تكا كـً،(10)كتركيكا الحى ًف كىلعى "رى كزادى: محمدو بفي الحي صى ذكرى ككقكًليما
(11)

                                                           

 .54(،ترجمة1/59(العقيمي،الضعفاءالكبير)(1
 (.1/390(ابفعًدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)(2
 .949(،سؤاؿ2/267(محمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف)(3
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(العقيمي،(4
 .199(،سؤاؿ119(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ)ص:(5
 (.2/115(ابفأبيحاًتـ،الجرحكالتعديؿ)(6
عدمفيت1/59(العيقىيمٌي،الضعفاءالكبير)(7 األحاديث.(،كساؽلوابفي امفتمؾى رجمتوفي"الكامًؿ"بعضن

المكحدًة،كسككًفالًجيـ،كييقاؿنىجدة،بفتح الحكىـ،كأٌماًمقسـفيك:"بكسًرأكًلوبفبيٍجرة،بضٍـّ كتقد ـذكري
اًرث،كييقاؿلىومكلىابًفعب اسلمزكًمولو،صدك الًلبفالحى الٌنكفكًبدىاؿ،أبكالقىاًسـمكلىعبًد ككافى ؽه

التيذيب تقريب كاحد". حديثو ًسكل البخارمٍّ في لو ا كمى كمائة، إحدىل سنةى ماتى الرابعًة مف ييرسؿ،
 .215(،ترجمة92)ص:

 .5(،ترجمة17(البخارم،الٌضعفاءالٌصغير)ص:(8
اني،أحكاؿالرجاؿ)ص:(9  .68(،ترجمة64(الجكزىجى

(.2/115(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(10
فقيوهإالأن وربما(11 دةمصغرنا،أبكمحمدالكندٌمالككفٌي،ثقةهثبته بفعيتيبة،بالمث ن اًةثـالميكحى (كىك"الحكـي

في"تقريبو" حجرى كستكف".كذاذكرىهابفي سنةىثبلثعشرة،أكبعدىىاكلونيٍّؼه دل س،مفالخامسةماتى
:كىك1453(،ترجمة175)ص: الخطيًبفي"تاريًخ.قمتي بفعثمافأبيشىٍيبة،جاءىعندى ـى إبراىي خاؿي

:7/23مدينًةالسبلـبغداد") الد قاؽ،قاؿى بفأحمدى :أخبرنىاعثمافي (:"أخبرنامحمديبفأحمدبفًرزؽ،قاؿى
ًصمىةيبفسيمي حدثنا بفأبيشىٍيخ،قاؿ: سيميمافي قاؿ:حدثنا ابفإسحاؽ، نبؿي حى حد ثنا :سمعتي قاؿى ماف،

كىكغبلـه كـ؟قاؿ:نعـ.قاؿ:فأىنارأيتيوعندىالحكـً عفالحى يحدٍّثي لمحمًدبفأبيشيبة:أبكؾى شعبةىيقكؿي
إلبراىيـبفعثماف المزم  لي"،كلٌماترجـى أختو :ابفي :مفىذا؟قاؿى لمحكـً فيأذًنوقرطهاكشىنؼ،فقمتي

ركلعنيـإبراىيـ(قا2/147في"تيذيبالكماؿ") فيالذيفى الحكـى كىـٍبفعيتىيبىة"،كذكرى أخًتالحى ؿ:"ابفي
= 
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نىاكيرى مى اًديثى ًديثو"،أىحى حى يٍكتبي "ميٍنكىري،(1)ال : الترمذم  ًديًث"كقاؿ "متركؾ،(2)الحى : كالن سائي 
حب ك،(3)الحديث" :ركلعنو"،كقاؿ:يف"كحًجرياففي"المىذكرهابفي إذا،افبىبفأىاإسماعيؿي كافى

عفالحى ميعضمةحد ثى بأشياءى جاءى ممٌ،كـً عفحًدككافى خطؤهحتىخرجى كىميوكفحيشى فكثيرى
قكًؿالن ،(4)"كتركىوييحيىبفمعيف،االحتجاًجبو كمثؿى كقدأكرىدىه،(5)بكالفتحاألزدمٌأسائٌيذىبى

في"الضعفاءكالمترككيف" يزيدي،(6)الدارقطني  في"الكاشؼ"إالأن وأضاؼ:"كقاؿى كمثميـالذىبي 
منو" كاتبىوماقضىعمىالٌناًسفيزمانوأعدؿى عىدم.(7)بفىاركفككافى أفساؽى،كابفي بعدى

عفالحكـكعفلو ذكرتي صالحةغيرما غيري أحاديثي مفأحاديثوقاؿ:"كألبيشيبةى جممةن
بًف ـى مفإبراىي عًؼ،فإن وخيره إلىالض  نيًسبى ٍفكافى عمىمابي نتيو،كىىككا  غيًره،كىىكضعيؼه

ذكريه"أبيحي  ـى ةالذمتقد 
(8).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( في"الكاًشؼ" الذىبٌي كمثمو الو"، "خى زكجأمٍّو،1/218كقاؿ: بككًنو مفقاؿى بخبلًؼ كىذا كغيرىـ. ،)
عًدٌمفي"الكامؿ"بسنًده) كلابفي رانٌييقكؿ:سمعتي(1/389فىرى أباشيبةىإبراىيـىعفعمركبفخالدالحى

محقؽي كىـى كقد أمو". زكج الحكـي ككافى : قاؿى كاحدنا، إالحديثنا الحكـً مف سمعتي ما يقكؿ: بفعثماف
اسمىوإلى5(حاشية)17"ضعفاًءالبخارٌمالصغير"،محمكدإبراىيـزايدمرتيف)ص: (:مرةنلماصح ؼى

أمٍّ بًفعيتبة،كمرةنلٌماجعمىويزكجى لمنسائٌي،بكرافالحكـً كالمترككيف" "الضعفاًء محققا فعؿى و.كمثموتمامنا
)ص: الحكت ككماؿ 42الضناكم، حاشية ،)11( "الميزاًف" في الذىبي أف  كالعجيبي ترجمة1/47. )

أٌموكماحق قنا،145 أن وخالوالزكجي .كالصكابي أمٍّو،معأٌنوفي"الكاشًؼ"عمىماذكرتي –جعمىوزكجى
 .-كالليأعمـ

 (.7/24(البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)(1
حديث2/334(الترمذم،الجامعالكبير)(2  .1026(،عًقبى
 .11(،ترجمة42(الٌنسائي،الضعفاءكالمتركككف)ص:(3
 (.1/101(ابفحٌباف،المىجركحيف)(4
الٌضعفاًءكالمترككيف)(5  .86(،ترجمة1/41(ابفالجكزم،كتابي
 .7(،ترجمة99(الٌدارقطني،الٌضعفىاءكالمتركككف)ص:(6
 (.1/219(الذىبي،الكاشؼ)(7
ا)ص:1/392(ابفعًدم،الكىامؿ)(8 أبيحي ةفيوأيضن .كقدكقعىغمطهفي70(،ترجمة385(،كترجمةابفي

ابًفعىًدمىذافي"تيذيًبالكماًؿ") اب2/147نقًؿكبلـً فيوأف  صالحةه(،فنقؿى عدمقاؿ:"لوأحاديثي فى
 المزم  كلعؿ  منيا، لوعددنا كقدساؽى صالحةو غيري لوأحاديثى أىف  تقدـى كما عدٌم ابفي كاٌلذمقالىو ،"...

نسخةنمغايرةنمف"الكامًؿ"البًفعىًدم حود.بشارمعركؼفيتعميقو-كالليأعمـ–اعتمدى مارج  ،كىذا
.كقدتبعىعمى"تيذيبالكماؿ فيالنقًؿفياألغمًباألعـٌ دقيؽه المزم  ـي د.معركؼفاإلما الفكماقاؿى ".كا 

ا) "أيضن اإلماـابفحجرفي"تيذيبوالتيذيبى  (.1/145المزم 
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حجر: ابفي .(1)كمائىة"كستيفىتسعوسنةىماتى،الحديثمتركؾ"كقاؿى
 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

الحديثً الٌنقاد،متركؾي ،كأبيو،أبيمحٌمدقكؿيجتىمعىاكقدٍ،كتركىوبعضييـ،ضٌعفوجؿ 
و.يفًعمىتضعًيزرعةىكأبً

 

 باِلَقوّي"/ "ليَس ِبَقوّي": المطمب الثالث: قوُلو في الرّاوي "ليَس 
كالتضعيؼ التجريًح ألفاًظ مف ىيمىا المفظىيف تا،ككبل تفاكى ٍف ،كا  "ليسى نقكؿى أف فيصح 

بقكٌم"،بالقكٌم"أعمى فاجتمعافيالٌضعؼ،كاألدنىمنيا"ليسى فقكليـ،كلًكٍففرؽهمابينىيما،كا 
بالقكٌم":" فيالجممةً،(2)"كةمفالقياممةىالكىنفيالدرجةىماتىإن "ليسى ،كأٌنيـأرادكاأن وقكمٌّ لكٌنوليسى
كاممة مثؿىأم-كالبلـياأللؼيعميودخؿىماكؿ "فى.كجرحغيرمفٌسر،ييفمًتىىيعبارةيك،بدرجةو

فٍ،رحًالجىفيكأخؼ أىكفىكافى-بالقكمٌليسى يح،كتجرًمييفوتىألفاظىاألصؿًفيالجميعيكافىكا 
في"المكًقظىة":"(3)"اؿالكمىينفٍلًتردياكأحيانن الحافظيالٌذىبي  مىاعاتوفيقيؿكقد.فقاؿى ليس:"جى
:قاؿ.كتابوفيليـكييخًرجي،"بالقكمٌليس:"ًعد ةوفيقاؿقدالن سائي كىذا".بوكاحتيج بالقكٌم،

ٍرحوليسى"كمٌبالقىليسى":قكلينا" ميٍفًسدبجى
(4)"(5). 

                                                           

 .215(،ترجمة75(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(1
 .(1/442(المعمًمي،التنكيؿبمافيتأنيبالككثرممفاألباطيؿ)(2
 (.484(مصطفىإسماعيؿ،شفاءالعىميؿ)ص:(3
الجرحكالتعديؿ")ص(4 الدكتكرقاسـعميسعدفي"مباحثفيعمـً قاؿى لكٍف في71( قاؿى قٍد "كالٌنسائي  :)

عمىاختبلًؼ يدؿ  مٌما "ثقة"؛ أك بىأس"، بو "ليسى آخر: فيمكضعو ًفييـ كقاؿى بالقكٌم"، "ليسى جماعةو:
قاؿ)صمذىًبوفيياع األمثمة.ثـ  الدكتكربعضى 72فمىذىًبالجميكر".كقدساؽى (:"كلـينفردالنسائي 

كاإليياـ" القٌطاففي"بياًفالكىـً ابفي اتـباألمًرالمذككر،بؿشاركىيماغيرىيمامفاألئٌمًةًفيو،قاؿى كأبكحى
بالقًكم1/252ٌ) ليسى مًعيف: ابفي فىقىاؿى بك ار ابف بكر أقرىب،(: ًإلىىالتقكيًة كىكى حاًتـ، أبيك قاؿى ككذىا ،

ايىككف". ًبأقكلمى أىنولٍيسى ايعًنيافبذلؾى  فىإٌنيماًإن مى
5) )ص: المكًقظىة الٌذىبي، )82 )ص: ا أيضن الذىبي  كقاؿى .)83 "ليسى حاتـ: أبك قاؿ إذا "كباالستقراء، :)

ىذاالشيخلـيى ًبالقكٌم"،ًبالقكٌم"،ييريدبياأف  مىىالشيخ:"ليسى عى قدييطمؽي الث ٍبت،كالبخارم  ةالقكمٍّ بميغدرىجى
فييا بالقكٌم"األصؿي عيؼ".لكٌفالشيخعبداللالٌسعدقاؿ:"مفقاؿفيوأبكحاتـ:"ليسى كيريدأنو:"ضى

بو".محمدسبلمة،لسافالمحٌدثيف  (.4/360)أٌنياعمىباًبيىا،أٌفالٌراكمالييحتج 
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بقكٌم":"فإٌنيا .كىيتساًكم(1)"اطمقنميالضعؼىثبتتيلـٍفٍا ك،امطمقنالقكةىيتنفًأٌما"ليسى
بذاؾ" مفلفظًة"ضعيؼ"،عندىالجميكًر"ليسى كىيمفالمرتبًةالثانيًةفيالجرحً،(2)كىماأخؼ 

ابًفأبيحاتـ :"،عندى ذىفقاؿى ،"ودكنىون أإالٌوحديثًةًتبىكىفيكلىأليابمنزلةًفيكبقكمٌليسىالكاقىاكا 
حديثوكينظرفيواعتبارنا"،كاأليكلىعندىهىيقكلييـفيالرجًؿليٍّفالحديث فيو:يكتبي فقاؿى

(3). 

 المقصُد األّوؿ: قولو "ليَس بالقوّي": 

ديث" الحى "عمًؿ فيكتاًبو كاًحد سكلفيراكو قاليا قد أبيحاتـ ابفى أجٍد ـٍ ،كل كلستي
ابًف فيبياًفىذاالمصطمًحعندى دقيقةو يكفيلمخركًجبنتيجةو كاحده راكو اإذاماكافى أستطيعيجزمن

دراسًةالراكمالذمقيمتفيو،أبيحاتـ الذميبدكليبعدى ابًف،لكف  عندى شديدو أن يالفظةيجرحو
لمراكم الحدي،أبيحاتـ متركؾى يككفى إلىأٍف صاحبييا بوعىفحدٍّ،ثًيصؿي تىخرجي حتىأٌنيا

.-كاللأعمـ–كًديف.،معككًنومكصكفنابعبادةوككىرعو،كتابًةحديثوكاالعتباًربو
في"عً م دو أىبيكميحى " :"يثؿالحدًمىقىاؿى  .(4)"وعبَّاد َلْيَس بالقويّْ

مىويفي"الجرًحكالتعديؿ"فقاؿ:  كافَ  ،ةَ مكّ  كفَ سَ  ي.فِ قَ الثّ  يّ رِ صْ ثير البَ عبَّاد بف كَ " كقدترجى
ير ىَ زُ  :ووى عنْ رَ  .يّ رِ يْ رَ والجُ  ،يّ انِ يَ تِ خْ السّْ  وبَ يُّ أو  ،ادنَ الزّْ  يبأو  ،ينارؾ بف دِ الِ مَ  :فوى عَ رَ  ،ادً تعبّ مُ 
 .(5)"لؾذَ  أبي يقوؿُ  سمعتُ  .يّ ابِ يَ رْ والفِ  ،داقِ بف وَ  اللِ  عبدُ  يّ وِ رَ اء اليَ جَ بو رَ أَ و  ،ةيَ اوِ عَ بف مُ ا

 النقاِد في الراوي: أقواؿُ  -

بالقميًؿمفاألئمةً ليسى الًل،منيـ:شعبةي،كقدتكم ـفيوكجر حوعدده عنوعبدي اكنقؿى بفي
انتيىإلىارىبىالمي قد كثيرؾأن و بفي عب ادي "ىذا : فقاؿى سفيى،فاحذىركه"،يو اففىكالثكرم  ابفي عنو نقؿى
لو:"إف بىالمي اأن وقاؿى عظيـوارًؾأيضن جاءىبأمرو ذاحد ثى حالىو.كا  كثيرمفتىعًرؼي فترل،عب ادىبفى

:"بى سفيافي لمناًسالتأخذيكاعنو؟قاؿى مىأٌفأقكؿى ذيًكرى فىمجمسو إذاكنتي عبديالل:"فكنتي ى".قاؿى

                                                           

 (.1/442(المعممي،التنكيؿ)(1
الجرًحكالتعديؿ)ص:(2  (.72(قاسـسىعد،مباحثفيعمـً
 (.2/37(ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
ًديث)(4  (.5/169(ابفابيحاتـ،ًعمؿالحى
 .433(،ترجمة6/84)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(5
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عميوفىديًنو التأخذكاعنو"،فيوعب ادأثنيتي معيفضع فىوفيغ،(1)كأقكؿي ،يًرمامكضعوكابفي
أن و عنوالدكرم  بشيء"فتارةننقؿى الحديًثليسى ،(3)شيء"بً"ليسىكمرةن:،(2):"ضعيؼي كمرةنينقؿي

ب ادبفكىثير،كعىب ادبفمىنصكر،كم يـ عنويقكؿ:"عىب ادبفمىيسىرةالًمنقىرم،كعىب ادبفراشد،كعى
ييكتب" كلكن و بالقكٌم، حديثييـ "،(4)ليسى ضعيؼه "ىك : قاؿى أن و حديًثو،(5)كثالثةن "في كأخرل

" عفابًفمعيفأن وذكىرىه،(6)ضعؼه الدارمي  بمكةى،ككذانقؿى في،كقاؿ:"الذميككفي بشيءو ليسى
ا"الحديث،ككافرجبلن ميحرً،(7)صالحن حديثيوبشيء"كمثميماابفي فيو:"ليسى ،(8)زفسمعىويقكؿي

الد حديثيو"،رقٌيأن وقدضع فوكككذاابفي أبيمريـسىًمعىويقكؿ:"الييكتبي ،(9)كابفي فقاؿى كأحمدي
كثيرأسكأيحى بفي ؛افثمىيـبفعييبةىإبراىًة،كأبيشىارىمىسًفبفعيمفالحىاالنأبكطالبعٍنو:"عب ادي

ا. صالحن مفأىًؿمكةى،ككافى كاذبةنلـيسمٍعيىا،ككافى يركممىركلأحاديثى كافى :فكيؼى الـٍقمتي
كالغىيى "الببلءي : قاؿى فقاؿ:،(10)مة"فٍسمٍع؟ أحمدى عنو كذمسأؿى  ،اؾذىىكبً"ليسىكالمر  أم–قمتي

فً-مٌذًكالمر  "كافى "ال": : قاؿى مفالقىدىًر؟ بذاؾ"،يوشيءه ليسى حديثىوي أف  في،(11)إال  كالبخارم 
ًغير"ك"الضٌ،(12)"تاريًخوالكبير" انٌيفي"أحكاًؿالرٍّجاؿ"عفجىكالجكزى،قاؿ:"تركيكه"،(13)عفاًءالص 

                                                           

الٌصحيح(1 مقدمة مسًمـ، :18)ص:( قاؿى أبكحفص، كبفعمي، عمري "كحد ثنا ا: أيضن مسًمـ ـي اإلما كقاؿى ،)
ثبتىا عييىٍينىةىعفالرجًؿاليككفي ،كشعبةى،كمالكنا،كابفى الثكرم  سفيافى سعيد،قاؿ:سألتي يىحيىبفى سمعتي

يسألينيعنو،قالكا:أخبٍرعنوأنوليسًبثىبٍ ت".فيالحديًث،فيأًتيًنيالرجؿي
 (.6/84(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 .3297(،ترجمة1/362(محمدعثماف،مكسكعةتاريًخابًفمعيف)(3
 .3369(،1/367)المرجعالسابؽ((4
 .3493(،1/375)المرجعالسابؽ((5
 .4319(،1/440)المرجعالسابؽ((6
 .496(،ترجمة2/229)المرجعالسابؽ((7
 .26(،2/6)سابؽالمرجعال((8
 .1165(،5/538(ابفعدم،الكامؿ)(9

ثناابفأبيعٍصمىة،ثناأبك"،نفسالصفحة.كجاءىتعبارة"الكامؿ":مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(10
ك :الكلكٍفرى لىوىىكل؟،قاؿى :كافى قمتي نبؿيقكؿ:عب ادبفكىًثيرأىسكىؤىـحاالن أحمدىابفحى لطىالب،سمعتي

بمثًؿعبارًةابًفأبيحاتـعنو. كًذب.."ثـ   أحاديثى
كًذم)ص:(11  .172(،سؤاؿ107(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿركايةالمىر 
 .1642(،ترجمة6/43(البخارم،التاريخالكبير)(12
غير)ص:(13 عفاءالص   .227(،ترجمة79(البخارم،الض 
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يقكؿ: التيمٌيكافى أفيذكرىهفيالعمـ،حسبيؾعنوبحديًثالن يي"سميمافى "اليىنبًغيلحكيـو
(1)،

الرحمفً سألوعنوعبدي حيفى "كا،كأبكزرعةى قاؿ: ـ  ث "ال"، : قاؿى حديثيو"؟ "يكتبي : اقاؿى شيخن فى
ا فيكتاًبأبيزي،صالحن الرحمًف:"ككافى عبدي أضاؼى الحديث،ثـ  اليضبطي رٍككافى عةىحديثه

يكنس،عفزي بًف فقاؿ:"اضرًىىعفأحمًد بفكثير، عمىير،عفعب اًد ًبو"يييو،كلـٍبكا ،(2)حدٍّثنا

                                                           

1 ) ) )ص: الرجاؿ أحكاؿ 106الجكزىجاني، ترجمة "التيذيب"136(، في حجر ابفي ـي اإلما كقاؿى .
(5/101، ثبلثمائًةحديثو عٌدمأن ومقداري ابفي إليوالجكزجانٌيىكالذمذكرى الن ييالذمأشارى (:"كحديثي

الًل افيونيىرسكؿي اكالسقيمن عًدم،قدرأيتيياككأن ولـيترٍؾمتنناصحيحن ابفي عميوصٌمىاللي-كصدؽى
عف-كسٌمـ األعرًج،حد ثنييكنسي الذمرٌكبىو،كىكحد ثنيعثمافي اإلسناًد إاٌلكساقىويعمىذلؾى عفكذا

سًفالبىصًرٌم، :حد ثنيسبعىةهمفأصحاًبرسكًؿالًلالحى اللبفعمر،-صٌمىالليعميوكسٌمـ-قاؿى :عبدي
ك كأبكىريرة، كجابر، اللابفعمرك، عنيـ،كعبدي الحديثى فساؽى يف. بفحصى ابفيىسىار،كعمرافي معًقؿي

فيسماًعومفأبي مٍفىؤالء؛نىعـسمعىمفمٍعًقؿكعمراف،كاختيمؼى سمعى الحسفى كافترىلفيزعموأف 
األىعرى عثمافى بيفى يذكريكنسى لـ أن و غيرى ، فعبلن حجرى ابفي نقمو عدمما ابفي قاؿى كقد : قمتي ج،ىرىيرة".

ابف ينظر: المىنىاىيىذه". مفأحاديًث عددنا ساؽى كقٍد عفالحىسف"؟، "عثمافاألىعرىج، فقاؿ: كالحىسف،
الكامؿ) 8/539عًدم، حجرى ابفي استدرؾى كقد "التيذيب"–(. مف ذاتو حب اف-فيالمكضًع عمىابًف

امفأحاديًثعب اًدبفكثير،ًمفأحاديًثعب ادبف ويعنيجعمىوبعضن بعضى حب افى ابفي راشدفقاؿ:"كساؽى
حديًثابًفكثير فكىاف-بعضى قيتىيبةىأخبرىهبوعفصى ابفى أف  فيترجمةعب ادبًفراشد،عفالحىسف،كزعـى

مفتقد مىو ،أكبعضي فيذلؾى ٍمرةبفربىيعة،عنوكماأظن وإالكىـى الح،عفضى :-كاللأعمـ-ابفصى .قمتي
حب اففي"المجركحيف"فيترجمًةعٌبادبفرىاًشدرقـكقد ابفي ذلؾى 2/153،)783فعؿى الدارقطني  (.كقاؿى

البًفحباف")ص حٌباف:"كركل197في"تعميقاتوعمىالمجركحيفى بفكثير–(:"قاؿابفي -يعنيعٌبادى
الًلبفعمىر،-عميوكسٌمـصٌمىاللي-عفالحىسف،قاؿ:"حٌدثنيسبعةهمفأصحاًبرسكًؿالًل منيـ:عبدي

ٍندب، بفجي كسىميرىة كمٍعًقؿبفيسار، يف، كأبكىريرة،كعٍمرىافبفحيصى بفعىمركابفالعىاٌص، الًل كعبدي
الًل رسكؿى بفعبًدالل.أف  األربعاء،-صٌمىالليعميوكسم ـ-كجابري السبت،كيكـى ًةيكـى "نىيىىعفالحجامى

الحكقاؿ: صى بف فكاف صى ثنا قيتىيبة، ابفي حد ثنىاه نفسىو". إال يمكمف  ال ، بىياضه فأصابىو ذلؾ فعؿى "مىف
ٍمرىة ضى أبيحاتـأف  أبكالحسف:قكؿي بيعة،عٍفعب ادبفرىاًشد،عفالحىسف.قاؿى ٍمرةيبفرى الدٍّمشًقٌي،ناضى

ىـ.ركلىذاالحديث،عفعٌبادبفرىاشد،عفالحىسف،كى
: األعرىج،عفالحىسف".انتيىكبلمو.فقمتي ٍمرىة،عفعٌبادبفكىثيرالفمسًطينٌي،عفعثمافى إٌنماركاهضى
الذمركاهعفالحىسفعب ادبفكىثيرالبصرٌم،الالفمسطينٌي،فإنيما إن ماعنىأف  إمامىناالدارقطني  كلعؿ 

بٌيٌنا كماسبؽى ابًفحب اففيترجمًةعٌبادبفرىاًشدالتًميمٌي-ـكاللأعم-ليسابكاحدو ميغمطىامكبلـى .كقدنقؿى
يتعقٍبو.!ينظر:مغمطىام،إكمىاؿتيذيبالكماؿ) ـٍ (.7/166البىصرم،كل

(.6/84ابفأبيحاتـ،الجرًحكالتعديؿ)((2
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مكةى يسكفي الرحمًفأباهفقاؿ:"كافى عنوعبدي الح،كسأؿى ديًث،كفيحديثوعفالثقاًتضعيؼي
شعيب"،(1)إنكار" بفى ييدرؾعمرك لـ أن و بفسفياف،(2)كفي"المراسيًؿ" في"المعرفًةكيعقكبي

بشيء كعبادةو،كحديثيوليسى كتقشؼو بزىدو مكةى،كيذكري األصًؿنزؿى :"بصرم  ركل،كالتاريخ"قاؿى
عبدي رىاللًعنو المىجىبف ثقة-يٌنًالميزىيٌكٌاء أى-كىك رجىزكىعف بف التٌ،اءر كىكيٌيمًعف ،

"كالس اجيقاؿى،(3)عيؼ"ضى الزىدً: أىًؿ مٍف الكىـً،صدكؽه الحديثً،كثيري ،(4)اليىحفظ"،منكري

عفاًءكالمتركك في"الض  قاؿى ًديث":"يفكالن سائي  الحى "مىتركؾي
كحيف"،(5) حب افذكرهفي"المىجري كابفي

البصرةًكعق ب:" ىذابعب اًدبًفكثيرالرممٌي"،أصميويمفى مكةىكليسى عدٍّم،(6)سكفى ذكرهفيكابفي
لوعدةىأحاديثمنكرة"،"الكامًؿ" كثانيةن،(8)ف"يفي"الضعفاءكالمترككأكردهكالدارقطني ،(7)كساؽى

"السنف" "ضعيؼ،في ني،(9)"كقاؿ: األصبيىعىكأبك يـ بقكلو: كصفىو في،(10)"شيخ"اني  كالذىبي 
مكة،مكاضعىمفكتًبومنيا:"السٍّيىر" كصًفو،(11)"فقاؿ:"العابدينزيؿي كفي"ديكاًفالضعفاء"دكفى

البخارٌمفيو،بالعابد قكؿى ابفي،(12)كنقؿى ـ  بترًكوحجرىث الحكينيٌ،(13)قاؿى أبكإسحاؽى ،ككذاقاؿى
:"كاهو" قاؿى أبكالعى""إكماؿتيذيبالكماؿ":جاءىفي كلكف.(14)كفيمرةو :"ثنايٌكانًبالقيرىرىكقاؿى

عب اديطًعفأبيمي،اؽزٌالرٌثناعبدي،مٌرًبىالد ثناإسحاؽي،األندلسيٌاظًأبكالحفٌ ايعقاؿ:"أيخرجى بفي
مفقبًرهلـييفقدمنوإالشعراته ثبلًثسنيفى عمى،كثيربعدى يدؿي ىذا أف  :فعًممنا ،فضًموقاؿى

                                                           

 (.6/84(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
المرا(2  .599(،ترجمة161سيؿ)ص:(ابفأبيحاتـ،كتابي
 (.3/140(البسكٌم،المعرفةكالتاريخ)(3
 .2703(،ترجمة7/179(مغمطىام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(4
 .428(،ترجمة172(الٌنسائٌي،الٌضعفاءكالمتركككف)ص:(5
أصحابيناإن يماكاحد".ابفحٌباف،المجركحيف)(6 :"كقدقاؿى :كالتحقيؽي788(،ترجمة2/157(كعقىبى .قمتي

!.  أن يماليسىابكاحدو
 .1165(،ترجمة542-5/538(ابفعدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)(7
 .384(،ترجمة301(الدارقطني،الضعفاءكالمتركككف)ص:(8
 .569(،عقبحديث1/283(الدارقطني،السنف)(9

 .176(،ترجمة122(أبكنيعيـ،كتابالٌضعفاء)ص:(10
 (.7/106(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(11
 .2082(،ترجمة207(الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:(12
 .3139(،ترجمة290(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(13
الٌرجاؿ)(14  .1639(،ترجمة2/728(الككيؿ،نىثؿالنٍّباؿبمعجـً
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عندناثقةن ى.(1)"-رحموالليتعالى-ككافى يككفي الذمذكرىهبتكثيؽ،فيكادي كلعٌمو-ذاىكالكحيدي
.-قصدىتكثيقىوفيديًنو

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ديثًمتركؾي الدٍّيانىة،الحى كافمفأبياليكا،مىٍرًضي  ما إاٌل فيذلؾ. مخالؼه يكجدي دي
عبًدالرحمفً،ميًطيعفيتكثيًقو رعةىالرازيٍّيف.كأبيزي،كأبيو،كقداجتمعىفيوقكؿي

 

 المقصُد الثاني: قولو "ليَس ِبَقوّي": 

بقكٌم"مفألفاًظالمرتبًةالثانيًةفيالجرحً أٌف"ليسى ـى :،عندىابًفأبيحاتـكتقٌد ذى"فقاؿى اكا 
كاأليكلىعندىهىيقكلييـفي،"ودكنىون أإالٌوحديثًةًتبىكىفيكلىاأليبمنزلةًفيكبقكمٌليسىالكاقى

حديثيوكينظرفيواعتبىارنا"،الرجًؿليٍّفالحديث فيو:"ييكتبي فقاؿى
الـيطمٍقيا(2) .كىذهالمفظةيأيضن

كاحد أبيحاتـفيغيًرراكو فييا،ابفي جزمناًبمراًدهمنيا،ماقمتوفيالمفظًةالتيقبميافيقاؿي فإف 
فقط كاحدو دقيقة،مٍفخبلًؿراكو ابىداًليفيدراسًةىذا،قديككفصعبنا.لمخركًجبنتيجةو لكٌفمى

مجمعناعمى،الراكمأٌنيامفألفاًظالجرًحالشديًدعنده يككفي الراكمالذمأطمقيافيويكادي فإف 
و،ضعًفو جرحي  عابدنا.،معىككًنوديٍّننا،اليندىمؿي

 عف وىرَ  :ةمَ اَل سَ  بف دفِ اوَ " فجاءىفي"الجرًحكالتعديؿ": ،(3): "َيِزيد الرََّقاِشّي"قالىيافي
 عبدُ  نا .ذلؾ يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  ،ىبوَ  بف اللِ  وعبدُ  ،فاَل جْ عَ  بف دُ محمَّ  وعنْ  وىرَ  ،يّ اشِ قَ الرَّ  يدزِ يَ 

 يعني :دمحمَّ  أبو قاؿَ  ،يوفِ  قاؿُ يُ  افمَ  ،يقاشالرَّ  فعَ  يرو يَ  ىو :قوؿيَ  يأبِ  سمعتُ  :قاؿَ  حمفِ الرَّ 
 زيديَ  فمِ  يكوفَ  فْ أ حتمؿُ يُ  نكارِ اإل  مفَ  وِ حديثِ  في دَ وجِ  افمَ  ،يّ و قَ بِ  ليَس  يَّ اشِ قَ الرَّ  أفَّ 
.(4)"يّ اشِ قَ الرَّ 

                                                           

 (.7/179(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
 (.2/37حاتـ،الجرحكالتعديؿ)(ينظر:ابفأبي(2
3) قىاشبنتي رى اسمييا إلىامرأةو الٌنسبةي ىذه معجمة، شيفه الميخٌففةكفيآخرىىا كالقاًؼ الراًء، "بفتًح قىاًشٌي: الر  )

قىاشً الر  الًل بفأٌبافبفعبًد يزيدي مٍنيـ جماعةه النسبًة بيذه كالمشيكري إلييىا، فنيسبكا كثيرأكالدىىا ٌيقىيس،
".ابفاألثير،المبابفيتيذيًباألنساب)  (.2/33بصرمٌّ

 .214(،ترجمة9/50(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4



 
 

408 

بترجمةو ىذا الر قىاًشي  يزيدى أبيحاتـ ابفي أفردى فيياكقد  يّ اشِ قَ الرَّ  افبَ أَ  بف يدزِ يَ : "قاؿى
 دُ ومحمَّ  اد،نَ الزّْ  وأبُ : وعنْ  وىرَ  .سيْ قَ  بف يـنَ وغُ  ف،سَ الحَ وَ  ؾ،الِ مَ  بف سنَ أَ : فعَ  وىرَ  .يّ صرِ بَ 
.(1)"ذلؾ يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  مة،مَ سَ  بف ادُ وحمَّ  ة،يدَ بَ عُ  بف وسىومُ  ش،مَ عْ واألَ  ر،دِ كَ نْ المُ  بفا

في الرّاوي:أقواؿ النُّقاِد  -

عميو يحًمؿي شعبةي عي اش،كافى أًبي بف بأىبىاف ،(2)كييشًبيو ابفي نقؿى كما بالعىظائـً فيو كيتكم ـي
"،(3)حب اف قكلو"بالعظائـً دكفى البخارمٌ"كيتكم ـفيو" عندى "،(4)كذا سىٍعد: ابفي ًعيفنا،كىافىكقاؿى ضى
معيففض،(5)"قىدىًريًّا عنوابفي ،ع فوكسيًئؿى أن وسًئؿى كرعفابًفمعيفى بفمىنصي عفكركلإسحاؽي

اىمىيريزيدخى:يىاش،فقاؿىي يعىافبفأبًبى،كأىيٌاشًقىافالر بىزيدبفأىيى
قاؿ:"،(6) ىكرجؿيكفيمكضعو

سألوعنوأحمديبفزيىىير،(7)"دؽصً ًبشىيء"،كحيفى حديثىوليسى لكف  صالحه ىك:"رجؿه ،(8)أجابى
سكقاؿ أبك،(9)"يثدًالحىفيكمٌبالقىكليسىو،عنٍاسيالن ركلكقدا،صالحنرجبلنكاف":الفىبل  كسأؿى

نبؿو بفحى طىاًلبأحمدى ـىالرقاشيٌفيزيدي": قاؿى؟"فيوكافىكلنيىبً؟حديثورؾىتيل كلكفٍ": كافىال،
،"ديثالحىمنكرى اش،ي يعىافبفأبًأبىفكؽىيٌاشًقىالر يزيدي"قكؿ:يكركلعنوابنيوعبديالًلأن وكافى
.(10)"وفيضعٍّييككافى

                                                           

 .1035(،ترجمة9/251)المرجعالسابؽ((1
"أبىافابف4145(،ترجمة3/55(،أحمد،الًعمىؿكمعرفىةالٌرجاؿ)9/252(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2 .كى

أبً بيًميى كلكٍف ا، صالحن رجبلن ديث.ككافى الحى متركؾي أبكحاتـ: كزأىبكإسمىاًعيؿ:قاؿى فىيري يعىي اش:ىكابفي
ميناحديثىو يقرٍأعى ـٍ حديثيو،كل تيًرؾى :بىصرمٌّ ٍرعىة،عىفأبىافبفأًبيعىي اش،فقاؿى أبكزي –بسكًءالًحفظ.كسئؿى

أبيحاتـ لىوك-يقكؿابفي مفأىنس،كشىٍيربفحىكشىب،،فقيؿى يسمعيالحديثى :ال،كافى يتعٌمدالٌكًذب؟قاؿى افى
 .1087(،ترجمة2/295)مرجعسبؽذكرهكًمفالحىسف،فىبلييميٍّزبينىيـ".ينظر:ابفأبيحاتـ،

 (.2/448(ابفحٌباف،المجركحيف)(3
 .3166(،ترجمة8/320(البخارم،التاريخالكبير)(4
 .4016(،ترجمة9/244سىعد،الطبقاتالكبير)(ابف(5
 (.9/252)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(6
 (.2/311(ابفكثير،التكًميؿفيالجرحكالتعديؿ)(7
 (.2/249)(ابفحٌباف،المجركحيف(8
 (.2/310)مرجعسبؽذكره(ابفكثير،(9

10) ابفأبيحاتـ، الع9/252ً)مرجعسبؽذكره( كأحمد، الرجاؿ)(، ترجمة1/483مؿكمعرفًة ،)1107،
 .2628(،ترجمة2/367ك)
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كفيركايًةالمىيميكنٌيىك:،(1)"وبًحتج ييفٍمٌمًليسى":قاؿى كركلعنوتمميذهالمىٌركًذٌمأن و
ًعيؼ" "،(2)"ضى سيىقكؿ: الفبل  ككافى،يٌاشًقىالر يدزًيىعفثيحدٍّيياليدعًسىبفىيىحٍيىكافىككافى

يحوبًصىبفايعًبًالر فعىثييحدٍّالرحمفًعىبدىسمعتي"كقاؿ:،(3)"وعنٍثيحدٍّييحمفًالرٌعبدي
كليسى.اسيالن عنوركلقد،احنصالًرجبلنككافى،وعنٍثيحدٍّيياليىٍحيىككافى،وعنٍ

اج،(4)"وحديثًفيبالقكمٌ بفالحج  ـي مسم كقاؿى
اكـ،(6)سائي كالن ،(5) :(7)كأبكأحمدالحى ،كالدارقطني 

عنوأبكحاتـلم اسألىوابنيو:"،(8)"مىتركؾ" امىبًعفأنسوالركايةً،كثيرى(9)اءنك ابىكاعظنكافىكقاؿى
نىفً صاحبىظىيو حديثًعًر، كفي صىبادة، ،(11)"يؼعًضى":اففيىسيفبعقكبييىكقاؿ،(10)"نعةو

الترمذم  الحديث"كقاؿى في "ييضع ؼي كًحيف"،(12): "المىجري في حب افى ابفي "،كأكرىدىه : ركميىكقاؿى
اًلؾبفسأنىعىف كافى،كالعراقيكفةرىالبىصأىؿيعىٍنويركل،مى فىائيك البىمفىاللًعبادًًخيىارمفكى

اترىبىالس ًفيبالحقائؽًكالقائميفى،كاتمىالخىًفيًبالم يؿً
صناعىةعىفؿغفًم فمً،(13)

ت ى،ايىكأسبابًًبالعبىادىةكاشتغؿى؛ياكحفظًالحًديث ـىيقمبيكىافىحى عىفأنسعىففىيىجعىمويالحسفًكىبلى
م ى-الن ًبي سم ـعمىيوًالم ويصى اًركايىتوًفيرىكثيفىمىم ا،يعمـالىكىىيك،-كى ديثمفلىيسىمى ،سأنىحى

                                                           

كًذٌم)ص:(1  .88(،سؤاؿ75(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿركايةالمىر 
 (.199(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿركايةالميمكني)ص:(2
 (.2/249(ابفحٌباف،المجركحيف)(3
 (.9/131(ابفعىدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)(4
 .2323(،ترجمة1/571(مسًمـ،الكينىىكاألىسمىاء)(5
 .673(،ترجمة253(الٌنسائي،الضعفاءكالمتركككف)ص:(6
 (.2/311(ابفحجر،التكميؿفيالجرًحكالتعديؿ)(7
 (.2/140(الدارقطني،األسمىاءكالٌصفات)(8
كًفًو،كتنٌسكو،(9 مفقصًصتص  كاحدو غيري (كقدذكرى أن وكافى كزىدهفيالدنيا،كاالشتغاًؿباآلخرة،كمفذلؾى

يا يىقكؿ: ثـٌ ، ٌميلؾى ييصى أك لؾى كمىفيصكـي ، رٌبؾى مىفيىترض ىعنؾى يىزيد يىا ؾى يحى "كى ًصًو: ًفيقىصى يىقيكؿي
ٌتىسىقطٍتأشٍ مىكعدهي،أىالتىبككف،فبىكىىحى بىيتيو،كالمكتي ًفالقبري ًإخكاني،مى عينيو".!أبكنيعىيـ،معشىرى فىاري

 (.3/51حميةاألكلياء)
 (.9/252(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(10
 (.2/311(ابفكثير،التكميؿفيالجرحكالتعديؿ)(11
حديث5/299(الترمذم،الجاًمع)(12  .3255(،عقبى
ا(الس بىراتي(13 ىيمى غيٍدكىةًإلى:"جمعيسىٍبرىة:كىيالغىداةيالباًردىة،كقيؿى ابيفى مى بىاح،كقيؿى ًرًإلىالص  الس حى بيفى

 (.1920طمكًعالٌشمس".ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:
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اجياالبىطؿى،قىاتالثٍّمفهكىغىيرً كايىةيتحؿ فبلبوحًتجى اقىاصًّككافىالت عج بسًبؿعمىًإال عىنوالرٍّ
"،(1)"الن اسيبكًكيي،ةًصرىبىًباليقص  أبيو: ترجمًة في ا أيضن حٌباف ابفي ًفيًبشىٍيءلىٍيسىكقاؿى

ًديث ،هكغيرًأنسوعفصالحة،أحاديثيالرقاشيٌكليزيدىكفي"كامًؿضعفاًء"ابفعًدم:"،(2)"اٍلحى
ذكرىه،(3)"كغيرىـ،كالككفييفى،البصرييفىمفعنوالثقاتًبركايةًبوًبأسىالوأن كنرجك كقد

في"الضعفاًءكالمترككيف" .(4)الدارقطني 

ًرٌم:"ك زى األثيًرالجى ابفي قاًتالثفمًفيكيكلـٍ-الىتعى–اللًعبادًخيارًمفاقاصًّكافىقاؿى
"،(5)"ةادىبالعبىوالشتغالًالحديثًفي في الذىبي  "الكاشؼًكضٌعفو في مىو كترجى ديكاف":
ضٌعفىو،(6)"عفاءالض  حجرىككذلؾى "،ابفي ،دزاىًكزادى: العشريف ،(8()7)"يعنيكمائة–كماتقبؿى

مرةو فيغيًر الحكينٌي إسحاؽى أبك الشيخي ،كىضٌعفو قاؿ: "كاهو"كأخ،متركؾ""فمرةن كثالثةن:،رل:
عيؼ"  .(9)كمرة:"فيومقاؿهمعركؼ"،"ضى

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

كاألئمةي أبيحاتـو ابف ذىبى كما ًبقكم  عمىضٍعًفو،ليسى مجمعنا يككفي ،يكادي اشتغؿى
فبً كلذلؾى كالتٌنسؾ؛ اةبالعبادًة ميٍزجى فيالحديًث اعتيو عمى،ضى يدؿ  فيو أبيحاتـو كبلـً كظاىري

فيو.،تضعيفو فيترجمًةكاًفدبفسبلمىة:"ىكيركمعفيزيدالٌرقىاشٌي"فماييقاؿي قاؿى  حيفى

 

 

                                                           

 .1173(،ترجمة2/448(ابفحٌباف،المىجركحيف)(1
 (.1/91)المرجعالسابؽ((2
 (.9/131(ابفعىدم،الكاًمؿ)(3
 .593،ترجمة(400(الدارقطني،الٌضعفاءكالمترككيف)ص:(4
 (.2/33(ابفاألثير،اٌلمبىابفيتيذيًباألنسىاب)(5
 (.440(،ديكافالضعفاء)ص:2/380(الذىبي،الكاًشؼ)(6
 .7683(،ترجمة599(ينظر:ابفحجر،تقريبالتيًذيب)ص:(7
فيو:المزم،تذىيبالكماؿ)(8 اكمزيدأقكاؿو  .6958(،ترجمة32/64(كيينظرفيترجمتوأيضن
الشيًخفيوفي"نثًؿالٌنباؿ")(9  .3906(،ترجمة3/1573(كيينظربقيةيكبلـً
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 المطمب الرابع: قولو في  الراوي "َتَكمَُّموا ِفيو":
مبيىـغيري سناديك،إٍذًفيوإحالةيالكبلـً،ميفٌسركقكلوفيالٌراكم:"تٌكممكافيو"جرحه إلىها 

يفىقًالمحقٌأك،اكمالرٌذلؾىحاؿًعمىمكاتكمٌذيفىالٌمعظـًأكالعمماء،جميكرًأكةًاألئمٌىإلى،الغىيرً
فيىذاالراكمذلؾ؛نحكأكمنيـ لمفاعًؿأكالمتكمٍّـً تحديدو فبلييحكـعمىالراكمبالجرًح،دكفى

 فيو"إالحيفى "تكٌممكا بقكًلو: الٌناقًد عمىمراًد فيو،الكقكًؼ الكبلـي ًفيمفكافى الٌناقدي يقكليا فقد
الكبلـيفيوخفيفنا،شديدنا ما،كقديككفي ه،مرادًتعييفًعمىالسياؽييدؿٌكلـٍفإٍفقالياالٌناقديفيراكو
إفٍاكأم يفو،كتضعًولتجريحًكافيةهالكممةيفتمؾىريحتجىكالتعديؿهاكمالرٌذلؾىحؽٍّفييىًردٍكلـٍ
رًلمتدبٌمكضعهفذلؾىالتعديؿًمفعميياتفكؽييىأكاضيىارًعىييامىيوفًكردىفمىحؽٍّفيتيمىقً

.نةازىكالمكى

 ًفيو" "تيكمٍّـى مفقكًليـ يفىالمتأخرًبعضىكلكف بر؛عتىميكبلـوبأمٌٍصديؽيتىيافإنٌكىيأشد 
بيفىالتفرقةًعدـمنيـكقعىمافربٌو،كييٍجممكنىا،يىكركاتًاألحاديثًعمىالكبلـىختصركفىيىكانكا

.(1)ارةالعبىفيالدقةىاعيرىييالمنيـكافىفمىامىسيٌكال،"فيوـىتيكمٍّ"ك،"فيومكاتكمٌ"

الح الدكتكررفعتفكزمفيرسالًتو:"ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً لكفقاؿى ديث":"إف 
فييـ الٌناسي ـى تكٌم لٌما تركيـ أٌنوقد فيركاةو قدصٌرحى أبيحاتـ لكٌنوفيبعًضالٌركاًة،(2)ابفى

عنيـ كتبى الذيفى فييـ،اآلخريفى ـى أٌنوقدتكٌم يسكتفبلييبٌيفىؿتركىيـ،أكسًمعىمنيـيذكري ـ  ث
فييـ يترٍكيـ،مفأجًؿالكبلـً ـٍ مفىذاالكبلـكركل،أكأٌنول كأٌنوركلعنيـ.،عنيـعمىىالرغـً

ييحدٍّثعنيـ ـٍ أٌنول الٌظفٍّ الدكتكر:كأغمبي معينةمعىؤالءالركاًة،يقكؿي ألٌنوقدكانٍتلومكاقؼي
عبارةى،المجركحيف "إف  قائؿ: يقكؿ كقد فييـ. ـى كتكٌم جيرحكا ألٌنيـ تركيـ قد أٌنو صٌرحى حيثي

                                                           

366-2/365لسافالمحدثيف)(ينظر:محمدسبلمة،(1 اأف  ا:"كًمٌمايىنبغيالتنٌبويلوأن وكمى فيوأيضن (،كقاؿى
يىشذ عفطريقًةالجميكر الٌدارسيفى أكبعضى العمماًءالمتأخريفى ىىاتيفاٌلمفظىتيفأحياننافيبعضى ،فىيستعمؿي

يـيىشذ إلىالجيًة بعضى تالفناشديدىالٌضعؼ،بٍؿكأحياننافيمىفىكميٌتيـ،فإف  ضعفيوأككافى نىعًتمىفثبىتى
دة،أ فيو"مجر  فيو"مجردةن،أكبكممة"متكم ـه بكممًة"تيكمٍّـى فيىصؼي أكيىتحامؿي اثقةنالمناًظرةفىيتعٌنتي ا،إمامن يضن

العبارًة طبلؽي نقميو؛كا  إليو،أكبمىااليىثبتي عمىيوًبو،أكبمىاالييمتفتي فيوبغيًرحٌؽ،أكبمىاالمىطعفى ـى تيكٌم
يقعي نكعهمفالتدليًسالقىبيح؛كىذااألمري إٌنماىكفيالحقيقًة ييناًفييا ا بمى أكقٍرنيىا ىكذامجردةنعفرٌدىا

 الفقيٌيةأكالعقىدٌية".فًقبًؿالمتعٌصبيفمفالٌنقادلمذاىبًيـكثيرنامً
القكًؿ(2 كخبلصة كدراستيـ، فييـ، الٌناسي ـى تكٌم لٌما بترًكيـ أبيحاتـ ابفي صٌرحى الذيفى الركاة كسيأتيىؤالء )

 فييـ.
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اليىضرٌ"تكٌممكافيو" اتكٌممكافيالراكمبكبلـو قكمن إلى،قدتعنيعندىابًفأبيحاتـأف  كأٌنوأشارى
ذٌمتو حتىييخميى مفاألىمر،ذلؾى القارئيعمىبٌينةو ،كحتىيككفى أٍفيركمى بيفى ًبالخياًر فيككفي

كلىكعنييـ رى كىـكتكٌمم،عنيـكمىا جرىحي الٌنقاًد بعضى أكيتركىيـألف  األمرى ىذا فييـ.لكف  كا
ألمريف: غيرصحيحو

الٌراكمبألفاًظالتجريًحالمباشرة أبيحاتـيتكٌرعيأفيرميى ابفى ٌنمايختارالعباراًت،أكليما:أف  كا 
فيفةىالتيتيؤٌدمالمعنىى :"تكٌممكافيو"،الخى فيراكو عندىه.،كقٍديقكؿي عىدؿو أٌنوغيري ايىدؿ  كيتركومى

أبيحاتـقدحٌدثعنويعني:"ًمقدىاـبفدىاكد ابفى إف  الذىبي  الذمقاؿى الشيخى بفاالثاني:أف 
أبيحاتـ:،(1)ًعيسىى" فيوابفي ،يكاديييجمعينقاديالحديًثعمىضعًفو،"تكم مكاًفيو"كقاؿى كأٌنوليسى

أبيحاتـيريديبقكلو:"تكمٌ ابفى بعضيـ"بعىدؿ.كىذايدٌلناأف  الٌنقاًدكليسى مكافيو"جميكرى
(2).

اج بف ُمَحمَّد بف "أحَمدالراوي األوؿ:   ،َخاِلد بف َعْمرو َعْف: َروى الِمصِرّي. ِرْشِديفَ  بف الَحجَّ
 .(3)ِفيو" تكمَُّموا لمَّا عْنو ُأحدّْث َولـْ  ،ِبِمصرَ  مْنو سِمْعتُ .َمْريـ أِبي وابفِ  ،ُبَكير بف وَيحَيى

 قاِد في الرّاوي:أقواؿ النّ  -

عىدمٌ قاؿىركلابفي عفالنٍّساًئيٍّ بسنىًده ابفيخؿىدف،ةهعدٌكى(4)كفيميمىأخكندمعًكافى":
ي؟لًقكلكفىيىامىلرىتىالأى:يفدًشٍرًابفييلًفقاؿىاب،ذ كىايى:ولىكقالكا(5)وبًكاصعقيفىذا،ىىيفدًشٍرً

قىاؿىؾ؟اميإمى(6)حالًصىبفأحمديليسىأىكفيميمىأخكلوفقاؿى فقىاؿى.ـنىعى: ؿويٍسىبفمي عىسىًمٍعتي:
أن و:"،(7)"ابكذ إنؾى:قكؿيىحالًصىبفأحمدىسىمعتي:كؿيقي ثقةنكافىأم امىسمىمةيبفالقىاًسـفذىكرى

                                                           

1) )( في"الٌسير" الذىبي  بف13/345قاؿى الر حمًف عبدي ٍنو: عى د ثى "حى في(: أبيحاتـ ابفي كقاؿى أبيحاًتـ"،
رحكالتعديؿ") ،كتكٌممكاًفيو"،كستأتيدراسىتو.8/303"الجى منوًبًمصرى  (:"سمعتي

الحديث)ص:((2  (.72ينظر:رفعتفكزم،ابفأبيحاتـكأثرهفيعمكـً
 .153(،ترجمة2/75ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
حجر:"أخ(4 ابفي بفأىًبي(قاؿى كًرٌيا بفمحم دبفزى الحف اًظًبمصر،كاسميوأبكبىكرأحمدي أحدى كمىيمكفكافى

مئتيف".ابفحجر،المساف) كى سبعيفى كى سنةىست   (.1/595عىت اب،ماتى
ال5/235في"الكىاًمؿ"،كجاءتفي"تاريًخابفعساكر")(ىكذا(5 فىقيكابو"،معىأن وقدنقؿى راكيةىعفابًف(:"فص 

في"المساف") ًدٌم،كمثؿابًفعسىاًكرعندىابًفحجرى ابًفقيطمكبيغىا)1/595عى  (.1/495(،ثـ 
6)) اكىزتى اًلحفإذىاجى بفصى بفعبًدالًلبفنيمىير:حد ثنىاأحمدي محٌمدي عفر:قاؿى اًلحالًمصًرٌمأبكجى أحمىدبفصى

أحدهمثمىو.كقاؿى فميسى  .73(،ترجمة2/56أبكحاتـ:ثقة".ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)الفيراتى
 (1/326ابفعدم،الكامؿ)((7
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المصرٌم":،(1)"الحديثبًاعالمن ،(2)"ةنعىالص ؿًكأىديث،الحىحٌفاظًفمًكافىكفي"تاريًخابًفيكنسى
أن و:" عىًدم  ابفي "صرىمًبحديثًاظًالحفٌعفثيحدٍّييكثيروحديثوصاحبيكذىبى

يومىعىتٍنكرىأي،(3)
:"،(4)"وًضعفًمعوحديثيبيكتىييفم مًكىكاه،كىرىامم أشياءي لىوحديثناكقاؿى أٍفساؽى كىذاقالىيابعدى

ؿ".محتىفكظ،كىكميمحبًليسىبيذااإلسنادًالحديثي

 اًج ج  ًلحى ًتو ترجمى عندى مًة–صرمٌمًالدوعٍديفبفسىشٍبفرًكفيمكضعو الترجى صاحًب جد 
"...-ىذه : ذاىىاجحج وكابني،يؼعًضىديفشٍرً،عؼًبالض كاصٌخيدقىيفدًشٍرًسؿينى(5)افىككقاؿى
لوقاؿييبفهااجًج كلمحى،يؼعًضى لوقاؿيييبفهادمٌكلمح،عيؼضىدمحمٌ: بفدمحمٌبفيأحمدي:

عفابًفعىًدٌمقكلىوفيو:"،(6)"عيؼضىيفدًشٍرًبفاجالحجٌ الذ ىبي  كجد ه،كجد كه،كأبيىك،كنقؿى
عىيـأربعتييو،بًأى الغىًنيبفسىعيد.(7)"فاءضي أبكمحم دعبدي كذكرى

حمزةىبفمحم د(8) أن وسًمعى
اجبفًرٍشديف–يقكؿ(9)الًكنىاًنيٌ أحمدبفمحٌمدابفالحجى أًبيجعفرى رىلًذكري فقاؿ:ىك-كقٍدجى

                                                           

يىقىعفيالكتًبالٌستة)((1 ـٍ  .(1/494ابفقطمكبغا،الثقاتمٌمفل
.48،ترجمة(1/20ابفيكنس،التاريخ)((2
ابفي((3 في"تاريًخاإًلسبلـ":"قاؿى الٌذىبي  كقاؿى ًديث،كثيري حى احبي عىدم:لومنىاًكير،كييكتبحديثيو،كىكصى

ًديث،مفالحٌفاًظلحديًثًمصر"،كفي"لساًفالًميزاف") عٍنوالحٌفاظي(:"1/595الحى ًدٌم:حد ثى عى ابفي قاؿى
الحٌفاظىأخذكا معنىعبارًة"المساًف"أف  أبكغدة:"كيبدكأف  الشيخي كاهعفبحديًثمصر"،فعٌمؽى عنومارى

؛لسعىًةركايىًتوعنو،ككثرًةشيكًخومنيـ". شيكًخمصرى
 .(1/327)مرجعسبؽذكرهابفعًدم،((4
5))( "المساف" في حجرى ابفي عٍنو 1/595كنقميىا كاألىنسبي ىياألىكلىى، كلعٌميا ،" "كافى بدؿ ،" "فكأف  : فقاؿى ،)

!.  سياقنا،كمعنىن
(.2/536)ك(1/327)ؽذكرهمرجعسبابفعًدم،((6
7) تاريخ الذىبي، )( 6/890اإلسبلـ عدٌم ابًف كبلـى نقؿى قد الذىبي  ـى اإلما أف  كالظاىري ،)– نسؿي ككافى

كبلًموًبالمىعنى.-ًرشديف...  اٌلذمسقتيوقبؿى
ا((8 بالحديًثكأسماًءعبدالغىًنٌيبفسىًعيدبفعمٌيبفسىعيداألىٍزًدٌمالًمٍصًرٌمأبكمحم دالحى ا عالمن ًفظ:"كافى

.3078(،ترجمة15/13الٌرجاؿميتًقنىا".ينظر:ابفالجىكزم،المينتظـفيتاريًخالممكًؾكاأليمـ)
بعدىأًبي((9 حافظىدياًرمصرى اًفظ.كافى ًمٌيبفالعىب اس،أبكالقىاًسـالًكنىاًنٌيالًمصًرٌمالحى مزةبفمحم دبفعى "حى

ادي ننا".الذىبي،تاريخاإلسبلـ)سىعً ثقةنثٍبتناصالحن .216(،ترجمة8/114يدبفييكنس،ككافى
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عمىأحمىدابفسىعٍيداليىٍمدانيٌ أدخؿى
(1) حديثى بيكىيربفاألىشىٌج،عفنىافع،عفابًفعمرى حديثى

.(2)الغىار

أبكعبًدالٌرحمًفالن سائيٌ بف(3)ككافى ديًثالغىاًرعفيىقيكؿ:"لىكرجعىأحمدي سىًعيدعفحى
ٍنو" عى د ثتي .(4)بيكىيرلىحى

 

                                                           

1)) قبؿى اًئغ.ماتى بفالعىب اًسالص  كلعٍفابًفكىٍىب،ركلعنوالفىضؿي بفسىعيداليىٍمدىاًنٌيالًمٍصًرٌم:رى أحمدي
كقا أبيحاتـ، ابفي قاؿى كىذا إلىًمصر". الجرحكالتعديؿقدكمنىا ابفأبيحاتـ، "صدكؽ". حجر: ابفي ؿى

.38(،ترجمة79.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:64(،ترجمة2/53)
2) )( دمشؽ مدينة تاريخ عساكر، كتاب5/235ابف الٌصحيح"، "جامعًو في البخارم  كاه رى الغىاًر كحديثي .)

الغى حديًث بابي األىنبيػػػػػػػػػػػػػػاء، )ص:أحاديًث حديث421اًر، ،)3465 : قاؿى ًميؿ،، خى بف إسماعيؿي حٌدثنىا
 عمرى ابًف عٍف نىاًفع، عٍف بفعيمر، الًل عيبيًد عٍف بفميٍسًيػػػػػػػػػػػػػر، ًمي  عى نىا الليعنييما-أخبرى -رضيى أف  ،

الًل ًمم فكا-صٌمىالليعمىيوكسم ـ-رسكؿى :"بينىمىاثبلثةينىفىرو ،قاؿى ،فأككاإلىغارو قبمىكيـإٍذأصابىيـمىطره فى
دؽ، يـًلبىعض:إن وكالًليىاىىؤالء،الييٍنًجيكـإالالصٍّ بعضي عميًيـ،فقاؿى افانطبؽى منكـًبمى رجؿو فىميىٍدعيكؿ 
 ليأجيره أن وكافى ـي تعم إٍفكنتى كاحدهمٍنيـ:الميـ  ًفيو،فقاؿى دىؽى أن وقٍدصى ـي ز،يىعم ًليعمىفىرىؽومفأىري عىًمؿى

 مٍنوبقرنا،كأن وأتاًنييطمبي مٍفأمًرهأنٍّياشتريتي رىعتيو،فصارى ًؽفزى الفىرى إلىذلؾى كتركىو،كأٌنيعمدتي فذىبى
لىو ز،فقمتي ًمفأىري فىرىؽه ًلي:إن ماًليعندؾى البىقًرفىسيٍقيىا،فقاؿى إلىتمؾى لىو:اعمٍد إلىأجرىه،فقمتي :اعمٍد

ٍت فىفىٌرٍجعٌنا،فانسىاحى مٍفخشيتؾى ذلؾى أنٍّيفىعمتي ـي تعم الفرًؽفىسىاقيىا،فإٍفكنتى البىقًر،فإن ياًمفذىلؾى تمؾى
ليمةو آتيًيمىاكؿ  افكىبيرىاف،فكنتي ًليأبىكافشيخى أن وكافى ـي تىعم إٍفكنتى اآلىخر:الميـ  عٍنيـالٌصخرة،فقاؿى

الأسًقيًيـًبمب مفالجيكع،ككنتي اغكفى كقدرقىدىاكأىًميكعياًلييىتىضى اليمةن،فجئتي عنيمى ًلي،فأبطأتي ًفغنىـو
حٌتىطمعى أزٍؿأنتظري ـٍ ا،فم ا،فىيىٍستىًكن الشربًتًيمى أفأدعىيمى أفأكًقظىييما،ككرىتي أبىكامفكرىتي حٌتىيشربى

أنٍّيفع ـي تعم كنتى فإٍف إلىالفىجر، كا الٌصخرةيحتىنىظري عنيـ ٍت فانساحى عن ا، ففرٍٍّج شيتؾى خى ًمٍف ذلؾى متي
الٌناًسإلٌي،كأٌنيراكٍدتيياعف أحبٍّ ،ًمٍف ـٌ ًليابنةيعى أن وكافى ـي تعم كنتى إٍف الميـ  : اآلىخري فقاؿى الس ماء،

،فأتيتييىابيىافدفعتيياإلييىا،فىأمكىنىتًنيمٍفنفًسيا،نفًسيافأبىٍت،إاٌلأفآًتييابمائًةدينار،فطمبتياحٌتىقىد رتي
كتركتي اتـإالبحٌقو،فقمتي الخى اللىكالتفض  ًرجمييا،فقالٍت:اتؽٍّ بيفى  فمم اقعدتي المائةىًدينار،فإٍفكنتى

كا الليعٍنيـفخرىجي ففرٍٍّجعن ا،ففر جى شيتؾى مٍفخى ذلؾى أٌنيفعمتي ـي ".تعم
(إلى"البيسرٌم".5/235حٌرفىٍتفي:ابفعساكر،"تاريًخمدينًةًدمىشؽ")((3
(.5/235(ابفعساكر،تاريًخمدينًةدمشؽ)(4
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جدًّا" أن يـ:"ضع فيكه ميمي  الخى كذكرى
ًديث"(1) بيًتحى أىًؿ "مٍف عسىاًكر: ابفي  كقاؿى ،(2)،

بالحديث" عالـه "ثقةه : الفىاسيٍّ القط اف ابًف عندى كىك
(3) اـر "الص  في اليىاًدم عبًد ابفي كقاؿى ،

،كثانيةنقاؿ:"متيـهبالكىًذب"(4)ًكي":"قدتكم مكافيو"المينٍ
(5).

:"فيوضعفنا،كفدنعتىوبالميقرئ" في"الًعبىر"أف  فيو(6)كرألالذىبي  ،كفي"الميزاف":نقؿى
الذىبٌيًمٍفأبىاًطيًموحديثنافيفىضًؿال نقؿى ـ  ابًفعىًدم"كذ بكه،كأينًكرتعميوأشياء"،ث سًفقكؿى حى

الليعنييمىا–كالحيسيف :"فىقىكليو"فىًمف(7)-رىضيى ًمٌيعمىقكًؿالذىبٌيقائبلن ،كعم ؽسٍبطيابًفالعىجى
أباًطيًمو":ًإشىارىةمنويأىن ومفكىضًعوكىاللأعمـ"
فيتخريًجو"األربعيففي(8) الحكيني  الشيخي ،كقاؿى

"،كفي"بذًؿا(9)ردًعالمجًرـ":"كاهو" كاحدو إلحساًف"قاؿ:"كاهو،بؿكٌذبوغيري
(10).

 غيرى أثباته ثقاته كٌميـ "ركاتو فيحديث": قاؿى الٌمساف" "الص متكآداًب كفيتخريجو
.(11)أحمدبفًرٍشًديف"

 

                                                           

عنوكتركتيو،كفيو:"(1/421الخميمي،اإلرشادفيمعرفةعمماءالحديث)((1 أبيحاتـكتبتي ابفي ال-قاؿى
ع-أىركمعٍنو مصرى أىؿي رًحلم اأطبؽى ،كاٌلذمعنًدمفي"الجى عفابًفأبيحاتـو نقؿى مىضعًفو"،كذلؾى

كىالتعًديؿ"العبارةياٌلتينقمتياعفابًفأبيحاتـآًنفنا.
 .(5/233ابفعساكر،تاريخمدينةدمشؽ)((2
.(5/238ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((3
المنًكيفي((4 عبًداليىاًدم،الٌصاـر  (.73الٌردٍّعمىالٌسٍبًكي)ص:ابفي
 (.1/134(،نقبلعفاأللبانيفي"المعجـ")553)ص:المرجعالسابؽ((5
بىرمفغىبىر)((6  .(1/422الذىبي،الًعبىرفيخى
 .536(،ترجمة1/133الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((7
ًثيث)ص:((8  (.59سبطابفالعىجمي،الكٍشؼالحى
المسًمـ)ص:ابفحجرالعسقبلن((9 عٍفسبٍّ  (.85ٌي،األربعكففيردًعالمجرـً

 (.1/57الحكيني،بٍذؿاإلحسافبتقريًبسنًفالٌنسائٌيأبيعبًدالرحمف)((10
 .328(،تخريجحديث186ابفأبيالٌدنيىا،كتابالٌصمتكآداًبالمساف)ص:((11
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لىييعىة ابًف ًمٍف عفنا ضى "أشد  "الضعيفًة": في األلباني  الشيخي في،(2)"(1)كقاؿى قاؿى بينما
أسىاًميالٌركاة"(3)إن يـ"كٌذبيكه""الٌصحيحة" في"معجـً األلباني  الشيخي في(4)،كقىاؿى الييثمي  :"قاؿى

الٌصحيح" "المىٍجمىع":"...رجاليورجاؿي
أحمدىبفًرٍشًديف.."،(5) العبارًةأفتيتبىعىبقكًلو:"غيرى ،كحؽ 

الطبرانيٍّ شيكًخ مف ىك بؿ الصحيح، رجاًؿ مٍف ليسى "الٌسمسمًةفإن و في كأضاؼى عفاء". الض 
إٍفشاءى تىٍنجي الميًخًؿ،فكيٍفمٍنوعمىذكرو ىذاالتعميـً مثؿى الٌصًحيحًة":"ككثيرنامىايىصنعياليىيثمي 

طأ"-تعالى–اللي .(7)(6)مفالخى

                                                           

أبيحاتـعبدالًلبفلىًييعىةبفعيٍقبىةأبكعبًدالٌرحمًف((1 ،ترجموابفي ًمٌي،كييقاؿالغىاًفًقٌي:قاًضيمصرى ٍضرى الحى
ًمٍف حجر:"صدكؽه ابفي حديثيوعمىاالعًتبىار".كقدقاؿى أباه،كأبازرعةىقاال:"ييكتبي إف  ،لكٍفقاؿى مطكالن

أعدؿي كىٍىبعٍنو كابًف ًؾ المبىارى ابًف  كركايةي كتًبو، احتراًؽ بعدى خمطى فيميسمـالسابعىًة كلو غيًرىما، مٍف
عمىالٌثمانيف".ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرح كمائةكقٍدناؼى كسبعيفى سنةىأربعو ماتى مقركفه بعضشيءو

 .3563(،ترجمة319،ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:682(،ترجمة5/145كالتعديؿ)
،كالمنذر((2 الطبراني  ـى متعقبنااإلما ذلؾى الشيخي قاؿى فيوابفى ٌم،كالييثًمٌيإلعبللًيـحديثنابتفرًدابًفلىييعىة،معىأف 

كه.ينظر:األلباني، مٍنو،لكن يـمىاذكري ًعيفىة)رٍشًديفكىكأضعىؼي (،حديث3/298سمسمةاألحاًديًثالض 
1157. 

 (.1/500األلباني،سمسمةاألحاًديًثالصحيحة)((3
(شكككاني،المٌحاـ،معجـ(4 اكتعديبلن جرحن ليـالعبٌلمةمحمدناصًرالديًفاأللباني  ترجـى أساميالركاةالذيفى

(1/134.) 
ًعالزكائد)((5 الًل10/60الييثمي،مىٍجمى رسكؿي يًدبفثىاًبتقاؿ:قاؿى :"كىعٍفزى الييثمي  صٌمىالليعمىيو-(قاؿى

عندىه:"طيكبىلمش اـ".قمنا:مىا-كسٌمـ :كنحفي لىبىاًسطهرحمىتىويعميو".قمتي الر ٍحمىفى الًل؟قاؿ:"إف  لىويارسكؿى
"الكبير" في الطبرانٌي عندى كالحديثي الشاـ". عمى تىيا أجنحى لباسطةه الرحمًف مبلئكةى "إف  الترمذٌم: كعندى

مةي4935(،حديث5/158) ٍرمى بفًرٍشًديفالمصرٌم،ثناحى أحمدي كىىب،.قاؿ:"حد ثىنا ابفي بفيىحيىى،ثنا
 ،يقكؿ:قاؿى بفثابتو اسىةى،أنوسمعىزيدى بيب،عفابفًشمى ارث،عفيزيدبفأبيحى ًنيعمركابفالحى أخبرى

 الًل كسمـ-رسكؿي عميو -صمىاللي "إف  : قاؿى الل؟ رسكؿى يا بالو مىا فقيمنا: "طيكبىىًلمش اـ". عندىه: كنحفي
لبىاًسطه مىًيًو".الر حمفى رىٍحمىتىويعى

األحاديثالصحيحة)(6 سمسمًة األلباني، ذاًتو503(،فيكبلموعمىحديث2/31( كييراجعفيالمكضًع ،
الحديًث، .تخريجي صحًةالحديث،ميطٌكالن بعدـً الشيًخلو،كتعقبوًلمٍفقاؿى  كتصحيحي

7)) اإلمثـ  يتعقبي األلباني  ـي اإلما قاؿى كذلؾى : "رجاليوقمتي الزكائًد": ًع في"مىٍجمى ديثو حى عقبى لقكلًو اليىيثمي  ـى ا
 تقد ـ ا مم  يبدك كما ، ضعيؼه كىك ىذا، ًرٍشًديف بف أحمدى فيو أف  معى ًحيح"، الص  –رجاؿي أخميصي ككما

ًرٍشًديفًمفشيكًخالطبرانٌي-الحقنا ابفى ًحيًح.كأف  مفرجاًؿالص  عفأٍفيككفى حؽ ،فضبلن الٌضعفاء.كلعؿ 
الٌصحيح،بٍؿىكمفشيكًخ مٍفرجاًؿ بفًرٍشًديف،فإن وليسى أحمدى :غيرى أٍفتككفى األلبىانيٍّ شيًخنىا عبارًة
= 
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عىًدٌم:"كذ بكه" ابفي لي،(1)كقاؿى الًمصرٌم":"تيكًفيى كفي"تاريًخابًفييكنسى مةىاألىربعاء،كديففى
كمائتيف" ًتسعيفى يكـىعاشكرىاءسنةىاثنتيفكى
(2).

 وقوِؿ أبيو: ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنِة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ًفيو،ىككىاهو كاًحد،تكم ـى اًلحالمصرمٌ،ككذ بىوغيري بفصى معى،منيـإماموكبمدي وأحمدي
ر حديًثو،كايًتوسعًة لكبلًمًيـ،ككثرًة اًتـ أًبيحى ابفي يحدٍٍّثعٍنو ـٍ تحديًثوعنو،كل بعدـً فييستدىؿ 

مؤًثر كبلمىيـفيوقاًدحه إلىأف  كبلًميـأن ويميؿي بعدىأف،حيفى األلباني  الشيخي عٍّفيو.كقاؿى كأن وييضى
 أينكرى ضٍعفىوكما "فمعؿ  ًفيو: األقكاؿى أكردى كافى أن ومىا فالظ اىري حديًثو... مفكثرًة عميوجاءى

الًكًذب" (3)يىتعٌمدي . أف  ثٌقىوفيحيًف فىكى خالؼى المصرمٌ،مىسمىمةبفالقىاًسـكىالبعضى يكنسى ،كابًف
عمىتضعيًفو،كابًفالقط افالفىاسيٍّ األكثرى ألبيحاتـفيورأم.،كالطعًففيو،لكف  كليسى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوحديثنا أفساؽى مف"المىٍجمع"،فمرةنبعدى نفسيوفيغيًرمكضعو فىوالييثمي  عفاء،كىماكصى الض  الطبرىاًنيٍّ
( "6/294قاؿى عيؼ"،(: ًرٍشًديفكىكضى اجبف ج  بفالحى بفمحٌمد أحمدى عىفشيًخو الطبراني  كفيركاه

( قاؿى مغايرو حديثو بعدى ثافو بفًرٍشًديف8/100مكضعو "...فأحمىدي ثبلثةو: عفمشايخى الطبراني  (:"ركاه
( قائبلن ثالثو حديثو بعدى عيؼ"،كأردؼى في"ال10/69ضى ٌصغيًر"ك"األىكسىط"،كفيوأحمدي(:"ركاهالطبراني 

تضعيفىوفيثبلثًةمىكاًضع،كفي الييثمي  ذكرى ذلؾى ًعيؼ"،مثؿى اجبفًرٍشًديف،كىكضى بفمحمدبفالحج 
( ديثو فيحى قاؿى ًرٍشًديفبفسىعد،5/25رابعو أحمدي في"األىكسىط"،كفيإسناًده أحمدي،كالطبراًني  كاه (:"رى

كقد ًعيؼ، في)كىكضى فجاءى بتكذيبو عىًدٌم ابًف قكؿى مرةن بىؿكنقؿى في4/110كثٍّؽ"، الطبراني  "ركاه :)
و:أحمديبف محم د"األكسط"،كشيخي ٌجاجبفًرٍشًديف،اًرٍشًديف،كىكابفي عىدم:كٌذبكه".بفالحى ابفي كقاؿى

 (.4/110(ابفعدم،الكامؿ)(1
2))، في"(،بي1/20التاريخ)ابًفييكنسى الذىبي  6/890تاريًخاإًلسبلـ")نمانقؿى :"ماتى قاؿى ييكنيسى ابفى (:"أف 

تسًعيفكمائتيف". عاشكرىاءسنةىاثنىتىيفكى يكـى
إلىخطًئو((3 الن سائي  خطأىابًفرٍشًديف–كبقٌيةيعبارةيالشيًخاأللبانٌيقاؿ:"كقٍدأشارى بقكًلو:"لك-يعنيالشيخي

مقالتوىذهإٌنماىك"أحمديرىجعىعفحد فيوالٌنسائي  الذمقاؿى :لكف  عنو".فقمتي يًثالغىاًرعفبيكىيرلحد ثتي
اليىٍمدىاًنيٌ الًل بفًبٍشربفعيبىيًد فيوفيترجمتومف"بفسىًعيد الٌنسائٌي كبلـى حجرى ابفي ـي اإلما نقؿى كذا .

( 1/31"التيذيب" ترجمة سعيد53(، بف كأحمدي ًرشًديف. ابفي عميو أدخؿى الذم ىك إٌنما ىذا اليٍمدىانٌي
" قاؿ: دمشؽ" مدينًة كفي"تاريًخ الغىار. بفحديثى حمزةى أن وسًمعى الغىًنيبفسىعيد أبكمحم دعبدي كذكرى

اجبفًرٍشديف–محم دالًكنىاًنٌييقكؿ أحمدبفمحٌمدبفالحجى أًبيجعفرى رىلًذكري فقاؿ:-كقٍدجى ىكأدخؿى
أبك الغىار.ككافى حديثى بيكىيربفاألىشىٌج،عفنىافع،عفابًفعمرى عمىأحمىدبفسىعٍيداليىٍمدانٌيحديثى

ٍنو") عى د ثتي ديًثالغىاًرعفبيكىيرلىحى بفسىًعيدعفحى (.5/235عبًدالٌرحمًفالن سائٌييىقيكؿ:"لىكرجعىأحمدي
 (.1/135ـأساميالركاة)كينظر:شكككاني،المٌحاـ،معج
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 بفا َيحيى: عف َسامرّا. روى نزيؿُ  ،الَبصِريّ  َمنُصور بف محمَّد بف الرَّحمفِ  الثاني: "عبدالراوي 
.(1)"ِفيو وَتكمَّموا ،َأِبي معَ  عنو كتبتُ  ُنوح، بف وَساِلـ الَقطَّاف، َسِعيد

 أقواؿ الّنقاِد في الرّاوي:  -

اتـعنوفقىاؿ:"شىيخ" أبكحى ميكسىىبفىىاركفال(2)سئؿى ،"ككافى حىسفى اهككافى حم اؿيىٍرضى
،كقاؿمسممةيبفقىاًسـ:"ثقةهمىشيكر"(3)الٌرأمًفيو"

"الثقات"،كزاد:"ثنا(4) ضمفى حٌبافى ،كعٌدهابفي
ًبالبىصرىة" الٌرحمًف بفعبًد (5)عنوابنيومحٌمدي يقكؿي الٌضعفاء" عىدٌمفي"كامًؿ ،كقدترجمىوابفي

"ييمٌقبكيٍربيزىاف د ثعىفيىٍحيى،(6)فيو: مىفحى عمىيو،كييقىاؿإٌنوآخري الييتاًبعوأىحده بأشياءى حٌدثى
ًبالقىًكٌم"(7)القىط اف" "ليسى : فىقىاؿى ، الٌدارقطًني  كذكره فيمعرفًة(8)، اإلرشاد في" الخميمي  كقاؿى ،

د قيكهي" "صى الحديث": في"ديكافالٌضعفاء"(9)عمماًء الذىبي  كذكره "ًفيو،(10)، في"الًعبىر": كقاؿى
البىًقي ةي"(11)ًليف" ، الميعىم ري ، دٍّثي "الميحى بأٌنو: " في"األعبلـً كىكصفىو ،

كىبلـه،(12) "فيو : األلباني  كقاؿى

                                                           

.1347(،ترجمة5/283(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
(.5/283،نفسالصفحة)المرجعالسابؽ((2
(.5/515ابفعدم،الكامؿ)((3
(.5/128ابفحجر،لسافالميزاف)((4
(.8/383ابفحٌباف،الثقات)((5
6) )" كيٍربيزىاف: راءه ثـٌ الكاًؼ، ٍـّ في"تاريخو"ًبضى الخطيبي ضبطيا كذا زىام"، ثـٌ مضمكمىةه، مكٌحدىة ثـٌ ساًكنة،

(11/561( "الٌسير" في الذىبٌي كقٌيده ،)13/138( اإلسبلـ" "تاريًخ كفي في6/569(، حجرى كابفي ،)
( الميزاف" ا)ص:5/127"لساًف لمذىبيأيضن الباء،كتبعوا549(،بينىماضبطىٍتفي"المشتًبو" (بفتًح بفي

في"تبصيرالمنتبو") في"نزىةاأللبابفياأللقاب")3/1215حجرى (،كتصٌحفتفي2/117(،ككذلؾى
ٍيزىاف"بالياء،كتصٌحفتفي"الكافيبالكفيات")2/586"الميزاف") 18/135(إلى"كيرى (إلى"كىٍزبرىاف"،بتقديـً

( في"غايةالنيايةفيطبقاتالقراء" الراء،كسككف(:1/343الزام،كقاؿى الكاًؼ،كفتًح ٍـّ ٍبزاف:ًبضى "كيرى
المكحدة،بعدىازام".

(.5/515ابفعدم،الكامؿ)((7
.145(،ترجمة129سؤاالتالحاكـلمدارقطنٌي)ص:((8
.(2/509الخميمي،اإلرشاد)((9

عفاء)ص:الذىبي،((10 (.245ديكافالض 
برمىفغىبر)((11 (.1/392الذىبي،الًعبىرفيخى
(.13/138الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((12
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(1)يىًسير" مىكفى خى الثبلثاًءًلعشرو ٍبدالر ٍحمىفبفمىنصكرالحارثٌييكـى عى األعرىابٌي:"ماتى ابفي .قىاؿى
فيمقابًرباًبالككفىة"ًمفًذما كمائىتيف،كديففى .(2)لًحٌجًة،سنةىإحدىلكسبعيفى

 :وقوِؿ أبيو ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنِة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أبيحاتـ،ضعيؼه ابفي أبكه"شيخ"،كقدتكٌممكافيوكماقاؿى .كقدكتبىاعنو،بينماقاؿى

َعف:  َروى النَّيَسابوِرّي. .(4)الشَّْعرَاِنيّ  ُمحمَّد أبو ،(3)الَبْيَيِقيّ  ُمحمَّد بف : "الَفْضؿلثالراوي الثا
 عنو كتبتُ ،َمْنُصور بف وَسِعيد ،ْيثالم وكاتبِ  ،َمرَيـ أِبي بف وَسِعيد ،ُأَويس َأبي بف إسِماعيؿَ 

.(5)ِفيو" وتكمَُّموا ،بالرَّي

 :أقواؿ الّنقاِد في الرّاوي -

6)خرـًاألبفاللًعبدكأب ًئؿىس فياغالينكافىويأن إال ،صدكؽه":فقاؿعنو(
لىويًقيؿىف،(7)شيعًالت  دٍّفقد: الصحيح"فيعىٍنويثىحي قاؿف". حديثًمفآلفهمىميسًمـكتابىألف ":
: ،(8)"!ةيعىالشٍّ في"الٌصحيح" قمتي لىوًذٍكرناعندىمسمـو بؿكالفيالمصن فاًتالتي،لكنٍّيمىاكجدتي

السٌتةً،خص ترجالىوبالترجمة رجاًؿ ذلؾىكالغيرىا،كالفيتراجـً فإ،كمعى خٌرجى قٍد اكـى الحى ف 
الٌصحيح فييا:"عمىشرًط يقكؿي ليسٍتبالقميمًة أحاديثى أك"عمىشرًط،ف"يلوفي"المستدرًؾ"

                                                           

العمؿ،تحقيؽاأللبانٌي)ص:((1 .53(،حاشية41البغدادم،اقتضاءالعمـً
(.11/561البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)((2
كبعدىىاالياءي،كفيآخًرىابفتًحالباًءالمنقكطًةبكاحدةو،كسككًفالياًءالمنقكطًةباثنتيفمفتىحًتيا"(البىٍييىًقٌي:(3

مجتمعةهبنكاًحينىٍيسىابيكر".الٌسمعاني،األنساب)  (.1/438القىاؼ،ىذهالٌنسبةيإلىبىٍييىؽكىيقيرلن
ًبالش ٍعرىاًنٌي".الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(4 ييرًسؿيشعرىهفىميٌقبى  (.3/358(كقىدكافى
 .393(،ترجمة7/69(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
أبكعب(6 الحاكـي:كىافى ،قىاؿى ـالن ٍيسابكرم  اًفظ،أبكعبًدالًلبفاألىٍخرى ًد(محم دبفيىعقكببفييكسيؼالش ٍيباًنٌيالحى

 كيىفيىـ، يحفظي كافى الش ٍرًقٌي؛ ابًف اًمد أًبيحى بعدى ببمًدنا الحديًث أىًؿ ًفيالًعمؿًالًلصدرى حسفه  كلوكبلـ
 .151(،ترجمة7/810(".الذىبي،تاريخاإلسبلـ)344كالٌرجاؿ،)ت

إلىابًف(7 الحكينٌي" أبكإسحاؽى ليـالشيخي ترجـى الذيفى الرجاًؿ بمعجـً القكؿفي"نٍثؿالٌنباًؿ ىذا (كقدنيسبى
!.ينظر:الككيؿ،نثؿالنٍّبىاؿ) أن والبًفاألخـر ،كالصكابي ـز  .2686(،ترجمة3/1093حى

(.6/792الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((8
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يقكؿي،أحدىما" الذىبي  كافى ما ؿم ؤىالميبفبىٍكرأباسىمٍعتي":ـياكًالحىقىاؿىكى ،!!(1)كقكًلوكأحياننا
،(3)"(2)سندلياألىًإالٌ،الحديثًطمبًفيضؿيالفىايىيدخمٍلـمدينةهالد ٍنيىايفًقيىبىامى:نقكؿكين ا:يىقكؿ

ا: أيضن الحاكـي اللًافيكًرض-ًقوًدكصثقىتوًيفًًمنوكاعيسمًالذيفىاألىئم ةًيفىبىابلفنخًأرىلىـٍ"كقاؿى
مىيوً ًبالرجاًؿ،اعىارفنا،فىٍيمنالحديًث،طمبًًفيحمةًالرٌكثيرىا،دنعابً،اعالمنا،يينقًفى،اأىديبنككافى.-عى
هدبعأحدهيىركىىالىـكيتبوبركايةًدىرتىف ،دوسينىيعف"الت فسير"كأىحمد،عف"ريالكبالت اريخ":
مؼ،عف"الًقرىاءات"ك ،بفًيىحيىعىف"الت نىًبيوك"خى ـىعىف"المىغىاًزم"كأىٍكثـى ،ًإبراىي "الًفتىفك"الًحزىاًميٍّ

ثالثةنك،(4)حم ادبفاـنيعىيعىف سأؿى أبىكديمسعيحيفى عبٍالسٍٍّجًزم  عفٍاكًالحىاللًدًا ؿًضٍالفىـ
: ٌجةوبًيحديثًفًفييطعى،لـٍأمكفهمىثقةه"الش ٍعرىاًنٌي،فىقىاؿى ماذكره:اككالمىابفيقدذكرىكى.(5)"حي بعضى

"،(6)الحاكـ ىك: فدمٍّ الص  فيالبمدافظافًالحىكعندى طمبىوالحديثى "،كذكرى
(7 أبكالحسًف،( كقاؿى

بييىؽ": ،(8)"مـالعًطمبًفياكثيرنسافرىا،كأديبنافقيينكافىالبييقٌيفي"تاريًخ الذىبي  فيكذكره
.(10)"ةابىتىكالكً،اؿىالترحىأكثرىكفي"الميزاف"فقٍد:"،(9)"المًعيففيطبقاًتالمحٌدثيف"

                                                           

برنامًجالجامًعلمحديًثالٌنبكٌممائةنكخمسةكثمانيفحديثنا،ثـ عدت((1 لوفي"المستدرًؾ"باستخداـً كقدعددتي
الذىبي  منياإٌنياعمىشرًطالشيخيف،أكأحدىما،كأحياننامايتفؽي فيكثيرو إلى"المستدرًؾ"فكجدتويقكؿي
عنياالذىبٌي.ككما التيسكتى الحاكـً ـى شرطوأٍفيٌتتٌبعىأكىا معقكًلو،كلـيتعقٌبيمامقبؿالكادًعٌيمعأف 
أجٍدأحدنا ـٍ عمىشرطيما؟!!.كل يككفي مفركاًةمسمـكالالبخارٌم،فكيؼى الش عرىانٌيليسى فإٌفالفىضؿى ـى تقٌد

إالالذىبٌيفي"التار ىذاالقكؿى يترجـلوفينقؿى ـٍ يخ"،كلـينقموفيغيرهمفكتبوالتيترجموبيا،بؿكل
"الكاشؼ".

ينظر:((2 ًبالمغرب". "كىيمكضعه االطبلع": في"مراصًد قاؿى "كالٌسكساألقصى"، بييىؽ": في"تاريًخ كزادى
 (.2/755(،كعبدالمؤمفالحنبمي،مراصداالطبلع)276الحاكـ،تاريخبييؽ)ص:

 .(6/791ذىبي،تاريخاإلسبلـ)ال((3
(.6/791(،تاريخاإلسبلـ)13/318النببلء)الذىبي،سيرأعبلـ((4
(.185الحاكـ،سؤاالتالسٍّجزملمحاكـ)ص:((5
 (.4/571مغمطىام،اإلكماؿ)((6
(.48-24/47الٌصفدم،الكاًفيبالكًفٌيات)((7
(.276الحاكـ،تاريخبٍييىؽ)ص:((8
.1189(،ترجمة105)ص:الميًعيففيطبقاًتالميحدًٍّثيفالذىبي،((9

اتـقاؿ:6747(،ترجمة3/358الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((10 أبىاحى أف  الذىبي  كاًلذمتكم ميكافيو"،" .كذكرى
في"الميٍغًني") ًبكبلًميـفيوىكعبديالر حمًفالأىبكه،كمثموقاؿى .4939(،ترجمة2/105قاؿى
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لق بوًب:" د،محم يأبًر،كثًالمياؿ،الجك ،ثًالمحدٍّ،افظًالحى،اإلماـًكفي"السي ًر" ذكرى ـ  ث
بفافسىيٍكىبفيدزًيىبفيرىىزيبفكسىميبفبي سىالميبفادمحم بفضؿالفىاسمىوكنسبىوفقاؿ:

ـىالذمف،مىاليىصاحبًاف،اذىبىؾمًالمى انيٌاسىرىالخي،(1)-ـكسم عميوالليصمى-اللًرسكؿًبكتابًأسم
ؽيىيٍبىمعاممةًمفذكىيٍرًقريةًمفكىك،رانيٌعٍالش كرمٌابييسىالن 

(2( الحٌفاظ"،(3( "تذكرًة في كنعتو
اًفظ"بً في"طبقاًتالحٌفاظ"،(4)"اؿك الج اـاإًلمىالحى نبًمٌي،(5)كمثموالٌسيكطي  الًعماًدالحى فىوابفي ككصى

ا:"بالحاًفظ ،(6)"كصٌنؼكجمعالكثير،ككتباألقاليـ،طٌكؼ،أيضن لم ا(7)القب انيٌالحسيفىكلكف 
 عنو "سيًئؿى "باببالكذًرماهي قٍد ًإن و فقاؿ: الذىبي  فتعٌقبىو .(8)لىغ"". كثمانيفى اثنتيف سنةى "تكفيى
.(9)كمائتيف"

 وقوِؿ أبيو: ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنِة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ميكًثره الحاًكـأن و،ىكصدكؽه الٌنيسابكرم  كاعيسمًالذيفىاألىئم ةًيفىبىابلفنخًرىيىلىـٍكقدذكرى
طىعنكافيحديثولـيكٍفليـحٌجة،ًقوًدكصثقىتوًًفيًمنو الذيفى إن وي،كأف  لكٍفمعىذلؾفقدقيؿى

ـ األخرى ابفي ذكرى كمىا فيالتشيًع اًلينا غى ألجًمو،كافى فيو الذمتكم مكا ىك ىذا اه،كلعؿ  رمى كقد
بالكىذبً القىب اًنٌي سىيف األمر،الحي ىذا عميو ذكرى غيرىه أحدنا أجٍد ًفيو،كلـ بأف  الذىبي  رد  كقد

أبيحاتـ،مبالىغة عنوابفي كبلمىيـلـيقدٍحفيو،كقدكتبى عنده؛كأف  معٌدالن أن وكافى إذ،كالظاىري

                                                           

 (.1/69ينظر:ابفىشاـ،السيرةالٌنبكٌية)((1
2) ينظر: )( الٌنببلء أعبلـ سير إلييا:13/317الذىبي، التيرحؿى كالبمدافى منيـ، سًمعى الذيفى ذكرى "كقد .)

ًبعىمٌيبفالمىدينيًٌمصر،كالكيكفة،كالبىصرة،كالمىدينة،كحمىب،كًحمص،كخيراساف،كىكاسط،كحر اف، ر جى ،كتخى
أحمدىبفحٍنبىؿ،كأخذىالمغةىعفابًفاألعرابٌي.كجمعى،كصن ؼ". كابًفمىعيف.كبرىعىفيىذاالشأًف،كسأؿى

ذاؿ:(3 يتبعيـ مفتكحة، كاك ثـ  ثانييا، سكاًف كا  أكليا، "بكسًر ذ: كًرٍيكى نىكاحينىيسابكر". ( مفقرلبىٍييىؽمف
 (.3/115ينظر:الحمكم،معجـالبيمداف)

.654(،ترجمة2/214الذىبي،تذكرةالحٌفاظ)((4
.631(،ترجمة279السيكطي،طبقاتالحف اظ)ص:((5
(.3/337ابفالًعماد،شذىراتالذ ىب)((6
مكالمفىضًؿالش عراًنٌي،فىًفي"ميزافاالعتداؿ")(7 ترجى الذيفى مفى غيًركاحدو باسمًوعندى (3/385(كقعىتصحيؼه

اهالح البمداف")سم  ن ماىك3/115سيفالًقٍتباني،كفي"معجـً اهأبكالحسيفمحم دبفزيادالقنىانٌي.كا  (سم 
افظهميصن ؼ".ابفحجر،تقريب مٌيالقب اًنٌي:ثقةهحى بفمحم دبفزيىادالعىٍبًدمالن يسىابيكًرٌم،أبكعى "الحسيفي

 .1348(،ترجمة168التيذيب)ص:
(.13/317(،كينظر:الذىبي،السٍّيىر)3/358)ميزافاالعتداؿالذىبي،((8
بىرمٍفغىبىر)((9 (.1/406الذىبي،الًعبىرفيخى
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فيو" "تكٌممكا إٌنيـ اكتفىبالقكًؿ فيغيًره،قد فعؿى كمىا ييعٌقٍب ـٍ فييـ،كل ـى تيكٌم قٍد إن و ًمٌمفقاؿى
حديثىيـ فيوقكؿ.كل،فتركتي ألبيحاتـو يسى
 بفا ىيسَ عِ  بف يدعِ سَ  يخِ أ ابفُ  ،رومْ عَ  وأبُ  ،يدمِ تَ  بف ىيسَ عِ  بف اوددَ  بف اـدَ قْ مِ الراوي الرابع: "

 فػػػػبا اللِ  دِ ػػػػوعب ،ارزَ نِ  بف دالِ ػػػػػوخَ  ،ميدتَ  بف يسىعِ  بف عيدِ سَ  وعمَّ  :فعَ  وىرَ  .ىّ صرِ المِ  يدمِ تَ 
 .(1)"فيو مواوتكمَّ  بمصرَ  منو سمعتُ  ،يرفَ عُ  بف عيدِ وسَ  ،ـكَ الحَ  عبدِ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

في"التاريًخالكبير" عنو،ذكرىهالبخارم  بثقة"كقاؿى ،(2)كسكتى :"ليسى كعندى ،(3)النسائي 

"كًفي"تاريخً ،(4)"ؾالًمىابًأصحىكبارًكمف،الفقياءًةًًجمٌمفكافىالمىسعيكدمفي"ميركًجالذىب":"
،(5)"يوفًمكاتكم  ابًفيكنسالمصرٌم:"  ،(6)"الركايةكثيرى،جةًالدرىعاليىكافى:"ـيٍلىديبيأىابفيكقاؿى

" : أف  مسممةيبفالقاسـً ،(8)"الؾمىغرائبً"فيالدارقطني فويكضع ،(7)"بيابأسىالوركاياتًكذكرى
ك لو يعمٌ،"ومستدركى"فيحديثناالحاكـيساؽى عميوكلـ قائبلني ىبًالذ ويبىتعق فى،ٍؽ عميويتكمـٍلـٍ":

كمًالصٌعمىسندًاكـ،كىكمكضكعهالحى متكمٌدىقٍحيحيف، كاآلفةيفًـهاـ القاًضي،(9)"نومًيو، كعندى
فيطىيٍوكايتًرًفيبالمحمكدًفٍكييىكلـٍا،ينفتًميافقيينكافى:(10)مٌدًنٍالكًقاؿىًعياض:" ابفي ،(11)س.كقاؿى

                                                           

 .1399(،ترجمة8/303(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 .1887(،ترجمة7/430الكبير)(البخارم،التاريخ(2
(.6/838(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(3
كىر)المسعك((4  (.4/170دم،مركجالٌذىبكمىعادفالجى
 .1322(،ترجمة1/484(ابفيكنس،التاريخ)(5
اًلؾ)(6 مذىًبمى  (.4/302(عياضالٌسبتي،ترتيبالمىدىاًرؾكتقريبالمىسىالًؾلمعرفًةأعبلـً
 (.8/145(ابفحجر،لسافالميزاف)(7
في"المساف")(8 حجرى ابفي  (.8/145(كمانقؿى
 .2142،2143(.كينظرحديث1/771الحاكـ،المستدرؾعمىالٌصحيحيف)((9

ٌفي(10 "تاريخًمصر".تيكي ٍير،أىبيكعيمىرالًكٍنًدٌم،مصٌنؼي ٍفصبفييكسؼبفنيصى (محم دبفييكسؼبفيىعقيكببفحى
سنة.الذىبي،تاريخاإلسبلـ كثبلثمائة،كلوسبعهكستكفى  .383(،ترجمة7/898)ًفيشٌكاؿ،سنةىخمسيفى

11) ككافى قاًضيالجماعًة، الفنكًف، ذك الحافظي، العىبلمىةي، ـي، اإًلما القيٍرطيًبٌي، ميحم د بفي الر حمًف عبدي فيطىٍيس: ابفي )
ائًؿ،ككاًفيي تًوفيالفقوكالفضى ققنا،بًصيرناًبالعمًؿكالرجاًؿ،معقك  دناميحى كٍّ افظناناقدناًجٍيبذنا،ميجى ٍمًميًمفحٍفظو.حى

( الٌنببلء" أعبلـً "ًسير في ترجمو حيفى الذىبي  كصفىو كذىا مائىة". كىأىٍربىع اٍثنتىيف سنة (،17/210تكفي
 .123ترجمة
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عفابًفميفىرٍّج
عمىالًمقداـً(1) ه،مكلدًعفٍكهسألييـألن ،(2)زارنًبفًالدخىعفركايتيو،:"اٌلذمنىقـى

ـ ،ىـفأخبرى و،كفاتًتاريخىفيياكاظريفنىزار،نًبفالدًخىرأسًعمىالتي،(3)سطكانةًاألالىكاضىمىث
ـيالمًافإذى .مسةخىأكأعكاـوأربعةًابفيحينئذوقدا

وكنسبى،اجدًّالنسائي القكؿيىذاأساءىكقد.يححًصى(4)دأسىمفٍوكسماعي:مفٌرجابفيقاؿى
حجر:"،(5)"الكذبلىإ ابفي ،(6)"غيرصىىككعميوعىمًسٍأيوفمعمٌىىيٍّفجرحهكىذاكقاؿى ابفي كقدذكرى

أبكعميٌ ـ قاؿ:قاؿى دىًفي–القط اًفمفطريًقوحديثنامنكرناث -يعنيالص 

 

                                                           

مى(1 الحي قىاؿى اًفظ،القىاًضي،كى ،الفىقيو،الحى ـي ميفىرٍّجمحم ديبفأحمدىبفمحم د،أبكعبًدالًلاأليمىكٌم:اإلما :(ابفي ٍيًدم 
ينظر: ثىبلثمائىة". كى ثىمانيفى سنةى تكًفي الت ابعيف، فقو كفي الًفٍقو، في كتبه لىوي ، ٌنؼه ميصى ، جميؿه افظه، حى

 .281(،ترجمة16/390الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)
اًلدبفًنزىارالغىساًنٌياألىٍيًمٌيبفتًحاليمزًة،كسككًفالتحتىاًنٌية.صدكؽهييخطى(2 سنةىاثنتيف(خى ءيمفالتاسعًة،ماتى

1682(،ترجمة191كعشريفكمائتيف".ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص: سنةىثبلثو ـي الًمقدا ،كقدتكفيى
عامنا.! كفاتييماكاحدهكستكفى كمائتيف،فبيفى  كثمانيفى

 (.2009("األيٍسطيكانة:الس اًريىة".ابفحجر،لسافالعىرب)ص:(3
أىسىد(4 )ب( الكىبير" "التاريًخ في البخارم  ترجمو الٌسٌنة: بأسًد المعركؼي المصًرٌم ميكسى ترجمة2/49ف ،)

1645( "الجرحكالتعديؿ" في ترجمو أبيحاتـ ابفى أف  فيحيف ديث"، الحى "مشيكري كقاؿ: ،2/338،)
أٍفيح1280ترجمة كلعىٍنيـ،دكفى مىفرى ككاعنو،كبعضى مىفرى بعضى ،كذكرى ميوًبشىئ.قاؿابفي عى كـى

( في"التاريخ" المصرٌم سنًة2/35يكنسى ـً فىالميحر  بمصرى تكًفيى كى مائة، كى ثبلثيفى اثنىتىيفكى سنةى "كلدى :)
 لمًمٍقدىاـً مٌمفترجمكا جمعه ذكرى كقد سنىة. كسبعكفى كىاحده الًمقدىاـ ككفاًة كفاًتو فبيفى كمائىتىيف". اثًنتيعشرىةى

في"التاريخالكىبير")ركايتىو 1887(،ترجمة7/430كتحديثوعفأسًدابفمكسى،منيـ:البخارم  ،كابفي
( في"التاريخ" المصرٌم ترجمة1/483يكنسى ،)1322( الٌنببلء" في"سيرأعبلـً كالذىبي  ،13/345،)

 )161ترجمة اإًلسبلـ" ك"تاريخ ،6/838 ترجمة "التكًميؿ543(، في كىثير كابفي كىالتعديؿ"، رًح الجى في
ترجمة1/168) ،)207( الًميزاف" في"لساًف حجرى كابفي ترجمة8/144، ،)7900 ابفي قالو ما كلعؿ  ،

كاردهمحتىمىؿ. مفككًنوأسًمعىعميوكىكصغيره  حجرى
تقًريبالمىسىاًلؾ)(5  (.4/302(ًعياضالٌسبتي،ترتيبالمدىاًرؾكى
(.8/145)(ابفحجر،لسافالميزاف(6
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في"عكاليو": الحديثى أخرجى ثقاتهوكم جيب،كرجاليعىغريبهحديثه""كقد ـ "ئمةأىيـ ث ،
القٌطاف:" ن عمؽىابفي ـى،إالمًيرثقاتهاىًشىيـلمىكا  .(1)"يومكافًتكم صرىمًأىؿىاكد،فإف بفدىقدا

" ا: أيضن فيو القط اًف ابفي الضعفاء":،(2)"ًفيوًؼهميٍختىمىكقاؿى "ديكاًف في الذىبي  كقاؿى
مةي،الفقيوي"كفي"السيىر":،(4)"مىٍشييكر":الضعفاءفييغنًالميكفي"،(3)"كيمحصي ،المحدٍّث،العبل 

:"،(5)أبكعمركالر عىٍينيالًمصرٌم" الييثمي  سبطيابًف،(6)"عيؼضىكىك،يٌانًالطبرًيخيشىكقاؿى كقاؿى
ـالذ ىىًبيٌذكرىٌيفي"الكشًؼالحثيث":"العىجم لـًفيوًالن اسكىبلى .كقدكضعىوأىن ذلؾىفييذكٍركى
ًفيوفىذكرهشىاىدهكلو:ـالحاكًقىاؿ.حؿتىرٍالميالجماؿًفياحديثنالحاكـيلىوذكرى ـ .ينًيٍعىالر ًمٍقدىاـكى ث
فةيكاآل،فيوًميتىكىمـقداـكمً،الص حيحيفًسىندعمىمىكضكعهكىىكالحاًكـعميوًيتىكم ـلـىىًبيٌذىالقىاؿى
الحكيني ،(7)"-أعمـكاللي-كىضعوأىنوٍحتىمؿيى:منويفةيكاآل"فىقىكلو".اٍنتيىًمنو الشيخي كقدضٌعؼى
الميرتىاب"في الًمٍقدىاـ،"جٌنًة شيخو عف ركاه الطبرانٌي عنًد ًمف ،حديثنا سعيد عٌمو بفاعىٍف

فيو"،(8)ًعيسىى تكٌممكا فقد الطبرانيٍّ شيًخ ًمٍف عندمىي "كاآلفةي فيو: الشيخي،كقاؿى ساؽى ثـ 

                                                           

:حٌدثناأبك2/332(يينظر:ابفالقٌطاف،بيافالكىٍىـكاإلييىاـ)(1 ًمٌيالٌصد ًفٌي،قاؿى ىك:"عفأبيعى (،كالحديثي
ـي الًمقدا الطبرانٌي،حٌدثنا بفأٌيكبى األصبىيىاًنٌيًبمىكة،حٌدثناسميمافي بفنكحو العٌباسالعٍذرٌم،حٌدثنامحٌمدي

داكد،حد ثنا ابفي الن بي  ،أف  الت نيسٌي،عفمىالؾبفأنس،عفناًفع،عفابًفعمرى الًلبفيكسؼى –عبدي
كسٌمـ عميو "-صٌمىاللي قاؿ: شفاء". الس ًخٌي كطعاـ دىاء، البخيًؿ ـي "المساف"طعا في حجرى ابفي كتعقبى

القىط اف،فقاؿ:"كفيىذااإلطبلًؽ8/145) بككًفرجاًؿاإلسناًدجميعيـيعنيفيإطبلقو–(،ابفى الحكـى
مشاىير "الميزاًف"-ثقات في الذىبي  قاؿى كقد حاليو". ييعرؼي ال األصبيانٌي نكحو بف محم د فإف  نظره

:"كىًذب".كفي"السير")1/140) 13/346(عفىذاالحديثى يكسؼى بوابفي ماحد ثى (قاؿ:"كىذاباطؿه
 أبدنا".

)(ابفالقٌطاف،ب(2 كاإلييىاـً  (.3/425يافالكىـً
 (.396الذىبي،ديكافالٌضعفاء)ص:((3
 .4227(،ترجمة2/675الذىبي،المغنيفيالٌضعفاء)((4
 .161(،ترجمة13/345(الذىبي،سيرأعبلـالٌنببلء)(5
 (.4/291(الييثمي،مجمعالٌزكائد)(6
ًثيث)ص:((7 (.1/771ظر:الحاكـ،المستدرىؾعمىالٌصحيحيف)(.كين261سبطابفالعجمي،الكشؼالحى

 .2142،2143كينظرحديث
8) ) الحكيني  الشيخي قاؿى الل–كقد )ص:-حفظىو الميٍرتىاب" ن ة في"جي ا 88أيضن ـٍ ل ًعيسىى بف سىًعيد "كعٌمو :)

أبيحاتـأعرٍفو،كأرىلأن وتىصًحيؼ،صكابيوسىعيدبفتىًميدالر عينٌي،كىكمجيكؿ".!!،ق ابفي :كقدقاؿى متي
كلعىف:عم وسىعيًدبفًعيسىبفتىًميد"،كترجمىوفي"الجرًحكالتعديؿ" "كماتقٌدمت:"رى فيترجمًة"المقداـً
= 
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،(1)كبلميـ فيو األلباني كقاؿى مرةنك،"ضعيؼجدًّا": الن سائيٌ،"ةثقىبًليسى": ثالثةنك،كقكًؿ كاهو":
كأخرلقاؿى،"جدًّا يكنسا .(2)"ضعيؼ": ابًف "تاريًخ" "ككفي سنةىافرمضىيفيىتكفلمصرٌم:
.(3)"كمائتيفكثمانيفىثبلثو

 وقوِؿ أبيو: ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -
فيىذاالراكمككنيوضعيفناتكٌممكافيو الراجحى الًدبفًنزار.،كيبدكأف  كفيسماًعومفخى

م النقادًمعىأٌنوفقيوهمشيكره أبيحاتـغالبى فيوابفي مالؾ.كافؽى ،فكباًرأصحاًباإلماـً كليسى
فيوقكؿ.  ألبيحاتـو
 ،اوددَ  بف ارِ فَّ الغَ  وعبدِ  ،يوبِ أَ  :فعَ  وىرَ  ّي.صرِ المِ  حالِ صَ  بف افثمَ عُ  بف يىحْ يَ "الراوي الخامس: 

 وكتبَ  ،وعنْ  كتبتُ  .ئانِ ىَ  بف اسـِ القَ و  ،ادمَّ حَ  بف يـعَ ونُ  ،دالِ خَ  بف رووعمْ  ،يـرْ مَ  يبِ أ بف عيدوسَ 
 . (4)"فيو وامُ مَّ وتكَ  ،بيأَ  عنو

 أقواؿ النقاِد في الراوي:  -

"تاريًخو" في المصرم  يكنسى ابفي "،ذكرىه : كبمكتًمد،البىبأخبارًاعالمنكافىكقاؿى
قىاؿى ،(5)"هيرًغىعندىيكجدييكفٍلـٍابمىثىكحد ديث،لمحىاظنحافًككافىاء،العممى :ـاسًقىبفسممةيمىكى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،فقاؿ:"سىعيدبفًعيسىىبفتميدالر عينيأبكعيثماف.ًمصًرٌم،ركلعف:الميفىض ؿ223(،ترجمة4/51)
كى كابًف الىة، عٍنو،بففىضى كسألتيو ذىلؾ. أًبييقكؿي سمعتي أًبي، مٍنو سًمعى القىاًسـ، بف الٌرحمًف كعبًد ٍىب،

البخارٌمركلعنوفي"الٌصحيح"،كمافي"التعديؿكالٌتجًريح اإلماـً ًبوىكًثقة".بؿإن وشيخي :البأسى فقاؿى
( الٌصحيح" امًع الجى في البخارم  عىٍنو ر ج خى (،3/1234ًلمىٍف )ص:1282ترجمة الميشتمؿ" "المعجـً كى ،

ترجمة128 قاؿ"كفي،370(، فيالتاريًخ" البخارٌم خطأ بياًف أبيحاًتـ: الر عيني"ابفي بفتىًميد سىعيد
ابفًعيسىبف ىكسىعيدي إن ما أبييقيكؿ: ىكسىًعيدبفًعيسىبفتىًميدالر عيني،سمعتي ن ما المصرٌم:كا 

ترجموفي"تىًميد".معى البخارٌمحيفى ،قاؿ:"سىًعيداٍبفتىًميد،1531ترجمة(،3/461التاريخالكىبير")أف 
يًنٌي،الًمصرٌم.ىكأيراهسىًعيدٍبفًعيسىىٍبفتىًميد".! سعيدىبفًعيسىبفتميد،ىكسعيديالر عى كالحاصؿي:أف 

إلىجٌده،كىكثقةه،ركلعنوا في"الصحيح".!يفتىًميدقديينسبي لبخارم 
فًظكالًكتاب)ص:((1 ن ةالميٍرتىاًببىنىقًدالميغًنيعىفالحى  (.88الحكيني،جي
(.4/183شكككاني،كالمٌحاـ،معجـأساميالركاة)((2
التاريخ)(3 ابفييكنس، ترجمة1/484( في1322(، أبيحاتـ ابفي "قاؿى قاؿ: في"ترتيبالمدىارؾ" كجاءى .

أبيحاتـ،كفي"تاريخو"كىـه،كىك"تار قكلوابفي كثمانيف".كلعؿ  يخو":كتكفيفيآخًررمضافسنةىثبلثو
في"تاريخو".! يكنسى  إٌنماأرادىابفى

.721(،ترجمة9/175(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
 .1385(،ترجمة1/507(ابفيكنس،التاريخ)(5
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ةواقىرىكًصاحبىككافى،عيتشيٌيى"
الجكزٌم،(2)"ذلؾألجؿًفيوًفىعًطيفىوكتبًغيرًمفثيحدٍّيي(1) ابفي كقاؿى
يكنس ابفي فيو قاؿ ما "،(3)نحك المينًذرٌم: قاؿى في،(4)"كبلـيوكفًثقةهبينما الذىبي  كقاؿى

" كفي"الميغنيفي،"ؽث كىميكىكىفيوـىكمٍّتيمفٍكفي"،(5)"رنكىييامىلو،مٌّارًخبىأىظهحافً"الكاشؼ":
" : قاؿى ا أيضن مةي،(7)(6)"صدكؽالضعفاًء" "العبل  فيك: في"السيًر" ،الحافظي،أم ا كنقؿى األىخبارٌم.
فيو ابًفأبيحاتـو مفٌسر،قكؿى غيري بقكلو:"ىذاجرحه بوىذا،فبلييكعم ؽى ،(8)العىًالـ"طرىحي معىأف 

كىثيرجعىمىو:" ذكىرىهفيعدًةمكاضعىفي"مجمًعالزكائد"فمرةنقاؿ: ،(9)"اشيخنابفى حديثيو" كالييثمي 
سف" :"فيوًلينناكقدكثٍّؽ"،(11)كمرةن:"كثقوالذىبٌي"،(10)حى أف  فيمكضعو كذكرى

كفيأخرل،(12)
" : أن و:،(13)الذىبٌي"ؿىقاكمىاالليشاءىإفٍصدكؽهىكقاؿى الخبلؼهكفيو"صدكؽ،كخامسةن
ٌر" مرةن:"قد،(14)يضي ميعيف"قادحوبغيرًييسـ لـٍمفًٍفيوكتكم ـ،كثٍّؽىكقاؿى

:"كىك،(15) قاؿى ـ  ثقةه،ث
عؼ"كفيو : ،(16)ضى حجرى ابفي غيرًمفحدثىلككنويـبعضينوكلي ،بالتشيعًميىريصدكؽه"كقاؿى
ىذه ،(17)"كثمانيفاثنتيفسنةماتى،وأصمً مف القعدًة "ذم في تكفي أن و يكنسى ابفي كزادى

.(18)السنة"

                                                           

ابفمنظكرفي"لسا(1 كىر اؽكىكاٌلذم4815ًفالعىرىب")ص:(قاؿى (:"الكىر اؽيمٍعركؼ،كحرفتيوالًكراقةي.كرجؿه
 ييكىرٍّؽكيىكتيب".

ر،تيذيبالتيذيب)((2  (.11/257ابفحجى
(.12/358ابفالجىكزم،المنتظـفيتاريًخالممكًؾكاأليمـ)((3
حديثو.ك.851-1220(،ح1/372(المنذرم،الترغيبكالترىيب)(4 األلباني  الشيخي  قدحس فى
.6213(،ترجمة2/371الذىبي،الكاشؼ)((5
فيوكىكمكث ؽ)ص:((6 .375(،ترجمة197الذىبي،ذكرأسماًءمفتيكمٍّـى
.7017(،ترجمة2/408الذىبي،المغنيفيالضعفاء)((7
 (.13/354الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((8
(.2/251ؿفيالجرحكالتعديؿ)ابفكثير،التكمي((9

 (.4/266الييثمي،مىٍجمىعالٌزكائدكمىنبىعالفىكاًئد)((10
 (.5/120)المرجعالسابؽ((11
 (.6/318)المرجعالسابؽينظر:((12
 (.6/322)المرجعالسابؽ((13
 (.10/72)المرجعالسابؽ((14
 (.7/95)المرجعالسابؽ((15
 (.10/153)المرجعالسابؽ((16
.7605(،ترجمة594ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((17
(.1/507ابفييكنس،التاريخ)((18
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 وقوِؿ أبيو: ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنِة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ًفيو" "تكم مكا اًتـ: أًبيحى ابفي ب،قاؿى الٌذىبي  ميكتعٌقبىو غيرى ا رحن الييككًنوجى ًبوفس رو طرحي
اليىيثمٌيأن وتىكىم ـ مسممةى،ميعيفقادحوبغيرًييسـ لـٍمفًٍفيوالٌراكملًمثًمو.بينىمىاذكرى فيحيفأف 

ا ىذاالقادًحبقكلو:إن وكافى قدبٌيفى وكتبًغيرًمفثيحدٍّيي،اقةورىكًصاحبىككافى،عيتشيٌيىبفالقاسـً
مفحدثىلككنويـبعضينوكلي ،بالتشيعًميىريككذاالحافظيالعسقبلنٌيقاؿ:،ذلؾجؿًألفيوًفىعًطيفى

المبيـي،وأصمًغيرً فيوالجرحي فيٌسرى غيرالمفٌسرالذمذكرهابفأبيحاتـ؛،كعميوفقٍد كالكبلـي
يتشٌيع أن وكافى مفغيًركتبوكمانص ،فٌسرىهغيره؛كذلؾى إن ويحدٍّثي ـٌ األىندلسيٌث القاسـً ،ابفي

مكٌثؽو النقاًدبيفى ـي العسقبلنٌي.كاختمفتفيوأحكا حجرى ىكصدكؽه،كمٌميفو،كابفي كحديثيو،كقائؿو
ككنوأخباريًّا الييثمٌي.كلعٌمنيأرجحي كمىانىص  سفه ،إذاحد ثًمٍفأصًمو،قريبنامفالٌصدكؽً،حى

ألن وييخطئيإذاح اٌلفمىيٍّفه أبيحاتـكا  عنواإلماـابفي لكف،كابنيو،د ثمفغيًرأصًمو.كقدكتبى
ًبشيء. أٍفيحكـىعميواألبي دكفى

 

ـْ نسمْع ِمنو"/ "كتبُت  المطمب الخامس: قوُلو في الرّاِوي: "تكمَّموا فيِو وضعَُّفوه فم
ـَ النَّاُس ِفيو"/ "َتكمَّ  ـ الّناُس فيو َفتَركُت عْنو وأمَسْكُت َعف التحِديِث عْنو لمَّا َتكمَّ

 الّتحِديَث َعْنو"/ "تكمَّـ ِفيو فالف، وقاَؿ ىو كّذاب، َفَترْكُت حِديَثو":
 ِمنو": نسمعْ  فمـْ  وضعَُّفوه فيوِ  المقصد األوؿ: قولو في الراوي "تكمَّموا

 ،رػػػػػػػَبكْ  فب رػػػػػػػِبشْ  َعف: َروى المْصِرّي. َنْصر أبو (1)الِكَناِنيّ  َنْصر بف قاليا في: "َفْتح
 َفَمـْ  وضعَُّفوه يوفِ  َفَتكمَُّموا، مْنو َنسمعَ  َفواِئَده أَلفْ  كتْبَنا َغاِلب. بف وَحسَّاف ،ُموسى بف وَأَسد
 .(2)"ِمْنو َنسمعْ 

 

                                                           

(الًكنىاًني:"بكسًرالكاًؼ،كفتًحالنكًف،ككسًرالنكًفالثٌانية.ىذهالنٍّسبةيإلىعدةوًمفالقىبىاًئؿ،كفتحبفنىٍصر(1
(.5/98ىذامفبنيلىيثبفًكنىانة".ينظر:الٌسمعاني،األنساب)

.518(،ترجمة7/91(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
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 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

مىتركؾ،(1)ضع فىوالدارقطنيٌ :"ضعيؼه بفافحسٌعفالباطؿىىذالوكىأكرىدى،كمرةنقاؿى
وعىرفى-وعنٍالليرضي-ةىيرىرىىيأبيعىفعيد،سىعف،ابيىشًابفًعىفًالؾ،مىعف،بالًغى مفٍ":
"عمرهفيكزيدى،الببلءًأنكاعًمفيىعكفًليمةوكؿٍّفيبالمشطًوتىكلحيىورأسىحىسر  كقاؿى. وإن ":

االعتداؿ"،(2)"مكضكع في"ميزاًف لوالذىبي  قك،كقدترجـى أبيحاتـفيوكنقؿى ابًف ،(3)ؿى كقاؿى
الميناكٌمفي"فيًضالقدير":"ضعيؼ"
(4).

 بيو:وقوِؿ أَ  ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

عبًدالٌرحمًف،كضع فيكه،كلـيسمٍعمنوعبديالٌرحمًفلم اتكم مكافيو،ىكمتركؾه كافؽىقكؿي
ا فيوقكؿ.،كالميناكمٌ،لدارقطنيٌقكؿى عفأبيحاتـو كلـيينقؿى

 ِفيو": النَّاُس  تكمَّـَ  لمَّا َعْنو التحِديثِ  َعف وأمَسكتُ  عْنو، المقصد الثّاِني: قولو "كتبتُ 

 وَحْفص ،َعيَّاش بف َبْكر أِبي َعْف: َروى الُكوفّي. (5)الُعَطاِرِديّ  الجبَّارِ  َعبدِ  بف قاَليا في: "أحَمد
 .(6)ِفيو" النَّاُس  تكمَّـَ  لمَّا عْنو التحديثِ  عفْ  وأمسكتُ  عْنو كتبتُ  .ُبَكير بف ويوُنس ،ِغَياث بفا

 أقواؿ النقاد في الراوي: -

ًبقكٌم" أبكحاًتـ:"ليسى ،(7)قاؿى مطي في عىب اسالأىبكوكىترىك ،(8)"بيكذًكىافى":أن ويٌمًالحضرىكذىبى
ًقمىٍطرناعٍنوعندىهأف كذكرىلضعًفًو،عنودٍّثيييحالككافى،ةدىقٍعيابف

أفٍيىتكرعيالأن وعمى،(9)
                                                           

حديث12/227(الدارقطًني،الًعمؿ)(1 .2654(،عقبى
  .6015(،ترجمة6/317(ابفحجر،لسافالميزاف)(2
.6685(،ترجمة3/340(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(3
  .(1/44المناكم،فيضالقىديرشرحالجاًمعالٌصغير) ((4
تاف،ىذهالنسبةيإلىعيطىاًرد،كىك((5 ميممتاًفمكسكرى العيًف،كفتًحالطاًء،يتبعييمىاراءهكداؿه "العيطىاًرًدٌم:بضـً

لبعًضأجداًدالمينتىًسًبإليو  (.4/208".ينظر:الٌسمعاني،األنساب)اسـه
 .99(،ترجمة2/62ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((6

،نفسالصفحة.سابؽالمرجعال(7) 
 (.5/436البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)((8

ًبالتشديًد.كييٍنشىدي:(9)  السٍّكٍّيًتالييقاؿي ابفي فيوالكيتب،قاؿى كالًقٍمطىرةي:"كتيجمععمىقىمىاًطر:مىاتيصافي الًقمىٍطري
ـيًإاٌلماكىع االًعم ...مى ايىعيالًقمىٍطري مى بًعمـو ".ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:ليسى ٍدري (.3740اهالص 
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د"كؿٍّعفييحدٍّثى أفٍالقىاسـًبفمسممةيكذىبى،(1)أحى فيركعومفكحد ثىًبو،بأسى"ال:األندلسٌي
ـى البيٍسًتيبعدى،(2)كاًحد"غيريعٍنوًفيو،أنبأنىافتيكمٍّ حب افى أٍفذكرىهيفي"الثقات"قاؿ:"حد ثنىاأم اابفي
الىؼرب ما،أصحابيناعنو سنفًإلىالعيدكؿًسبيؿًعفبويعدؿىأفيىجبيشيئناحديًثوفيأرىلـٍ،خى

كحيف" المىجري
أف ،(3) عىًدم ابفي عًفو"عمىميجمعكفىالعراؽً"أىؿىكذكرى "كافى،ضى : قاؿى ـ  أبكث

كيرىيب
 .(5)عىي اشبفًبىٍكرًأىًبيمفالعيطىاًرًدمٌالجبارًعىبدبفيأحمديمعىس"قد:يىقكؿ(4) عق بى ثـ 

عىًدم: كاه،منكرهحديثهلويعرؼي"كالىابفي ن مارى كفي،(6)عنيـ"يحدٍّثيمفيمؽىلـٍألنويضع فكهكاً 
اب:"اختمؼى لمدارقطنٌي"أجى نىافيوً"سؤاالًتالحاكـً ديثأصحابًمفٍيىكفٍكلـٍ،شيكخي ككافى،الحى

ب ارعبدًأىًبيوكتبًفيسماعيو مفقراءةًاامتنعىلم يبورىاكيأبىإف كيقاؿيًثقىة.كأىبكه،محم دبفالجى
لعىإف :عنيالويسأىفٍمىلً،قاؿى(8)اؽإسحىعفابفً،(7)يركىسبفبيكنيغازمعفييالمى ارًالجب بدًابننا

                                                           

 (.1/380(المزم،تيذيبالكىمىاؿ)(1
 (.1/73(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(2

مغمطام)8/45ابفحٌباف،الثقات)(3)  (:كلٌماذكرهالبيستيفي"الثقات"كٌناهأباعمرك،كذاىك1/72(.كقاؿى
:كى مجكدنا".فقمتي نسخو لوباقيالمصنٍّفيفكىي"أبكعمرك"،كقدفيعدة التيذكرىا لمكنيًة مخالؼه ذا

جاءىفيحاشيًة"الثقات":"كفياألصًؿ،ك"س":أبكعمرك".
كأبك(4)  أًبي، كلعٍنو رى أبكمحم د: قاؿى بفكيرىيباليىٍمدىاًنٌي: العىبلًء ابفي كىك أىبيككيرىٍيب: بفالعىبلء "محم د

ٍرعىة،ناع :صدكؽ".ابفابيحاتـ،زي أًبيعٍنو،فقاؿى :سًئؿى الٌرحمًف،قاؿى (،8/52)مرجعسبؽذكرهبدي
.239ترجمة

آخركف:اسميوسىاًلـ،كقاؿ(5)  يـ:اسميوككنيتيوكاحده،كقاؿى بعضي فياسًمو،قاؿى أبكبىٍكربفعىٌياش:"اختيمؼى
ا يـ:اسميوعبدي بعضي يـ:اسميوشيعبىة،كقاؿى ير،بعضي كخى قرآفو ثقةه،صاحبي أحمدي:صدكؽه ـي لل.قاؿاإلما

الٌرحمف: عبدي بييمىا،الأيبىاليًبأٌييماقاؿى اأقرى :مى أًبي،عفأًبيبٍكربفعىٌياشكأًبياألىٍحكىص،قاؿى سألتي
أًبي،عفشىًريؾ،كأبيبىٍكربفعٌياش،أٌييماأحف بدىأت. :سئؿى الٌرحمًف،قاؿى :ىمىافيحٌدثناعبدي ظي؟قاؿى

الٌرًقٌي،قاؿى: ألىبي:أبكبىكربفعىٌياش،كعبديالًلبفًبٍشرى كتابنا،قمتي أبىابىٍكرأصح  أف  الًحفًظسىكاء،غيرى
.1565(،ترجمة9/348مٍنوكأحفىظ".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)أبكبٍكرأكثؽي

(.314-1/313ابفعدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)(6) 
صدكقنا،(7)  ًعيف:كافى يىحيىبفمى المىغىازمكالٌسيىر.قاؿى احبي الكيكًفي:صى بفبيكىٍيرأبيكبىٍكرالشٍيبىاًنٌي "ييكنسي

أبكحاتـ:محٌموالٌصدؽ".ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ) ،الذىبي،995(،ترجمة9/236كقاؿى
.71(،ترجمة9/245سيرأعبلـالنببلء)

(8) المىغىاًزم،كالسيرًةالٌنبكٌية.قاؿى ًشٌيأبكبىكر:صاحبي بفيىسىارمىكلىقىيسبفمىٍخرىمىةالقيرى اؽى "محٌمديبفإسحى
رعىة،بينما أبكزي بحٌجة،ككقكًليماذكرى معيف،لكفزاد:ليسى ابفي ًديث،كمثموقاؿى فيالحى شعبةي:صدكؽه

حديثيو أبكحاتـ:ييكتبي .1087(،ترجمة7/191)مرجعسبؽذكره".ينظر:ابفأبيحاتـ،قاؿى
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معنىيىيسمعيكافىدمٌارًطىالعي معىا ييا مف بيكنسىأبيو فاطمبيبف مًكير، فذىنٍكىا أن كريو، يـكا
اؤكه ليـمفأبراجًجيىفأخرىجى ًميٌبفمىسعكدسىعيدأبككزادى،(1)"ـأعمى،كالليماـًالحىا السٍّجًزٌم:عى

صى بف محٌمدى القىاًضي سمعتي : قاؿى الًل عبًد أبك الحاكـي نا أخبرى الحك"قاؿى يىحًكي ايةىػػػػػػػػػػػػالحو
كج سىٍيفبفيبػػػػػػالطٌأبيعىف،ًييىاػػػػػػػػعمى مىيدبفالحي يذكري،الٌرًبيعبفحي شيكًخوعفٍكى

ًفييىشك لـٍأىن يـ ب ار"عبدبفأىٍحمدًصدؽًكا حمزةي،(2)اٍلجى أىبىابفيكسأؿى السيًمٌي سىفًييكسؼى الحى
:العيطىاًرًدٌم،عىفالدارقطنٌي، مىغىازمعىفكسئؿىكيريب،أىبكعميوًأثنىًبًو"،بأسى"الفىقىاؿى

بالًكنىاس غبلـو ًإلىى "ميركا : فقاؿى بيكير، بف مع(3)يكنس معنىا سمعى العيطىاًرًدٌم لىوي: يقاؿ ،
عندىىـ"(4)أىًبيًو" بالقكمٍّ أبكعبًدالًلالحاكـ:"ليسى حديثىوفي"المستىدرىؾ"ثـ صح ،(5)،كقاؿى حى

(6)!،
الخميميٌ ذىلؾ"(7)كرأل ًفي ات يىمكه القدماًء عىف ركىل لكن وي مىناكير، ًديًثًو حى ًفي "لىيسى ،(8)أٍف:

مىٍيًو عى مفطىعىفى مىالعيطىاًردٌم عى طىعفى إن ما شيكخنىا: ليبعضي "قاؿى البغدادٌم: الخطيًب كعندى
الت "الكتبي : قىاؿى العب اسبأٍف أىبيك كقاؿى معىو". فاد عىسماعىيىا أىًبيًو، كانتكتبى منيىا يحد ثى

أىًبي كسألىو ىن اد، أًخي ابفى يىحيىى بف الس ًرٌم عيبىيدىةى أىبىا سىمعتي األىصـٌ: يىعقيكب بف محم د
ع ًطيبي الخى كعم ؽى ثقة"، : فىقىاؿى الجبار، عىبد بف أىحمىد العيطاًرًدٌم ًف الس ًرمعى تكثيؽى ذكًرًه ًقبى

الشيكًخ مف كيرىيب أىبيك "كىافى لقييـ: ًمم ف بسماًعًو كيرىيبو أًبي كشيادةى لمعيطاردٌم، يىحيىى بف
طبقًة مف ثقةه ا، أىيضن جميؿه شيخه يىحيىى بف الس ًرم عبيدةى كىأىبيك األىبرار، ادقيفى الص  الكباًر

أحديىم لىوي شيدى كقد العيطاردٌم، كجكازى حالًتو، حسفى يفيدي كذلؾى بالعدالة، كاآلخري بالسماًع، ا
 الخطيبي البغدادم  راحى خبًره"،ثـ  إسقاطىحديًثو،كاطراحى يكجبي يثبٍتلغيًرىماقكؿه ـٍ ركايًتو،إذل

ًمٌيًفي الحىضرى ًمٌيميطٌيفبالكذبفيقكؿ:"فىأم اقكؿي العيطىاًرًدٌميدفعيعفالعيطاًردٌمتييمىةىالحىضرى

                                                           

ا:البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)86(الحاكـ،سؤاالتولمدارقطنٌي)ص:(1 (.5/437(.كينظرأيضن
(.289الحاكـ،سؤاالتولمدارقطنٌي)ص:(2) 
غنٌي.(3 مفببلًد أكلو:مكضعه بكسًر "ًكنىاس: )، بالضـً :كسحيكالكينىاسىةي: األرًضمفكالكىٍنسي عمىكجًو ما

بف عمي بف زيدى الث قفٌي عمرى يكسؼبف كاقعى عندىا بالككفًة محمةه كىي ذىلؾ: مقىى مى كالكينىاسىةي القيماـ،
 (.4/481الحسيفابفعميبفأبيطالب".الحمكم،معجـالبمداف)

 (.158-157(سؤاالتالٌسيميلمدارقطني)ص:(4
.(1/380)يذيبالكماؿ(المزم،ت(5

(.1/73مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(6) 
 (.2/580(كجاءىفيالمطبكًعمف:الخميمي،اإلرشاد)(7

،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ(8) 



 
 

431 

 ًبًوكضعىالحديث،فذلؾى أرادى كبياف،فإٍفكىافى ًإلىىكشؼو يحتاجي مجمؿه يكًذب،فيكقكؿه أن وكىافى
ًفيحديًثالعيطىاًرًدٌم، ابىاطؿ،معدكـه أىٍيضن يدرٍكوفذلؾى ـٍ ٍفعنىىأن وركلعم فل ٍيبكا  أىبىاكيرى ألف 
معىومفيك أن وسًمعى لىوي فبلشيدى سماعيومفأىًبيبىكربفعي اش، ا أىيضن بفبيكىير،كثبتى نسى

بىكربف أىبىا ٍيؿ،كككيع،كأبيميعىاكية،ألف  ٍفصٍبفغيىاث،كابففيضى لىويالسماعيمفحى يستنكري
يمت أىًبيبىٍكربسنة،فميسى نعيسماعيوعي اشتقد مىييـجميعناًفيالمىكت،كأماابفًإٍدًريسفتكفيقىٍبؿى

كلالعيطىاًرًدٌم بىك رًبًو،كقدرى أٍفيككفى مٍفكباًرأصحاًبالحديًثفىيجكزي كالدىهكىافى مٍنو،ألف 
فاتىويسماعييامف اؽ،كيشبويأفيككفى ٍفأىًبيًو،عىٍفيكنسبفبيكىيرأكراقنامف"مىغاًزم"ابًفًإٍسحى عى

فسمعىيىامفأىًبيًوعىنو،كىذا عمىتىحريولمٌصدؽ،كتىثب توًفيالٌركاية،يكنسى ،(1)"-كالليأعمىـ-يدؿ 
السمعانٌي: ضعيفناتكم مكاًفيو،ككث قىويجماعة"كعندى ر:"ثقةه،(2)"كافى أبكمحٌمدبفاألىخضى كقاؿى

بو" حديثىوفي"مستدركو"(3)البأسى الحاكـي حى ،كصح 
(4) ، فيغيًرمكضعو مفكترجموالذىبي 

كاحد" غيري "ضع فو "الميزاف": ففي كحديثيو(5)مصن فاًتو فيو، "مختمؼه الضعفاء": "ديكاًف كفي ،
أبكداكد(6)مستقيـ" ركلعنو قاؿى مٍف "أخطأى كفي"الكىاًشؼ": األىعبلـ":(7)"، في"سيىًر كلق بىو ،

مفحد ثعنيـكىـ: ساؽى ثـ  الميحدًٍّث. المعىم ًر، بف"ًبالش يًخ، الًل أىبكبكرابفعي اش،كعبد
كىابف ر اًح، ًكيعابفالجى كى كى ، ييكنسبفبيكىيرو كى ، ًغياثو فصبًف ريًر،كحى الض  كىأبكميعاكيةى ، إدريسى
كبلـى الٌذىبي  ،عىنو".كسىاؽى بًفبيكىيرو عىفييكنسى اؽى ًبالمىغىازمالبًفًإسحى مىاعىة.كحد ثى ،كىجى يؿو فيضى

عد :قىدلقيييـابفى عٍنيـفقاؿى حد ثى الذيفى ألن ولـيمؽى عٍّؼى السالؼفيالعيطىاًردٌممفأن وقدضي مو
بالكذًب مراده أف  يدفعيعنولييبيٍّفى ميطٌيفكراحى كبلـى ا أيضن الذىبي  كلويبضععىشرةىسنىة.كنقؿى

لىـييكجد األخيرى الميجًةالالكذبفيالحديث.فإف  ،كمم اييقىكٍّمأىن وكذبي بشيءو ًمنو،كالتىفر دى
عىفأىًبيو،عىفييكنسبًفبيكير، "المىغىاًزم"،ًبنزكؿو كلأكراقنامفى كاية:أىن ورى ًفيباًبالرٍّ صديكؽه

ًفيتىصانيفو" بوالبييىًقي  ،كقىك اه،كاحتىج  كقىدأىثنىىعميوالخطيبي
رأل(8) العسقبلني   ،ضعفىو،لكف 

                                                           

(.5/438ينظر:البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(1)
(.4/208(السماني،األنساب)(2

(.1/73مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(3) 
(.1/73)المرجعالسابؽ(4) 
(.1/112الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(5) 
.78(،ترجمة7الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:(6) 
اشية"1/198الذىبي،الكاشؼ)(7)  :"الترجمةكيتبىٍتعمىالحى (،كضعىبجانًبالترجمًةعبلمةى)*(،كقاؿى
(.59-13/55الذىبي،سيرأعبلـالٌنببلء)(8) 
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سماعىولمٌسيرةً وأبىاكقاؿًإف ،كصٌححى تخريجي كمائتيفاثنتيفسنةىماتى،لىودىاكدمىاثبتى ،كسبعيفى
لورمزى .(1))د(ثـ جعؿى

 مىشيكره "محدٍّثه : كقاؿى المدٌلسيف"، "طبقاًت ًمف الثالثًة المرتبًة في ا أيضن حجرى ابفي ذكره كقد
ًفيو" .(2)تكم مكا :"ضعيؼ"كقاؿى األلباني  .(3)الشيخي حجرىك:"مفالعاشرًة ابفي سنةىكقاؿى ماتى

كمائتيف، سىنةاثنتيفكسبعيفى كتسعكفى .(4)"كلوخمسه

 وقوِؿ أبيو: ،حمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

فيو الٌناسي ـى تكٌم ال،ضعيؼه اتـ حى أبي ابفي لكبلًمًيـكترؾى عنو ،تحًديثى غيري كضٌعفىو
كاٌتيمىو،كاحدو ،بالكًذبًيٌمًالحضرىميطي في مىٍفحٌدثى يىمؽى ـٍ اتيامىومدفكعه؛إٍذقٍدكذ بىوألٌنول لكف 
ضٌعفىو،عنيـ مىٍف ضٌعفو ا أيضن ذلؾى كيرىيب،كألجًؿ أبا أف  الكباًر،غيرى الشيكًخ مف كىك

األبرار الخىطيبك–الٌصادقيفى لو-ماكصؼى ًمم فلقييـقدشًيدى ،بسماًعًو كاحدو غيري كصٌححى
بفبيكىير بقكٌم.،سماعىولمغاًزمابًفإسحاؽىبركايًةيكنسى لككنوليسى أبكحاتـو قٍدذىبى كى

 

 
                                                           

 (1) أف  يىثبٍت لـ أن و عمى بو ينٌبو حجرى ابًف اإلماـً عندى الرمزي فيذا )د( ىكذا: ىبلليف بيفى الرمزى ككضعو
التيذيب)ص: تقريب ينظر: ـ. لممترجى أخرجى قد الرمًز ترجمة81صاحبى في64(، المزم  قاؿى كقد .

( د.بش1/379ٌ"تيذيًبالكماؿ" كلعنوأبيكدىاكد"،كقاؿى ًمفقكًؿ(:"رى األصًؿ ارمعركؼ:"فيحاشيًة
أقٍؼعمىًركايىًتوعنو،كالذكرهأبكالقاًسـفي"الشيكًخالن بىؿ". ـٍ "اإلرشاًد"لمخميمٌي،المؤٌلًؼ:ل محقؽي كنقؿى

فيمكضًعالترجمًة حجرى ابفى لو".!معىأف  أباداكدأخرجى عٌقب:"معأف  ،ثـ  ابًفحجراآلنؼى تضعيؼى
أبيداكدىلو!ذ .اًتياقاؿ:لـيثبتإخراجي
عينوالذم37بقاتالمدلًٍّسيف)ص:ابفحجر،ط(2)  الذمدفعولجعًموفيالثالثًة،ىكالسببي :كلعؿ  (.قمتي

عنيـ،كىىذا مٍفحد ثى ييضعٍّفو،لككنومالقيى البعضى كنقمتيو.جعؿى مدفكعهبالذمحكىاهالخطيبي
(.3/661،سمسمةاألحديثالضعيفة)ينظر:األلباني(3) 
طبقةنمتقدمةن(4)  ىذاالراكمفيالطبقًةالحاديةعشرة،لكٌنوأدرؾى أٍفيككفى طبقاًتابًفحجرى حسبى كالظاىري

،كبقيإلىىذاالتاريخ عمريهفتأخرت-272-عاليةنفيالٌسفٍّ مفالعاشرًة،فىمفطاؿى المتداًدعمًره،فىعد 
الفائدةذكرىاكفاتيوفماتى التيقبميا.كىذه التيبعده،فبلييؤٌخربؿييذكرمعالطبقًة الطبقًة فيعصًر

محٌمدعٌكامةفيمقدمًةتحًقيقو"التقريب")ص: (.45الشيخي
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ـَ النَّاُس فيو فتركُت التحديَث عْنو":  المقصد الثالث: قولو "تكم

 ،ؾيْ دَ فُ  يأبِ  وابفِ  ،يـشَ ىُ  فعَ  وىرَ .(2)يّ مِ خْ مَّ ال (1)خزَّازال بيعِ الرَّ  بف دميْ حُ قاليا في: "
 .سمـمُ  بف دُ ومحمَّ  ،ةعَ رْ زُ  وأبو يأبِ  ومنْ  سمعَ  .اؽرَّ الوَ  دمحمَّ  بف يدعِ وسَ  ،يسىعِ  بف فعْ ومَ 

 .(3)"وعنْ  يثَ حدِ التَّ  ركتُ تَ فَ  يوفِ  اُس النَّ  ـَ تكمَّ  ،ادَ بغدَ بِ  ومنْ  وسمعتُ 

 راوي:أقواؿ الّنقاِد في ال -

مىيد، ز از؟فقاؿ:مىفحي مىيدبفالر بيعالخى يىحيىىبفمىعيف،عفحي قاؿابفميٍحًرز:سأىلتي
ال(4)"الأعرفيو ميدالخز ازكٌذابه :"حي يىحيىىبفمىًعيفيقكؿي عفربفالييذىيؿقاؿ:"سمعتي ،كعفجى

إالكذ ابنا الغىبلًبٌي:قاؿيىحيىى،(5)"يىًمدي ابفي ز ازميسمـ،كقاؿى مىيدالخى بفمىعيف:"كمايىسأىؿعفحي
عنو". كأخزلمىفيىسأؿي ذاؾ، أخزىلاللي
"كىذ اًبي قاؿيىحيىىبفمىعيف: كىاًليقي: بدىافالجى عى كقاؿى

يىحيىىابف بفمىنصكر:"سأىلتي الخالًؽ بدي عى مىيدبفالٌربيع"،كقاؿى منيـ:حي أربعة،كذكرى زماننىا
،مىعيف،عف خبيثه كىذ ابه أحده؟ذاؾى عفذاؾى يىكتبي لي:"أىكى ز از؟فقاؿى يدالخى مى يىركيوحي حديثو

الن اس،كيكابريىيـعمييىاحت ىييصاًلحكه. ،كيأخذيدراىـى الخمرى ،يشربي كالمأمكفو ثقةو غيري
لي قاؿى

ع بمغىؾى ىٍؿ زىكرٌيا، أبىا يا ًلي: فقاؿى كجاءىنيمىر ةن، لو:يىحيىى: قمتي عمٌي؟ ـي تىنًق ا فمى نٍّيشىيءه،
" باطبلن فيؾى الًلأٍفأقكؿى شيءه،ًإالأن يأىستىٍحييمفى ٍنبىؿ(6)"بمغىًنيعنؾى بفحى أىحمىدي ،لكٍفكافى

ًفي ٍنبىؿيقكؿي بفحى أىحمىدي كافى "مىا بفأىًبيحاتـ،يقكؿ: الر حمًف عبدي ًفيو"،ككافى القىكؿى ييحسفي
ميد ٍرعىة"حي أىًبيكىأبكزي كذلؾى بيًعإالخيرنا،كى بفالر 

أىحمىدابف،(7) كًذم:سألتي أىبيكبكرالمىر  كقاؿى
:"ماعممتيوإاٌلثقةن،قٍدكن انقدـيعميًو فيو،قىاؿى يىحيىىيتكم ـي لو:إف  مىيدالخز از،فقمتي ٍنبىؿعىفحي حى

                                                           

"ينظر:األىنسىاب)(1 زٍّ  (.2/356(الخز از:"بفتًحالخاء،كتشديًدالزاماأليكلى،نسبةنإلىصنعىًةكحرفًةبيًعالخى
مشددةومفتكحةو،كسككًفالخاًءالمعجمىة،نسبةنإلىلىٍخـ،قبيمةهًمفاليىمًفنزلىتالٌشاـ".الم ٍخًميٌ((2 ينظر::"ببلـو

 (.5/132السمعاني،األنساب)
الجرحكالتعديؿ)(3) 3/222ابفأبيحاتـ، ترجمة بفمىالؾبف974(، ميد بفحي بيًع الر  بف ميد "حي كىك .

يٍ ".ينظر:البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)سيحى الككفي  ًسفالم ٍخمي  .4222(،ترجمة9/28ـ،أبكالحى
 .576(،ترجمة2/144(محمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف)(4
 (.3/89(ابفعدم،الكامؿ)(5

(.9/30البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)(6) 
البغدى(7 آخر.(كذانقموعٍنوالخطيبي  ادٌم،كلـأقٍؼعميوفي"الجرًحكالتعديؿ"،كلعٌمونقمىوفيمكافو
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 فيفيدنىا فىننًزؿعندىه مفحسيفًإلىالككفًة، " "التفسيرى ليسمعى ًإلىىبغدادى قدـى ثيـ  عىفالمحدٍّثيف،
 :كىافيطمبي ميدالخز از،كقاؿى فيحي القكؿى أىًبيييحسفي الم ًوبفأىحمىد:"كافى بدي عى ًزٌم"،كقاؿى المىٍركى

أىًبيأسامةى كىرأيتيوعمىباًب ، الحديثى معىنىا
أىبيكبك(1) كقاؿى الن اس"، أباييفيدي كًذٌم:سألتي رالمىر 

يحيىى :إنٍّيسألتي ميو"،قمتي :"أرجك،كأثنىىعى عنو؟،قىاؿى :ييكتبي ز از،قمتي يدالخى مى عبدالم ًوعىفحي
يىحيىىبفآدـى سرؽىكتابى شًديدنا،كقاؿ:رجؿه ٍمبلن مىيًوحى عى عنوفحمؿى
،ثيـ (3)مفعيبيدبفيىعيش(2)

أبا يا : قمتي اد عاه، بعضى لكف  كى ال، : قاؿى ىذا؟، يقكؿي يىعيش، بف عيبىيدى سمعتى أنتى زىكري ا،
الم وييقبؿ :سبحافى بدالم ًو،كقىاؿى أىبكعى ةهغيرىذا،فىغضبى يكيفعندىهحج  ـٍ ل أصحاًبنىاأىخبرىًني.كى

مثؿىذا؟! مىيًو؟يسقطيرجؿه ىذاعى بفعيثمافبفأى(4)مثؿي م دي محى ليأىًبي،كقاؿى ًبيشىيبة:"قىاؿى
لكن وشىًرههييدٌلس" ز از،ىكثقةهكى بيًعالخى ميدبفالر  الن اًسبحي ـي أناأعم
أٌماميطي ف،فقٍدغم ظًفيو،(5)

قكلىوفيو:"كذ ابابفكذ اب"،فعندى كاحدو عنوغيري ،فنقؿى قكالن مىر  حيفى قاؿى مطٌيفى ابًفعدٍّم:"أف 
مىي كذ اب"عى كذ ابابفي ميدبفالر ًبيع:"ىذاكذ ابابفي سيًفبفحي (6)وأبكالحي الجكزمٍّ ابفي ،كترجـى

ـ نقؿى يد،ث مى كىذ اب"في"الٌضعفاًءكالمتركًكيف"البًنوالحيسيفبفحي كىذ ابابفي مطٌيف:"ىيكى قكؿى
(7)،

كالمى أكرىدىهفي"الٌضعفاًء ،كقٍد الٌنسائي  ًبشيء"كقاؿى مسممةيبفالقىاًسـ:(8)تركًكيف":"ليسى ،كقاؿى
عيؼ" يمة،كغيريهمفشيكًخنىا،،(9)"ضى زى بفخي بفإسحاؽى كفيثقاًتابًفحب اف:"ركلعنومحمدي

                                                           

أحمدي:(1 بفأسامىةبفزيدالقرشٌي:قاؿى (أبكأيسامىة:"حم ادي ييخًطئ...ككافى أثبىتىو،اليىكادي ثبتنامىاكافى كافى
ثقة معيف: ابفي كقاؿى صدكقنا، كٌيسنا لمحًديث، ضابطنا الكتاب، الجرح".صحيحى حاتـ، أبي ابف ينظر:

.600(،ترجمة3/132كالتعديؿ)
يىٍفقىو".ينظر:(2)  اتـ،كزادى:"كافى مىعيففيسيفياف،كأبكحى يىحيىىبفآدىـبفسيميمىافالميقًرئأبكزىكرٌيا:كثٌقوابفي

.545(،ترجمة9/128)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،
فيواألكؿيعيبىيدبفيىعيشأبكمحم د(3)  ٍرعىة،كقاؿى اًمًمٌي،ركلعنوأبكحاتـ،كأبكزي المىحى لىو: ييقاؿي الككفٌي:

معيف:"صدكؽ".ينظر:ابفأبيحاتـ، .23(،ترجمة6/5)مرجعسبؽذكرهمنيما،كابفي
 (4)( السبلـ مدينًة تاريخ "ال9/31البغدادم، في أحمدى اإلماـً عمىكبلـً الكقكؼى حاكلتي كقد بركايًة(، عمًؿ"

.المٌركذٌمعنو،فمـأجٍده
المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.(5) 
(.3/89ابفعدم،الكامؿ)(6)

الضعفاًءكالمترككيف)(7)  .1025(،ترجمة1/238ابفالجكزم،كتابي
الضعفاًءكالمترككيف)ص:(8) .144(،ترجمة84الٌنسائي،كتابي
 (.3/298(ابفحجر،لسافالميزاف)(9
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اأٍخطأ" رب مى
عفأئمًة(1) ،كركلأحاديثى ،كيرفعيأحاديثى الحديثى يسًرؽي عىًدٌم:"كافى ابفي ،كقاؿى
 الناًسغيرى بيًعحديثه بفالر  مىيًد ًلحي :"كى لوعد ةأحاديثمنيا،كىعٌقبى ساؽى عنيـ"،ثـ  محفكظةو

زادىفيأىسىانيدًهفجعؿى مفالمكقكفاًتالذمرفىعو،كبعضه مفالثقات،كبعضه ،بعضوسيرؽى كثيره
ًمف ذىكىرتو ما بمقداًر ًمفذلؾفىاستىغنيتي أىكثري كىىك ًثقةن، ًعيؼو ضى ًلكىيبىدؿى كبكاطيمو ناكيرًه، مى

مايىركيو"! ًجدًّاًفيكيؿٍّ ًعيؼه كاهي،كىىكضى مىكىًثيًرمارى ًبوعى ييستىدؿ 
أبكبىٍكرالبٍرقاًنٌي:(2) ،كقاؿى

أقكؿ كأنا ًفيو". القكؿى ييحسفي قيطًنٌي الد ارى سًف الحى أبك ة،-يعنيالبىٍرقانيٌ–"كافى ًبحج  ليسى "إن و :
الحديث"ألنٍّيرأيتي ىكذاىبي أىبيك(3)عام ةىشيكًخنىايقكلكفى أبكبكرالبىٍرقىانٌي:سئؿى ،كفيمرةوقاؿى

فيو" :"تكٌممكا بيًع،فقاؿى بفالر  ميًد الر حمًفالس ممٌي،(4)الحسًفالدارقطنٌيعفحي أىبكعبًد ،كذكرى
عىنو،فىقىاؿ:"تكم ـفيويىحيىىب الدارقطني  كاأن وسأؿى كى عنواألئمةي،كىرى الحديثى قدحمؿى فمعيف،كى

فيوًبحيجة" ـى فيولـيتكم مٍفتكم ـى عٍنو،كى
ًمائةنكًبضعىعشرةىسىنىة،سمعى(5) :"عاشى الخميمي  ،كقاؿى

ىيشىيمنا
مي(6) اًتـ،كأقرانيو،طىعىنيكاعى أبيحى عييىٍينىةى،سًمعىًمنوالقدماءي،كأىدرىكىويابفي ،كابفى اديثى وفيأحى

- ىيشىيـ أصحاًب مف بالقدماًء كاىا"–تيعرؼي رى
الٌركايًة(7) كاسعى "كىافى أن و: الذىبي  كذكرى ،

اإلسبلـ" "تاريًخ في كذا نىاًكير"(8)أخبىاًرينا"، مى "ذيك "الًميزاف": في قاؿى بينىما ،
أبك(9) عد ه كقٍد ،

مف الرابعًة فيالمرتبًة كصفىوالفىضؿالعسقىبلني  كقٍد ًفيو، "ميختمؼه كقاؿ: "طبقاتالمدٌلسيف"،
بف بفعيثمافى محم دي ابفأًبيشىيبة،كىكًمفطبقًةعثماف،قاؿى بالتدليًسعفالٌضعفىاًءعيثمافي

                                                           

(.8/197ابفحٌباف،الثقات)(1) 
.(3/89ابفحٌباف،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)(2) 
في"تاريًخمدينًةالسبلـ")728(،رقـ197البرقىانٌي،سؤاالتولمدارقطنٌي)ص:(3) (.9/30.كنقموعنوالخطيبي
(4 )( السبلـ مدينة تاريخ البغدادم، 31-9/30يينظر: عمى أقٍؼ أف حاكلتي كقد ىذا(. البرقانيٍّ سؤاًؿ

أجده. ـٍ لمدارقطنٌيككبلميمافي"السؤاالت"فم
في"سؤاالتالسممٌيلمدارقطنٌي".32-5/31)المرجعالسابؽ(5) (،كلـأجٍدىذاالكبلـى
أحفظىم(6) الٌرحمًفبفمىيًدم:مىارىأيتي عبدي مىًمٌيالكىاًسًطٌيأبكميعىاكية:"قاؿى ىيشىيـبفبىشيرالس  فىيشىيـ،كافى

التدليًس :كثيري حجرى ابفي اًتـ:ثقة"،كقاؿى أبكحى ميوغيريه،كقاؿى اليىقكلعى ىشيـيىقكلًمفالًحفًظعمىشىيءو
 كثمانيفى سنةىثبلثو انيف".ينظر:ابفأبي-يعنيكمائىة–كاإلرساًؿالخفٌي،مفالسابعًةماتى الثمى كقٍدقارىبى

.7312(،ترجمة574،ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:486(،ترجمة9/115حاتـ،الجرحكالتعديؿ)
.354(،ترجمة2/621الخميمي،اإلرشاد)(7)

.188(،ترجمة6/76الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(8) 
(.3/296الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(9) 



 
 

436 

لكن وييدٌلسي ثقةن كافى مىيدبفالر بيع، النٍّاًسًبحي ـي أعم أنىا أًبي: قاؿى أًبيشىٍيبة:
ًميم(1) الخى كقاؿى ،: ي 

ميوفيأحاديثو :كىذاىكالتدًليس"(2)طىعىنكاعى كىاىاعفىيشىٍيـ.قمتي بالقدماًء،فرى تيعرؼي
(3) .قىاؿى

مائىتيف" يىعنيكى كخمسيفى بيًعسنةىثىمافو يديابفالر  مى حي ٍخمىد:"ماتى محم ديبفمى
(4).

وقوِؿ أبيو: ،النُّقادِ حمف بأقواِؿ ومقارنة قوِؿ عبِد الرَّ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

فيو،ككمايتبي فمفاألقكاًؿالتينقمتييافيو طاعفه فيوفريقيف:األكؿي الناسي ،فقدانقسـى
لو،مكذٍّبه معيفى،ميت ًيـه بفالقاسـً،كمطي ف،كابًف ،كمسممةي القكؿى يحسفي كاآلخري كابفعىًدم.
رعىة،كأحمدى،كيعدٍّليو،فيو ،كعثمافبفأىبيشىيبىة،اتـكأبيحى،كأبيزي ابفي ٍفكافى .كا  كالٌدارقطني 

الٌناًسفيو كبلـى معيففقاؿ:،أبيحاتـقدأبيـى جرحوفيو؛فأم ايحيىبفي يـقدفٌسرى بعضى  فإف 

غيريكىذ ابه ، يشربيخبيثه ، كالمأمكفو كيأخذيالخمرىثقةو كيكابريدراىـى، عمييىىيالن اس، حت ـ ىا
اٌتيمىوحكهالًصيي ـ  ث يىحيىىبفآدـىكتابًةًسرقىب.

عيثمافبفأىًبي.كًئوعااد ك،شعيبيدبفيىمفعي
أن ويبةشى الخميميٌ،سدلٌييههرًشى:ذكرى حجر،كأٌماتدليسوكماذكرى ابفي ـ  عف،ث فأٌنويركمأحاديثى

بالقدماًءمفأصحاًبو الحضرىك،ىيشىيـإن ماتيعرؼي عمىأٌنو:كٌذابمطٌيفي .كأٌماًمٌيمعىابًفمىعيفى
عىًدمففٌسرجرىحويبً أحاديثىايًتوكرك،أخرىلمفالمكقكفىاتكرفعً،مفالثقىاتالحديثًةًقسرًابفي

بعًضيا،عنيـمحفكظةوغيرىالناسًأئمةًعف في ثًدبىجعؿييفكًزيىادىًتو ًعيؼو ضى كالذىبي ،ةنقؿى
كصفوأن و:ذيكمىن فيولـيتكمـٌ ٍفتكم ـى مى أف  الدارقطنٌيقدذكرى ـى اإلما كٌموفإف  اكير.كمعىذلؾى

مجمىؿه،بحٌجة!! معكىكقكؿه بمسٌمـو ماتقٌدـ،ليسى تمميذىهالبىٍرقىاًنٌيتعق ببؿ،كؿٍّ وإن وفىقاؿ:إف 
فيركايةو.لحديثاذاىبيىكيقكلكفىانىشيكخًةىعام رأيتييألنٍّة،حج بًليسى الدارقطني  كقدذكرى

فيو.،أخرلأٌنيـتكٌممكافيو تحسينوالقكؿى عندىهبعدى كبلميـفيوقٍدارتيضيى إلىأف  كأٌنوييشيري
الحديثً بالكًذبً،إذفأقكؿ:ىكذاىبي حديثيو،متيـه ،الييكتبي كافى الذيفى كفقناألغمًبالمجٌرحيفى

عنولم اتكم مكاًفيوكقد،معيـزيادةيًعمـ التحديثى أبيحاتـو ابفي كلكأن ويىرلأٌفكبلمىييـ،ترؾى

                                                           

ًلي(:"قاؿى9/28كعبارةيعثمافبفأبيشىٍيبةفي"تاريخمدينًةالسبلـ")(1)  بفأًبيشىٍيبىة،قاؿى محم ديبفعيثمافى
السبلـ تاريخمدينًة البغدادم، ٌزاز،ىكثقةهكلكن وشىًرههييدلٍّس". بفالٌربًيعالخى مىيد الن اًسًبحي ـي أعم أنىا أًبي:

(9/28.)
في"اإلرشاد")(2)  الخميمي  (:"أحاديث".2/621قاؿى
(.49ص:ابفحجر،طبقاتالمدلسيف)(3) 
.(5/32البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)(4) 
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عمىالتحديًثعنو ٌثرلبقيى بمؤى أبىاهكأبىازٍرعىةقدحٌسنىاقكلىيـفيو،فيوليسى مٍفأف  ،عمىالرغـً
.-كالليأعمـ–،لكٍفكأٌنولـيمتًفٍت!

 :و"يثَ ُت حدِ ركْ تَ ، فَ ف، وقاَؿ ىو كّذابفال  يوـ فِ كمَّ "تَ المقصد الرابع: 

أكييفوتمًبًأكديد،شىغيرًأكشديدوضعيؼوتىأك،بتكذيبوه،انتقدىأم:فبلففيوتكم ـ"ك
ذهىىأحدًعمىالعبارةًىذهؿيحمٍوتجًيىفبلىذامىكعىلؾ؛ذىحكنىأكفيؼ،خىزومٍبغىأكيع،تبدًبً

فيوذكرىأم:فيوتيكمٍّـ".ك"يحةحًالصٌالقرائفينويعيٌتيأك،األدلةيعميوقكـتىالتيعنىالمىإالٌعانيالمى
  .(1)نوميٌييأكفوضعٌيياقدحنالعمماءي

فيوفيبلفأٌماقكليو: ـى فيو،"تكٌم ـى رًحالميفٌسر؛إذقدتكمٍّ ىككٌذاب"فىيذامفألفاًظالجى كقاؿى
شىديد،لكذًبوفيالركاية ٍرحه الراكم،شد هبؿىكأ،فيكجى أبيحاتـحديثى ابفي كألجًموفقدترؾى
الذمقيمىٍتفيو.

 ،غػػػػػػػائِ ع الصَّ افِ بف نَ  اللِ  عبدِ  :فْ وى عَ رَ  .(2)يّ نيْ اؽ الصّْ حَ سْ إد بف محمَّ " كقالىيافي:
مرو ف بف عَ وا عَ بَ أ وسألتُ  قاؿَ  حمفِ الرَّ  ة، نا عبدُ كّ و بمَ عنْ  كتبتُ  .يّ بِ يْ رَ اود الخُ بف دَ  اللِ  وعبدِ 

 .(4)"ويثَ حدِ  كتُ رَ تَ فَ  ،ابذَّ ىو كَ  يو وقاؿَ ـ فِ مَّ و فتكَ عنْ  (3)فوْ بف عَ ا

 أقواؿ النقاد في الراوي: -

في"تاريًخببلده" .(5)كساؽىًمفحًديثو،ترجمىويالخطيبي

"تاريخًك صاحبي أىًميامدينةًقاؿى بعضي فركلعنو دمشؽى ـى "قًد قد،دمشؽ": ككنتي
بقدكًموً عٌني"،قديمناظفرتي ذىبى ابفيكذكرى،(6)ثـ  "المنتظـ"الجىه في في،(7)كزمٍّ كالذىبي 

                                                           

(.2/365ابفحجر،لسافالمحٌدثيف)(1) 
فيآخرىا،(2 نكفه مفتحًتياًباثنىتيفساكنة،ثـ  منقكطةو مكسكرة،كياءو ميممةو ٍيًنٌي:"بصادو نسبةي(الصٍّ كذاتككفي

كىاًسطكال كىانيت"،مدينةهبيفى ًميؼبالعراؽ".ينظر:السمعاني،األنساب)أىًؿ"ًصيني ًةالحى  (.3/578ص 
ثقةه(3 أبيًبكىاًسطكىك معى عٍنو كتبتي أبيحاتـ: ابفي قاؿى بفعىٍمركبفعىكفأىبكعىكفالكىاًسًطٌي: "محم د )

ديكؽ".ابفأبيحاتـ،الجٍرحكالٌتعديؿ)  .156(،ترجمة8/34صى
 .1100(،ترجمة7/196)المرجعالسابؽابفأبيحاتـ،((4
.6،ترجمة(2/42البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)((5
(37-52/36(ابفعساكر،تاريخمدينًةدمشؽ)(6
 .1399(،ترجمة11/244(ابفالجكزم،المنتظـفيتاريخالممكؾكاألمـ)(7
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:،تاريًخ"ال" المىكقاؿى بالكًذب"،يفككًتري"أحدي ٍكه رىمى
حجرىمىكترجى،(1) ابفي "المسافو ككٌميـ،(2)في

قكلةىابًفأبيحاتـفيو. جميعنايحككفى
وقوِؿ أبيو: ،قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ومقارنةِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

متركؾه ع،ىك أبكتركىو فيو ـى تكٌم لم ا الرحمًف كٌذاب،عىكفبدي ىك عبدي،كقاؿى ككافى
كًذبىو ـى أفيعم عنوقبؿى الذىبي ،الرحمًفقٍدكتبى عف،ككقكًؿابفأبيحاتـذىبى لكٍفلـيينقؿى

فيوقىكؿ. أبيحاتـو

ـْ يُكْف عنِدي ِبَصدوؽ"/ "دؿَّ حديُثُو عمى أنَُّو المطمب  السادس: قولو في الراوي "ل
دؽ": ـْ أجْد حديَثُو حديَث أىِؿ الصّْ  ليَس ِبصدوؽ"/ "نظرُت في حديِثِو فم

ـْ يُكْف عنِدي ِبَصدوؽ":  المقصد األوؿ: قولو في الراوي "ل

فىًفييا،كأدناىا،مراتًبالجرحكىكجرحشديدهمفٌسر؛كالظاىرأن يالفظةهتأتيفيأسكءً
الراكم لصدًؽ لعدالىًتو،نفيه بكذًبو؛كجرحه أبيحاتـيكسيكألفاظىوأحسنىيا،كتعريضه ابفى ،لكف 

في" مايفسريىاماجاءى فيػػػػػػاباػػػػػػػثىنوقاؿ:"ػػػػػػػاتـنفسػػػػػػ"البًفأبيحبوكمناقًافعيٌالشٌآدابًكلعؿ 
كىعبدً ،الحى ،سمعتيـً ـيلويكذيًكرىالش افعي  رىا عثمىافىبفحى

رىاـًعفالحديثي":فقاؿى،(3) عثمافىبفًحى
رىاـ يىٍعًني:محم دأبكؿىاق."حى ديكؽ،ليسىأٌنوي: -الم وًكؿًػػػػػػرسعمىذبيػػػػػيىكعىٌمفٍفالت حديثيًبصى
م ى ـىعميوًالم ويصى ٌم رىاـ-كسى فتفسي(4)"حى الرحمف. عبًد عفذاؾري الركاية بتحريـً الشافعٌي قكؿى

دكؽ:الراكمبقكلو ًبصى ليسى ،"يعنيأن و الًل عمىرسكًؿ يكذبي كسٌمـىالليصمٌ–كأن و ،-عميو
عندىه بميغو عمىرسكًؿالًل،يكحيبأن يالفظةهتجريحو صاحبىيىاًمٌمفيكذبي صٌمىالليعميو–كأف 

دكؽ"بٌيفه.ثـ -كسٌمـ يكٍفًبصى ـٍ قكًؿابًفأبيحاتـفيالراكم"ل سببى فيترجمىًتو،إف  ،كمفس ره
"لـ قاؿ: ًميٌبكيروبفمحم دعفأكالنأخرىجى،ًبصدكؽعنًدميكفٍفىًفييا ٍضرى عٍنوكيًتبىفمماالحى

                                                           

 .408(،ترجمة6/140(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(1
 .6066(،ترجمة6/350ابفحجر،لسافالميزاف)((2
فقاؿى(3 ؛ كاحدو عثمىاف،جٌرحوغيري كاسميوعٍمركبفي مىمىة، بىنيسى أحد مىًمٌي، الس  األنصارٌم. بفعثمافى رىاـ "حى )

الحديث،كقاؿ الحديًثمتركؾي اتـ:منكري أبكحى الييركلحديثو،كقاؿى أحمد:مدينيٌّ بثقة،كقاؿى مالؾ:ليسى
ا عيؼي رعىة:ضى  .1261(،ترجمة3/282ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)". لحًديثأبكزي

(،لكف3/282،كالركايةفي"الجرحكالتعديؿ")(167-166آدابالشافعيكمناقبو)ص:(ابفأبيحاتـ،(4
تفسيًرابًفأبيحاتـ.  دكفى
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ديثىاستىٍحمىى ـ ،الحى ٍفصبفكالحسيفً،بك اربفبىٍكرعفأخرجىث مىفٍسف سن ويكيفٍكلـٍ،حى
معركفيفى إلىأحاديثركاةو يعمىدي ا".فكافى قيمى لىوأخرٍج،فيرًكيياعٍفغيرًىـكًذبنا،يمحى لٌماييقاؿي كى

الرابعًةمفمراتًبالتجريًح بالمرتبًة أٌنياتمتحؽي يكًذب.كالظاىري منياكافى التيتيحٌدثي أصكلىؾى
اىىا.عندىابًفأبيحاتـكىيأدن

 ،صػػػػػػَحفْ  بف الُحسيفِ  َعف: َروى الرَّي. َنزيؿُ  ،األصَبَياِنيُّ  َمْنَده بف "محمَّد قالىيافي:
 بفا محمَّد عف أوالً  أخَرجَ  ،ِبصدوؽ عنِدي يكفْ  لـ ،الَحْضَرِميّ  ُبَكير بف ومحمَّد ،َبّكار بف وبْكرِ 

َـّ . (1)ثَ الَحدي اسَتْحَمى عْنو ُكِتبَ  فمما الَحْضَرِميّ  يرٍ كَ بُ   بفا والحسيفِ  ،بكَّار بف َبْكر عف أخرجَ  ث
 .(2)يمَحقيَما" َمفْ  سفَّ  سنُّو يُكفْ  ولـْ  ،َحْفص

 أقواُؿ النُّقاِد في الراوي:-

حب اففي"الثقات" ابفي بىٍكربفبىك ار،ذكرىه ٍف كلعى "رى الًعراؽ"،كزادى: ،(3)كأىًؿ كذكرى
" أٌنوى: أبكنيعىيـ اربك بفرًكبكٍ،صفٍحىبفيفًسىحيعف،ادكببغدى،مبالرٌثىحد األصبياني  .كأف 

ٍفص سىيًفبفحى الناًسضع فىوبركايىًتوعىفالحي في"الميغًني،(4)عفشيٍعبىة"،بعضى كىأكردىهالذىبي 
عفىاء" اتـو،فيالض  أًبيحى ابًف قكؿى اإلسبلـ"،(5)كنقؿى في"تاريًخ فعؿى في،ككذلؾى "كىذاكقاؿى و:

ٍندىة ىكًمفبيًتبنيمى كقعىحديثيوعاليناالبًفقيمىيرىة"،ليسى
في"ال،(6) حجرى ابفي مسىكنقؿى اًف"قكؿى

ٍفص حى بًف سيًف الحي عف ركايىتو الناًس بعضي "ضع ؼى أًبي،عفشيٍعبىةى،أبينيعيـ: بف كيكنسى

                                                           

في"الجرحكالتعديؿ"،ك"تاريًخمدينًةال(1 (،ك"استحمىى:ًمفالحىبلكىًة4/489ٌسبلـ")("استىٍحمىالحديث":كذلؾى
ٍمكاننا.ك ٍمكنا،كحي حىبلكةن،كحى ميكى كحىبلكحى ًميى مىافيطعًموحىبلكة،كقٍدحى :كؿ  ٍمكي المىرارىة،كالحي الشيءىضد  ًميى حى

)ص:كاٍستىٍحبلهي العرب لساف منظكر، ابف ينظر: بىو". أعجى إذا بٌله: كتىحى ا982، "لساًف كفي لميزاف"(.
بل".7/527)  (جاءٍت:"استىحى

الذىبٌيفيك.463(،ترجمة8/107(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2 (،376ًديكافالٌضعىفىاء")ص:"نسبى
ًبصدكؽ،3992ترجمة ابًفأبيحاتـ"ليسى "ألىًبيو.قكؿى

 (.9/154ات)(ابفحٌباف،الثق(3
أخباًرأصبىيىاف(4  (.2/193)(األصبياني،ذكري
 .6003(،ترجمة2/269(الذىبي،المغنيفيالضعفاء)(5
6)( تاريخاإلسبلـ الذىبي، الخطيب"6/623( "لتاريًخ القكؿى المحقؽالدكتكربٌشارمعركؼىذا عزا كقد ،)

 (،كلـأجٍدهفيو.!4/489-490)
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اؽ لمحسيًفركايةهعنيما،إسحى أبيمحم دبفأبيحاًتـكقدنق،(1)إٍذالييعرؼي قكؿى حجرى ابفي ؿى
ا ابفبانيكٍيوفقاؿ:،(2)أيضن اكبلـى أيضن الحافظيالعسقبلني  ساؽى ويٍكىانيبىبفالحسفأبكهيكذكرى"ثـ 
أحاديثىإلىمالر أىؿًمفرجؿهدىمىعى،ابكذ ىذا:فقاؿىعنوافيميرىؿىئًسي:كقاؿى،"مالر تاريخً"في

عمىاػػػػػىأىفقرى،إليوايىفعىدىفىالثكرمٌسفيافىعىفبيو،أىعىف،عيٌاألشجىابفًعف،نبؿحىبفأحمديركاىا
ردىنٍغيعندىتيالٌشعبةىأحاديثىكأخذى،ذلؾىفيبىككذى،الثكرمٌعف،حفصوبفيفًسىالحيعفاسًالن 

لوقمتي:يقكؿالبوغىأبيبفمحمدىمعتيكس:افميرىقاؿى.بككذىاروبك بفبكرًعفكاىارىفى،كىغيره
ذلؾفيبىككذى،أصبيافبًصكليأي:فقاؿ،ؾأصكلىجٍأخرً:األحاديثيذهبًثحد الم  قكؿى نقؿى ـ  .ث

أبيحاتـ:أخرىجى ٍضرىًميٌبكيروبفمحم دعفأكالنابًف ديثىاستىٍحمىىعٍنوكيًتبىفمماالحى ـ ،الحى ث
 .(3)سىيف"كحي،بىٍكرعفأخرجى

ي حاتـ وأحكاـِ غيره مف النُّقاد، وحكـِ والمقارنُة بيَف حكـِ ابِف أب ،خالصُة القوِؿ في الراوي -
 أبيو:

ًبصدكؽ" "ليسى أبيحاتـو ابفي قاؿى فيككما فيو: القكؿي عف،أٌما فيركايتًو كضعيؼه
بفحىفص ـ ،عفشيعبةى،الحسيًف "ث قاؿ: لم ا الرحمًف عبدي ارػػػػػبك بفرًػػػػػبكعفرجىػػػػػأخكعٌمؿى

ٍفصبفًكالحسيف :"ىذاكٌذاب،يمحقيمىا"مىفٍسف سن ويكيفٍكلـٍ،حى قاؿى دىمىعىكعم موميرىافحيفى
سفيافعىفبيو،أىعىف،عيٌاألشجىابفًعف،نبؿحىبفأحمديركاىاأحاديثىإلىمالر أىؿًمفرجؿه

،ذلؾىفيبىككذى،الثكرمٌعف،حفصوبفسيفًالحيعفاسًالن عمىىاأىفقرى،إليوايىفعىدىفىالثكرمٌ

                                                           

عٍّ(1 :"كالذمنقمتو،ككجدتيوفي"ذكًرأخباًرأصبياف"ىكأن وضي فيركايتًوعفالحسيًفبفحٍفص،(قمتي ؼى
 لممكضًعذاتوالذمنقمتي "المساًف"عزاالكبلـى محقؽى بفأبيإسحاؽ،معىأف  ليكنسى ذكرو عفشيعبة،دكفى
حكايتوفيومعزيادًةيكنس.ينظر:البغدادم،تاريخ عفأبينيعيـو الخطيبي منو.!كقدنقؿى أبينيعيـو كبلـى

 .1662(،ترجمة4/489مدينةالسبلـ)
في"الميزاف")(2 الذىبيٍّ كبلـى حجرى ابفي :"عفبىكربفبك ار،8206(،ترجمة4/47(كقدنقؿى ،فقاؿالذىبي 

" في أٌما بكرنا"، يمحؽي سٌنو يكف ـٍ كل ًبصدكؽ، يىكٍف ـٍ ل اتـ: حى أبك قاؿى ٍفص. حى بف المسىاف"كالحيسىيف
ترجمة7/526) ،)7439 قكؿى فنقؿى أبي. بدؿى بفأبيحاتـ، محٌمد أبك قاؿى أن و غير اًمو، بتمى الذىبيٍّ

:ىك ابًفأبيحاتـ".قمتي مفكبلـً المؤٌلؼ،ليسى مفكبلـً حجر:"قكلو:"كلـيىٍكف"مدرجه ابفي قاؿى حاتـ،ثـ 
ا فيالمىتف.كلعؿ  ،ذكرهفي"الجرًحكالتعديًؿ"،كمانقمتي ابًفأبيحاتـو لٌنسخةىالتياٌطمعىعمييامفكبلـً

القكؿ ابفحجرلـيكففيياذلؾى اإلسبلـً .شيخي  ًفعبلن
.(7/526ابفحجر،المسىاف)((3
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عفأبي.بككذىاروبك بفبكرًعفكاىارىفى،كىغيرهردىنٍغيعندىالتيشعبةىأحاديثىكأخذى كلـييحؾى
فيوقكؿ. حاتـو

 :"دؿَّ حديُثُو عمى أنَُّو ليَس ِبصدوؽ"المقصد الثاني: قولو في الراوي 

ًبصديكؽ"كيي يكٍف ـٍ في"ل قيؿى ما فييا لمراكمبالكًذب.،قاؿي تيمةه فيو شديده فىًييجرحه
اأٌنياتمتحؽيبالمرتبًةالرابعًةمفمراتًبالتجريًحعندىابًفأبيحاتـكىيأدناىىا. أيضن كالٌظاىري

 وىرَ  .يّ الثورِ  سفيافَ  :فعَ  وىرَ  .(1)يّ اشِ كَّ العُ  صفحْ مِ  بف ةاشَ كَّ عُ  بف إبراىيـالراوي األوؿ: "
 احديثً  يّ ورِ الثّ  فعَ  واهرَ  ذيالّ  يثَ الحدِ  وجدتُ  :دمحمَّ  أبو قاؿَ  .ميثالّ  بُ تاك حالِ صَ  أبو :وعنْ 
.(2)"وؽدُ صَ  غيرُ  جؿَ الرّ  أفَّ  عمى دؿَّ  انكرً مُ 

 :أقواُؿ النقاِد في الراوي -

 كس،وكعًخشيفمًكذكرىابنا،كذ كافى:"حالًصىبفأحمديقاؿى الًفٍريىاًبٌيعنوقاؿى فقاؿ:،ألتي
كىذ اب" (3)"ىك كالمىترككيف"، "الٌضعىفاًء في الجكًزمٍّ ابفي اتـ،كذكرىه حى أبي ابًف كبلـى كنقؿى

(4)،
" كقاؿ: "الميزاًف" في الذىبي  "ديكاًف،(5)"منكرىبريكالخى،ؼعرىييال،مٌالثكرًعفكترجمىو كفي

" محم د،(6)"مٌكرًثٌالعفمنكرهحديثهولىالٌضعفاء": بف "إبراىيـ قاؿ: ا أيضن "الدٍّيكاًف" كفي
بالكًذب" العيك اًشٌي:متيـه
في"الميزاف"،(7) الذىبيٍّ في"المساًف"كبلـى حجرى ابفي :،كنقؿى لكٌنوقاؿى

بفمحٌمدالعيٌكاًشيٌ ـي بفمحٌمدالعيك ،ككأٌنيماكاًحد"،"كسيأتيإبراىي ـى إلبراىي ترجـى ـ  :،اًشيٌث كقاؿى

                                                           

1)( "األنسىاب" في الٌسمعاًني  قاؿى )4/220 الشيفي آخًرىا كفي الكاًؼ، كتشديًد العيًف، بضٍـّ "العك اًشٌي: :)
مً بف عك اشىة إلى الٌنسبةي ىذه الحافًظالميعجمة. الفىضًؿ بف محم د بف إسماعيؿي أستاذينا ككافى ٍحصىف،

ىذهالمفظةىبالتخفيًؼ،كالقدماءياليذكركنىوإاٌلًبالتشًديد".  ًبأصبىيىافيذكري
 .354(،ترجمة2/117(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
عفاءكالكذ ابيف)ص:ابفشاىيف،((3  .22ترجمة(،50كتابتاريخأسماءالض 
الٌضعفاًءكالمترككيف)((4  .89(،ترجمة1/42ابفالجىكزم،كتابي
 .151(،ترجمة1/49(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(5
 .214(،ترجمة18(الذىبي،ديكافالٌضعفاء)ص:(6
 .242(،ترجمة20(الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:(7
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ـيوكأنٌ" ـيـتقد كقد...اشةكٌعيبفإبراىي عٌراؽالكنىاًنٌي،(1)"ىذاوفكأن اشةعك بفإبراىي كذكرىهابفي
كالكٌذابيففي"تنًزيوالشريعة" مقالةىالٌذىبٌيفي"الميزاف"،فيأسماًءالكٌضاعيفى .(2)كنقؿى

 وقوِؿ أبيو: ،ِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنِة قوِؿ عب ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

بفعيك اشة:أقكؿي العيك اشيٌ،إبراىيـ بفمحٌمد ـي إبراىي ،ىكنفسو ابفي الحافظي قاؿى كما
أبيحاتـ ابفي بصدكؽوكماقاؿى بالكذب،حجر.كعميوفيكليسى الذمركاهعف،بؿمتيـه كالخبري

ألبيوفيوقكؿ.،البقٌيةىالثكرٌممنكر.ككافؽىفيوعبديالرحمفً كليسى

 ادبَّ عَ  بف يرُ زىَ  :وعنْ  وىرَ  ،اثيَ غِ  بفِ  صِ فْ حَ  :فعَ  روى .افرَ مْ عِ  بفُ  افُ مَ يْ مَ سُ الراوي الثاني: "
 .(3)"وؽدُ صَ بِ  ليَس  جؿَ الرّ  أفَّ  عمى وحديثُ  دؿَّ : دمحمّ  أبو قاؿَ  .ياسِ وَ الرَّ 

 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

سىفًقاؿى .(4)"جيكؿمى":د ارقطًني الأبكالحى

كًزٌمفي"الٌضعفاًءكالمترككيف" الجى اًتـأبيبفياقىاؿىكقاؿ:"،كذكرهأبكالفرًجابفي ؾىرًتي:حى
ًديثو في"الميزاف"،(5)"ؽصدييىلىٍيسىحى ابًفأبيحاتـ،كذكرىهالذىبي  فيوكبلـى كنقؿى

(6).

 

 
                                                           

الجكزم1/353ٍّ،ك)212جمة(،تر1/322(ينظر:ابفحجر،لسافالميزاف)(1 ابفي قاؿى الذىبي  (.ككمانقؿى
 (.1/50فيكتابو)

 .42(،1/22(ابفعراؽ،تنزيوالشريعًةالمرفكعًةعفاألخباًرالشنيعىًةالمىكضكعىة)(2
 .587(،4/134(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
4)( في"المساف" حجرى ابفي قاؿى ترجمة6/238( كىجييفعف:5871(، مٍف في"الغىرائًب" الدارقطني  "أخرجى

 الداًرمٌي بفيىحيىىبفميرىافى عفأحمدى بفخيشىيش، "كسميمافبف-يىحيىبفمحم د فيأحدىمىا: زادى
ةىالغىاًفقٌي،حد ثنامالؾ،عفنىافع،عىًفابًفعمرى ارجى ٍنبىسىةبفخى ةعى اًرجى ناأبكخى رفىعىو:ًعمرىاف"قىاال:أخبرى

إسناده "ىذا قاؿ: ثـ  محٌمد". كآخريىـ ، نكحه لييـ أك  نبينا كسبعيفى اثنيًف لساًف عمى كالمرًجئةي "ليعنىتالقدًرٌيةي
مفطريًؽأبيطاًلبأحمىدبًفنىٍصر،عفيىحيىبًف والخطيبي كرجالويمجيكلكفكىاليىًصٌح.كأخرجى مغربيٌّ

بيذااإلسناد".محم دبفخيشىيش،عفأحمدىبف الخطيب:"منكره كىاًنٌيًبو.كقاؿى  يىحيىبفًمٍيرىافالقىيرى
 .1536(،ترجمة2/22(ابفالجكزم،الضعفاءكالمتركككف)(5
 .3494(،ترجمة2/216(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(6
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 عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أبيو: خالصُة الحكـِ عمى الراوي، ومقارنِة قوؿِ -

أبيحاتـ كماكصفىوابفي بصدكؽ،إذقداٌطمعىعمىحديثو،لعٌمويككفي أن وليسى إن ويدؿ  قاؿى ـ  ،ث
ا.!،معككًنولـيرًكعنوسكلكاحد أيضن فمىاركلًسكلعفكاحدو ككذلؾى

- بيّ اس، عف النّ عبَّ  د، عف ابفِ اىِ جَ روى عف مُ  ،(1)يّ انِ مَ ؿ اليَ ضْ ؿ بف الفَ اتِ قَ "مُ  :الراوي الثالث
 ، (2)و"ِؿ نفسِ تْ ى قَ عمَ  أعافَ  فقدْ  يفَ الطّ  أكؿَ  فْ "مَ  :-ـيو وسمّ عمَ  ى اللُ صمّ 

 . (3)دوؽ"صَ ، فدؿَّ حديُثو عمى أنَّو ليَس بِ يّ د الترمذِ بف محمَّ ا الحُ وى عنو صَ رَ 

 
                                                           

بعدىىمااأللؼ،كفيآخًرىاا((1 اًنٌي:بفتًحالياًءآخرالحركًؼ،كالميـً لٌنكف.ىذهالنسبةيإلىاليىمىف،كالٌنسبة"اليىمى
اًنٌي".الٌسمعاني،األنساب) الذيفترجمكهقالكافي(.5/706إلييا:يىمًنٌيكيىمى :"اليمامٌي".وكجؿ 

ابًفأبيحاتـفي"الجرحكالتعديؿ")((2 كل866(،ترجمة4/201كجاءىعندى ًزٌم.رى ،"سىٍيؿبفعبًدالًلالمىٍركى
بىاطؿ".كفيعفعبدً أبكحاتـ:"سىٍيؿبفعبًدالًل،كعبدالمىمؾمىجيكالف،كالحديثي ًمًؾبفًمٍيرىاف،قاؿى المى

1733(،ترجمة5/370) ابفي باطؿ".كقدساؽى :"عبًدالممًؾبفميراف...قاؿأبكحاتـ:الحديثي ،ترجـى
في"عمؿالحديث") في1487(،4/362أبيحاتـالحديثى أبيعف1543(،4/432)،كقاؿى :"كسىألتي

ٍعفر مفأىًؿالبىصرىًةييكنىى:أبىاالفىٍضًؿاألىشىٌج،عفجى الدالكىاًسطٌي،عفشيخو بفخى حد ثنابوعٌماري حديثو
الًل ،-صٌمىالليعميوكسٌمـ–بفمحٌمد،عفأىبيو؛قاؿ:نىيىرسكؿي الٌطيفى ٍفأكؿى :مى عٍفأكًؿالٌطيف،كقاؿى

عمىقتًؿنفًسو؟فىسمٍعتيويقكؿ:ىذافق الأعرفيو".ٍدأعافى كًذب،كالشيخي حديثه
الٌرجاؿ") في"نىٍثؿالٌنباؿبمعجـً الحكينٌيقاؿى أباإسحاؽى الشيخى كٌموألف  ذلؾى (،ترجمة4/167كقدنقمتي

الح عمماًء أكبىًر مف عاًلـو ر ًؼ تىصى مف "نماًذج األىشىٌج: الفىٍضؿ أبي زىمانًو في حاًتـ-ديًث أبك كىك أىالى
،أكسىيئيالًحفًظبىؿ-الر اًزم  رىاكيًومجيكؿه معىأف  ،أكميفتىعىؿه عمىالحديًثبأن ويمكضكعه،أكمكذكبه كـى حى

"ًعمىؿالحى مفًكتاًب أمثمةو، فىيىاؾبعضي بالكىضعي. عمىحديثًو ـي كيىحكي ييقاًربوي ا مى أك ًثقةن يككفي ديث":كقد
 الرىاًزمٍّ اتـو حى أبي مىيًيمىا-"البف اللعى -رىحمىةي رقـ السابؽ المكضع الحديثى ىذا ساؽى ثـ  في1543". ،

"العمؿ"!.
( ًبير" "التمًخيصالحى في حجر ابفي كقاؿى : فيو4/392قمتي جزءنا فيذلؾى ٍندىه مى بف القىاسـ أبك "جمعى :)

فيالن يي–أحاديث بابنا،كقاؿ:"ال-عفأكًؿالٌطيفأمفيماكردى لياالبييقي  فييامايىثبيت،كعقدى ،ليسى
في"الس نىفالكبرىل") البييقي  منياشيء".كقاؿى في10/19يصح  (:"بابمىاجاءىفيأكًؿالطٍّيف،قٍدركمى

 األحاديث "سمسمًة في األلباني  كقاؿى منيا". شيءه يصح  ال أحاديثي )تحريًمو (:10/66الضعيفة"
 ابفي ده أكرى بؿ البىييًقٌي. قاؿى ا كمى منيىا، شيءه يصح  ال ، عيؼه ضى طرًقو جميًع مف فالحديثي "كبالجممًة؛

أبيحاتـ:"كذب".! قكؿي اأبعدىعفالٌصكاب.كسمفوفيذلؾى الجكزٌمفي"المكضكعات"،فمى
.1631(،ترجمة8/355كالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،الجرح(3
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 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

الجكز :"يى،ترككيف"عفاءكالمىمفي"الضٌذكرهابفي ابًف،دركمعفمجاىًكقاؿى قكؿى نقؿى ـ  ث
فيو" حاتـو الضعفاء"،(1)أبي "ديكاًف ليسى،كفي مجاىد، "عف : الذىبي  كفي،(2)شيء"بًقاؿى

فيو حاتـ أبي ابًف قكؿى نقؿى الجكزمٌ، (3)"الميزاف" ابًف ابف،كمثؿى فعؿى "الميزاًف" في كالذىبي
ـ ابفحجرفي"المساف ،(4)يركث  .(5)"ث

 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

بشيء"ا كأمىاك أن و:"ليسى فيوسكلماقالىوالذىبي  إضافةنلماقالوفيو،ٌنيماكجدتي
كما،ابفأبيحاتـ الذميركيوباطؿه الحديثى أبكحاتـكأف  ،قاؿى فيوابفي فأقكؿ:ىككماقاؿى

ألبيوً،-كالليأعمـ–،أبيحاتـ فيوقكؿ.!كليسى

دؽ": ـْ أجْد حديَثُو حديَث أىِؿ الصّْ  المقصد الثالث: قولو عف الراوي "نظرُت في حديِثِو فم
شًديده مفٌسره أىًؿالٌصدؽ"ىكجرحه أجٍدحديثىوحديثى ـٍ منوال،كقكلو:"ل تيمةيلمٌراكميمزـي

فيو فيوتىصريحه،كالٌطعففيعدالًتو،المقكلًة سببيو،كذبيىاكمالرٌأف بًكلىًكفليسى قديككفي بٍؿ
الٌناسب،الكذً لحديًث بالعىاًلي،كالسًرقة الٌنازؿ إسنادىه تغييريه الغىفمة،أك ًشدةي سببيو يككفي ،كقٍد

الراكمصدكقنافينف،كالٌتخًميط ٍفكافى .(6)ًسو"كا 

أبيحاتـقاؿىك اء طَ ر بف عَ فَ عْ قوب بف جَ عْ ؼ بف يَ وسُ د بف يُ يؿ بف محمَّ اعِ إسمَ ":ابفي
بف ااد وَّ رَ  :وى عفْ فرَ  ،ممةَ عمييـ الرّ  ـَ قدِ  (7)يفرِ بْ يت جِ ف بَ مِ  .يّ فِ قَ وف الثّ ارُ أبو ىَ  ،يدبَ ي عُ بف أبِ ا

                                                           

 .3404(،ترجمة3/137(ابفالجكزٌم،الضعفاءكالمتركككف)(1
 (.396(الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:(2
 .8742(،ترجمة4/157(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(3
 (.1/165(ابفكثير،التكميؿفيالجرحكالتعديؿ)(4
 .7895(،ترجمة8/142(ابفحجر،لسافالميزاف)(5
 (.220،483،494إسماعيؿ،شفاءالعميؿ)ص:ينظر:مصطفى((6
غٌزةأقٌؿمف(7 القدًسمرحمتىاف،كبيفى بيًتالمقًدسكغٌزة،كبينىوكبيفى :"لغةهفيًجبًريؿبيمىيدبيفى ًجٍبريفى (بىيتي

المقدًسمفاألفرىنج،كبي بيتى الدٍّيًفلم ااستنقذى ًصينةخٌربىياصبلحي بيتًجبًريفذلؾ،ككانٍتفيوقمعةحى فى
دىاكد،عميوالٌسبلـ".الحمكٌم،معجـالبمداف بفى أٌنوكادمالٌنممًةالتيخاطبٍتسميمافى يزعمكفى كعىسقىبلفكىادو

(1/519.) 
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وكتَب إليَّ بجزءٍ  ،ةَ مَ مَ ي سَ رو بف أبِ وعمْ  ،يّ ابِ يَ رْ والفِ  ،الؾمَ  كاتبِ  ،يؽُزرَ يب بف بِ وحَ  ،احرَّ الجَ 
.(1)"دؽالصّْ  أىؿِ  و حديثَ حديثَ  أجدْ  فمـْ  في حديثوِ  فنظرتُ 

 أقواؿ النقاد في الراوي: -

محم دي حب اف كعٌده ،(2)"ابكذٌ"ر:اىًبفطىقاؿى قمً:"ًمم فيىفي"المىجركًحيف"،كقاؿابفي بي
اليجكزي الحديثى كيسرؽي :األسانيدى، قاؿى أن و منيا أحاديث، بعضى لو ساؽى ثـ  ًبو، االحتجاجي

المي الكىمٌعى"كركلعف القىٍعقىاًعيلًىبف إسحاؽى،يد أبك مى،مٌارًزىالفىثنا الحيمىخٍعف بف عف،سيفد
الليىصمٌ-بيٌمعالنٌالسهجىيؿيرًبٍماجًبينى:ريرةقاؿىيىيعفأبً،يفيرًسًعفابفً،افسٌاـبفحىشىىً

وإنٌ.عـنى:قاؿى"؟ريؿبٍاجًويىفيأتعرً":فقاؿى.كرىذاأبكبى:بريؿجً رفقاؿكٍأبكبىإذمر -عميوكسم ـى
ف ،رمنوفياألرضًشيىأىماءًيالسٌفًلى ـىمًيوحىسمٍّلتيالمبلئكةىكا  نٌ،ريشقيي ،ؾىفيحياتًؾىوكزيريكا 

ابفي(3)ؾ"كتًمىبعدىتؾىكخميفى جاءى كقد ابًف، مفطريًؽ الحديًث بيذا في"المكضكعاًت" الجكزٌم
كق فيو، قكلىو نقؿى ـ  ث طىػػػػحب اف، ابف :،(4)راىًكؿى قاؿى المكضكعاًت" "تمخيًص في الذىبي  لكف 

أبكىى ميبفمحمٌاركفإسماعيؿي"حديث: ثنا قاؿ:إف زًم ىبفيىعىد، جبريؿى "أف  : ميظًمـو يد،بسندو
ـىيوحىسمٍّلتيةىكىئًبلالمى نٌ-كرأبابىيعني–يشرىقيمي مكتؾكا  فيحياًتؾ،كخميفتيؾبعدى أبك،وكزيريؾى
،كقاؿ:"(5)اركفكذ ابىى الحديثى الشككىاًني  :كسؼييبفدمحمٌبفإسماعيؿي:هإسنادًًفي،كذكرى
في"البلًلئالمىصنكعىة":(6)"ابكذٌ الس يكًطي  كقاؿى اجيىجكزيالحديثىاليٍسرؽي" ،  ،(7)"بوًاالحًتجى

ترجمىوالذىبي  :كلم ا قاؿى الجىفي"الميزاًف" ابفي ذ اركفكى:أبكىىمٌكزً"كقاؿى لوبإسنادو اب،كساؽى
أف مي قاؿائًجبرىظمـو .(8)":...الحديثيؿى

                                                           

 .663(،ترجمة2/195ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
 .414(،ترجمة1/120(الضعفاءكالمترككيف.ابفالجكزم)(2
 .52(،ترجمة1/139،المجركحيف)(ابفحٌباف(3
 (.316(ابفالجكزم،المكضكعات)ص:(4
 .214(،حديث96-95(الذىبي،تمخيصكتابالمكضكعات)ص:(5
 .1046(،حديث420(الٌشككاني،الفكائدالمجمكعةفياألحاديثالضعيفةكالمكضكعة)ص:(6
 (.1/294(السيكطي،الآللىءالمصنكعةفياألحاديثالمكضكعة)(7
(.1/247(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(8
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نقؿى حىكعنو "المساًف"جرىابفي (1)في ابفي!. ترجـى "امٌكزًالجىكقد في عفاًءلضٌلو
ابًفحبٌـٍيف"،كلىكالمترككً فيوقكؿى أن ونقؿى ،غيرى ،(2)ر!اىًاف،كالدارقطنٌي،كابًفطىيحًؾفيوقكالن

السٌ "ضىمىكسأؿى : فقاؿى عنو، الدارقطني  جدًّمي  أبكني(3)ا"عيؼه كقاؿى انٌي:"ركلعىفيىيـاألصبىعى،
كىعمرىاتبًيبكىبًحى امىالؾ، ممىة سى أبي بالمىنٌلتٌبف سىبلـ بف كىالقىاًسـ (4)كضكعات"يًسٌي، كقاؿى ،

:"متركؾ" الحكيني   .(5)الشيخي
 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

بالكىضعً فيتضًعيفوالنقاديييلـٍ،كالكًذب،متيـه أبيحاتـو عفأب،خالٍؼابفى ييحؾى ـٍ يكل
فيوقكؿ .حاتـو

 المطمب السابع: قولو في الراوي "ليَس ِبثقة":

رًحكأردىاه أدنىىالجى مٍف الميجمىؿ،بٍؿ بثقة":ىكًمفألفاًظالجرًح ،كىي(6)كقكلييـ"ليسى
الٌشًديدلمراكم الٌضعؼى الراكمالمقكلةفيومترككنا،أكمتيمنابالكًذب،،(7)لفظةهتيكجبي فقديككفي

بإطبلؽ،أككذابن يككفي ليسى ذلؾى الٌنقاًدفيالراكماليالًؾ،شديًدالض عؼ،لكف  ا،فيطمقييامعظـي

                                                           

ابفحب اففيو،(1 كبلـى قكلىو:كذ ابعفابًفطىاًىربعدىأفنقؿى الجكًزٌمإن مانقؿى بقكًلو:"كابفي حجرى ابفي (كعم ؽى
حبا ابًف قد متيوعندى ما حجرى ابفي أبيبكرالمذككرىة،كساؽى حٌبافىكاٌلذمركلقصةى قاؿ:كىابفي ثـ  ف.

ًحب اففي"الثقات"،فىكٍصفيو فيحاًلوإالالميعىٌمىكقدذكرىهابفي فيومفيينظري بالثقًة،كليسى "رجاليومعركفكفى
مىردكد".لسافالًميزاف) مظمـه الجكزٌم2/167بأٌنوسنده ابفى أجٍدأف  ـٍ (.كأقكؿ:أم افي"المكضكعاًت"،فم

في مفعنًدنفسًوقاؿى ،كابًفطىاًىر،قكلييمافيو،كعزاهإليًيما.لكف  عفابًفحٌبافى فعبلن و"كذ اب"،إن مانقؿى
 الذىبي  أفينسبى دكفى "أبكىىاركفكذ اب" : فيو جاءى حيفى في"تمخيصالمكضكعاًت" رٌبما كقعى المبسى

با رجالومعركفكفى ابًفحجرإف  اإلماـً ألحد!.كأماقكؿي القكؿى اؿلـيكٍففيالركايًةإسماعيؿي لثقًة،فيذاحى
فيوماقيؿ. بفمحٌمد،كقدقيؿى

:ىك414(،ترجمة1/120ابفالجكزم،الضعفاءكالمتركككف)((2 ،كقدكقعىفيوخطأهلعٌموطباعٌي،لٌماقاؿى
أن يابجيـ"ًجبريف"،كماىكمعركؼ.مفأىًؿ"خبريف" ،كالصكابي  بخاءو

 .68(،ترجمة129-128ممي،سؤاالتولمدارقطنٌي)ص:(السٌ(3
 (.60األصبىياني،الٌضعفاء)ص:((4
 .4493(،ترجمة4/1894الككيؿ،نثؿالٌنباؿبمعجـالرجاؿ)((5
(.153(،كالمكنكم،الرفعكالتكميؿ)ص:2/291ينظر:الٌسخاكم،فتحالمغيث)((6
(.1/259ينظر:المعممي،التنًكيؿ)((7
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ًليف،أكتطمؽيكيراديًبيانىفي فقدتطمؽيفيجماعةومفالركاًةالٌضعفاء،أكمىٍففيحفًظيـبعضي
صاحبىيالـيب المىعنىاالصطبلًحٌيلكممًة"ثقة"عفالراكم،بمعنىأف  مٍغرتبةىالثقًة،أكأن وأقؿ 

" ـٌ مكثٌقناتكثيقناتامًّا،أكشٍبوتا مفأٍفيككفى
(1).

معرفةى كالمحصمةيأف  الذيفى الراكًة حاًؿ بغيًردراسًة يككفي ليسى مفإطبلًقيا الٌناقًد مراًد
أبيحاتـقداستىخدمىياإاٌلفيرىا ابفى أٌنيماكجدتي فيتفسيرهلقكًؿًقاليافييـ،كالحؽ  كاحدو كو
بميغهليذاالراكم. شديده،كتىضعيؼه "الشىيء"عندىابًفمىعيف،كمراديهجرحه

بثقةو"فىيك اتـ"ليسى أًبيحى فيوابفي اًلد:أٌماالٌراًكماٌلذمقاؿى كل(2)خى بفأىٌيكبالبىصًرٌم.رى
 اًزـ،ميٍرسؿ.سمعتي بفحى ريري كلعٍنو:جى :عىف:أىبيو،رى الٌرحمفقاؿى ذىلؾ.حد ثنىاعبدي أىبييقكؿي

الدبفأٌيكبالشىيء بفمىنصكر،عىفيىحيىبفمىعيفأن وقاؿ:خى أًبيعىفإسحاؽى ذكرىه
(3).

ًبثقة–يىعني .(5)"(4)-ليسى

 

                                                           

الحديث)(1 ديع،تحريرعمـك (.4/362(،محٌمدسبلمة،لسافالمحدثيف)1/623(ينظر:الجي
2 كالتعديؿ( الجرح ٍمد". "جى كالٌصكاب قديمنا، تصحيفنا ىىذا يككفى أٍف "أخشىى يقكؿ: المعممي  الشيخي عم ؽى )

اٌلذمسأذكرهفيىذهالت4(،حاشية)3/321) االكبلـى ايىتعمؽًبالتصًحيؼ.(.أقكؿ:كانظرتكٌرمن رجمًةفيمى
الحًديث(3 الدكتكرعبداللالجديعفي"تحريرعمكـً كثيرةي(فيمعنىقكليـ:"الشيء":"عبارةه1/622)"(قاؿى

اكقعٍت ليىا:يىحيىبفمىعيف،كمى مة.كمٍفأكثًرالٌنقاًداستعماالن االستعماًؿ،كىيمفألفاًظالتجريًحالمجمى
غ أجدىىافيكبلـً ـٍ ٍرعىةىالٌراًزٌم،كغيرىـ.كل نبؿ،كالبخاًرٌم،كأبيزي بفعييىينة،كأحمىدبفحى يرًهبقٌمة،كسفيافى

 بيفى مٍفًقيمىتفييـالٌضعفىاء،كمراتبييـفيالٌضعًؼتىتفاكتي ًبشىيء"،فأكثري خارجةنعفداللًةقكًليـ:"ليسى
اتـالٌرازمفياستعمخٌفًتوكىالميًف،كشٌدتوكالٌتيمةبالكًذب. أبيحى عفػػػػكفٌسرىىاابفي اًؿابًفمىعيف،فىنقػػػػػػػؿى

ػػػػػػػإسح الدبفأٌيكبالبىصًرٌم،قاؿ:"الشىيء"،قاؿ:"يىعنيليسى بفمىنصكر،عٍفيىحيىبفمىًعيففيخى اؽى
تقانيولقمةً يحيىبفمىعيففيبثقة".كقيمٍتفيالٌراكمالميًقٌؿاٌلذملـيىتبٌيفحفظيوكا  اقالىيامثبلن حديًثو،كمى

دىيرالعىدىًكٌم،كقالىياالٌدارقطنٌيفياليىىي ن عبفقىيس".بىيرىةبفحي جى
في"لسافالميزاف")(كىذا(4 حجرى ابفي ابًفأبيحاتـلكممًةابًفمىعيف،كقاؿى 3/317ىكتفسيري ابفي (:"كقاؿى

اتـ:مىعنىقكًؿابًفمى الدكتكرأحمدنكرسىيؼفيدراستوتاريخأًبيحى ًبثقىة".قاؿى ًعيف:"الشىيء"،"ليسى
 الٌضعؼى عنده تعني أٌنيا بثقة" ك"ليسى بشيء"، "ليسى يحيىمصطمح استعماًؿ في "الغالبي معيف: ابًف

شيء"عندىابًفمعيففي"يحيىبفمعيفككتابو التاريخ"الٌشديد".كينظركبلموفيدراسًةمصطمح"ليسى
(1/115-120.)

.39(،ترجمة3/321ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
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 أقواؿ الّنقاِد في الراوي:  -

ماحكىىفيورأينا في"الكىبير" ترجمىوالبخارم  عىفٍ،أىًبيوعىفٍكب،أيٌبفاًلدخىلكفقاؿ:"،حيفى
اًلدأكؿ،رسىميـ،ازًحىبفجريريعنويركله،دٍّجى بينىماركلأبكمحٌمدعفأبيوأًبي،(1)"كبيٌأىبفخى

                                                           

ممة،كالترجمةيفيكتاًبابًفأبي((1 الدبفأٌيكب"كىذاكقعٍتىذهالجي يقكؿ:"قكلو:"أكخى المعًممي  الشيخي كعمؽى
إ ييرشدي ما فييىا كليسى ك"اٌلمساف"، ك"الًميزاف"، ك"الثٌقات"، حاىتـ، الجممًة ىذه مىعنى أعمـ-لى ".-فاللي

فيتعميقوعمى2،كحاشية)471(،ترجمة3/140التاريخالكبير)البخارم، الشيخي "الجرح(.بينماقاؿى
( ثـ 2/263كالتعديؿ" يىظيٍرليكٍجوىىذهالزيادًة ـٍ الدبفأٌيكب"،كل "أكخى الترجمًة آخرى البخارم  (:كزادى

صك ليأف  ٍمد"،اٍمدابيىا"أكجىالحى ،كالٌصكاب"جى الد"تىصحيؼه "خى إلىاحتماًؿأف  البخارم  بفأٌيكب".ييشيري
الدبدكًفألؼ كتابةيخى فيالمكضعيف،كجاءىكبلموفي-كعادةهفيالمتقًدميفى المعممي  كالليأعمىـ".كذاذكرى

كلعف:946(،ترجمة2/263)في"الجرحكالتعديؿ"المكضًعالثانيفيترجمًةأٌيكب ،فقاؿ:"أٌيكب.رى
ذىلؾكيقكؿ:ىكمىجيكؿ".أٌمو،عىفكىعببفسيكر،رى أًبييقكؿي اًلدميرسؿ،سمعتي كفيكلعنو:ابنيوخى

البخارٌم"، "تاريًخ في كالذم األىصميف، في "كذا المعممٌي: قاؿى أٌمو" عف "ركل حاتـ: أبي ابًف قكًؿ
ايىشيديلىو،ككقعىفي"لساًفالًميزاف"سقطهفاختمطىتترجمةيىذاك"الًميزاف"،ك"المس اف":"عىفأىبيو"كسيأتيمى

:كىك .قمتي المعممي  انتيىكبلـي "الًميزاف". ًمفمراجعًة ـي ييعم ا اآلتيكمى "أٌيكباألنصارٌم" بترجمًة الرجًؿ
؛فىفي"التاريخالكبير") اقاؿى ٍف:أىًبيو.عىٍفكىعببف،قاؿى1375(،ترجمة1/427كمى البخارٌم:"أٌيكب.عى

كلعنو اتـ:"رى اعمىقكًؿابًفأبيحى أيضن المعممي  عمؽى ٍمدالبىٍصًرٌم،مرسىؿ".ثـ  ٍنوي:ابنيوجى سيكر.ركلعى
كافيترجمتً بضعًفوكذكري ٍمدبفأٌيكبمشيكره ٍمد".كجى الد"،فقاؿ:"في"تاًريخالبخارٌم":"جى وأٌنويىركمابنيوخى

كل اًلدبفأٌيكبالبصرٌم.ركىلعىف:أىبيو.رى الد"خى فيباًبخى ذكىركا ،ثـ  اـز بفحى ريري عفأبيو،كعٍنوجى
البخارٌمفي فعؿى المعممي  ذكرى ثـ  أن و"مىجيكؿ" يأًتيفيبىاًبو،كذكىركا اًزـميرسىؿ"كما ًريربفحى عٍنو:جى

"خالدبفأٌيكب"، ٍمدبفأٌيكب"،ترجمًة مرادىه"الجى الترجمًة:"أكخالدبفأٌيكب"،كأف  فينيايًة قاؿى حينما
ٍمد"، عف"جى الد"تصحيؼه إليوالعبٌلمةيالميعممٌيمٍفككًف"خى ماماؿى مٌمايؤيدي :كلعؿ  اًلدتىصحيؼ.قمتي كخى

ٍمد89(،ترجمة65")ص:مىاجاءىعندىابًفشاىيففي"تاريًخأسماًءالٌضعفاًءكالكٌذابيف يىحيى:الجى :"كقاؿى
ٍمدبفأٌيكب"ال"خالد"كقدعزامحقؽ"كتاًب ابفأٌيكب.الشىيء.ليسًبثقة".فذكرقكؿابًفمعيففي"الجى
قد شىاىيفكافى ابفى إف  أجٍده،ثـ  ـٍ رًحكالتعًديؿ"،كل ابًفمىعيف"لمجى ابًفشاىيف"عبدالرحيـالقشقرمكبلـى
البخارم، عندى: ترجمةه فىمىو أٌيكب، بف ٍمد الجى أٌما فيو. معيف ابًف كبلـ نفسى أٌيكبكنقؿى ابف لخالد ترجـى

،ابفأبي57(،ترجمة31البخارم،الٌضعفاءالٌصغير)ص:2382(،ترجمة2/257التاريخالكبير)
،99(،ترجمة71ترككيف)ص:،الٌنسائي،الضعفاءكالم2278،ترجمة(2/548الجرحكالتعديؿ)حاتـ،

( الكبير الضعفاء 1/204العقيمي، ترجمة ،)252 حٌباف، ابف ،( (1/248المجركحيف ترجمة ،179،
،141(،ترجمة168،الدارقطني،الٌضعفىاءكالمترككيف)ص:363(،ترجمة2/435ابفعدٌم،الكامؿ)

( كالمتركككف الضعفاء الجكزم، 1/173ابف ترجمة الذ682(، ، االعتداؿىبي، ،(1/420)ميزاف
،(3/389تاريخاإلسبلـ)،الذىبي،1939(،ترجمة2/483،ابفحجر،لسافالميزاف)1547ترجمة
.49ترجمة



 
 

449 

اتـأن ويىراه:" ًديث"مينكرىمجيكالنحى عفاًءكالكٌذاًبيف"قاؿ:،(1)الحى شىاًىيففي"الض  كلٌماجعمىوابفي
مىع ابفي ""قاؿى الكىكسىًجعنو: كضٌمنىوالٌذىبي  ،(3)"(2)ثقةبًليسى،يءشىال،يءشىاليففيركايًة

الٌضعفىاء" "ميغًني ،" ًديثومىجييكؿكقاؿ: "،(4)"مينكركحى في كزٌم الجى ابفي عفاءًالضٌكعد ه
اًتـالبيسًتٌيفي"ثقاًتو"،(5)"فيترككًكالمى بينىماأكرىدىهأبكحى

(6).

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،عمى الراوي خالصُة الحكـِ  -

أبيحاتـ ابفي كماقاؿى بثقةو الحًديث"،ليسى مينكري أىبكه"مجيكؿه ،بينىماقاؿى كقدذكرىهابفي
كزمٌ،شاًىيف الجى فيالٌضعفىاء،كابفي اب،مكافقةنًلتضعيًؼابًفأبيحاًتـ،كالذ ىبي  كخالؼى حٌبافى في

فذكرىهفي"الثقات".-عمىعادىًتو–
 

 المطمب الثامف: قولو في الراوي "تَرْكُتو"/ "متروُؾ الحديث":
 المقصد األوؿ: قولو في الراوي "تَركُتو": 

أك "ترٍكتيو"، صيغًةكقكلييـ كبيفى بينىيا تبلزـى كال جىرح، صيغةي "فيذه فيبلف": "تركىو
الٌراكملمجٌرًد"مىتركؾ"،أك"مىتركؾالحى ذلؾى ترؾى الن اقدى بياأف  ديث"؛فقٍدييرادبيىاذلؾ،كقٍديرادي

مىرجعيالتارًؾإلىعمةوالضعًفوعندىه ميفٌسرالٌسبىب،كرب ماكافى غيري رحه ...كفيالجمًمة:فيذاجى
ا اقاًدحن جرحن .(7)"تككفي

                                                           

.39(،ترجمة3/321(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
اتق((2 ابًفأبيحاتـكمى اؽبفمىنصكرالكىٍكسىجعندى مىعيفقاؿ:"الشىيء"،بينمىاجاءىتركايةيإسحى ٌدـأٌفابفى

 ابًفشاىيفعفالكىكسىًجىينفسي ًبثقة،فمرٌبماكانىتالركايةيالتيعندى اتـبأٌنو:"ليسى أبيحى كفٌسرىاابفي
ٍفكانىت نفسو،كا  ابًفمعيفى بثقة"ىكمفكبلـً قكلىو"ليسى أف  ابًفأبيحاتـ،لكٌنوظف  الركايةالتيعندى

بثقة"مكافقنالتفسيًرابًفأبيحاتـلقكًؿابًفمعيف:"الشيء"كشاىدهلمكىأخرلركايةن قكليو"ليسى كسىًجفيككفي
ابًفمىعيف.ينظر:األلباني،إركاءلٌصحًتو. بثقة"مفكبلـً ابًفأبيحاتـ:"ليسى قكؿى األلباني  الشيخي كجعؿى
(.8/40الغىميؿ)

.172(،ترجمة83الٌضعفاءكالكٌذاًبيف)ص:(ابفشاىيف،تاريخأسماًء(3
.1832(،ترجمة1/294(الذىبي،المغًنيفيالٌضعفاء)(4
.1056(،ترجمة1/245(ابفالجكزم،الضعفاءكالمترككيف)(5
(.6/252(ابفحٌباف،الثقات)(6
الحديث)(7 (.1/626(الجديع،تحريرعمـك
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مىاراكينابعيًنو ناقده يمزـي،كأٍفيىترؾى الٌضعؼ،منوأن وساقطيالعدالةًفميسى أك،أكشديدي
ىذاالراكم مطمقنا،أفييترؾى لمترًؾأسبابناغيرأكييضع ؼى ألف  ،كذلؾى ناقدو مابيفى قميمةوقدتختمؼي

كمنيا:،كآخر

ال.1 الراكيةىعففبلفقدتركىيالشبيةوالتيكجبي الناقديالذمترؾى ذاؾى أٍفيككفى رحاحتماؿي .(1)جى

كمٍف.2 أكاليىركمإاٌلعفثقة؛ األقكيىاء، اليىركمعفغيًر ميتثٌبتنا متشددنا الٌناقدي يككفى أٍف
يىبفسىعيدالقىٌطاف، مفاألئٌمةكمىالؾ،كشعبىة،كيحى يفعميوعدده أكضًحأمثمًةذىلؾمىاكافى

.(2)ًمفترًؾالركايًةعٍفغيًرالثٌقاًتأكاألىقكياًءعندىىـ"

دينيٌالمىبفعمي قاؿىفقدٍعركؼ،المىاالصطبلحيٌالترؾًغيرًفيستعمؿتيقدٍالعبارةىذهألف ك.3
قاؿى.(3)"دعٍسىبفيسكقىيج،رىجيابفيوتركىة،أخرىبًاختمطىعطاءكافى":باحرىأبيبفعطاءًفي

بقكًلو:"ترىكوىىذاف"االحافظي ًميٌّ كضعيفىتحكاٌسو،الذىبٌي:"لـيىٍعفعى العرفٌيكلكٌنوكبرى لترؾى
منو تىكىٌفيا قد "تىركىاه"وتفّقهاككانىا بقكلو: مراديه عنوفبط بلفيذا كأكثرىا

(4) فيمكضعو كقاؿى .
الترؾى يىٍعف "لـ ر: بؿٍاالصطبلحيٌآخى أن عى، الكتابةىنى بط بل فىعنٍيما اٌل كا  ثىعطىو، بٍاء ته

رىًضيٌ
(5)"(6). 

 ،ـسمِ مُ  بف الوليدِ  :عف وىرَ  .يّ مِ مْ الرَّ  زازَّ البَ  رومْ عَ  أبو ،افرَ مْ عِ  يبِ أ بف ىيسَ عِ ي األوؿ: "الراو 
 وحديثُ  يدؿُّ  :فقاؿَ  وحديثِ  في يبأ ظرَ نَ فَ  ،بالرممةِ  عنو كتبتُ  .يدوَ سُ  بف وبيّ وأَ  ،ةيعَ بِ رَ  بف ةرَ مْ وضَ 

.(7)"وعنْ  وايةَ الرّ  تركتُ فَ  ؛دوؽصَ  غيرُ  ونَّ أ

 قاد في الراوي:أقواؿ النّ  -

في"الميغًني":"كتبى الذىبي  اًتـأبيابفيعىنويقاؿى ـ حى نىحك(8)تىركو"ث في،كى قاؿى ذلؾى

                                                           

(.141(،كحاشية"الرفعكالتكميؿ")ص:24/350ل)(ينظر:ابفتيمية،مجميكعالفىتىاك(1
 (.2/307(ينظر:محمدسبلمة،لسافالمحٌدثيف)(2
 (.2/153المعرفةكالتاريخ)البىسىكم،((3
 (.5/87الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((4
 .(3/70(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(5
(.146عديؿ)ص:عبدالعزيزالعبدالمطيؼ،ضكابطالجرحكالتينظر:((6
.1574(،ترجمة6/284ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((7
(.2/86(الذىبي،المغنيفيالضعفاء)(8
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فيو:،"الميزاف" لكٍف ـ  في"المساف"،(1)"عنوالركايةىترؾى"ث حجرى ابفي ذلؾى لكٌنوأضاؼ:،كنقؿى
دكؽ"أن وعمى(2)حديثيوييكتب:اؿىفقحديًثوفينظرىأبىاهأف :ذلؾىسببىأف "كذكرى صى غيري

(3).
 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

صدكؽ فيحديًثو،غيري نظرى أبكحاًتـحيفى الٌرحمًفالركايةى،كىماقاؿى ابنيوعبدي كترؾى
كلـأجٍدغيرىىما.،أبيحاتـكابنوعنولذىًلؾ.كبقٌيةمفترجمكهذكركاقكؿى

اِبيّ ال صفْ حَ  بف دمحمَّ الراوي الثاني: "  بفا دمحمَّ  :فعَ  وىرَ  ،يدبَ عُ  أبو ّي:صِ مْ الحِ  ،(4)َوصَّ
 ىؿِ أ بعُض  يلِ  فقاؿَ  ،ومنْ  ماعَ والسّ  هقصدَ  ردتُ أو  ودركتُ أ .زيديَ  بف ريحِ شُ  يوةَ حَ  يوأبِ  ،يرمْ حِ 

 رومْ عَ  بف يدُ سعِ  عنو وكتبَ  .وفتركتُ  (5)رَ يَ مْ حِ  بفَ  دَ محمَّ  ؾدرِ يُ  ولـْ  ،دوؽصَ بِ  ليَس  حمَص 
.(6)ّي"عِ رذَ البَ 

 أقواؿ الّنَقاِد في الراوي:-

ًحب اففي"الثٌقاًت"كأتبعىوبقكلو:"ييغًرب" ذكرىهأبكحاًتـابفي
.(8)"يؼعًضى":هندىمىابفياؿىقىبينىما،(7)

 :وقوِؿ أبيو ،بِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ ومقارنة قوِؿ ع ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ييغًرب ًبصدكؽ،ضعيؼه ليسى أٌنو ًحمصى أىًؿ بعضي أخبرىه لم ا أبيحاتـ ابفي ،تركو
يركم ييدًركوككافى ـٍ ًبو،عفمحٌمدبفًحٍميىركل بمًدهأخبري كلـيينقٍؿعفأبيحاتـفيو،كأىؿي

شىيء.

                                                           

(.3/319الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((1
أبيحاتـ:"ييكتبحديثو"!.((2 في"الجرًحكالتعديؿ"قكؿي ليسى
(.6/276ابفحجر،لسافالميزاف)((3
اًبي(4 اب، "بفتًحالكاككتشديًدالصاًدالميممًة،كفيآخًرىاالباءيالمنقكطةيبكىاحدة،:(الكىص  ىذهالنسبةيإلىكىص 

اببفسىيؿبفعٍمركبفقىيسبفمعىاكيةبفجشـبفعبًدشمسبفكائًؿ كىكمفًحٍميىر،كنسبيو:كص 
ًدٌمبفمىالؾ.الٌسمعاني،األ  (.5/606نساب)ابفالغكًثبفسعًدبفعكًؼبفعى

جميًّا.(5 ا،أكإٍرساالن بينىيماانقطاعن ييدًركوفإف  ـٍ كلعفمحٌمدبفًحٍميىركل  (كككنورى
 .1298(،7/237(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(6
 (.9/127(ابفحٌباف،الثقىات)(7
8) الميغني( )الذىبي، الٌضعفاء 2/185في ترجمة ،)5441( االعتداؿ كميزاف ،3/526 ترجمة ،)7433،

في حجرى .6714(،ترجمة7/101لسافالًميزاف")"كعنوابفي
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 تروُؾ الحديث":المقصد الثاني: قولو في الراوي "م

اتـ؛ ابًفأبيحى الحديث"ىيمفألفاًظآخًرمراتًبالتجريًحكأشدٍّىاعندى كقكلييـ"متركؾي
ذا"فقاؿ: كتبيييالديثالحىطيساقًيكفى،ابكذٌأك،ديثالحىذاىبيأك،الحديثًتركؾمى:قالكاكا 
أصابياكىالييركل،فييإذىفًمفأشدٍّالجرحً،(1)ة"ابعالرٌالمنزلةيكىي،وحديثي بؿال،يسقطيحديثي

الاعتبارن ،كالاستشيادنا،ييكتبي ..." مىيدم: ابفي كقاؿى ا. عمىالبيكالغىـييًيىكآخريكالاحتجاجن
ديعفي.(2)"-ويثبحدًحتج ييالعنييى-وحديثيترؾيييذافيىىـيالكىوحديثً الًلالجي الدكتكرعبدي قاؿى

" فمًوبًىأتىاكمىاكمالرٌحديثًجيةًمفٍوأنٌفيظاىرهو،لفظًفيرهسٌفىمي،ميغهبىحهجرٍمعناىا:
،"ديثالحًاىبيذى":يـقكلياىامعنىكفي.صؼالكىىذابذلؾىفاستحؽ ميو،عىبتٍمىغىتيالٌاتًالمنكرى

،"اىبذى"ك،"متركؾ":ـيكقكلً،"ديثالحى"فظمىلًؼضىتيلـٍافإذى."ديثالحىياىًكى"كى،"ديثالحىساقطيكى
ذلؾ،غيرىوبًراديييقدٍلكفٍباإلضافة،عنىالمىذاتيىكولىمتاستعمًامىغمبيفأى،"اهوكى"ك،"اقطسى"كى
.(3)"-اللشاءىإفٍ-وكجيىـعدىتيفمفٍقاد،النٌسائرًكمماتًفيوكجيًعفٍكابحثٍف،فطٌفتى

ابًفمىيًدم:أفٍكلترًؾحديًثالرجًؿأسباب:منياكماتقد  كيككفي،الٌراكمـيًيىـفيكبلـً
مىيدمقاؿى."كىـيالكىوحديثًعمىبيالًالغى اابفي فٍمى:قاؿو؟حديثيترؾيييذمالٌفٍمى:عبةيشيئؿىسي:أيضن
ىعمىقيـكييونفسىـيتيًفبلميو،عىعيجمىييحديثوفيخطئيييفكمىمط،الغىكثريييفٍمىكىب،الكذًبًتيـييي
.(4)"عركفكفوالميعرفيااليىمىيفىعركفًفالمىكلعىرى،كرجؿهمطوًغى

الرجؿ حديًث ترًؾ أسبابى ذكركا قد شاذنا،كذا يككفي لعٌمو رأينا ىناؾى يرللزكـى،لكف 
مًععمىترًؾحديًثالرجًؿحتىييترىؾى إلىأ،إجماًعالجى البىغدادم  الخطيبي اٌلفىبل؛فأسندى دحمىكا 

بلففي:قاؿيييقدٍ،(5)"وحديثًترؾًعمىالجميعيجتمعىيىحتىرجؿوحديثيترؾيييال":قاؿحالًصىفبا
رأل(6)"وحديثًرؾًتىعمىميعيجاليجتمعىأفٍالٌإ،بلفىتركؾمىبلففي:قاؿىييأفٍافأم يؼعًضى .كذا

                                                           

 (.2/37(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((2
ديث)(3 الحى ديع،تحريرعمكـً  (.626-1/625(الجي
 (.2/290(الٌسخاكم،فتحالميغيث)(4
مثمو(5 النسائي  الحافظيالعىسقىبلنٌي(كقاؿى ميعيعمىتىرًكو".كقاؿى عنًدمحتىيىجتمعىالجى الٌرجؿي ا:"الييترؾي أيضن

( الص بلح" ابًف مىكتاًب في"الٌنكتعى المقكلًة عمىىذه إجماعنا1/482تعميقنا أرادى إٌنما النسائٌي "إف  :)
طبقةومفنيقاًدالٌرجاؿالتخمكم كؿ  أف  ا؛كذلؾى كمتكٌسط...".خاصًّ  فمتشددو

 (.1/341(البغدادم،الكفاية)(6
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بفصالح الٌنقا،كغيرىما،كالٌنسائي ،أحمدي أحكاـً كاقعى يىلكف  فىأىًد أحديكىباه؛ ًفيو قاؿى مفراكو ـ
فيوناقدهآخر:"ثقة"،الٌنقاًد:"مىتركؾ" أحدىـرألسببنايدفعولمقكًؿ،كىذاحاًصؿه،(1)كقاؿى كلعؿ 

فبلف مراًدىـ،بترًؾ تفسيًر في كجيينا يككفي قد تفسيرنا لكٌف كافينا. السببى ىذا غيره يرل كال
"الجميعى""باألكثر"ارًيالقى"بالجميع"قالىوالشيخعمً مفي"شرًحنيخبًةالًفكىر"؛إذفٌسرى

(2).

المفظى ىذا حاتـ أبي ابفي فييـ قاؿ الركاًة مف عددنا ىنا ليتأكدىكأدرسي مً، ـى تقٌد فما
.-إٍفشاءىالليتعىالى–معناىىا

 يدعِ وسَ  ع،افِ نَ : عف روى. (4)يدِ نْ كِ  ،ةمَ مَ سَ  أبو. (3)يّ رّْ البُ  ـسَ قْ مِ  بف افمَ ثْ عُ الراوي األوؿ: "
 بفا دمحمَّ  بف ركْ بَ  بيأَ  :عفْ  روى: دمحمّ  أبو قاؿَ  لؾ،ذَ  يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  ادة،تَ وقَ  ،يّ رِ بُ قْ المَ 
 .(5)"دعْ الجَ  بف عميُّ  :عنو روى ـ،زْ حَ  بف رومْ عَ 

في أبيحاًتـقاؿى ابفى أف   مف رَ كِ ذُ  امَ  بابُ " :ترجمًةاإلماـيىحيىىبفسىًعيدالقىٌطافكذلؾى
 رضتُ عَ  :قاؿ عميّ  نا ،حصالِ  نا ،الرحمفِ  عبدُ  ثناحدّ " :يثدِ الحَ  عمؿِ  في يدعِ سَ  بف حيىيَ  كالـِ 
 بفا عيدسَ  عف ،الرحمفِ  عبدِ  بف دمحمّ  عف ،ةوبَ رُ عَ  أبي ابفِ  حديثَ  يدعِ سَ  بف حيىيَ  عمى
. يّ اضِ يَ البَ  ابرجَ  يأبِ  عف ،افعثمَ  ييعن يّ رّْ البُ  عف واهرَ  ىذا فقاؿَ  ."تضَ قَ  امَ  اءالقضَ ": بيّ سَ المُ 
  "قاؿَ  (:ـوقاَؿ الشيُخ الُمعمميُّ في النسخِة ) ،"ديثالحَ  يتروكَ مَ  اوكانَ  :دمحمّ  أبو قاؿَ 

.(6)"يفيفعِ ف ضَ يوكترُ ا مَ جميعً  ييعن :دأبو محمَّ 

 

                                                           

 (.140(كقدساؽىالشيخأبكغدةأمثمةنلذلؾ.كينظر:تعميقوفيحاشيًة"الرفًعكالتكميؿ")ص:(1
 (.737(القارم،شرحنيخبًةالًفكىر)ص:(2
"البيرٌٍّم:(3 ) الراًء ككسًر تىحتبنقطىة، مٍف المنقكطًة الباًء كىكبضٍـّ ، إلىالبيرٍّ الٌنسبةي ىذه المشددىة، الميممًة

 (.1/335الًحنطة،كىذهالنسبةيإلىبىيًعو".السمعاني،األنساب)
الميممة.ىذهالنسبةيإلىًكٍندة،كىيقبيمةهمشيكرةه(4 ("الًكٍنًدٌم:بكسًرالكاًؼ،كسككًفالنكًف،كفيآخرىىاالداؿي

فىٌف".المرجعالسابؽ)ًمفاليىمىف،تفٌرقىتفيالًببل فيكؿٍّ منياجماعةهمفالمشيكريفى (.5/104د،فكافى
ًحٌباف:"عثمافالبيرٌٍّمًمفمىكاليًكٍندىةمٍفأىًؿالككفة". ابفي  (.2/75ينظر:ابفحٌباف،المجركحيف)كقاؿى

مف،كترجمومختصرنافيأثن918(،ترجمة6/167(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5 اًءحديثوعف"ماذكرى
شيعبةىًبناقمًةاآلثاًرككبلًموفييـ".ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرح .50(،ترجمة1/147كالتعديؿ)عمـً

 .(1/235)المرجعالسابؽ((6
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أقواؿ النقاِد في الراوي:-

"عثم يقكؿ: مىٍيًدم، ابفى "سمعتي حم اد: بف نيعىيـ ًفيوقاؿى فجادىلتيو ًثقة، ثقةه البيرٌٍّم افي
مفالعمىًرٌمالٌصٍغير(1)فىأىبىى" إلي  مٍيًدم:"ىكأحب  ابفي ،كقاؿى

ا:"حديثيوعف(3)"(2) ،كقاؿأيضن
ازٌييفميقىاًرب" الًحجى
أن وسمعى(4) البيرٌٍّمحٌدثناعفأًبيإسحاؽى لشعبةىإف  بفقتيبة:"قمتي ـي ٍم سى ،قاؿى

أبكعبيدةىابفسبًعًسنيفأباعي :أيكه،كافى مسعكد،فقاؿى أن وسمعىابفى -بىيدةيحدٍّثي يضربي كجعؿى
ًبٍدعة"(5)"-جبيتىو صاحبى الغىمطىكالكىىـى،ككافى مٌي:"صدكؽه،كلكٍفأكثرى عىٍمركبفعى ،(6)،كقاؿى

مفأىؿال الًعمـً ميوأىؿي عنوزاد:"كًمٌمفاجتمعىعى مفكفيركايةو حديًثأٌنواليىركمعىفقكـو
مٌماأجمىعكاعميوعيٍثمىافاٍبف ،ككافى يىغمطيالكثيرى البىصًرٌييففمٍنيـمفييصٌدؽي،كىىكمبتًدع،كآخري

البيٌرٌم" عف(7)ًمٍقسىـ البيرٌٍّم حٌدثني : فقمتي سفيىاف، مع جالسنا :"كنتي ليد، الكى بف عٍمرك قاؿى ،
:كىذب"مىنصكر،عفأًبيكىائؿ، ٌفيف،قاؿى يحيىابف(8)عفعبًدالًلفيالمسًحعمىالخي ،كقاؿى

نىٍصربفطىًريؼ" إليؾى البًفالمبارًؾ:"أٌييماأحب  ،أكعثماٌفالبيٌرم؟قاؿ:الذىاكال(9)آدـ:قمتي
حديثىو"(10)ذىا" كىٍىببفًزٍمعىةعفعىبدالم وبفالميبىارؾأٌنو:"ترؾى ،كقاؿى

،ك(11) ا:"كافى أيضن قاؿى
ماجاءىبوالييعرىؼ" قدريًّا،كأكثري
يع:"الشىيء"(12) رى ،كقاؿيىزيديبفزي

معاذيبفمعىاذ:(13) ،كقاؿى
                                                           

 .918(،ترجمة6/168(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
العيمىرً((2 ط اب،العيمىرٌمالصغير:"عىبدالًلبفعىمرى بفالخى بفحىفصبفعىاًصـبفعيمرى عمىرى ٌم،كىكابفي

عىنو".ابف عبديالٌرحمًفييحدٍّثي عفعبًدالًلبفعيمىر،ككافى يىحيىالييحدٍّثي ًدينٌي.كافى أبكعبًدالٌرحمف،مى
 .499(،ترجمة5/109)المرجعالسابؽأبيحاتـ،

 (.6/168)المرجعالسابؽ(ابفأبيحاتـ،(3
(.5/414(ابفحٌباف،لسافالميزاف)(4
.50(،ترجمة1/147(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
(.6/168)المرجعالسابؽ((6
(.6/264(ابفعىدم،الكامؿ)(7
(.6/167ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((8
اب،البىاىًمٌي،بصرٌم...((9 ،القىص  ًمفأىًؿالحديث"نىصربفطىريؼأبكجيزم  العمـً عمركبفعمٌي:اجتمعىأىؿي قاؿى

 .2139(،ترجمة8/466أٌنوالييركلعفجماعةو،أحدىـ:أبكجيزىٌم".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)
 (.6/168)المرجعالسابؽ((10
 (.6/264ابفعدم،الكامؿ)((11
 (.3/57الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((12
 .(6/168ـ،الجرحكالتعديؿ)(ابفأبيحات(13
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ير" خى فيو يكيٍف ـٍ "ل
يىعنيعف(1) حًديث، آالًؼ درمعشرةي "فيصى الطيىاًلسٌي: دىاكد أبك كقاؿى ،

ًبشىيء" منيىا حٌدثتي مىا البيرٍّم عثمافى
(2) ، يىرلرأمى البيرٍّم  عثمافي "كافى ميسًمـ: بف عٌفاف كقاؿى

 ييحدٍّثي فبليرًجعًإلىًكتاًبو،ككافى كابى يىًجديفيًكتاًبوالص  يىٍغمطيفيالحديث،ككافى القدىر،ككافى
،كأىصحاًبالٌنًبٌي ،كعىبًدالم ًو،كعيمىرى مي  حديثناعىفعى ٌمىالليعميًوكسم -عشريفى :-ـىصى يقكؿي ـ  ث

(3)ىذاكم ويباًطؿ" :"ليسى ،كقًرئىعمىالعٌباسبفمحٌمدالٌدكرٌم،عفيىحيىبفمىعيف،أٌنوقاؿى
ميحًرز"(4)ًبشيء" ابًف ،كمثموفيركايًة

عنومرةنتىضعيفىو(5) ابًف(6)،كركلالٌدكرم  ،كفيركايًة
بالكى مىعيف:"كًمفالمعركفيفى ديثعيٍثمىافالبيرٌٍّم"أبيمىريـقاؿابفي ذبكىكضًعالحى

،كفيركايًة(7)
ًعيؼ" رأييورأمسيكء"(8)معاكيةىعنو:"ضى أحمىد:"حديثيومنكىر،ككافى ،كقاؿى

،كترجموالبخارم (9)
الكىبيًر" كاألكسًط"(10)في"التاريًخ كالٌصغير"(11)، الٌصغير"(12)، كفي"الٌضعفاًء في(13)، كقاؿى ،

 "تركو فياألكؿ: كقاؿى المبارؾ"، "كابفي مضيفنا: فيالثانيكالثالًث قاؿى كمثمو يحيىالقٌطاف"،
لساًنو، إلى فأىكمىى ذكرىه ٍرعىة زي أبا سمعتي الرحمف: عبدي قاؿى "الكبير"، في كقكلو "الضعفاء"،

جيزىٌم" أبي ًمثؿي ىك : قاؿى كٌذاب، أبي يقكؿي : فقمتي عمىيو، أي(14)كقبضى حاتـ أبك كقاؿى ا:، ضن
.(15)"متركؾالحديث"

                                                           

.(6/168(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 .(6/168)المرجعالسابؽ((2
 (.3/219العقيمي،الضعفاءالكبير)((3
4))( معيف ابًف تاريخ مكسكعة عثماف، 1/362محمد ترجمة حاتـ،3300(، أبي ابف كالتعديؿ، الجرح

(6/168). 
 .79(،ترجمة1/10)ذكرهمرجعسبؽمحمدعثماف،((5
 .3483(،ترجمة1/374)المرجعالسابؽ((6
 (.6/264ابفعدم،الكامؿ)((7
 (.6/265)المرجعالسابؽ((8
 (.6/168(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(9

.2319(،ترجمة253-6/252البخارم،التاريخالكبير)((10
 .949ة،ترجم(3/619(البخارم،التاريخاألكسط)(11
 .(2/148)البخارم،التاريخالصغير((12
 .251،ترجمة(85(البخارم،الضعفاءالصغير)ص:(13
 (.6/169(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(14
(.6/169)المرجعالسابؽ((15
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سيكلىًتو" عمى الثكًرم  كذ بىو "كٌذاب. انٌي: الجكزىجى الٌنسائيٌ(1)كقاؿى ذكرىه ،
(2) كابفي ،

الدارقطنيٌ(3)الجكزمٌ ككذا "المترككيف"، "متركؾ"(4)في "العمىؿ": في كقاؿى ،(5): كفيمكضعو ،
عيؼ" الحديًثلرأٍ(6)"ضى الٌساًجي:"تركىوأىؿي مكهفياالعتزاًؿ،كأماصدقيوفيالركايًة،كقاؿى يوكغي

فيو" اختمفكا عىف(7)فقٍد ًمم فيركمالمقمكباًت كافى يقكؿ: "المجركحيف"، حٌبافمف ابفي كعٌده ،
،(8)األىٍثبىات" كىثيرعٌمفيىركمعنو،كلوأصناؼه حديثو عىًدٌمفقاؿ:"كلىوغيري ،أٌماأبكأحمدابفى

إلىالٌصدؽ،كعاٌمةيحديًثوممٌ ،كنسبىوقكـه االييتابعيعمىيوإسنادناأكمىتننا،كىكًمٌمفيىغمطيالكثيرى
حديثيو" كمعىضعًفوييكتبي يىغمطإاٌلأٌنوفيالجممًةضعيؼه ،(9)كضٌعفكهلمغمًطالكثيًراٌلذمكافى

عفاء"،كزاد:"كٌذبىوجمىاعة" في"ديكاًفالض  "مغنيالضعفاء":"كذ بوغير،كفي(10)كجعمىوالذ ىبي 
كىاًحد،عىنويمىنىاًكير"
فيحديثو...كصن ؼ(11) عؼو ،عمىضى ،كفي"الميزاف":"أحدياألئٌمًةاألعبلـً

مىع" كجى
(12) ىكى ن مىا كا  فيقكؿ: الًميزافى يينكري كافى ًإٌنوي : "ًقيؿى نحكذًلؾ،كزاد: ذكرى كفي"التاريخ" ،
اب(13)العىٍدؿ" سبطي قاؿى اأٍلىًئم ةركلعىفالًكبىاركصٌنؼ"، "أحد العجًمٌي: (14)ًف ،: الذىبي  قاؿى

 .(15)"الثكرمٌبعدمات"

                                                           

انٌي،أحكاؿالرجاؿ)ص:((1 .150(،ترجمة100الجكزىجى
.419ترجمة(،75)ص:،الضعفاءكالمتركككفالٌنسائيٌ((2
.2285(،ترجمة2/172ابفالجكزٌم،الضعفاءكالمتركككف)((3
.402(،ترجمة2/166الٌدارقطنٌي،الضعفاءكالمتركككف)((4
(.4/213الدارقطني،العمؿ)((5
(.1/238)المرجعالسابؽ((6
(5/416ابفحجر،لسافالميزاف)((7
.666(،ترجمة2/75ابفحٌباف،المجركحيف)((8
(.6/269ابفعدم،الكامؿ)((9

.2787(،ترجمة272الذىبي،ديكافالٌضعفاء)ص:((10
.4066(،ترجمة1/608الذىبي،المغنيفيالٌضعفاء)((11
 .8868(،ترجمة3/56(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(12
 .276(،ترجمة4/456اإلسبلـ)الذىبي،تاريخ((13
ًثيث)ص:(سبطيابًفالعجًمٌي،الكشؼ(14 مفاألقكاًؿفيوفي:ابف488(،ترجمة181الحى ،كينظرالمزيدي

،ابفعدٌم،الكامؿ666(،ترجمة2/75(،ابفحٌباف،المجركحيف)6/167أبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)
(،4/456،تاريخاإلسبلـ)6658(،ترجمة3/56،الذىبي،ميزافاالعتداؿ)1319(ترجمة6/264)

 .5164(،ترجمة5/412ابفحجر،لسافالميزاف)،276ترجمة
 (.3/58(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(15
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 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،اويخالصُة الحكـِ عمى الرّ  -

 األعبلـً كصفكا–أحدي مكذٌ،-كما بيفى فيو الٌنقادي كصن ؼ. كجمعى ،بوركلعفالكباًر
المبىارؾ،كتارؾو ابفي فتركو القٌطاف،كمضٌعؼ: سعىيد بف حاتـ،كيحيى ،كالنسائي ،كأبك

معيف،كابفالجكزٌم.ككٌذبوكاتيموبالكىضع:الثكرم ،كالدارقطنيٌ كالجكزىجانٌي.،كأبكحاتـ،كابفي
عمى الًلاعترؼى باطمىة.-صٌمىالليعميوكسٌمـ–نفسوبتحديثوعفأصحاًبرسكًؿ بأحاًديثى

الًحًديث، الًميزىاف،حافظهكثيري ،يينكري غىاؿو فيو:"ثقةهًثقة".كىكقدرمٌّ قاؿى مىٍيًدمحيفى شىٌذابفي كى
مىترككيو،لتيمًتوبالكذب،باتفاًؽابًفأبيحاتـ،كأبيوكجميكرالٌنقاد.

 وىرَ  ـ،يِ أنفسِ  فْ مِ  (2)ينيّ دِ المَ (1)يّ ضِ ايَ البَ  رابِ جَ  أبو ،حمفِ الرَّ  عبدِ  بف دمحمَّ الراوي الثاني: "
: دمحمّ  أبو قاؿَ  لؾ،ذَ  يقوؿُ  أبي سمعتُ  ب،ئْ ذِ  يأبِ  ابفُ : عنو وىرَ  ب،سيّ المُ  بف يدعِ سَ  :عفْ 
 .(3)"يّ دِ رْ اوَ رَ الدَّ  زيزِ العَ  عبدُ  :وعنْ  وىرَ 

 :أقواؿ النقاِد في الراوي -

بفأىنىس مالؾى الزىرىًانٌي:سألتي بفعمرى ًبشري ًبثقة"قاؿى ،كفيركايةو(4)عنوفقاؿ:"ليسى
عٍنوشيئنا" ذف  الكناعنوفقاؿ:"كن انىتًيميو:،كقاؿأحمدي(5)زاد:"فبلتأخي مى سأؿى بفعمرى ًبشرى أظف 

يقكؿ:(6)بالكىذب" :بىمغىًنيعىٍفمىالؾأن وكافى ىك؟قاؿى ألًبيعبًدالًل:كيؼى المىركًذٌم:"قمتي ،كقاؿى
فقاؿ:(7)يكًذب"كافى عٍنو، مالكنا سألتي سىًعيد: بف يىحيى كقاؿى ى"، ًبًرضى يىكٍف ـٍ ل

(8) كقاؿى ،
                                                           

دة،كالياًءالمنقكطةباثنىتيفمٍفتحًتيا،كفيآخرىىاالضاديالمعجمىة،ىذهبفتحً:("البىيىاًضىٌ(1 الباًءالمنقكطًةبكاحى
بىيىاضى إلى السمعاني،النسبةي منو". بىطفه كىـ ار األنصى )ة سٍعػػػػػ1/425األنساب ابفي كقػػػػػػػػػػػاؿى د:ػػػػ(.

ػػػػػػػػػو:" كاسمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ةبفامحم  اًمربفبىيىاضى فبفعى الًؾبفالعىٍجبلى الر حمًفبفخاًلدبفقىيًسبفمى بفعبًد
ارثة حى رىيؽابفعبًد بفزي اًمًر بفالخىزرىاعى الطبقاتالكبيرجبفماًلؾبفغىٍضببفجيشىـ ابفسعد، ."

(7/499.)
 (.7/324الجرحكالتعديؿ")تصحفٍتإلى"الديني"فيمطبكًع"((2
 .1751(،ترجمة7/324(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.((4
  (.7/276لسافالميزاف)ابفحجر،((5
 (.7/324،الجرحكالتعديؿ)3297(،ترجمة2/500عبًدالل)(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ،ركاية(6
 .169(،سؤاؿ106العمؿكمعرفةالرجاؿركايةالمىركذٌم)ص:أحمد،((7
الل)(8 التاريخالبخارم،،4935(،ترجمة3/216(أحمد،العمؿكمعرفةالرٍّجاؿعفاإلماـأحمدركايةعبدي

اه"3/617لذىبي،ميزافاالعتداؿ)،كعندىا483(،ترجمة1/163الكبير) يكيٍفيىرضى ـٍ  (:"فم
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تغم بذلؾى أبكمحٌمد:"أرادى مىٍفيىركمعنو"،قاؿى الليعيفى :"بىٌيضى ػػػػالشافعي  يظناعمىمىٍفيكًذبي
ا.(1)"-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-كًؿالًلػػػػػمىرسػػػػػع كقاؿى الحديًثكرأيتييـيىتٌقكفى قميؿى سىعد:"كافى بفي

الحديًثجدًّا"(2)حديثىو" أحمدي:"منكري ،كقاؿى
بفمحٌمدالٌدكرمٌ(3) (4)،كركلالعٌباسي ؿي ا،كالميفىض  بفي

ـى(5)غس اف أًبيمىري كابفي ،
أبيمىريـ:(6) ابًف فيركايًة كزادى "كٌذاب"، : قاؿى مىًعيفأن و ابًف عٍف ،

" ًبثقة"، نىيدليسى الجي ابفي ركل (7)كمثمػػػػػػو المى، بف عمي  نػػػػػػكقاؿى عندى "ليسى أىػػػػػًديًنٌي: مف ًؿػػػػػػػا
ديث"ػػػكق(،8)قىة"ػػػػػالث الحى فقاؿ:"ضعيؼي عنو، زرعةى أبا الرحمف:سألتي عبدي (9)اؿى كقاؿ:سألتي ،

الح الحديًث،ضعيؼي اًنيٌأبيعنو،فقاؿ:"ىكمتركؾي اأقربىومفابًفالبىٍيمىمى ديث،مى
(10)"(11)، كقاؿى

الحديث" ًمم فيىركمعىفالثٍّقىات،(12)الفبٌلس:"منكري بىمىده،كىافى كلعىنويأىؿي ًحب اف:"رى ابفي كقاؿى
األٍثبىات" حًديثى ييشًبو ال مىا
مى(13) غيرى أحاديثي لو "كى ًديثيف: حى لو ذكرى كقد عىًدٌم ابفي كقاؿى ا،

ًديًث" الحى ًعيؼي ضى كىىك ذكٍرت،
الٌنسائي (14) كذكرىه ،

كالدارقطني (15) الجكزمٌ(16)، كابفي ،(17 في(
                                                           

 (.7/324(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
محمدبفعيم7/499(فيمطبكًع"الطبقاتالكبير")(2 وخطػػػػػأهطباعػػػػػػػػٌي،كالمقصػػػػػػػػػػػكدػػػػر..."،كلعمٌػػػػػػػػػ(:"قاؿى

محمديبفسىعد. قاؿى
 (.7/325يحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(ابفأب(3
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((4
 (.4/102عفىاءالكىبير)(العقيمي،الضٌ(5
 (.7/276ابفحجر،لسافالًميزاف)((6
 .160(،ترجمة2/287(مكسكعةتاريخابفمعيف)(7
 .95(،سؤاؿ95(سؤاالتابفأبيشيبةلعمٌيبفالمدينٌي)ص:(8
 (.7/325التعديؿ)(الجرحك(9

البى"((10 الٌرحمًف بفعبًد اًنيٌمحٌمد نحكمٌ.ٍيمىمى "منكرككفيٌّ كقاؿأبكحاتـ: "ليسبشىيء"، معيف: ابفي قاؿى ،
الحديث".ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ) الحديث،مضطربي (،ترجمة7/311الحديًثضعيؼي

1694.
 (.7/324)المرجعالسابؽ((11
 (.7/388)عدم،الكامؿ(ابف(12
 .931(،ترجمة2/267(ابفحٌباف،المجركحيف)(13
 .(7/390)مرجعسبؽذكره(ابفعدم،(14
 .548(،ترجمة214(النسائي،الضعفاءكالمتركككف)ص:(15
 .451(،ترجمة3/129(الدارقطني،الضعفاءكالمتركككف)(16
 .3056مة(،ترج3/73(ابفالجكزم،الضعفاءكالمتركككف)(17
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عىزىا كما "الٌتٍمييز" في كقاؿى الحًديث"، "متركؾ فقاؿ: النسائي  كأٌكد كالمتركًكيف"، "الٌضعفاء
بثقة" :"ليسى كقكًؿالنسائٌياألكؿ(1)الذىبي  البييقي  أبكنيعيـ:"سىاًقط"،(2)،كقاؿى ،كعد ه(3)كقاؿى

"ترككه" كقاؿ: الٌضعىفاء"، "ديكاًف في (4)الذىبي  قميؿي كىك ... عىفىاًء الض  دي "أحى "التاريخ": كفي ،
كمئىة"(5)الحديث" سنةىثىبلًثيفى ."كتيكفيى

(6).


  :وقوِؿ أبيو اوي، ومقارنة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقاِد،خالصُة الحكـِ عمى الرّ  -

عمى الٌنقاًد الٌرحمف،كأبكه،كجميكري عبدي ديًثبإجمىاع،اتفؽى الحى بالكذًب،متركؾي متيـه
 القكًؿبترًؾحديًثو.

 بفا عِ ازِ الوَ  ايةِ وَ رِ  فْ مِ  :ابئَ رِ  بف اللِ  دِ بْ عَ  بف ابرجَ " قاَؿ في "الجرِح والتعِديؿ": الراوي الثالث:
 متروؾُ  وألنَّ  ؛وِ تِ روايَ  عمى دُ عتمَ يُ  ال عُ ازِ والوَ ، ةحبَ صُ  ولَ  أفَّ  ذكرُ ويُ  ،وعنْ  ةَ مَ مَ سَ ي بأ فعَ  ،عافِ نَ 

 ـِ سالِ  :فعَ  وىرَ  ّي:يمقَ العُ  افعنَ  بف عازِ وترجـَ ابُف أبي حاتـ ِلَواِزِع بف َناِفع فقاؿ: "وَ  .(7)"يثالحدِ 
 تابِ ثَ  بف يّ مِ وعَ  ،يركَ بُ  بف يفكِ سْ مِ  :وعنْ  وىرَ  .حمفِ الرَّ  بدعَ  بف ةمَ مَ سَ  يبأو  ،اللِ  عبدِ  بفا

 .(9)"لؾذَ  يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  .افرَّ حَ  ياضِ قَ  (8)باَل قْ صِ  بف يرةغِ والمُ  ّي،رِ زَ الجَ 

 أقواُؿ النقاِد في الراوي: -

ًرمٌتابًثىبفعمي عنويىركمالذمالكىاًزع،":يىقكؿيىحيىىسمعتي:الد كرمقاؿ زى ليسى،الجى
يىحيىىبفمىعًزرًميحٍابفيكقاؿى،"ًثقىةوبً ،(10)"شيءوبًليسى":فقاؿى،عافًيف،عفالكىاًزعبفنى:سأىلتي

                                                           

 .(7/276(ابفحجر،لسافالميزاف)(1
 (.2/559(البييقي،السنفالكبرل)(2
 (.139(أبكنعيـ،الضعفاء)ص:(3
 .3822(،ترجمة361(الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:(4
 .298(،ترجمة3/495(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(5
 (.7/499الطبقاتالكبير)(ابفسعد،(6
 .2021(،ترجمة2/492حاتـ،الجرحكالتعديؿ)(ابفأبي(7
أبيحاتـنفسوفي"الجرحكالتعديؿ"(8 بالسيًف،منيـابفي كاحدو بالٌصاد،كذكرهغيري ب" "ًصٍقبلى كقعىىنا (كذا

 .1004(،ترجمة8/223)
 .171(،ترجمة9/39)المرجعالسابؽ((9

 .54(،ترجمة2/8،ك)5336ترجمة(،1/527(محمدعثماف،مكسكعةتاريًخابفمعيف)(10
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" ًفيو: قكلىو أىًبيو عٍف أحمىد بف الًل كلعبدي رى ،(1)يء"شىبًوىحديثيليسىبينىمىا "ليسى : كفيمكضعو
لككًنو:"،(2)"بثقة البخارم  البخارٌم:"متركؾكمرةنقاؿى،(4)ككذاالعيقيميٌ،(3)"الحديثمنكرىكذىبى

:"،(5)الحديث" اني  الجكزىجى قاؿ:،"ديثالحىفيمحمكدوغيريكقاؿى ـ  دٍٍّثتيث سكيفلمًقاؿىشعبةىأف حي
أبيحاتـعفأبيزرعةى(6)ٌي"عازًكىياىاتً":فيقكؿ-لشعبةىهيذكريككافى-ريٍكىبيبفًا .كركلابفي

،شيء"بليسى،ادنجالحديثًضعيؼي":فقاؿوعنسئؿىأن و قاؿى ـ  فيككافى:"-ابفأبيحاتـ–ث
فرًػػػػػػػػػػػػػاضكقاؿى،أىايقرىفمـٍاديثيػػػػػػػحأناتابًكً عمييا ن إبكا "رةمىبًمنكرةهاديثيػػػػػػػحأيا

سػػػػكلم ،(7) ػػػػػا أؿى
" اب: أجى عٍنو أبىاه الرحمًف ،(8)"الحديثبيذاىً"قاؿ:خرلأمرةنك،"يثالحدًضعيؼيعبدي قاؿى

رًبٌي:" الحى ـي .(9)"ومنٍأكثؽيهيغيريإبراىي
                                                           

رحكالتعديؿ)(1  (.9/39(ابفأبيحاتـ،الجى
 (.9/39)المرجعالسابؽ((2
 .2638(،ترجمة8/183(البخارم،التاريخالكبير)(3
 .1937(،ترجمة4/330(العقيمي،الٌضعفاءالكىبير)(4
 .601(،ترجمة243(البخارم،الضعفاءالٌصغير)ص:(5
 .123(،ترجمة88جاني،أحكاؿالٌرجاؿ)ص:(الجكز(6
قكًؿأبيحاتـ،كابنو،كأبي9/39ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((7 في"المساف"بيفى حجرى (،كقدخمطىابفي

ٍرعىة.ينظر:ابفحجر،المساف) (.8/367زي
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((8
:2/572ل)البييقي،الس نىفالكبرى((9 الذىبي  فيوالنسائٌي:متركؾ،كقاؿى اًنٌي:"الكىاًزعيقاؿى التركمى ابفي (.ك"قاؿى

 يدؿ  كظاىريه الحرًبٌي، عمىكبلـً كاقتصرى التجريًح ىذا مثؿى البييقي  فترؾى بثقة. ليسى كيىحيى: أحمدي قاؿى
فيالثقعمىتكًثيقوكما مرة،ألن وشارىكوالغيري غيرى قصدىمر  البييقي  منو،فإٍفكافى أكثؽى الغيري فكافى ةكا 

ٍفقصدى "بإسناديًفضعيفيف"،كا  لقكًلوأكالن مفظاىًرهفيكمناقضه تكثيقىوكماىكالمفيكـي بذكًرىذاالكبلـً
ماذكرنىا وفقٍدترؾى تجريحى مفظاىًرهخبلفيو".انتًبذلؾى االمفيكـي مى يىكبلميو.مفالتجريًحالكاضًحكذكرى

 كبلـً بنقًؿ اكتفى قد كأن و ا خصكصن تكثيقو إلى يميؿي البييقٌي ـى اإلما أف  الحاليًف في قصدى كلعم و : قمتي
منو" غيرىهأكثؽي كثيرنامم فسبقيكهعمىتجريًحوكالطعًففيوكابًفمعيف،كأحمد،–الحربٌيفيو"إف  معىأف 
-تـ،كأبيزرعةى،كعبًدالرحمًفبفأبيحاتـكالبخارٌم،كالجكزجانٌي،كأبيحا كافى البييقي  ىذافيحاًؿأف 

 أرادىبنقًؿكبلـً البييقي  الحربٌي،كأرادىالتكثيؽىكماىكمفيكـهمفظاىًرقكًؿالحربٌي،كأم اإفكافى كبلـى نقؿى
 اًبمعنىأف  كاضحن اليسى ولكٍفتجريحن ًفيوكحدىهتجريحى الحربيٍّ ـٍ يمزى ـٍ غيرىهأكثؽيمنو،ل ًإف  قاؿى حيفى الحربي 

مٍنو،كىذاما ا،كضعيفنا،كبالتاليفغيريهأكثؽي مجركحن ىكثقةنفينفًسو،بؿقٍديككفي ًمفكبلًموأٍفيككفى
 ذكرنىا ما ترؾى فقد و تجريحى بذلؾى قصدى ٍف "كا  بقكًلو: انٌي التركمى ابفي كأ–عناه النسائٌي، قكؿى حمد،يعني

= 
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: النسائي  البغكم (1)"الحديثمتركؾ" بينىماقاؿى :"،لكف  ذكره،(2)"اجدًّضعيؼهقاؿى كحيفى

" قاؿ: " حب اففي"المجركحيفى ،ًركايتوقم ةًعمىالثٍّقىاتعفالمكضكعاتًيركممم فكافىابفي
ييش قعبؿ،لذىًلؾالميتىعىمدىيكفٍلـأىنوبوكى اجفىبىطؿوًكىمًةًرىًلكىثركايىتوًفيؾىذلكى اٍنفىردالم ًبوًااًلٍحًتجى
قاؿ:،(3)"أىحاًديثيـمفلىيسىًبماالثٍّقىاتعىف ـ  لوث عىًدمعدةىأحاديثى ابفي امىغيريكلمكازع"كساؽى

غيرييركيياالتيباألسانيدًوشيكخًعفيوركًيىامىةيكعام ،الناسًثقاتيعنوثىحد كقد،ذكرتي
في"الٌضعفاًءكالمترككيف"،(4)"ةحفكظىمى دىهالدارقطني  كأكرى

(5).

ديث" الحى ًعيؼ "ضى "الس نىف": في (6)كقاؿى هكىغيري،ـيالحاكًكقاؿى، أحاديثىركل":
عفىاء(7)"ةمكضكعى ممىةيأبًعىفكلرى"قاؿ:"،كلٌماذكرىهأبكنيعيـفي"الض  سىالـسى اىىمداريمىنىاًكيركى

ميٌىمىعى زىثىابتبفعى "(8)"عىنوًرمالجى : البييقي  كقاؿى :(9)"فيومكاتكم ، قاؿى مكضعو كفي ،
ًعيؼ" "(10)"ضى اإلسبلـ": "تاريًخ في كقاؿى الضعفاء"، "ديكاًف في الذىبي  كذكرىه همىناًكيرفكمً،

ديثي م ى-الن ًبيٍّعفأىبيوًعفالم وعبدًبفًًلـساعىفوحى آالءًفيتىفىك ركا":قىاؿى-سم ـكعميوالم ويصى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-كيىحيى البييقي  الكىجييفكاففإف  مفظاىرهخبلفيو".فعمىأمٍّ المفيكـي ا مى كذكرى الكىاضًح ًمفالتجريًح
في"شعًب ًعيؼ"،كمرةن:"تكٌممكاًفيو"،كقدساؽى في"الٌسنًف"فيالكىازًعبفنىافع:"ضى فيمكضعو نفسوقاؿى

(،كقاؿ:"1/263اإليماف"إسنادناىكفيو) اًؿأٍفيككفى فياحتمى األمرى فيونىظر".كىذايحسـي ىذاإسناده
ربٌي الحى مٌمفسبؽى األكثًر اتفاؽى فإف  إلىتكثيًقو.ككىذا يميؿي البىييقي –البييقي  عمىتىضعيًؼ-كيعمىمييـ

البييقٌينىحكتكثيًقو ميًؿاإلماـً !.-كالليأعمىـ–كتجريًحىذاالراكميدفعياحتماؿى
 .630(،ترجمة239(النسائي،الٌضعفاءكالمتركككف)ص:(1
 (.1/451(البغكم،معجـالصحابة)(2
كحيف)(3  .1142(،ترجمة2/429(ابفحٌباف،المجري
 (.8/391(ابفعدم،الكامؿ)(4
 .556(،ترجمة384(الدارقطني،الٌضعفاءكالمتركككف)ص:(5
 (.1/195(الدارقطني،السنف)(6
 .8323(،ترجمة8/368ابفحجر،لسافالميزاف)((7
(.158(أبكنعيـ،الٌضعىفاء)ص:(8
 (.2/358(البييقي،السنفالكبرل)(9

 (.7/160)المرجعالسابؽ((10
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كاكالالم وً حجر:"(1)"الم وًفيتىفىك ري ابفي كد،اريالجىكىابفيي،اجًكالس ،يمي قىكالعي،ي كالبًالد هكذكرى،كقاؿى
.(2)"عفاءالضٌفيكجماعةه،فكىالس كىابف
:وقوِؿ أبيو ،ومقارنة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

مفحًديًثيـ،فبليعتمىديعمى كثيرنا،كيتفرديعفالثٍّقاًتًبمىاليسى ـي الحديًث،يىًي ىكمتركؾي
الٌنقاًدركايىًتو،كقٍد نقمتييـ–كافؽىعبدىالر حمًفجؿ  مىتىضًعيًفو.،كأبكه،-الذيفى ٍرعىةىعى كأبكزي

(3)ؿاصِ ار بف وَ ينَ ف بف دِ سَ وىو الحَ  ،ارينَ بف دِ سفالحَ ": رابعالراوي ال  اودَ ا دَ فَّ أبَ إوُيَقاؿ .
ف: وى عَ رَ  .يّ صرِ البَ (5)يّ يمِ مِ يد التّ عِ ي سَ بِ ُيكَنى بأَ .(4)"وي ال ُيفطَف لَ كَ ه لِ دّ سّي نسَبو إلى جَ يالِ الطَ 

                                                           

حب اف3/1004،تاريخاإلسبلـ)4518(،ترجمة423الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:((1 ركاهابفي (،كالحديثي
سىفبفسفٍ عف:"الحى دثىناالكىاًزعيابفي ،قىاؿح  بفثاًبتو دثناعمي  ح  ،قىاؿى مىسعكدو بفي ٍمتي د ثىناالص  حى ،قاؿى يافى

ٍقميكبةن". مىكضكعةن،أىكمى يىخميكأىفتىككفى ،عىفسىالـًفينسخةوكىتٍبناىاعىنوًبيذااإًلسنىاد،الى ناًفعو
(.8/368ابفحجر،لسافالميزاف)((2
إليو.ينظر:ابفحٌباف،المجركحيف)(كا(3 زكًجأمٍّو،فنيًسبى أبيو"كىاًصؿ"،أماًدينارفىاسـي (،ترجمة1/276سـي

209 بفكىاًصؿ،كافى ًمٌيالفىبٌلسقاؿ:"الحىسفبفًدينىار،ىكالحىسفي عىًدٌمعٍفعىٍمركبفعى ابفي .كنقؿى
بيبو".! رى ًدينار ط "في الميحقؽ: ال–كقاؿ عميياإحدل ييقابؿي التي "ربٍّيو"،-نسًخ في: "الكاًمؿ"كذا

(فقاؿفيالمتف:"ربٍّيو".كجاءىفي2/296(،طبعةداًرالكتًبالعممٌية.أٌمافيطبعًةداًرالفكر)3/117)
 كيقاؿ ، ٍربيكبو بمعنىمى كىك بيكًب كالر  غىيرًه ًمف الٌرجًؿ امرأىًة ابفي : ًبيبي "كالر  العىركس": الرجؿ:"تاج لنفًس

ًبيبى مٍفغيًرىارى لده لىوكى كافى إذا الرجًؿ ًمفغيًره،كيقاؿالمرأىًة لىده كى لىيا األيٍـّ كجي ازى أىيضن " ًبيبي .ك"الر  ة،"رىابٌّ
كس) معنىراب ة".تاجالعىري (.2/466كذلؾى

كىاًصؿ،عف:"حد ثنىاأبكدىاكد،958(،ح231-2/230(كجاءىفيمسنىًدالطيىاًلسٌي)(4 بفي سىفي حد ثناالحى قاؿى
 المغيرةيبفي فياإلسبلـً ف يًف عمىيوخي رىأيتي مىٍف أٌكؿي قاؿ: بفالميغىف ؿالميزًنٌي الًل بفقير ة،عفعبًد ميعىاكيةى

عندىرسكًؿاللً -صمىالليعميوكسم ـى-شعبة؛أتىانىاكنحفي ف افأسكداف،فجعمنىاننظري عميوخي إلييما،كنعجبي
الًل رسكؿي ـى-منيما،فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى الًل:-صٌمىالليعمىيوكسٌم لكـمفالًخفاؼ".قالكايارسكؿى اإن وسيكثري :"أم 

الحسف، كاًصؿجد  عمىابًفأبيحاتـجعؿي عميياكتيصٌمكف".كقداستيدًرؾى نصنعي؟قاؿ:"تىمسىحكفى فكيؼى
أب ىك نما إلىغيًركا  المنسكبيفى في"معرفًة الٌصبلح، ابفي قاؿى ذلؾ، عميو فخفيى أمٍّو، ككىاصؿزكجي كه،

الحديث")ص: فيو:الحىسىفبف373آبائيـ"في"عمكـً قاؿى عمىابًفأبيحاتـ،حيثي ىذاخفيى (:"ككأف 
جد ه،كالليأعمـ". كاصبلن  ًدينىاربفكىاًصؿ،فجعؿى

5)" محقؽي غير"لمبخارٌممحمكدإبراىيـزايد،فيالحاشية)ص:(قاؿى (:"أبكسىًعيدالٌتيًمٌي،كمىا33الضعفاءالص 
"التاريخ في ترجمًتو في جاءى كقد : فقمتي "التيمي". باألصؿ جاءى لمىا خبلفنا ك"الًميزاف"، "الكبير"، في

عنى"أبكسىعيدالتميمٌي"، المحٌقؽى "التميًمي"،كلعٌؿ الٌصًغير" كالًميزاف"،الالتيمٌي،فإف  في"الكىبير" كما
( في"الميزاف" الذىبي  كنقؿى طباعٌي!. الخطأى كلعؿ  ىكذا، يىنًسبو لـ مىو مم فترجى ترجمة1/487أحدنا ،)

مفبنيتىًميـ".كأٌمامحًققاكتاب"الضعفاًءكالمترككيف")ص:1843 أبكعىاًصـ:حد ثناشيخه (،88،"قاؿى
مط.155ةترجم غى ـى  .لمنسائٌيبكرافالضناكم،ككماؿالحكت،فنىسبىاه"التيمٌي"،كىككماتقد 
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 ،بُف بكَّار وعميُّ  ،اؽومحمَّد بف إسحَ  ،يةاوِ عَ و: زىيُر بُف مُ وى عنْ يف. رَ يرِ سِ د بفحمَّ وم ،فسَ الحَ 
قاَؿ ابُف أبي و .(1)"اببَ وزيُد بف حُ  ،سونُ بف يُ  اللِ  بف عبدِ  وأحمدُ  ،يّ ػػػػػػػػػػػػالطيالس وأبو داودَ 

 .(2)"يثدمتروُؾ الحَ " : "الحسُف بف دينار":ث"ػػػػػػػػيدِ الحَ  ـ في "عمؿِ حاتِ 

 أقواُؿ النُّقاِد في الراوي: -

عًفيـكىكًمم فأيجًمعىعمى عدمٌ،ضى ابفي ذلؾى فيالرجاًؿ،نقؿى :"أجمعىمفتكم ـى فقاؿى
الحد فياإلنكىأرىيلـٍعمىأنٌ،عمىضعًفو منوكىكإلىالض عًؼأقربي(3)ارلوحديثناقدجاكزى
دؽ" ،(5)ىبي الذٌذكرىكمثمو،(4)إلىالصٍّ "الميبارؾًابفيكقاؿى ،يىرىلكاف: كتبىوييىحمؿيككافىالقىدىرى

:سيٌداكدالطيالًكأبقاؿىك،(6)"ظيحفىالككافىًمنيا،ثييحدٌثـٌهيدًمفاكيخرجيىاس،النٌبيكتًًإلى
شي دً،ةعبى"كن اعندى بفي الحسفي أبى،ينارفجاءى شعبةي:"ىىيينايا :"حد ثنىا،فجمسى،عيداسىفقاؿى فقاؿى

 ىًاحميدي الخط ،اىدجىعفمي،بلؿبفي بفى عمرى سمعتي شعبةييقكؿيفى-قكؿاًبيىقاؿى دمجاىًجعؿى
؟سمً "،عىعمرى كمر  الحسفي ـى فقا

فضع فوفيأكثًرمفمكضعو،(7) معيفى ،أٌماابفي فسمعىويالدكرم 
" بشيءو "ليسى صالحكسمعى،(8)يقكؿ: بفي معاكيةي عًو "ضى أن و: ،(9)يؼ"يذكري بفي اؽي ًإسحى كقاؿى

نبىؿ،(10)يء":"الشىعىٍنومىنصكر بفحى أىحمدي اك،و"كتبحديثىاليييقكؿ:"كقدكافى قدكٌذبىوأيضن
ميدً،يىحيىكذا:كقدترىكىوكحديثىو،(11)كأبكحاتـ،كأحمدي،يفبفمىعًايىحيىى -يعككًكى،مكابفي

 الًل عبدي أبيوبفاكنقؿ عف أتى-يعكًمكىأى- "ككاف:أحمدى الحسفًإذا دًىعمى :قاؿرينابف

                                                           

 .37(،ترجمة3/11(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 (.5/223(ابفابيحاتـ،عمؿالحًديث)(2
عدٌملوعددنامفك((3  األحاديًثالمنكرًة،كالمضطربًة،كالمعضمىة.قدساؽىابفي
عنو.3/131(ابفعدم،الكاًمؿ)(4 في"تاريًخاإلسبلـ"،كلعٌمونقؿى الذىبي   (،ككقكًؿابًفعدٌمذكرى
 (.10/129(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(5
كلىيـًمفأيديًيـمىخافةىأٍفييدىٌسًفييىاشىيءهماسًمعكه".(6 أصي الييخًرجكفى األكؿي دري الص  :"كافى الذىبي  (كعم ؽى

 (.4/333)المرجعالسابؽ
 (.3/11)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(7
 .4157(،ترجمة1/426(محمدعثماف،مكسكعةتاريًخابًفمعيف)(8
 (.1/223(العيقىيمي،الٌضعفاءالكبير)(9

 (.3/12)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(10
المجركحيف)(11  ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،،209(،ترجمة1/276(ابفحٌباف،كتابي
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المبىارؾ،(1)أىًجٍز"" أبكمحم د:،ةىرعىكأبكزي،كأبكحاتـ،كأحمدي،كابفي رعةىيناعمىيقرأٍكلـٍكقاؿى أبكزي
مى،وحديثى "عندىنا لو: "اضري،كتكب"فقيؿى عىقاؿ: الن كمثمي،(2)ميو"بكا كقد،كالدارقطني ،(3)سائي يـ

"الس نىًف" في مراتو الجكزى،(4)ك"الًعمؿ"،ضع فو كاصًجىكقاؿى بف "الحسفي : مف،ؿاني  أٌمو زكجي
بً،(5)"الذ اًىًبيف" د دىاكي أىبيك عىنوي "حد ثى الفبٌلس: عمٌي عمركبفي فىجعؿىيىصبىأىكقاؿى ثىنىااف، يىقيكؿ:

ماىيبفكىاصًاسفيالحى اًفظ"ؿ،كى لكنولـيكٍفًبالحى كًعنًدممفأىؿالكىًذب،كى
حب اف،(6) كعد هابفي

كحيف" ،في"المىجري كافى المكضكعاًتعفاألىيحدٍّ"كقاؿى الثقاًتفيالرٌكيي،اتثبىثي ،اتكايىخالؼي
يى يتعمٌحتى كافى أن و القمًب إلى ليا"سبؽى اإل،(7)دي "تاريًخ في الذىبي  ـي اإلما فنىعىتىوسبلـ"أٌما

قاؿ:"ىكميجمعهعمىضعًفو،"بالمحدًٍّثالميكًثر" ـ  الحد "،ث لوحديثناقٍدجاكزى عمىأٌنيلـأرى
(8)،

:"متركؾ" الحكيني  البٌتة"،كقاؿى .(9)كقاؿ:"تالؼه

                                                           

 .3471(،2/526(أحمد،الًعمىؿكمعرفةالرٍّجاؿ)(1
2) )( الكىبير التاريخ البخارم، 2/292كينظر: ترجمة الٌصغير)ص2513(، كالٌضعفاء ،33 ترجمة ،)64،

 (.12-3/11كابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)
عفاءكالمتركك((3  .155(،ترجمة88كف)ص:الٌنسائي،الض 
ًعيؼ"،((4 فيمكضعوفقاؿفيمكضع:"الحىسفبفًدينىارضى مرةن:"مىتركؾالحًديث"،كقاؿى ثالث:"متركؾ،كقاؿى

ٍفخالؼ".يينظرعمىالتكالي:الٌدارقطني، كا  يكٍفلوميخاًلؼ،فكيؼى ـٍ بركايتًولكل االحتجاجي يجكزي كليسى
( )1/297الٌسنف ،)1/298 حديث( ك)602عقبى عقبحديث1/301، ،)610( كالًعمؿ .1/276،)

 .68عقبمسألة
5)) الٌرجاؿ)ص: أحكاؿ 101الجكزىجاًني، ترجمة أبكه،152(، ىك إٌنما أٌمو، بزكًج كاصبلن كليسى : كقمتي .

ذلؾ. ليويينسب،كقدتقدـبيافي أٌمو،كا   كدينارىكزكجي
(.3/117ابفعًدم،الكامؿ)((6
 .209(،ترجمة1/276)ابفحٌباف،كتابالمجركحيف((7
في4/332اإلسبلـ)الذىبي،تاريخ((8 ااستندى الذىبٌيلوبالمحدًٍّثالميكًثرفمربمى اإلماـً :أٌماكصؼي (.قمتي

( عدمفي"الكاًمؿ" قالوابفي إلىما يف،3/117ذلؾى شىٍيبىافعفشيخى عندى كافى يقكؿي بدىافى عى (:"سمعتي
 كعشركفى عفحديًثيمايعًنيلضعًفيما،عفالحسًفبفدينارخمسه اليىسألوالٌناسي حديثو ألؼى خمسكفى
أٍف بيفى يصفيوبالميكثًر،كالتنافيى الذىبي  ىذاماجعؿى اقاؿ".فمعؿ  البيرٌٍّممثموي،أككمى ألفنا،كعٍفعثمافى

يخمً أٍفيككفى كىثير،كبيفى عندىهحديثه يككفى ـٍ مىفل ،كيأتيبالمنكىرات،كيجعؿي طيفيىذاالحديث،كيقمبي
 يسمعمم فركلعٍنوقٍدسًمع.

9))( الرجاؿ بمعجـً النٍّباؿ نثؿ كيؿ، 1/377الكى ترجمة فينظر:736(، فيو، الكبلـى األلباني  الشيخي كطٌكؿ ،
 (.1/461معجـأساميالٌركاة)
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 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي-

الحديًثالبتةىمى كف،تركىوجمعه،تركؾي عبًدالرحمفى،ككٌذبوآخري كأبي،كأبيو،اجتمعىقكؿي
رعىةعمىترًكو.  زي

 .ؾالِ مَ  بف سأنَ  :فعَ  وىرَ  .(1)ةيَ اكِ الفَ  صاحبُ  ارعمَّ  بوأَ  وفيمُ مَ  بف اديَ زِ ": لخامسالراوي ا
.(2)"ذلؾ يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  .ـمِ سْ مُ  بف ارثُ والحَ  ،ةوَ رْ عُ  بووأَ  ،ورنصُ مَ  بف ادعبَّ  :وعنْ  وىرَ 

أبيحاتً ابفي  .(3)متروُؾ اْلَحِديث": ِزَياد ْبف َمْيموف" مؿ":ـفي"العًقاؿى

 أقواؿ النقاِد في الراوي:  -

بعضييـبؿ،وكحديًثوالنقاديعمىتركًطبؽىكقدأ مم فيث:فحادًككضًعولؤلى،ويبًتكذًبًكقاؿى
مى:وكحديثىوتركى دىالًكالطيى،ميدًابفي أبك قكؿيىكاركف،ىىبفزيدييىكى،(4)اكدسي  قدٍاكذابنكافى":
.(5)"وبيكذًيلًافىبىاستى

:"تىالبخىكقاؿ :ككه"،كزادى:"سمًرىارم  عمي قى"عىأنسنا،ثـ قاؿى ،(6)ربفعيمىرياًبشٍنىر:أىخبرىبفنىصٍاؿى

                                                           

األى(1 ، البىصرم  الثقىًفٌي، كىك )( الكبير التاريخ البخارم، ينظر: الميزاف3/370ٍبرص. لساف حجر، ابف ،)
(9/129.) 

 .2458(،ترجمة3/544(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 (.2/214(يينظر:ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)(3
معىو:(4 قٌصتييمىا ًزيادبفمىيمكف؟فقاؿى(كأٌما الطيىالسٌي: ألىبيدىاكدى بفمىيدم،"قيؿى الٌرحمًف كعبدي :لقيتيوأنىا

بىمغىنىاأن و أنسنا؟ثـ  ألؽى ـٍ تعممىافأنٍّيل أنسنا،أالى ألؽى ـٍ أنٍّيل اليعممكفى الٌناسى :عد كاإف  يركمفسأىلنىاهفقاؿى
ميو؟قمنى أذنىبذنبنا،فىيتيكب،اليىتكبالليعى رجبلن :عد كاأف  اعٍنو،فأتينىاهفقاؿى فإنٍّيأتيكب،مى ا:نىعـ،قاؿى

يبمغينىاأن ويىركمعٍنوفترىكنىاه".ابفأبيحاتـ، ذلؾى بعدى كالكثيرنا،فكافى قميبلن ًمفأنسو مرجعسبؽسمعتي
عفاءالكبير")1/62(.كالمراسيؿ)3/544)ذكره في"الض  العقيميٍّ بفإبراىيـى2/77(.كعندى أحمدي (،"قاؿى

ىذهالدكرقٌي: الم وى،كضٍعتي بفميمكف،فسمعتيوييقكؿ:أستغفري :أتيناًزيىادى الط يىاًلسٌيقاؿى أبىادىاكدى سمعتي
األىحاديث".

 (.3/544(ابفأبيحاًتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
ٍمرىاف"،(:"ًبشربفع3/538ً(،قاؿ:"ًبٍشربفعثمىاف"،كفي"لساًفالميزاف")2/77(في"ضعفاًءالعقيمٌي")(6

-( "الميزاف" في 2/94لكٌنيا عمرى بف ًبٍشري كىك البخارٌم، عندى جاءى ما كالٌصكاب: عيمر"، بف "بشر :)
دكؽ".1379(،ترجمة2/361الٌزىرىاًنٌي،ترجمتوفيالجرحكالتعديؿ) أبكحاتـ:"ىكصى ،كقاؿى
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زيى عمىسألتي أبا مىيمكف بف ةارىاد
أىنىعىف(1) عىف كاهي رى كيحىحديثو : فقاؿى س؟ (2)كابيحسىاكـ، كنتي

نىيكديًّيى أك أكمىصرانيًّا، قدٍجكسيًّا، أحدٍّا، كنتي عم ا لـٍرجعتي أىنس، ٍف عى ًبًو سمفأىنىأسمعٍثي
،(3)شيئنا"

ـسمًميترىكوك
معيًفكجر ،(7)كأبكنيعىيـاألصبىياًنيٌ،(6)سائي كالن ،(5)اتـكأبكحى،(4) حوابفي

بش "حديثيوليسى : قاؿى فمرةن مرةو، ب،(8)"يءغيرى "ليسى ىك: كثالثةن:(9)"شيءكفيمكضعو "ليسى،
:"كٌذاب"،كالكثيرنا"يبلنسكلقمًيى حديثىوكاهو"الٌرازمةعىرٍكأبكزي،(10)كمرةنقدقاؿى :"إف  ،كعد (11)قاؿى

عى منكرةنعفأنًسبفمٌدًلوابفي أحاديثى قاؿ:"ك-رضيالليعنو–مالؾو ـ  لو،ث غىيرمىاذىكرتي
لى ًديث،عىفأىنىس،كالىأعرؼي أىنىس،كأحاديثيومقدارمىًمفالحى يركًوعفغيًر يواليتابعيوأحدها

                                                           

الكىا(1 مدبفيىًزيد ميحى كنيتوأبكعيمىارة،كىٌناه أبك(كفيوأف  "بيامًشاألصًؿ : قاؿى ًسًطي،كفيىامًش"التاريخ"
( الكبير" العقيمٌيفي"الٌضعفاًء كقعٍتفيركايًة :ككذلؾى اركد".قمتي الجى (،2/77عم اركن اهمسًمـ،كابفي

اتـفي"الجرًحكالتعديؿ"،كأبكهفي"العمؿ") أًبيحى مىفترجمىو،ًمٍنيـابفي ،كمثميما(2/102ككذاكن اهجؿ 
ابف كعندى البخارٌم. مثؿى عيمىارة، أبا النسائي  ككن اه عم ار. أبك كنيتيو فيمىف كاألسماء". "الكنى في مسمـه

( كالمترككيف الضعفاء الرحمف1/302الجكزم، عبد الشيخي كقاؿى عمىارىة"، أىبىا ييكٌنيو الث كرٌم "كافى قاؿ: )
بفأبياليماًنٌيفيتعميقوعمى"التاريخا لو"زيادي :قدييقاؿي في"لساًفالميزاف"قاؿى حجرى ابفى لكبيًر":"إف 

بف لو:زيادأبكعم ارالبىصرٌم،كزيادي في"الميزاف":"كيقاؿي عفالذىبيٍّ نقبلن :أن وقاؿى عمارة".كالصكابي
(.3/537،لسافالميزاف)(،ابفحجر2/94أبيعم ار،كزيادبفأبيحٌساف".ينظر:الذىبي،الميزاف)

في"المقتىنى")ص: عادفي)ص:4458(،417كقدترجمىوالذىبي  (،418،ًفيمفاسمو"أبكعم ار"،ثـ 
مىوفيمفاسميوأبكعمىارة،كقاؿ:"قيؿ:أبكعمىار".4478 ،فترجى

 (قاؿ:"احسبيكًني".2/77(في"ضعفاًءالعيقيمٌي")(2
.124(،ترجمة49،كالٌضعفاءالٌصغير)ص:1252(،ترجمة3/371كبير)البخارم،التاريخال((3
 .2394(،ترجمة1/587(مسمـ،الكنىىكاألسمىاء)(4
 (.2/143(ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)(5
 .234(،ترجمة113(النسائي،الضعفاءكالمتركككف)ص:(6
 .74(،ترجمة83(أبكنيعيـاألصبىيىاني،الٌضعفاء)ص:(7
.3325(،ترجمة1/363(محٌمدعثماف،مكسكعةتاريخابًفمىعيف)(8
 (.3/185)ابفعدم،الكامؿ((9

 .356ترجمة(، 1/383ابفحٌباف،المجركحيف)((10
 (.3/544(ينظر:ابفأبيحاًتـ،الجرحكالتعديؿ)(11
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في"الضٌ،(1)عميو" في"الميزاًف"قكلىوفيو:عفاًءكالمترككًكترجمىويالدارقطني  عنوالذىبي  يف"،كنقؿى
2)يؼ"عً"ضى الضٌكأكردى( "ديكاًف في الذىبي  "ىالًه : كقاؿى بالكذب"عفاء"، اعترؼى ككذا(3)ؾه قاؿى،

الضٌ في"جامًعالتحصيًؿ":"أحدي لعبًدالرٌالعبلئي  ،ركلعفأنس،كأقر  حمًفبًفعفاًءالمترككيفى
فيذكرًسمٍعمنو.كالفائدةىيىٌيأن ولـٍسًيالًالطٌم،كأبيداكدىيدًمى هىناألن ويكذ ابكضعىأحاديثى

حاتـ" أبي البًف تبعنا ذكرتو نما كا  عم ار(4)كثيرة، أبك زياد لو: "ييقاؿ أن و: حجرى ابفي كذكرى ،
فيالحاؿ"يي؛(5)"افس ،كزيادبفأبيعم ار،كزيادبفأبيحىالبصرمٌ (6)دلٍّسكنىولئبٌلييعرؼى .قاؿى

 : كيني  الحي "(7)"تاًلؼ"الشيخي الجكزٌم: ابفي كقاؿى معشرىيىا:فىقاؿىعًزٍالن ًفيكىكىعميوًدخميكا،
مىاحدثتيكيـعىفأنسايٌمجكسًكنتييكنًبيىى،فىأٍسممتيانىصرىاًنيًّكنتييكنًبيىىفيمًسمًالمي ،كؿ  فىأٍسممتي

كىًذب" بفمىالؾفىييكى
(8).

 :ِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقاِد، وقوِؿ أبيوخالصُة الحكـِ عمى الراوي، ومقارنة قو -

باعترىاًفو ديثى عيالحى يىضى ،كافى تىاب–كٌذابه ـ  -ث عمىأنىسبًفمىالؾو اللي–،كذبى رضيى
فيو، ؛-عنو الٌنقاًد كبقٌية اتـ، بفأًبيحى الرحمًف عبدي يىختمٍؼ ـٍ كل شيئنا، مٍنو كالسًمعى يمقىو ـٍ فىم

ٍرعةىعمىذىًلؾ.ككافىقىوأىبكه،كأى  بكزي

                                                           

 .686(،ترجمة4/129)مرجعسبؽذكره(ابفعدم،(1
2) الضعفاء الدارقطني، )ص:( 218كالمترككيف ترجمة ،)236( االعتداؿ ميزاف الذىبي، ترجمة2/94، ،)

2967. 
 (.149(الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:(3
أبيحاتـفي"المراسيؿ")ص:208(،ترجمة178(العبلئي،جامعالتحصيؿ)ص:(4 (،62،كقدأكردهابفي

كبلموفي"الجرًحكالتعديؿ".95ترجمة فيومثؿى  ،كذكرى
األئم ة:(5 ًمف كاحدو غيري بينىيما غايرى ، بكاحدو ليسىا متغايرىاف، حس اف أبي بف كزياد عىٌمار، أبي بف كزياد )

اتـفي"الجرحكالتعديؿ")1184(ترجمة3/350كالبخارٌمفي"التاريخالكبير") أبيحى (،3/530،كابفي
 .كغيرىـ.357(،ترجمة1/383،كابفحٌباففي"المجركحيف")2393ترجمة

 .3271(،ترجمة3/537(ابفحجر،لسافالميزاف)(6
الٌرجاًؿ)(7  .1153(،ترجمة2/527(الككيؿ،نثؿالنٍّباًؿبمعجـً
(.1/302(ابفالجكزم،الٌضعفاءكالمىترككيف)(8
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 :وعنْ  روى .يّ رِ مَ العُ  رمَ عُ  بف اللِ  بيدِ عُ  :فعَ  وىرَ .(1)يّ بّْ الضَّ  رمَ عُ  بف يؼسَ " الراوي السادس:
.(2)"ذلؾ يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  ،ادمَّ حَ  بف رُ ضْ والنَّ  ،يّ بِ ارِ حَ المُ  دمحمَّ  بف حمفِ الرَّ  عبدُ  ابفي كقدذكرى

ديث الحى - اللِ  رسوؿِ  وفاةَ  دتُ شيِ " :قاؿَ  :رومْ عَ  بف اعقَ عْ قَ : ""فيترجمةًأبيحاتـأن و"متركؾي
 يؼوسَ  .وعنْ  يوبِ أَ  فْ عَ  ،اـمَّ تَ  بف رومْ عَ  فعَ  ،رمَ عُ  بف يؼُ سَ  واهرَ  ايمَ فِ  -ـَ وسمَّ  يوعمَ  اللُ  ىصمَّ 

.(3)"ةفَ لممعرِ  ذلؾَ  ذكرَ  ابنَ كتَ  امَ نَّ ا  و  ديثُ الحَ  فبطؿَ  ،الحديثِ  متروؾُ 

اف أيضن  متروؾُ  وىو ،رمَ عُ  بف يؼسَ  روايةِ  فمِ  :ةالَ ىَ  بيأَ  بف يربَ الزّ " :يترجمةًكقاؿى
 .(4)"وعنْ  وىرَ  فومَ  ،وىرَ  امَ  أكتبْ  ـمَ فَ  ؛الحديثِ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

يىحيىىيىقكؿ: دٍّثي"قاؿالد كرم:سمعتي اًربي سىيؼبفعيمىر،يحى ،"يؼعً،كىكضىعنوالميحى
عفىأىبككقاؿى الحىضرىميٌجى ر كسيًئؿى": يىحيىىبفمىعيف، ،وعنسمعتي خىفمٍ"فقاؿ: منوسه ،(5)"يره

داكد: أبك "،(6)"ًبشيءولىيسى" كقاؿى حاتـ: أبك حديثىوحديثيشبويييالحديث،متركؾيكقاؿى
.(8)"(7)مٌدًالكاقً

                                                           

األنساب)(1 السمعاني، ينظر: إلىبنيضب ة". نسبةن بٌٍّي: الض  الًمزم 4/10( مىو كترجى في"تيذيبالكماؿ"(.
بٍّي،كييقاؿ:األىًسٍيًدٌم،10/274) ًمٌي،كييقاؿ:الس ٍعًدٌم،كييقاؿ:الض  بفعيمىرالٌتًميًمٌيالبيٍرجي (فقاؿ:"سىيؼي

موالًمزٌم،فىتعقبىوميغمطىامفي"إكماؿالتيذيب") كتاًب"الٌردًةكالفيتكح".كذاترجى (6/194الككفٌي،صاحبي
 "كذا فيفقاؿ: قاؿى بيب حى ابفى ألف  مغىايرة؛ كال كسىٍعد، كتىميـ، ٌبة، ضى بيفى المغايرةى معتقدنا المزم  ذكرىه

ػػػػػػػػػػاًرثبفتىًميـبفسىٍعدبفىيذىيؿ"، ب ةبفعىمركبفالحى :كلـأجٍدهفي"المحبر"،لكٍف-"المحبر":"ضى قمتي
( اًرثبفتىًميـبفسىٍعدبفىيذىيؿ".(ك"فيىيذىيؿ:4/10في"أنساًب"السمعانيٍّ ب ةبفعىمركبفالحى ضى

 .1198(،ترجمة3/382(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
.762(،ترجمة7/136)المرجعالسابؽ((3
.2630(،ترجمة3/579)المرجعالسابؽ((4
 (.4/507لكىاًمؿ)عدم،ا،كابف2262(،ترجمة1/268(محمدعثماف،مكسكعةتاريًخابًفمىعيف)(5
 .216(،سؤاؿ1/214(أبكداكد،سؤاالتاآلجٌرملو)(6
7) فيوأبكحاتـ:متركؾالحديث،كقاؿى ("محم دبفعمىربفمحم دالكىاًقدٌماألسمىًمٌي،أبكعبًدالًلالقىاضي،قاؿى

:ييكتىبحديثي ًعيؼ،قمتي الر حمًفعنو:ضى سألوعبدي مىاالعًتبار،أبكزرعةحيفى اييعًجبًنيإاٌلعى :مى و،قاؿى
حديثىو".ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ) الن اسي  .92(،ترجمة8/20ترؾى

 .1198(،ترجمة3/382)المرجعالسابؽ((8
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:"م الترمذم  :،(1)"ٍجييكؿهكقاؿى الن سائي  ًعيؼ"كقاؿى ،(2)"ضى كد:"كقاؿى اري الجى ضعيؼهابفي
لوحديثنا،كذكرهالعيقىيمٌيفي"الٌضعفاءالكىًبير"،(3)"مٌارًالبخىعنوثيحدٍّيي قاؿ:"كالييتابعي،كساؽى ـ  ث

ميو مفحديثو"،عى عىفيىرًكمالمكضكعاتً،بالزندقةـىيًت أم اابفحب اففقاؿ:"ا،(4)كالعمىكثيرو
ركلبٍثبىاتاألى ي،ثـ  أٌنوكافى عيالحديث"إسنادو ضى

ابًفعًدمقاؿ،(5) د ثني:"كعندى عفًًعكرمىة،حى
،ابفً ب اسو قىاؿعى م ى-الم وًرىسيكؿيقىاؿ: م عميوالم ويصى سى يـأقم ،ـكياريأشرىيىاًنكيـبصًامكعمٌمي":-ـكى

فقىا،"يفالًمسكًعمىىـييكىأىٍغمىظ،ميتيـلًرحمةن عق بى فياتفؽىكقد؛مكضكعهمنكرهديثهحىكىذاؿ:"ثـ 
منيـ،عفاءًالضٌمفثبلثةهالحديثًىذا امىغيرىأحاديثيولىقىاؿ:كك،يبٍّالض عيمىربفسيؼىكذكرى

ىإلىمنوأقربيعؼًالض إلىكىىكييا،عمىعابىتىييلـٍمنكرةهايىتيكعام ،مشيكرةهيثوأحادًكبعضي،ذكرتي
الٌدارقًطنٌي:"مىتركؾ"،(6)"ؽدٍالصٍّ كقاؿى

أبكعبًدالل:"،(7) الحاكـي ـىكقاؿى ندىقة،ات ًي طهساقًككىىًبالز 
ديثًركايةًفي "،(8)"الحى األىصبيىانٌي: نيعىيـ أبك سىاًقطي،قةندىبالزٌرميٌّمى،ينودًًفيميت يـكقاؿى

ًديث :"،(9)"ءشىيالى،الحى الٌذىبي  كافى.يفالمجيكلًمفىكثيرومؽوخىعفمركًيى.مٌكالكاقدىككقاؿى

                                                           

المحقؽد.2(،لكنيالـتيثبىتفيمتنوإنمافيالحاشيًة)6/172(الترمذم،الجامعالكبير)(1 بشار(،كقاؿى
الذمساقورقـ–معركؼ:"فيـبعدىىذا سىيؼمجيكؿ"،كلـ3866-يعنيالحديثى مجيكؿ،كى :"كالن ٍضري

عيؼ، الٌنضرضى ا،فإف  دقيقةوأيضن أيدينا،كىيغيري مفالنسًخكالشركًحالتيبيفى نجٍدىذهالعبارةىفيشيءو
الحديث" ،كىكمتركؾي معركؼه أخبىارمٌّ :كقدأثًبتتىذهالعبارةيفيمتًفطبعًةالشيخكسيؼبفعمرى .قمتي

( نفسو الحديًث عقبى فجاءى الٌصحيح"، امع "الجى التيسم اىا شاكر ح5/697أحمىد أبك3866(، قاؿى .
الكجو،كالن ضرمجيكؿ، إالمفىذا الًلبفعمرى ،النعًرفومفحديًثعبيًد منكره عيسى:"ىذاحديثه

الشيًخاأللبانٌي كسىٍيؼمجيكؿ". مماف،كأحكاـً "السنًف"،باعتناءمشيكربفحسفآؿسى فيطبعًة ككذلؾى
 .3866(،ح870)ص:

 .271(،ترجمة123(الٌنسائي،كتابالضعفاًءكالمترككيف)ص:(2
كلعن6/194(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(3 رى البخارم  اركًدإف  ابًفالجى قكؿي :عجيبه أجٍد(.كقمتي ـٍ و،فم

ًحيح"،كالًفيغىيرهحتى.! لمبخارٌمعنوركايةن،الفي"الص   أحدناذكرى
 .694(،ترجمة2/175(العيقيمي،الضعفاءالكبير)(4
 (.1/439(ابفحٌباف،المجركحيف)(5
 (.4/507(ابفعدم،الكاًمؿ)(6
 .200(،سؤاؿ83(البرقىاًنٌيسؤاالتولمٌدارقطًنٌي)ص:(7
ؿإلىالٌصحيح)(8  .76(،ترجمة172-1/171(الحاكـ،المدخى
.95(،ترجمة91(األصبياني،الٌضعفاء)ص:(9
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"،(1)ا"فنعارًااري أخبى جر: ابفحى افىحب ابفيفحشىأ،يخالتارًفيعمدةه،الحديثفيضعيؼهكقاؿى
.(2)"يدشًالرٌزمففيماتى،.مفالثامنةًفيوالقكؿى

 :وقوِؿ أبيو ،نُّقادِ ومقارنة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ ال ،اويخالصُة الحكـِ عمى الرّ  -

الٌرحمف، عبدي فيالتاًريخ،اتفؽى ًبالزندىقًة،ميعتىمده ًفيًديًنو،مرًميٌّ ديث،ميتيـه الحى متركؾي
الٌنقاًدعمىالقكًؿبترًؾحديًثو. كأبكه،كمعظـي

يد، اد بف زَ ف: حمَّ عَ  روى.الل أبو عبدِ  ،يّ رِ صْ ار البَ طَّ ع العَ امِ د بف جَ ػػػػػػػمحمَّ الرّاوي السابع: "
رواف ير، ومَ مَ يف بف نُ صَ ار، وحُ بَّ الجَ  يد بف عبدِ عِ ث، وسَ ارِ د بف الحَ الِ اف، وخَ ميمَ ر بف سُ مِ تَ عْ ومُ 
.(3)"يةاوِ عَ بف مُ ا

كؾالحًديث"فيأثناًءترجمًة:"كى اتـ"متري أبيحى فيوابفي وى رَ  .رومْ سعود بف عَ مَ قدقاؿى
 و فال يكوفُ وجيُ  خمؽَ ى يَ حتّ  سأؿُ يَ  بدُ العَ  ال يزاؿُ " :و قاؿَ أنَّ  -ـيو وسمَّ عمَ  اللُ ى صمَّ - بيّ ف النّ عَ 
 ابفِ  عفْ  ،فصَ حْ مِ  يبأار عف طَّ ع العَ امِ بف جَ  دُ واه محمَّ ا رَ فيمَ  .(4)"وجْ وَ  -وجؿَّ عزَّ – اللِ  و عندَ لَ 

                                                           

.3637(،ترجمة2/255(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(1
 .2724(،ترجمة262(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(2
 (.7/22(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
وال(4 أخرجى في"معًجـالٌصحابة")(كالحديثي ،كأبكنيعيـاألصبىياًنٌيفي"معرفة2218(،حديث5/407بغكم 

( 5/2535الٌصحابة" حديث ،)6154( األكًلياء" "حميًة كفي ،2/21 ترجمة في118(، كالطبراني  ،
يفبفنيمىير،عفابفأبيلىيمى،790(،حديث20/333"الكبير") كىكهمفطريًؽحيصى عفعبًد،كٌميـرى

،عفسىعيدبفزيد،عفمىسعكدبفعىٍمرك،عفالٌنبٌي .يزيادًةلفظًة:"كىك-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–الكريـً
أسماًءالٌصحابة") في"تجريًد الذىبي  في"مجمىعالٌزكائد"2/74غىنٌي".كقاؿى الييثمي  (:"سنديهكىاهو"،كقاؿى

لىيمى،3/96) أبي بف محٌمدي "كفيو :) كاضطرابي حفًظو، سكءي ىك فيو الذم كالكبلـي : قمتي كىبلـ". كفيو
( ،كتنظرترجمتوفي"الجرحكالتعديؿ" كاحدو قاؿغيري 1739(،ترجمة7/322حديثو،كذا ابفي .كقاؿى

ًفالن ًبٌي2387(،ترجمة3/139عبًدالبٌرفي"االستيعىاب") كىلعى صٌمى-:"مسعكدبفعىٍمركالثقفي.رى
ٍنويسىًعيدٍبفيزيد،كاٌلذمانفردىبحديثومحٌمدبفجاًمعالعط ار،-لليعمىيوكسٌمـا ًفيكراىيةالسؤاؿ.ركلعى

األثيًرفي"أيسًدالغىابة") 4895(،ترجمة5/159متركؾالحديث".كقدتابعوابفي اابفي ،كذاقاالفتعقبيمى
في"اإلصابًة") ،فنق7950(،ترجمة9/190حجرى عبًدالبىٌر،كأقٌرهابفي دهابفي قاؿ:"كذاأكرى اثـ  كبلمىيمى ؿى

الٌسكًف، كابفي البغكٌم، أخرجو فقد ًبصحيح، ليسى ًبو امع جى بف محٌمد تفٌرد كدعكاه قاؿ: ثـ  األىًثير"،
امع...".ق ًفييامحٌمدابفجى ليسى ٍنده،كأبكنيعىيـ،كغيريىـ،مٍفطرؽو مى كالطبرانٌي،كابفي :كقدتقد ـبيافي متي

 الن اسى سىأىؿى البخارٌم،كتابالز كاة،بابمىٍف عندى صحيحه ديث.كلوشاىده الحى فيتخريًج قالىوالحافظي ا مى
= 
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 ى اللُ صمَّ - بيّ النّ  عفْ  ،مروسعود بف عَ مَ  عفْ  ،زيديد بف يَ عِ سَ  عفْ  ،ريـِ الكَ  ف عبدِ عَ  ،ىيمَ ي لَ أبِ 
-ـيو وسمَّ عمَ   وىذا الحديثُ  ،الحديثِ  ار متروؾُ العطَّ  امعِ د: محمَّد بف جَ قاَؿ أبو محمّ .
.(2)"(1)رمنكَ 

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

فيوًليف" في"عمًؿالحديث":"شيخه ٍرعىةفىقاؿى (3)أم اأبكزي ،كفي"الجرًحكالتعديًؿ"لٌماسًئؿى
يقرٍأعميناحديثىوعف ـٍ عنوشيئنا،كل دكؽ،ماحد ثتي ًبصى :"ليسى أبي–حديًثوقاؿى ابفي اقاؿى كمى
اتـ (4)"-حى يحدٍّثي ككافى ًديث، الحى ًعيؼي كىكضى عنو، "كتبتي يقكؿ: ابنيو سمعىو كمىا اتـ كأبكحى ،

الٌركايًةعٍنو" بأحاديثًكبار،فامتنعىأبيمفى
األىكا.(5) عىًدٌم،فقاؿ:(6)زم كىعبدافي ،سأىلىويعنوابفي

 عىفأىًبيبىٍكرعىفالن ًبٌي ، ب اسو ابفعى بحديًث ييضعٍّفكنىوي سم ـى-"كانكا كى مىيًو عى م ىالم وي فقاؿ-صى .
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1474(،حديث153تىكىث رنا،)ص: يىسأؿي-رضيالليعنيما–،مفحديًثابًفعمرى الٌرجيؿي ايزاؿي قاؿ:"مى
 يكـى ٌتىيأتيى حى ًفيكىجًيًوميٍزعىةيلىٍحـ".كينظر:ابفحجر،فتحالبارم)الٌناسى ًةليسى (.كأقكؿ:3/339القيىامى

في"معرفة الحديث:"مسعكدىبفالٌربيعالقىارم"،كقاؿى أبانيعىيـاألصبيانٌيفي"الًحميًة"سٌمىصحابي  إف  ثـ 
( حابة" الر بي5/2535الص  ابف : كقيؿى عمرك بفي "مسعكدي الٌصحابة"(: "معرفًة= في البغكم  كأسندى ًع".

بيعةابفعىمرك5/407) (إلىابًففيمىيح،عفميكسىبفعيقبةى،عفالٌزىرٌمقاؿ:"مىسعكدبفعىمركبفرى
ابة") في"اإلصى جرى حى ابفي بىنيزيىرىة"،كقاؿى ميؼي بيعة9/190القىارمحى أٌنو:مىسعكدبفرى البىغكم  (:"كذكرى

في"تجريًدبفعى الٌذىبي  البقٌيةي:"مىسعكدبفعىمركالثٌقًفٌي"،قاؿى بنيزيىرة"،كقدسٌماه مركالقىاًرٌمحميؼي
( حابة" الص  اًء ترجمة2/74أسمى كاهو".828(، كسنده فيالسؤاؿ، ييركلعنو الثقفٌي ًبيعة بفرى "مىسعكد :

في"مجمًعالٌزكاًئد":"مىسعكدبفعمىر،بدكفً في"الكىبير"لمطبرانٌي.ك"المىٍجمىع"لمييثمٌي:كجاءى كاك.كجاءى
مكقةن، ميكقناكخي خي ًمؽ:"كخمىؽالشيءي معجمةو،مفخى بخاءو أٌنيا ميممةو،كالصكابي كجيو"،بحاءو "حتىيحمؽى

".ابفمنظكر،لسافالعىرب)ص: ًمؽكأىٍخمىؽًإٍخبلقناكاٍخمىٍكلىؽ:بىًميى بلقةن،كخى ميؽىخى  (.1246كخى
نىقدالمتًفعند(1 ىذامفقىبيًؿ نىعد  أٍف حديثو،كيمكفي بنكارًة ا عندىهحكمن (فىحٍكميوعمىالراكمبالترؾ،استمزـى

 اإلماـابفأبيحاتـ.
 .1292(،ترجمة8/282(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 (.4/131(ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)(3
 ،نفسالصفحة.سبؽذكرهمرجع(ابفأبيحاتـ،(4
 نفسالصفحة.المرجعالسابؽ.((5
6) ًبعىٍبدىافمٍفأىًؿاألىىكاز.كافى كاًليًقٌيالقىاًضيالمعركؼي م دالجى ("عبدالًلبفأىحمىدبفميكسىىبفًزياد،أبكميحى

 الًحٌجة ًذم آخرى تكًفيى كاألبكاب... ، المشايخى معى جى األىثبات، الحٌفاظ كثبلثمائىة".أحدى ست  سنًة ًمف
 .4908(،ترجمة11/16البغدادم،تاريخمدينةالٌسبلـ)
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لوأنا:"الكالءيًلمىفأىٍعتىؽ" :قمتي الٌشيخي
بإسناده"(1) الحديثى ساؽى مىى،كأبكيىعٍ(2)،فأكمأىبرأًسو،ثـ 

ًعيؼ" عنو،كيقكؿ:"ىكضى :"يركمعفعبًد(3)حد ثى حب افأكردىهفي"الثقات"،كأضاؼى ،كابفي
ًميفةىكغيريه" الكىارًثبفسىًعيد،كالبىصرٌييف.حد ثناعنوأبيكخى
قد(4) عىًدمأحاديثى لوابفي ،كساؽى
يدكعفالبىصًرٌيي قاؿ:"لوعفحم ادبفزى ـ  فييا،ث مم االييتابعكنىوعميو"اضطربى أحاديثي ،(5)فى

بقكٌم" "ليسى بقكلو: كصفىو "الًعمىؿ" في :(6)كالدارقطني  قاؿى "االستيعىاب" في البىٌر عبًد كىابفي ،
ًديث" الحى (7)"متركؾي ألًبييىٍعمىى،تكم ـًفيوابفي في"ديكاًفالٌضعىفاء"،كقاؿ:"شىيخه ،كترجمىوالٌذىبي 

عًفو،(8)عىًدم" ًبضى الييثمي  عمىقكًؿاليىيثىًمٌييقكؿ:"بٍؿىيكأسكىأي(9)كقاؿى األلباني  الشيخي ،كعٌمؽى
" االن  .(10)حى

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

كيحدٍّيى،اتًفؽىعمىتضعيًفو ،ىبكااذىعميوكمىكماالييتابعي،راتًبالمنكىثيضطربي ابفى لكف 
"مىترككنا" جعمىو قد حاتـ ًبو،أبي أخبرى كافى يىعمىى،كبحًديًثو،كلعٌمو أبك و شيخي ضٌعفو كمٌمٍف

ة.عىرٍيزيكأبً،كأبيو،حمفًالرٌعبدًوقكؿىقكليككافؽى،المكًصميٌ

  
                                                           

ركاهالشيخاففيمكاضعىمف"صًحيًحيما"،منياعندىالبخارٌم:فيكتابالص بلة،بابذكًرالبىيًع(1 (كالحديثي
)ص: المىسجد، في الًمنبًر عمى حديث123كالشراًء باب456(، ككتابالزكاة، مىكاًلي، عمى دىقىًة الص 

 الٌنًبٌي عائشةى1493(،حديث158،)ص:-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-أىزكاًج المؤمنيفى أٍـّ –،مفحديًث
الليعنيا،كمسمـفيكتابالًعتؽ،بابإٌنماالكىالءيًلمفأعتىؽ،)ص: ،3667حديث(،730-728رضيى

3668،3670،3672. 
 .1754(،ترجمة7/523كاًمؿ)(ينظر:ابفعىدم،ال(2
حديث47(أبكيىٍعمىىالمكًصًمٌي،المعجـ)ص:(3  .14(،عقبى
(.9/97ابفحٌباف،الثقات)((4
 (.7/524(ابفعدم،الكامؿ)(5
 .2190(،حديث11/154(الدارقطني،العمؿالكاردةفياألحاديثالنبكي ة)(6
7) معرفًة االستيعابفي البٌر، عبد ابف اب)( رقـ3/1394األصحى الث قىًفٌي عىمرك بف مىسعكد ترجمًة في ،)

(2387.) 
 .3628(،ترجمة344(الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:(8
 (.3/36(الييثمي،مجمىعالٌزكائد)(9

 (.1/446(األلباني،سمسمةاألحاديًثالٌصحيحة)(10
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 المبحث الثالث: 
 ألفاظ تدؿُّ عمى الرَّْمي بالَكِذب

 قولو في الراوي "كاَف َيكِذب":المطمب األوؿ: 
ٍدؽًنقيضيالكىًذبيكفيالمغًة:" أىٍخبىربالكىًذبً...اكىًذبنيىٍكًذبيكىذىبى،الصٍّ الرجؿي ،ككىذىبى

ا؛الخطمكضعًفيالكًذبىالعربيتمىاستعمىكقد أيضن وككنًفيييٍشبيووألىنٌفسيٌميالخطأيكذبنا أ
ٍدؽًضد بىالكىذًأىفٌكما،كابالصًٌضد  فًالصٍّ قاكاً  ـيالكاذبىألىف صديكالقىيةالنٌحيثمفٍاٍفتىرى يىٍعمى
"(1)"يعمـالكالميٍخًطئيكىًذبهيقكلوماأىفٌ اًنٌي: ٍرجى الجي قاؿ كفي"التعريفات" الخبرًكذبي. عدـي:

.(3()2)"لمكاقعمطابقتو

الذمىكفيذاد،تعمٌأنوذلؾكنحك،باذًكىفبلفأك،فبلفكذبى:ؾقكلًمفريالمتبادى"ك
ياأنٌالكمماتمفمنياشتؽييكماالكذبًكممةًفياألصؿيكافكلذلؾىس؛االنرؼعيعميواستقرى
عمىؿحمىتيأففاألصؿي،حكهكنىجريحوتىسياؽًفيأك،حكىاكنىكالتعديؿًالجرحًكتبًفيدتٍكرىإذا
.(4)"دعمٌالتٌ

                                                           

(.3840،3842(ينظر:ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:(1
(.183جيرجاني،التعريفات)ص:(ال(2
في"التنًكيؿ")ص(كقاؿ(3 كًذبنا:221-220المعممي  ظاىريهمخالفنالمكاقًعيككفي يككفي كٌؿخبرو (ميبٌينناأٌنوليسى

قرينةهتدافعي قريبنا،كىناؾى لمكاقًعاحتماالن ظاىرنافيخبلًؼالكاقًعمحتمبلن الخبري ايككفي مفالكًذبمى "ليسى
لممىعنىييفعمىالٌسكىاء؛كىالمجمىؿاٌلذملوذ عندىهمحتًمبلن الخبري تدٌبرالٌسامعيصارى إذا الٌظيكربحيثي لؾى

بالتدليًسال المعركؼى ًصبوفيالحىرب؛ككالتدليس،فإف  الميرىخ  يىجئ؛ككالكبلـً ـٍ العىمًؿبول ظىاًىرككقتي
الو فبلف"كييسٌميشيخن ًبالمزاًحإذايىبقىقكلو"قاؿى ؛كىكىذامفعيًرؼى ظاىرنافياالتصاؿ،بٍؿيىككفميحتمبلن

المىقصكدي إذىاكافى فييـمىٍفاليىعرؼذلؾى ٍفكافى ييًردبيىاظاىرىىاكا  ـٍ أٌنول اضركفى الحى يعرؼي مىزحبكممةو
ككمم الغىضب، فىمتاتي كىكىذا فيالمجمس؛ عمىأفيينٌبو تأًديبىو، أك التنًفيرعفالغيٌمكمبلطفتىو كقد-اتي

الكىاًقع".-مرتاإلشارةإلييا عمىفىرًضأٌنوكقعىفييامىايظيرمٍنوًخبلؼي
لمميخًطئأمغيًرالميتعٌمدأٌنوكىذب،إالأٌنو((4 أٍفييقاؿى فإٌنواليىحسفي كذلؾى األمري كتتٌمةالكبلـ:"كلٌماكافى

تنبييناعمى لىوذىلؾى ايىركيوكنفىىعنورٌبماقيؿى الفىوفيبعًضمى مىٍفخى ـى افإفمىفكىٌى أيضن ىأٌنوقىٌصر.كلذلؾى
يينفىىعنوالكىذب عفأٍف معأٌنوغىنيٌّ المتعٌمدفياإلخبىار-الكىًذبى مًؽالًل-أمالخطىأ ألٌنومفأبعًدخى

عنوالٌتعٌمدكالتٌعنو،فىيكإٌنما الٌنفيأٍفيىنفيى (.4/227لسافالمحٌدثيف)محمدسبلمة،قًصير".يريديبذلؾى
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شديدهكقكؿابفأبيحاتـفيالر يكذب"فيوطعفه بميغ،اكم"كافى بؿىكمف،كتجريحه
الجرحً أبيحاتـ،أشدٍّ ابًف عندى الجرًح مفمراتًب األخيرًة بالمرتبة حديثيو،كيمتحؽي ،فبلييكتبي

عفأفييستشيدى بو،فضبلن ،بؿىكمكضكعه،أكييحتج  باتٌفاؽ.كسيأتيأٌفالركاًةالذيفى كمطركحه
بإطبىاؽ.،أبيحاتـبالكذبكصفىيـابفي قٍدكانكاميكٌذًبيفى

 بفا رشْ ػػػػػػػبِ  بفِ  بِ ائِ ػػػػػػػػػالسَّ  ابفُ  وىو ،رِ ضْ النَّ  أبو ،(1)يّ بِ مْ الكَ  بِ ائِ السَّ  بف دالراوي األوؿ: "محمَّ 
 مةمَ سَ  خيوأَ  وعف ،يّ عبِ الشَّ  وعف ،ةاتَ بَ نُ  بف غبَ صْ أَ  وعف ،اـاذَ بَ  حالِ صَ  يبأ :فعَ  روى .(2)َعْبد ودّ 

 ،اؽسحَ إ بف دومحمَّ  ،ةمَ مَ سَ  بف ادوحمَّ  ،رمَ عْ ومَ  ،يجرَ جُ  وابفُ  ،يُّ ورِ الثّ  :وعنْ  روى .بائِ السّ  بفا
 ،سػػػػػونيُ  بف يسىوعِ  ،ارؾِ ػػػػػػػػػبالمُ  وابفُ  ،اشعيّ  بف ركْ بَ  وأبو ،ةَ ينَ يَ عُ  وابفُ  ،يـشَ وىُ  ،ةانَ عوَ  بوأو 
 بفا رصْ نَ  نا ،يأبِ  يثنِ حدَّ  ،حمفِ الرّ  عبدُ  نا ... لؾذَ  ؿيقوُ  يأبِ  سمعتُ  ،ديبَ عُ  اابنَ  دومحمَّ  ،ىعمَ ويَ 
 فَّ أ روفَ يَ  واكانُ  :قاؿَ  ،دالِ خَ  بف ةُ رّ قُ  نا ،يُّ عِ صمَ األ ثناحدَّ  :االقَ  ،يّ زِ روَ المَ  دبَ عْ مَ  بف افوسميمَ  ،يّ معَ 
.(4)"-بذِ كْ يَ  ييعن- (3)ؼُ رّْ زَ يُ  يَّ مبِ الكَ 

العىرب": في"لساًف رىؼىكجاءى دىنىا"زى :اإلسرىاع،: ٍرؼي  ،كالز  اٍنتىقىضى : يىٍزرىؼي ٍرحي الجي ًرؼى كزى
بعدالبيٍرء فيحديثو،كنيًكسى رىؼى عمىالخمسيف،كزى ر ؼى اًلد:بفقير ةىحًديثًكفي.جاكىزىىا:كزى خى

رٍّؼيالكمًبي كافى ًديثفيييزى لٍّؼيمثؿفيويىزيديأىم:الحى كفي"كامًؿ"ابًفعىًدٌم:.(5)"-أعمىـكالٌموي-ييزى
:يٌعًلؤلصمىقمتي،ؼىر تزىمبي الكىأف يركفىانكاكى:يقكؿيالدخىبفةقر سمعتي:قاؿى،يٌعًاألصمى"عىٍف

.(6)"ادةيىالزٍّ:قاؿ،يؼيزرًالتٌامى

أبيحاتـ.أٌمافيعيرًؼالمحدٍّثيففىًييًبمعنى"يىكًذب"كمافٌسرىاابفي،كذافيعيرًؼالٌمغكٌييف

 
                                                           

منيا:(1 ،كفيآخًرىاباءهمكىحدة،ىذهالنسبةيإلىقبائؿى برةٍمببفكىكى...(الكىمًبٌي:"بفتًحالكاًؼ،كسككًفالبلـً
لييـا اعة،كا   (.105-3/104مبىاب)الٌينظر:ابفاألثير،محم دبفالٌساًئب".نسبيبفقيضى

 (.9/178تيذيبالتيذيب)عىبدكٌد".ابفحجر،مف"((2
مف((3 ضبطتييا كذا مكسكرة، مشٌددة ميممةه راءه ثـ  مفتكحة، معجمةه زامه ثـ  التحتيًة، المثناًة بضـٌ رٍّؼ": "ييزى

(،كقدضبطياالدكتكرعبدالعزيزالعبدالمطيؼفي"ضكابًطالجرًحكالتعديؿ"1827"لسافالعرب")ص:
 !(:"يىٍزًرؼ"بفتًحالمثناًةالتحتيًة،ثـ سككًفالزام،ككسًرالراًءالميممة".155)ص:

 .1478(ترجمة271-7/270الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،((4
 .(1827(ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:(5
(.7/275(ينظر:ابفعدم،الكامؿ)(6
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 أقواؿ النقاِد في الراوي:  -

 عمىعكفىمجتمًالناسي:فقاؿيٌمبًالكىبًائًالس بفدمحم عفٍيبأسألتي":حمفًالر عبديقاؿى
اًتـأىبيكقىاؿىك،(1)"الحديثاىبيذىىك،وبًؿشتغىييالوحديثًترؾً ًفيومٍذىبيىذاالكىٍمًبي "البسًتٌي:حى
لـٍ:لزائدةىقيؿىكلٌما،(2)"وًفيكىصفًاإلغراؽًًإلىىٍحتىاجىييأىففمًريأظيىًفيوًالكىذبًحًككضك،يفًالدٍّ
امىفنسيتيرضةنمىرضتيمى:قكؿيىكىكايكمنوفسمعتيإليوؼيأختمًكنتي:قاؿى،؟يٌمبالكىعفمركتىال

سيت،نىكنتيمافحفظتيي فًيفًكاثيفنىفى-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-دمحم آؿىأتيتيفى،ظيحفىأكنتي
.(3)"وفتركتي،اشيئنىذابعدىعنؾىمركأالكاللًال:فقمتي

 عبديقاؿى،يٌمبًالكىعفمركيىفٍمىلًاجبنعى:قكؿيىمٌالثكرًسفيافىسمعتي:اببىحيبفيديزىكقاؿى
،وعنٍالركايةىقصدييىالكافى:قاؿى،يٌبًمٍلكىافعىمركيىم الثكرًإف :ولىكقمتي،يألبًوتيفذكرٍ:حمفًالرٌ
.(4)"وعنٍركايةنوكنىكيجعميرهحضىفٍمىويعمقيفى،ابنتعجٌحكايةنيحكًكيى

وقًبصدٍؼيأعرىأنا:قىاؿى،وعنٍركمتىؾىإنٌلوفقيؿى،يٌمبًالكىقكااتٌ"يقكؿ:الث ٍكرمٌسفيافيككافى
،(5)"بوكذًمفٍ اأيم الثكرً"ككافى ابفًعفٍالحصىأبيعفٍيعنٌثتيحد امى:ي مبًالكىالنىقاؿى:ؿكقيىضن
أبيو،(6)"هكًرٍتىفبل،بذًكىيكفىاسعب  عف سيميماف بف الميٍعتىمري كركل

(7)، أبيبفايثًلىكعف

                                                           

 ،نفسالصفحة.عسبؽذكرهمرج(ابفأبيحاتـ،(1
 (.2/264)يف(ابفحٌباف،المجركحً(2
 .(7/270(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
 المرجعالسابؽ.((4
5) الكامؿ)( )(7/275ابفعًدم، كفي"الجرحكالتعديؿ" رعةىعف2/36. زي أبىا سألتي الٌرحمف: عبدي "قاؿى :)

إملىعى اييقىٌكمحديثىو؟قاؿى ًمم  إذىاركايًةالثقاًتعٍفرجؿو :إٌنماذلؾى كلعنوالثكًرٌم،قاؿى رى :الكىمًبي  ٍمًرم،قمتي
بف محم دي نا ، سيفيافي نا نيعىيـ، أبك حد ثنا رعىة: زي أبك قاؿى ًفيو، ـي ييتكم  الكىمبي  ككافى العيمماء، ًفيو يتكم ـ ـٍ ل

ألًبي الثكرٌم،قاؿأبكمحٌمد:قمتي ـى الس اًئًبالكىٍمًبٌي،كتبىس  ثقةو مىامعنىىركايًةالثكرٌمعفالكىمبٌيكىكغيري
تكٍف ـٍ الركايةىعفالكىمبٌيعمىاإلنكاًركالتعٌجًب،فتعٌمقكاعٍنوركايتىوعنو،كل يىذكري الثكرم  :كافى عندىه؟فقاؿى

 ركايتيوعفالكىمبٌيقبكلىو".
 (.7/271)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(6
 (.7/270)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(7
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"(1)"يـمىسي يقكالف: كانىا ابىكذٌبالككفةًافىكىأن يما الكىحديأاف ،ٌي"بًمٍىما يقكؿ:يعرىزيبفديزييىككافى
،(2)"يٌئًبىسىاأنىيقكؿ:الكمبي سمعتي"

ا:" ميدًمىبفحمفًالرٌكعبدي،عيدسىبفاحيىيى،أٌما(3)"ائيًّبىسىككافىمبي الكىثناحد كيقكؿأيضن
تركيمىا(4)يٌمبًالكىعفرجؿوعفافثىيحدٍّال ذكرى "التاريًخ" في البخارم  ترجمىو كحيفى ،(5)إٌياه،

                                                           

 .(9/178ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((1
4/77العقيمي،الضعفاءالكبير)((2 مىفتكم ـبوكفىر،كقاؿى يتكٌمـًبشيءو الكىمًبي  (،"كقاؿأبكعىكىانة:سمعتي

أ إلينا جمسى ميًدم: ابفي كقاؿى ده. حى فىجى عنو فسألتيو كفىر، ثانيةن بو تكٌمـ لك أبيمرةن: عمىباًب رىٌم بكجي
يقكؿ: فقاؿ:سمعتيو رىيع، بفزي يىزيدى بذلؾى فحٌدثتي : قاؿى كاًفر، الكمبي  أف  فقاؿ:أشيدي عىمركابفالعىبلء،

 جبرائيؿى اذازىعـ؟قاؿ:سمعتيويقكؿ:كافى :فمى -،جاءىيكحيإلىالٌنبٌي-عميوالسبلـ-أشيديأن وكاًفر،قاؿى
النبٌي-كسٌمـصٌمىالليعمىيو ـى -صمىالليعمىيوكسمـ-،فقا أسمٍعويىقكؿىذا،كلكٌنيرأيتيويضربي ـٍ :أنال

لنا:سىبئٌي،أناسىبئٌي". مفالراًفضًة،عمىصدًره،كيقكؿي صنؼه عفرالعيقىيمٌي:"ىـٍ أبكجى االٌسبىًئٌية:فقاؿى أم 
حٌباففي 2/253"المجركحيف")أصحاًبعبًدالًلبفسىبىأ".كقاؿابفي ًإف  ال ذيفيىقيكليكفى مفأيكلىًئؾى (:"كافى

ٍفرىأىكاسى كرنا،كىا  ًمئٍتجى امي كىمى الس اعىةفىيممىؤىاعىدالن قياـً ن ويرىاجعًإلىىالد نيىاقبؿى يىميٍتكىا  ـٍ ميًّال حابىةقىاليكاأىًميرعى
ًفييىا".كفي" قكمنا(."7/277الكامؿ")الميؤمًنيفى أرى ـٍ ىذهاألىكاءىكٌميابقدىميفم يقكؿ"ديستي الشعًبي  ككافى

:ات ًؽىذهالس بىئيةفإنٍّي األعمشي قاؿى ن ماييسٌمكنىيـالكذ اًبيف".أحمؽىًمفىذهالس بىًئٌية،كى كا  الناسى  أدركتي
 (.7/277(ابفعدم،الكامؿ)(3
 (.7/271(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
5) ) ترؾى كذكرى ، الكىمًبي  الن ضر، أىبك بفالٌساًئب، "محم د األكلى: فيالمرًة سٌماه مرتىيف، البخارم  مو ترجى كقد

مدبفالٌسائببفًبسر يحيي،كابًفمىيًدملو، فيالثانية:ميحى الًل-بالسيف–كقاؿى بًد .سًمعىعىمركبفعى
ًمٌي،سمعىمنومحمديبف اؽ".الحىضرى .283،285،ترجمة(1/101ينظر:البخارم،التاريخالكبير)ًإسحى
" : قدقاؿى الرازٌم أبكحاتـ بفالٌسائببفًبٍشرككافى محٌمد آخرى فيمكضعو البخارم  .-بالشيف–ككتبى

الكىمًبيٌ كىك اؽ، بفإسحى محٌمد منو سًمعى الحىضرًمٌي، الًل ابفعبًد عىمرك ابفأبيحات"سمعى الجرح. ـ،
( )(7/271كالتعديؿ المساف حجر، ابف كفي: .7/15 ترجمة البخارٌم6548(، حجرى ابفي تبعى كقد .

الًل عبًد بف عٍمرك عٍف ًبٍشر، ابف "محٌمد قاؿ: ؛ مجيكالن كجعمو الثانية، في ترجمتو ًبنىحًك فترجمىو
بترجمةو، إسحاؽى.مجيكؿ،أفردىهالبخارم  اتـ،عىفأىبيوأٌنو:محم دالحضرىمٌي،كعٍنوابفي أًبيحى ابفي كذكرى

في حجرى جعمىوابفي إلىجٌده،فإٌنومحٌمدابفالٌسائًببفًبٍشر".ثـ  إسحاؽى بفالس ائبالكىمبٌينسبىوابفي
التجرًيدمف"المساف"،) ".كينظر:مقدمةتفؽ،محٌمدبفالٌساًئبالكىمًبيٌ،فقاؿ:"2423(،9/406قسـً

(.1/86ٌلمساف")"ا
ذكره البخارٌم فعؿى أبكحاتـ ذكرى ميممًة،كحيفى بسيفو ابف"بيسر" الثانيًة فيالترجمًة البخارم  سٌماه كقد

مكه. ترجى معجمة،ككذاصنعىالذيفى ذكرهبشيفو حجرى معجمة،كلٌماترجمىوابفي  بشيفو
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" في الد ارقطني  فىعؿى ا كالمختىًمؼ"،(1)"فيتركككالمىفاءعىالضٌكمثميمى "المؤتىًمًؼ ،ك"الًعمىؿ"،كى
،(4)"حديثوكتبيييكال،بثقةوليسىكفياآلخًرقاؿ:"،(3)فيمكضعوكالٌنسائيٌ،(2)ك"الس نىف" ابفي كقاؿى
.(5)يء"شبًليسىمىًعيف:"

أ حنبؿى ابفي ـي اإلما بحديثوكذكرى ييشتىغؿي ال "،(6)ن و يقكؿ: مىمةى سى بف حم ادي حٌدثناككافى
كىافى ،مبي الكى :،(7)"ًثقىةغيرىكىاللًكى اًني  الجكزجى أن و:"ال،(8)"طاقًسىابكذ "كقاؿى حٌبافى حؿ يىكرألابفي
اجيهًفيالكتبًذكري لو،(9)"ًبوفىكيؼاالحتجى عىًدٌمفساؽى ـ ،كأحاديثًمفتفسيراًتوابعضنأم اابفي وث

وعنثىكحد ...الحصىيأبًعفةنكخاص ةهصالحىأحاديثيالحديثًفمًذكرتيماغيريوكلقاؿ:"
سماعيؿي،مةىمىسىبفاديكحم ،ينةىيىعيبفيا ضكهكرى،الناسًثقاتًمفىـكغيري،يـشىكىي،اشعي بفاكا 

،يرمناكًيوفًفىاسعب ابفًعفالح،صىأبيعفركلإذاةفخاص الحديثًفياكأم ،!(10)بالتفسيرً
.(11)"وحديثيكتبيييعفاءالض بيفىافيمىبوكاشتيرى

                                                           

 .467(،ترجمة172الدارقطني،الٌضعىفاءالمترككيف)ص:((1
 (.5/229(،الٌسنىف)6/193(،الًعمؿ)4/2222الدارقطني،المؤتمؼكالمختًمؼ)((2
 .539(،ترجمة211الٌنسائي،الضعفاءكالمتركككف)ص:((3
 .(25/251المزم،تيذيبالكماؿ)((4
 (.7/271(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
 .39(،ترجمة55حكاؿالرجاؿ)ص:(الجكزجاني،أ(6
 (.2/264ابفحٌباف،المجركحيف)((7
8) الجكزجاني، مرجعسبؽذكره( 54)ص: ترجمة ،)37 كافى كأٌنو بفخالد، قٌرة ركايةى الجيكزجاًني  كذكرى ،

فيالحديث ٌرؼي "إلى"الٌتذريؼ".ييزى "إلى"ييذ رٍّؼ"،ك"الٌتزريؼي رٍّؼي تصٌحفٍت:"ييزى  .لكف 
 (.2/264ابفحٌباف،المجركحيف)((9

10)): فيو؟قىاؿى الٌنظري :يىحؿ  :كىًذب،قمتي ٍنبىؿعىفتىٍفًسيرالكىمًبٌي،فىقىاؿى أىحمدىبفحى أحمديبفزيىىير:"سىألتي "كقاؿى
 عىب اس،كالى ابفى يرى ـٍ اًلحل اًلحعىفابًفعىب اسالتٌفًسير،كأبكصى ًحٌباف:"يىرًكمعىفأًبيصى ابفي ".كقاؿى الى

حٌبافيقكؿ:"سًمعى ابفي عمؽى ٍرؼ".ثـ  بعدىالحى ٍرؼى الحى اًلحًإال  ...فىمٍفًمنوشىيئناكىالسًمعالكىٍمًبٌيًمفأبيصى
 كحفظيىا الٌسنفى تٌتبعى الًل كبلـً تىفًسيرى عرىؼى فقٍد كىعبل-كأحكمىيىا اللي-جؿ  كأغنىاه عىفالكٍمًبٌي-تىعالى–،

 (.264-2/263مجركحيف)الابفحٌباف،كذىًكيو".
 (.7/282م،الكامؿ)(ابفعدً(11
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" في"التاًريخ": الٌذىبي  باألى،(1)الت ٍفسيرصاحبيكقاؿى ـى اٌتًي الكذبكخىكقًد ،ضفكالر يف:
عمىضٍعفً ،مىةي،العىبلكفي"الٌسير":"،(2)"وًكىكآيةهًفيالت ٍفسير،كاسعيالًعمـً .الميفىٌسرياألىٍخبىاًرم 

،إالأٌنواألىنسىاًب،ًفيارىٍأسناأىيضنكافى تيـهميأٌمافي"التقريًب"فقاؿ:"،(3)"يثالحدًمتركؾيشيعيٌّ
"متركؾه،(4)"ضفٍبالرٌيىمًكري،بالكذىبً : يني  الحكى الشيخي ييع،كقاؿى ال ساقطةه كنسختو بشيءو تد 

.(6)"بعيفكأرىت سًسنةىماتى"،(5)منيا"

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

يف:الكىذب كى باألىخى باعتراًفو،كالٌرٍفضمىجركحه كٌذابه ييزىسىبىًئيٌّ فيالحديثًرٍّ،كافى كفيالتفسيًر،ؼي
اًلحمىكضكعهحديثيوعف،كذلؾ عمىترًكو،أبيصى القكؿي أبكحاتـ:،كتكًذيبو،اجتمعى اقاؿى فكمى

ابًفأبيحاتـ،"الحديثاىبيذىىك،وبًؿشتغىييالوحديثًترؾًعمىعكفىمجتمًالناسي" تفسيرى ـ إف  ث
ٍمع. "بالكذًبجاءىمكافقناًلمجى ٌرؼي لقكًليـ"ييزى

                                                           

،كالأشبىعىمنو.كبعده7/282كفي"الكامًؿ")((1 أطكؿى تفسيره ألىحدو بالتفسيًركليسى معركؼه (قاؿ:"كىكرجؿه
فيميقاًتؿمفالمذىاىًبال اًقيؿى ؿعمىميقاًتؿلمى ييفض  الكىمبي  ميقىاًتؿبفسيميمىافإالأف  الذىبي  ٌرديئة".كعٌمؽى

ًفي3/960في"تاريخاإلسبلـ") ليسى ًفيالمائًةالثانيًة،كمفالذيفى فىس ركاالقرآفى الذيفى :يىعنيًمفى ("قيمتي
في اآلىماٌلذمنزؿى ك"تفسيري مىشيكر، " "تفًسيره "كلو قاؿ: كفي"طبقاتالمفٌسريف" سكىلقكلًيـ". تفسيًرًىـ

بأعيىاًني  (.2/149ـ"،ك"نىاسخالقرآًفكمنسكخو".الداككدم،طبقاتالمفٌسريف)أقكاـو
379(،ترجمة3/960الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((2 أىتعىٌجبي قاؿ:"أنا شيعبةىركلعنو،ثـ  أف  الذىبي  .كذكرى

( الكامًؿ ابفعدم، كفي: التىاًلؼ"!. يرًكمعىفًمثؿىذا كيؼى ٌريو كتحى شيعبةى ،7/282مٍف الثكًرم  أف  :)
حٌباففي"المىجركحيف") ابفي (:"يركمعنوي2/262كشعبةىقىٍدحد ثاعٍنوبالشيًءاليسيًرغيًرالميسنىد"،كقاؿى

ييعرؼ،كىكاٌلذمكن اهعىًطي ةالعىٍكًفٌيأىبىا الٌثكرٌم،كمحٌمدابفًإسحاؽ،كيقيكالف:حٌدثنىاأبيكالن ضرحٌتىالى
يىقكؿ:حٌدثًنيأبكسىعيدسىًعيد،ك ٍدًرٌم".كافى  ييريديًبًوالكىٍمًبٌيفيتكىىميكفأىٌنوأرادىأبىاسىعيدالخي

 .111(،ترجمة6/248أعبلـالنببلء)(الٌذىبي،سير(3
 .5901(،ترجمة479(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(4
5 حٌقؽ( اج، الحج  بف مسمـ صحيًح عمى الٌديبىاج السيكطٌي، الحكينٌي( إسحاؽى أبك عميو: كعٌمؽى أصمىو

 (.3(،حاشية)5/353)
 .5901(،ترجمة479(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(6
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 ،رمِ تَ عْ المُ  بف نصورمَ  :فعَ  وىرَ  ّي.كوفِ  ،(2)افحَّ الطَّ . (1)يّ فِ عْ الجُ  الؿىِ  بف ىمّ عَ مُ الراوي الثاني: "
 ،برْ ػػػػػػػحَ  بف الـِ ػػػػػػػػػػػػػػالسَّ  عبدُ  :وعنْ  وىرَ  .اشيَّ عَ  يأبِ  بف افبَ أو  ،يؿقِ عَ  بف دمحمَّ  بف اللِ  وعبدِ 
 .لؾذَ  يقوؿُ  يأبِ  سمعتُ  ،ازيّ لرّ ا افمَ يَ  بف والييثـُ  ،ونَس يُ  بف حمدُ أو  ،محةطَ  بف ادحمَّ  بف رومْ وعَ 
 يوعمَ  عرُض يُ  اوكيعً  رأيتُ  يقوؿُ  اقدالنّ  دمحمَّ  بف مروعَ  سمعتُ  :قاؿَ  يأبِ  نا ،حمفالرّ  عبدُ  نا
 الكذبُ ": -ميوعَ  اللِ  رضوافُ  -ديؽالصّ  بكر أبو قاؿَ  :قوؿيَ  ؿَ فجعَ  ،الؿىِ  بف ىمّ عَ مُ لِ  حاديثُ أ
 .(3)"بكذِ يَ  كافَ  ونَّ أبِ  ُض رّ عَ يُ  :دُ محمَّ  أبوقاَؿ  ."افيمَ لإلِ  بٌ جانِ مُ 

                                                           

،كسككًفالعيًفالميممًة،كفيآخًرىاالفىاء،ىذهالٌنسبةيإلىالقىبيمةً((1 الجيـً ٍعًفٌي:"بضٍـّ ٍعًفيابفالجي ،كىيجي
كفىدىعمىالٌنبٌيحًفمىذٍسىٍعدالعىشيرًة،كىكمً اٌلتي-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-ج،ككافى ٍعفةًفياألياـً فيكٍفًدجي
 الٌنبٌي فييىا كسٌمـ-تيكًفيى عميو األنساب)-صٌمىاللي الٌسمعاني، تبعنا4/67-68". السمعاني  قاؿى كذا .)

( عًفٌيبفسىعدالعىشيرة:كىك2259(،ترجمة2/543البًفأبيحاتـفإٌنوقاؿفي"الجرحكالتعديؿ" :"جي
فىدىعمىالٌنبٌي كى ٍذًحجككافى -صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-مفمى فيياالٌنبي  اٌلتيتكفيى عًفٌيفياألياـً -فيكٍفًدجي

كسٌمـ عمىيو اللي "االستيعاًب"-صٌمى في البٌر عبد ابفي ىذا عمى كتبعيما ذلؾ". يقكؿي أًبي سمعتي
فيمطبكًع"االستيعاب"(،كقد1/278) عفأبيو".ككقعىتصحيؼه اتـ...كذاقاؿى أًبيحى قاؿ:"ذكرهابفي

المحقؽعميمحٌمدالبجاكم:"فيدحجفة،كالمثبتمفـ،ك"أيسدالغىابىة". فيو:"كٍفدحيٍجؼ"،كقاؿى فجاءى
اقاؿ.ككقعىعندىاب عنو"جعفٌي"،كىكفقمت:اٌلذمكقعىفي"أيسدالغىابًة:"جيٍعؼ"الكمى ًفأبيحاتـكقدنقؿى
األىثيرفي" ابفي كىىـ؛فقاؿى فإٌفىناؾى ،(1/545أسًدالغىابىة")الٌصكاب.كعمىىأٌمحاؿو كبلـى أٍفساؽى بعدى

ٍعًفٌي جى ايقكليوعاًلـ،فإف  ،كلعٌموخطاهطباعٌي،–ابًفأبيحاتـ:"كىىذاًمفأغرًبمى كذاضبطيابفتًحالجيـً
 الالفتحفإف  نقمياعنوبالضـٌ حجرى الن ًبٌيبفسىا-ابفى قبؿى ـى-ٍعدالعىًشيرةماتى -صٌمىالم ويعميوكسٌم ًبدىىرو

طىكيؿ؛ الٌنًبي  مىفصًحبى بعضى كسمىـى-فإف  ٌمىالٌمويعميًو عمىًمٍفجٍعًفٌيبينىو-صى يزيدي ا جعًفٌيمى كبيفى
ٍفدعشرًةآبىاء،كاٌلذمأظٌنو -بسككًفالفاء–أىن ويرىأىلكى أف  منسكبًإلىىجيٍعؼ،فظف  رجؿو عًفي،فظٌنواسـى جي

جي أف  ـى عًفيًّازيدىتالياءيفيولمٌنسبة،كلكعم جي ٍعفناىكاالسـ،كأف  الٌنًبٌيجي صٌمى-ٍعفيًّاىكاالسـ،كأن وقبؿى
كسمىـى ابينا".-الٌمويعميًو يجعموصحى ـٍ )كقاؿىل في"اإلصابة" أبي2/139الحافظي ابًف كبلـى نقؿى أٍف بعدى )

ابًفاألىثير،قاؿ:" تعقيبى يتعقبوعميو.ثـ  ـٍ عبًدالبٌر،كل اٌلذمأظن وأن ورىألفيحاتـ،الذمتًبعىوفيوابفي
جي ٍفدى الجيـ–ٍعًفيٌالمىغازمكى جرٍتع-بضٍـّ كمىا ٍذًحج، مفمى العىًشيرة بأسماًءبفسىعد ادتييـمفتراًجمًيـ

فىد منيـ،فكأٌنوتخٌيؿأن وكى فىدى مىفكى أسماءى يذكركفى الفاء-القىبائؿ،ثـ  ٍعًفٌيبف-بفتًح جي لومٍنوأف  فخرجى
عمىأبي الكىافد،كالٌمكـي القبيمًةاسـى كاسـى فعبلن االسـى كذلؾ،ألٌنوصٌيرى سىٍعدالعىًشيرةىكالكىافد،كليسى عمرى

عبًدالبرٌ– اتـ-يعنيابفى عمىابًفأبيحى ."فيىذاأشد مفالٌمكـً
2 ٌب".(( الحى في يىطحى كاٌلذم ى الر حى صاحبي الٌنكف. ا آخرىمى في متيف، الميمى كالحاًء الطاًء، "بفتًح اف: الط ح 

 (.4/51الٌسمعاني،األنساب)
 .1529ترجمة(،332-8/331)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((3
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 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

بإطبىاؽ كٌذابنا يككفي الراكميكادي "،كىذا بأن و: في"الميغًني" الذىبي  اعكىض كىذ ابهفقاؿى
حجرابنقؿىك،(1)"ًباتٍّفىاؽ ًكيعالميبارؾابفيقىاؿى،(2)يبوتكذًعمىقادًالنٌؽىااتففي ،اًعٍندىنى":لكى كىكشىيخه
مىريىـأىبيٍبفنيكحًعصمىة،أىبك

عي،(3) عيكمايىضى ،(4)"ميعىم ىيىضى نىاًفسٌي:الطٌدىمحم بفي عمكقاؿى
ف ،بلؿىًبفىعمٌمياينىتىأ:يقكؿاحًالجر بفىككيعىسمعتي" ـ قاؿىتب،كيصحٍّأفمًلىوكتبىكا  تظيرىث

،(5)"يءبشىنوعثىحدٍّنيأفٍرينقدًماأشياءي عيدسىبفىحيىيىرأيتيامى":يقكؿيٌدينالمىبفعمي ككافى
ـىا ك،بلؿىًبفىمٌعىميالٌإالكذبًبًاحدنأحيصرٍّيي قاؿى،(7)"بافكذًايىانىكىيمان إف؛(6)حيىيىىبًأبفبراىي

يحجًنىيأبًابفًحديثًبعضًفيافح الطٌىمعمٌعفةىينىيىعيبفسفيافىثتيحد ":مٌيرًبىالزٌأبكأحمىد
معابًفعييىينةىفىسمػػػػػػػكق.! (8)"ؿقتىييفأإلىىذاصاحبًأحكجىامى":فقاؿ أبكنيعيـ:"كنتي عىػػػػػػػػػػػػػػػاؿى

عييىينىة:ياأبىانيعىٍيـيٍكًذب" ليابفي ميعم ىبفًىبلؿييحدٍّثفقاؿى
فىرىماهالسفيىانىافبالكًذب"،(9)

(10)،
كر محم اسيالعب كل الدكرًبف يىمٌد بفًعف فيو:عيفىمىحيى ًبشيء"قكلىو :،"ليسى قاؿى كمرةن

،(11)"كذ اب" (12)"ابكذ ،بثقةوليسى"كثالثةن: عىٍنويىحيىىيىقكؿكافىك. المعري": ،بالكىًذبيفىكفًًمفى
                                                           

 .6362(،ترجمة2/316الٌذىبي،المغنيفيالضعفاء)((1
 .6807(،ترجمة541ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((2
3) في( يكٍف ـٍ ل مناكير، يركمأحاديثى أحمدي: قاؿى مىٍرك. "قاًضي ًزٌم: المىركى ًعصمىة أبك مىريىـ أًبي بف "نيكح

شدينداعمىالجى أبكزرعىة:الحديًثبذىاؾ،كافى اتـ:مىتركؾالحديث،بينىماقاؿى أبكحى يمٌيًةكالٌردعمىييـ،كقاؿى
الحديث".ينظر:ابفأبيحاتـ، .2210(،ترجمة8/484)مرجعتقدـذكرهضعيؼي

 .1727(،ترجمة7/396البخارم،التاريخالكبير)((4
 (.8/331)مرجعتقدـذكرهابفأبيحاتـ،((5
بف1/19لجرحكالتعديؿ")ففي"تقدمًةا((6 ـى بفأنىسعٍفإبراىي مالؾى (:"قاؿيىحيىبفسىًعيدالقط اف:سألتي

ديثوي".كىكاٌلذميىركم حى الن اسي أحمدي:"ترؾى ـي اإلما :ال،كالثقةنفيًدينو".كقاؿى ثقةن؟قاؿى أبييىحيىأكافى
فيقكؿ:حد ثًنيمىٍفالأىت ًيـ،ماتى كمائىة".ينظر:الذىبي،تاريخاإًلسبلـعنوالشافعي  انيفى كثمى سنةىأربعو

(4/805.) 
 .1727(،ترجمة7/396التاريخالكبير)(البخارم،(7
عييىينىة:"مىاأحكىجو8/100كفي:ابفعدم،الكاًمؿ)(،8/331ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((8 ابفي (قاؿى

عينقو".  أفتيضرىبى
 ،نفسالصفحة.ابؽالمرجعالس((9

 (.4/152الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((10
 .3525(،ترجمة1/377،)1783(،ترجمة1/230(محمدعثماف،مكسكعةتاريخيحيىبفمىعيف)(11
 (.8/331،الجرحكالتعديؿ)حاتـابفأبي((12
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كى،(1)"يثدًالحىكىكىضعً كتابهمديىفيكقعىيقكؿيأسامةىأباسمعتي"نىًافسٌي:الطدمحم بفي عمقاؿى
أحمدي،(2)"فيووبًفرميتي،رسجييىنكركالت ،ىبلؿبفًىعمٌملم انيٌ،(3)كقاؿى :(5)كالٌنسائيٌ،(4)كالجكزىجى

أحمدي:""كٌذاب" :"تىرككه"،(6)"بكذًومكضكعه،حديثيالحديثًمتركؾيكزادى البخارم  سئؿىك،(7)كقاؿى
كافىمى،وعنٍةىعىرٍأبكزي ـييىا قاؿ:عمىنق قىاؿ،(8)"بذًالكى"يو؟ داكدأىبىاسألت":جرمٌاآلىعيبىيدأىبيككى
نٍ الن سائي ،(9)"كفمأميكال،ثقةوغير":فقاؿ،وعى كمرةن:،"يثدًالحىكؾمتري:"(11)كاألىزًدمٌ،(10)كقاؿى
:"كقاؿى،(12)"ديثالحىضعييى" اب،(13)"بكذًيى الد ارقطني  كقاؿى حب اف:"كافى عىفالمكضكعاتًركميًفي

كافى،يٍكتبالىاأيمٍّيًّككافى،ًثقىاتأىقكاـو ـيالت شىي عًًفياغالينكى ابىيٍشت م ى-الم وًرىسكؿًأىصحى الم ويصى
م ـىعميوً سى كىايةيتحؿ الى-كى اؿعنويالرٍّ ًديثوًكتىابىةكالىًبحى ساؽى،(14)"ج بالت عىًجيىةعمىًإال حى ابفي

قاؿ: ـ  ث أحاديثى ىاأسانيدياإم هأذكرٍلـٍكالذم،ذكرتيكالذم،ذكرتيامىغير"كلىوعدٌملوبعضى
مٌمكضكعةه في،(15)"الحديثيضعيفمىعدادًفيكىكا،جدناألمرًفيٌبىيامتكنياكا  كىكصفوالذىبي 

.(17)كقاؿفي"الكاشؼ":"كذ بكه"،(16)"ديثالحىيضعيفٍم مً"ديكاًفالٌضعفاء"بأن و:"

                                                           

(.8/100(ابفعدم،الكامؿ)(1
 (.8/331ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
 .1192(،ترجمة1/510حمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ)أ((3
 .55(،ترجمة60الجكزجاني،أحكاؿالرجاؿ)ص:((4
 (.10/240ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((5
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((6
 (.2/165.كالتاريخالصغير)1727(،ترجمة7/396البخارم،التاريخالكبير)((7
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكرهبيحاتـ،ابفأ((8
(،كلـأعثرعميوفي"سؤاالتاآلجرٌمألبيداكد".28/299المزم،تيذيبالكماؿ)((9

 .588(،ترجمة226الٌنسائي،كتابالضعفاءكالمترككيف)ص:((10
 .(10/241ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((11
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((12
 .505(،ترجمة358،الضعفاءكالمىتركككف)ص:(الدارقطني(13
 .1045(،ترجمة2/350المجركًحيف)(ابفحٌباف،(14
 (.8/102ابفعدم،الكامؿ)((15
 .4200(،ترجمة394الذىبي،ديكافالٌضعفىاء)ص:((16
الكاشؼ)((17 ترجمة2/282الذىبي، مغمطى.5565(، فيوعند: الٌنقاًد مفأقكاًؿ كماًؿإام،كينظرالمزيدي

 (.10/240(،ابفحجر،تيذيبالتيذيب)11/297تيذيًبالكىماؿ)
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 :والمقارنُة بيَف حكـِ ابِف أبي حاتـ وأحكاـِ غيره مف النُّقاد ،خالصُة القوِؿ في الراوي

أن  يتضحي سبؽى بًإطبىاؽوكمما عمى،مكذ به النقادي اتفؽى قد حجر ابفي الحافظي كقاؿى
يكذب"،تكذيبو أبيحاتـ"كافى ابفي اقىاالك،كقاؿى كمى كـ.،األمري ألبيوفيوحي كليسى

 
 المطمب الثاني: قولو في الرَّاوي: "كاَف َضاالِّ ُمبتِدًعا ُمَموًّْىا ُمَمْخِرًقا":

" العىرب: لغًة تىًضؿ ،ادكالر شالييدىلضد :كالض بللةيالض بلؿيكفي مىٍمتى المغةي،ضى ىذه
ؿ ضىبلالنك،يحةصًالفى تىضى ًمٍمتى .(1)"رىجيؿهضاؿٌّة...كمنوضىبللكضى

كبدأىهأىنشأىه:كاٍبتىدىعىوابىٍدعنيىٍبدىعيوالشيءىبدىعك" دىثي:كالًبٍدعةي... مف،الحى اٍبتيًدعى كما
ميٍحدىثة:يتكٍّابفالسٍّ.اإًلكماؿالدٍّيًفبعدى خبلؼًفيكافىمايف،بلؿوضىٍدعةيبًكيقاؿ:،الًبٍدعةيكؿ 

ًيزٌفيىككى،-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-وكرسكليوبًللياأىمرىامى ٍـّحى .(2)"اركاإًلنكىالٌذ

إذاباًطمىوبلفهفيمىك هىدٍكقى.ميمىكٍّه:لمميخاًدعًيؿىقًوكمنٍ،يسيالتمبًكىك،كميمىكٍّه:"مفالٌتٍمًكيو
ي نو .(3)"ؽٌالحىصكرةًفياهكأىرىزى

ٍيؿي بالضـٌ:الجى ٍرؽي ٍمؽك"الخي ٍرقنافيكأىٍخرىؽ،كالحي خي ريؽى بً ،كخى ًرؽى جىالش كخى ،ومىيًيءيىٍخرىؽي
ر ؽ رىؽ،بالكذًفمًالتخم ؽفيلغةه:كالتخى ر قوالكذبىكخى ر قىوكتىخى ٍخًتراؽياالك،اٍختمىؽ:كم وكخى

كاحد كاالٍفًتراءي كاالٍخًتراصي مؽى،كاالٍخًتبلؽي رىقياكاخٍكاٍختىمىقيالكممةىكيقاؿخى اٍبتدىعيارقىتىاكخى ياإذا
الكذبى،اكذبن ر ؽ م قوكتىخى (4)"كتىخى يككفى أٍف إٌما "ميمىٍخًرؽ": بكصًفو حاتـ أبي ابًف مرادي فيككفي .

أحمقنا كذابنامفتًرينا.،جاىبلن أكيككفى

بأن و:"كافى كصفىوالرجؿى فإف  االًّكبأٌمحاؿو ىناميميمىكٍّميبتًدعناضى طىعفه ٍخًرقنا"فيوالرىيبى مى
الذمجعموينعتيوبيذاالكىصؼ،شىًديد السببى بميغ؛مفٌسر.كلعؿ  المذاىب،كتجريحه ،ىكاختبلؼي

ذلؾ،كاٌتياموببعًضالًبدىع فقط.،كسيأتيبيافي كاحدو يقٍمياإالفيراكو ـٍ إٌنول ـ  ث

                                                           

 .(2601ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:((1
 (.230-229)ص:لمرجعالسابؽا(ينظر:(2
 (.4303)ص:لمرجعالسابؽا((3
 (.1142،1143)ص:مرجعسبؽذكره(،ابفمنظكر،2/172(ينظر:ابففارس،معجـمقاييسالمغة)(4
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" في:  رَأيُتو َقدُمَمْخِرًقا.ًىاُمَموّْ ا عً دِ بتَ  مُ االِّ ضَ  فَ كااأَلْصَبَياِنّي.  َخَمؼ بفِ  َداودفىقاؿى
 فحمؿَ  -اللُ  رحموُ - أبي وأّما ،مقاَلَتوُ  َيْرضَيا َفمـْ  ُزْرَعةَ  وأبي ،أِلبي وحكيُتو ،كالَمو وسمعتُ 

 ،ثِ لمحدي طمِبيـ بكثرةِ  وعاَبُيـ وذمَُّيـ الحديثِ  أىؿَ  وقصدَ  البيوع". "كتابَ  ُيسمّْيوِ  لو كتاًبا ِإليو
 .(1)ورقة" خمسيفَ  نحو في عميوِ  الردّْ  في كتاًبا أبي فأخرجَ  ،ذلؾ في ورحمِتيـ

ترجمًتو في حاتـ أبي ابفي قاؿى ىذه،كذلؾى عمى تعميًقو في اًنٌي اليىمى المعٌمًمٌي كقاؿى
"ىذه ًميٌبفداكديىكالرجؿىىذاأف ييظىف كقد،)ـ(ًفيليستٍالترجمةيالترجمىة: مؼخىبفعى
ـياألىصبىيىاًنيٌ حاتـأًبيابفيذكرىهكقدٍ:"الًميزاف"لسافًمفترجمىًتوفيلكفٍ-الٌظاًىرأىؿًإما

نظىًميٌإسحاؽىعفركل:قاؿفإن وترجمًتوفيفأجادى لمشاًفعيٌكتفٌقو،المحدًٍّثيفًمفكجماعةو،الحى
ـ ،-تعىالىالليرحموي- عففيياشذ كتبناذلؾىعمىالًفقوفيكأل ؼى،القياسىكنفىى،ذلؾىترؾىث

رىهيطريقةنكابتدعى،السمىؼ كنقًموركايىًتوفيصدكؽهذلؾىمعكىكعميياالعمـًأىؿًأكثريىىجى
طريؽًكأبعدىىا،اآلرىاءأضعؼيرٍأيىوأف إالٌ،كاعتقىاًده ىذهكليستٍ."شذكذناكأكثرىىا،الًفقوًمف
ـي،فالليعندىنااٌلمذىيفاألىصمىيففيالبابًىذاًمفغيًرىافيكال،لترجمةًاىذهفيالعبارةي أعم
ككاكقدٍ،(8/369)بغدىاد""تاريخًفيترجمةهكلداكدى ٌراقيو،دىاكدعفداكدىكٌراؽعفشيئناحى ىكككى
.(2)(2/290)يزاف"الم"لسافًفيترجمتيو،الٌدارقطًني ضع فوي،شىاًكربفاللًعبدًبفالحسيفي

ككا ـيعميوعابىياأخرىلكممةنداكدىعفكحى سحاؽي،أحمدياإلما بفاكمحم د،رىاىيكيىوبفكا 
ٍرعىةكأبك،يىحيى اأرىاهكالاألئٌمة.ًمفكغيريىـ،زي ٍنحىىإالًٌبيانىحى فٍ،البخارمٌمى ييحًسفلـٍكا 
الحديًثطمبًكثرةىذىم وكأم ا.(3)-الميستعىافكاللي-البخارمٌبقصةًشىبييةهكقٌصتيو،التعبيرى

                                                           

انٌي.1880(،ترجمة3/410(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1  .معالحاشيًةفىًفييىاتعميؽيالشيًخالميعمٍّمٌياليىمى
عف–الحسىيفبفعبًدالًلبفشىاًكرالٌسمٍرقىٍنًدٌم:"كثٌقىواإلدًريسٌي،كضع فىوالٌدارقطنٌي".((2 حجرى ابفي كذانقؿى

( (1/539"الًميزاف" ترجمة الحديًث،2015، كثيرى ثقةن فاضبلن كافى اإلدًريًسٌي: قاؿى حجر: قاؿابفي ثـ  ،
سنةى المينىاًدم:تيكًفيى ابفي الٌركىاية.قاؿى سفى لدٌمًمف"لسىاف283حى المعتمدًة ".كمكضعيترجمًتوفيالطبعًة

 .2549(،ترجمة3/175الًميزاف")
البخارٌم((3 أم اقصةياإلماـً الميعممي  إليياالشيخي فًييمسألةيرىٍميمحٌمدبفيىحيى-رحميمىاالل–التيأشارى

المفظىبالقرآًفمىخمكؽ،فىًفي"مقدمًةالفىٍتح") إف  اًمدبفالش ٍرًقي1/515الٌذىمٌيإٌياهبأن وقدقاؿى أىبكحى (:"قاؿى
كبل القرآفي بفيىحيىالذ ىًمٌييقكؿي محم دى فييكسمعتي لفًظيبالقرآًفمخميكؽه الًلغىيرمخميكؽ،كمىفزعـى ـي

مجًمسوًإال فاٌتًيمكهفإن وياليحضري م دبفًإسماًعيؿى بعدىىىذىاًإلىىميحى مٍفذىبى ييكىٌمـ،كى الس،كالى مبتًدعهكالييجى
أبيحاتـفيترجمةً ابفي الٌذىمٌي،كقاؿى عمىمٍذىًبو".كذاقاؿى الًلالبخارٌمفي"الجرحمىفكافى أبيعبًد

ٍرعىةى،1086(،ترجمة7/191كالتعديؿ") مسيف...سًمعىمٍنوأًبيكأبكزي سنةىمائىتيفكخى عمىييـالٌرم  ـى :"قًد
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لفظىوًبالقرآفً عندىىـأف  يىحيىالٌنيسابكًرٌمأن وأظيرى بفي امحم دي إليًيمى ترىكىاحديثىوعندىماكتبى مىخمكؽ".ثـ 
رعىة،كمحٌمدبفيحيى،كغيرىـ،لوًلممقالًةالتينيًسبىٍتإليو.بيدى عفترًؾأبيو،كأبيزي أبيحاتـيخبري فابفي
مسمـفي"تاريًخمدينًة فيترجمًةاإلماـً عفشيًخوفيحكيالخطيبي ،كييناًضؿي يينافحي مسممناظؿ  ـى اإلما أف 

( ميس15/121الٌسبلـ" محٌمدبفيىحيى(:"كافى بينىوكبيفى ا مى البخارٌم،حتىأكحىشى عٍف ييناًضؿي ا ًمـأيضن
 استكطفى لم ا يقكؿ: اًفظ، بفيىعقيكبالحى محٌمد الًل إلىأبيعبًد بسنىًده ركلالخطيبي ثـ  ًبسًبًبو؛ الذ ىًمٌي

اًجاال ج  ـيبفالحى مسًم البخارٌمنىيسىابكر،أكثرى محم دبفيىحيىمحٌمديبفإسماعيؿى إليو،فمم اكقعىبيفى ختبلؼى
ًمف كخرجى ، حٌتىىيًجرى إلىيو ًمفاالختبلًؼ الن اسى كمنىعى ميو، كنىادىلعى المفًظ فيمسألًة كقعى مىا ارٌم كالبخى

يىتخٌمؼعٍفزيارًتو،فأٍنًييى ـٍ ميسمـفإن ول الٌناسغيرى الًمحنىة،قطىعىوأكثري إلىمحٌمدبفنىيسابيكرفيًتمؾى
يرجٍع ـٍ جاًزكل بالعراًؽكالحى عمىذىلؾى اًجعمىمذىًبوقديمناكحديثنا،كأن وعكتبى بفالحج  ـى ميسم يىحيىأف 
أٍف لىو فبليىحؿ  بالمفًظ قاؿى ٍف مى أاٌل مجمًسو: فيآخًر قاؿى بفيىحيى، د مجمًسمحم  يكـي كافى فمم ا عٍنو،

مجمسىنىا،فأخذى ايحضرى مى مفمجمًسو،كجمعىكؿ  عمىرؤكًسالٌناسكخرجى ًتوكقاـى عمامى ميسمـالرداءىفكؽى
الكىحشةي،كتخٌمؼ إلىباًبمحٌمدابفيىحيى،فاستحكىمىٍتبذلؾى ًبوعمىظيًرحم اؿو منوكبعثى كتبى كافى

بياا ىذهالمقالةىالتيريميى فإف  ًتو".كعمىأٌمحاؿو ماكانٍتإالحسدنالو،أكعٍنوكعٍفزيارى البخارم  ـي إلما
في"مقدمًةالفىٍتح") حجرى ابفي فى عنو؛فىعنكى بىيف516-1/514تعٌمدنالسكًءالفىيـً قعبىينوكى (،قاؿ:"ذٍكرمىاكى

إليوًمف لويًمفالًمحنًةًبسبًبذلؾ،كبراءىتوًمم انيسبى الذ ىًمٌيًفيمسأىلىةالم ٍفًظكماحصؿى ذلؾ".ففٌصؿابفي
نيسابكركاستقبىموأىمييا،كعمماؤىىا، ـى قًد ًمنيا،كأن وإٌنماقاؿحيفى القصةىتمؾ،كبراءةىالبخارٌماإلماـً حجرى
فيقكًلوىذافقاؿى الناسي عفالمفًظبالقرآف:"أفعالنامخمكقةه،كألفاظينامفأفعاًلنا"،فاختمؼى ككالتييا،كسئؿى

ًليبعضيـإن وق ًدٌمذكرى أىبكأٍحمدىابفعى حجر:"قاؿى ابفي عنوذلؾ.كقاؿى بخمًؽالمفًظ،كنفىآخركفى دقاؿى
شيكًخ بعضي حسىده ًعٍنده الن اسي كاجتمعى نيسابكرى كردى لم ا ًإسماًعيؿى بف محم دى أىف  المىشىاًيًخ ًمف جماعىةه

محم دى ًديًثإف  اًبالحى ألصحى قًت،فقاؿى الكى ـى قا المجمسى لفًظيبالقرآًفمخميكؽفمم احضرى يقكؿي بفًإسماعيؿى
عنوي فأعرضى مخمكؽ، غيرى أك ، ىيكى مخميكؽه بالقرآًف الٌمفًظ في تىقكؿي ا مى الًل عبًد أبىا يىا فقاؿى رجؿه إليًو

غيرى الًل كبلـي القرآفي البخاًرٌم فقاؿى عميًو فألح  ثىبلثنا يجبوي كلـ مخمكقةه،البيخارٌم العباًد كأفعاؿي مخميكؽ،
لفًظيًبالقرآًفمخميكؽ". قٍدقاؿى ،كقاؿى الرجؿي بدعىةه.فىشىغ بى كاالمتحافي

كى ـٍ كذ اب،فىإٌنيل فيكى لفًظيبالقرآًفمخميكؽه أىنٍّيقمتي يىقيكؿ:ًمٍفزعـى البخارم  محم ديبفنىٍصرسمعتي "قاؿى
لىوي:يىاأىبى أىبيكعىٍمركأقٍموفىقمتي لىؾ،قىاؿى اأىقيكؿي مى إال  كا،فقاؿ:ليسى ًفيىذافأكثري الن اسي اضى اعبًدالًلقٍدخى

أىبىا يا : فىقمتي ًديثحت ىطابٍتنىفسيو، ًمفالحى فذاكٍرتيوبشيءو اًرم  البيخى فىأتيتي ابفنىصرالٌنيسابكرٌم: أحمدي
إً :يىاأىبىاعىٍمركاحفٍظعىٌنيمىٍفزعـىعبًدالًلىىاىينىامفيحًكيعنؾى لفظيبالقرآًفمخميكؽ،فقاؿى ٌنؾتىقكؿي

 ـٍ كٌذاب؛فًإٌنيل لفًظيبالقرآًفمٍخميكؽفيكى مٍفأىًؿنىيسابيكر،كسٌمىغىيرىىامفالبمداًفببلدناكثيرىةنأٌننيقمتي
ال كقاؿى مخمكقةه. العباًد أىفعىاؿي قمتي أىٌني ًإال  يقيكؿ:أقٍمو الفىًقيو محم د بف حٌساف الىكًليد أىبىا سمعتي ـي: اًك حى

:قكؿه لم اكقعىفيشىأنًومىاكقععىفاإًليماف،فقاؿى محم دىابفًإسماًعيؿى محم دبفنيعىيـيقكؿ:سألتي سمعتي
أىصحاًبرسيكؿً مخميكؽ،كأفضؿي الًلغيرى ـي كىبلى ،كالقرآفي ينقيصي كيزيديكى -صٌمىالم ويعميًوكسمىـى-الم ًوكىعمؿه
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دىإن ماأن وفالٌظاىري انتيىكبلـي".-أعمـكاللي-التٌفىًقو،كترؾًذلؾىًفيكمٍّوالعمرًصرؼًذـ قصى
.-رحمىوالل–العبٌلمةيالمعمًمٌي

داكدى أف  ـى :كاٌلذمأرىلالمعمًٍّمييقًصديهًمم اتقد  فقمتي اتـىناليسى أًبيحى اٌلذمترجمىوابفي
المىعركؼ ىذه،إن ماىكغىيريه،ىكالفىًقيويالٌظاًىًرم  صاحبى كاأف  ميكهقدذكري ترجى الذيفى جيؿ  معىأف 

الفىًقيوأبكسيميمىاف فيو،الترجمًةىناىكالٌظاىرم  ابًفأبيحاتـو يـكبلـى بعضي ،كسيأًتي،بٍؿكنقؿى
المىعككذا الظاىًرم  داكدي ىك ليسى أٌنو جازـو بدليؿو أتىى مىا المعممي  الشيخى ػػػػفإف  كاللي–،ركؼ
أبيحاتـىناىك.-أعمىـ مىوابفي داكدىاٌلذمترجى سميمافىأبك،ؼمىخىبفعميٌبفاكددى: كعمىيوفإف 
1)يٌانًيىاألصبىالٌظاىرم قيويالفى سنةىدىكلً،كثيرةناكتبنؼىصن اد،غدىبىسكفى،(2)افاسىقىمفويأصمي(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،كعًميًوأيٍبعثي كعًميًوأىميكتي ًييتي ًمٌي.عمىىىذىاحى عى عثماف،ثيـ  عيمىر،ثيـ  ،ثيـ  ".-إٍفشىاءىالليتعالىى-أبكبىكرو
 يقكؿي كافى إن و يقكؿي كافى مىف كذًب عف فييخبري خطيب، كؿٍّ قكؿى يقطعي البخارم  فذا : المفًظقمتي بخمًؽ

اللى يديفي ،كمىاعاشى فيذلؾى عفعقيدتًو اللي-عٌزكجؿ –بالقرآف،كييخبري إٍفشاءى عميويبعثي بو،كما
الًلتتكالى. تعالى،كعميورحماتي

الحديث")ص: فيعمكـً في"قكاعدى الٌتيانكم  المحدثيفالبخارٌم241كقاؿالشيخي ـي رحمو–(:"فيذاإما
الشيخأبكالل مؽ".فعم ؽى فيمسألًةالقرآًفبالقكًؿبالخى اهالٌذىمي  ا،فقدرمى مفالٌرميبالبدعًةأيضن ـٍ لـيسم

بخمًؽ إليوالقكؿي البخارٌمأٌنونيسبى عفاإلماـً الشيخ،كالذمحيكيى :"أٍمبخمًؽالقرآف"!!كذاقاؿى غدةقائبلن
البخارٌم،كمابًرئ-كماتقٌدـ–اًتوالمفًظبالقرآًف،البخمًؽالقرآًفذ ـي غميظهشىًنيع،يىبرىأيمنواإلما فإٌنوقكؿه

ـي عميواإلما كممةنأخرىلعابىيا المعممٌيحيفقاؿ:كقالكاعفداكدى ماعناه ىذا إف  ثـ  مفالقكًؿاألكؿ.
ٍرعىة،كغيريىـمً بفرىاىيكيىو،كمحم دبفيىحيى،كأبكزي سحاؽي ىأحمدي،كا  اًبياإاٌلمىٍنحى فاألئٌمة.كالأرىاهنىحى

إليومفالقكًؿبخمًؽالمفًظ ،كقٌصتيوشىبييةهبقصًةالبخارٌم،فيقصديمانيسبى ييحًسفالتعبيرى ـٍ ٍفل البخارٌم،كا 
كمىاسيأتي بخمًؽالقرآًفذاتو،كقدنىفىىذلؾى االقكؿي أيضن إلىداكدى –بالقرآف.كقدنيسبى في-اللإٍفشاءى

.-ثناياترجمىتو
كقاؿى(1 ثمانيةى( كتبى عرىاًقٌيا، ككافى أصبيىانٌية، كانٍت أم و ألف  باألصبيانٌي، عيًرؼى "إن ما الٌظاىرٌم: ـز حى ابفي

كرقة".ابفحجر،لسافالميزاف) ألؼى  (.3/405عشرى
معجمةو،(2 بسيفو "قىاساف"، نيعيـ أبك األصبياني  سم اىا كذلؾى ) يىقكلكفى "كأىمييا : الحمىًكم  قاؿى نكف، كآخرىا

الن كاًحي سىنةى حى اًر، األشجى ميتيٌدلةى الساحاًت، كاسعةى يراًت، الخى كثيرةى آىًىمةن عامرةن كانٍت مدينةه كىاسىاف:
 يينسبي عمييا، الترًؾ ًبغمبًة ًربتاآلفى خى الترًؾ ببلًد فيحدكًد الن يًر كراءى ًبمىا جماعةهمفكاألقطاًر، إلييا

ينظر: ا". أيضن إلييا يينسبي بأصبىيىاف ناحيةه "كقاسىاف قكلىو: الحاًزًميٍّ عف حكىى ثـ  كالعمماء". الفقياًء
مكٌم،معجـالبمدىاف) في4/295الحى معجمة:فقاؿى (.كلكن ياجاءتعندىصاحًب"األنساًب""قىاشىاف"بشيفو

 بف داكدى كذكرى "الٌظاىرٌم" السمعاني،نسبًة أصبىيىاف". عندى بمدةه قاشاف أىًؿ مف "ككافى : قاؿى ثـٌ عمٌي
نكف:4/99األنساب) كآخره المعجمًة، "بالشيًف فقاؿ: البمداف": في"معجـً المنطقًة ىذه تعريؼي (.كجاءى
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كابفً،شيبةىيأبًيكابنى،يٌنظمًالحىإسحاؽمفسمعىكمائتيف،سبعيفىسنةىكماتى،تيفمائىكىلإحدى
.(1)ىـكغيرًر،يٍمىني

بالًقياسيٌ،(2)ظاىرمٌّ،فيكفقيوه كييعرىؼي
بالفقوً،(3) بفحىرب،مشتغؿه ،سًمعىمفسيميمافى

الكبلـً(4)كأبيثىكر،كابًفراىيكيو،كميسد د،قىٍعنىبيٌكال فيعمـً يشتغؿي راحى فيومعى،.ثـ  كيخكضي
مفأصحاًبالحديثً،كلذاذم و،الخاًئضيف عميوكثيره فيترجمتو،كعابى حجرى ابفي كقدنقؿى

:"كقد إسحاؽعفركل:قاؿإن وفترجمتوفيفأجادىحاتـأبيابفيذكرىهفي"لساًفالميزاًف"قاؿى
ـ ،-تعالىالليرحموي-لمشافعيٍّكتفىق وى،المحدثيفمفكجماعةو،الحنظميٌ كنىفىى،ذلؾىترؾىث
رىهيطريقةنكابتدعى،السمؼًعففيياشذ كتبناذلؾىعمىالفقوًفيكأل ؼى،القياسى العمـًأىؿًأكثريىىجى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،كأىميياكم يـًشيعةهإماًمٌية".!ينظر: معقيـٌ أصبيافتيذكري (.4/296بمداف)معجـال الحمكم، مدينةهقربى
 و مى ترجى ًمٌمف أحده يأًت لـ : كأيجيبي قاشاف؟ مف ـٍ أ قاسىاف، مف األصبيانٌي داكد يككفي فيٍؿ حد –كعميو

في-بحثي مفأبينيعىيـ كافى مىا إاٌل فحسب، " "األصبياني  نسبكه إن ما فينسىًبًو، منيمىا أٌم عمىذكًر
ىكمف"قاسىاف"، األكؿى"تاريًخأصبىيىاف"فقاؿى ليأف  :"قاشىاف"،كالذميترجحي مف"السمعانٌي"فقاؿى كماكافى

 لماذكرى الحمكم  إف  إلييا.ثـ  أشبو،كأكلىإذأبكنعيـبمدٌيوكىكأدرىلببمده،مدًنيا،كقراىا،كمفيينسبي
أىمىياكٌميـمفالشيعًةاإلم أف  ،أضاؼى منيـ.البمدةىالتينسبويإليياالسمعاني  –اميًة،كداكديبفعميليسى

.!-كالليأعمـ
(.313-3/312(األصبياني،تاريخأصبىيىاف)(1
عمى(2 النصكصى كفى يجري كىـ ينتىًحمكف، يينسىبكف،كطريقتىوي ليو كا  مذىًبيـ، الظاىًر،كرأسي أىًؿ ـي ىكإما بٍؿ )

 (.4/99ظاًىًرىىا.ينظر:السمعاني،األنسىاب")
.3675(،ترجمة4/186كبيغا،الثقاتًمٌمٍفلـيقٍعفيالكتًبالسٍّتة)(ابفقيطم(3 :معىأٌنويىنفيالقيىاسى قمتي

في الظاىًر،كنفىىالقياسى انتحاؿى مٍفأظيرى ًبظكاىًرالٌنصكص،كىكأكؿ  الشرعٌية،كيتىمسؾي فياألحكاـً
، ،فسم اهدليبلن إليوفٍعبلن ،كاٍضطير  قكالن "إبطاًؿالقيىاس".ينظر:الٌنديـ،الفيرستاألحكاـً كتابى كقدصٌنؼى

ؿ)272-271)ص: ،الفىصؿفيالًممىؿكاألىىكىاءكالٌنحى ـز (،البغدادم،تاريخمدينًة4/52(ينظر:ابفحى
العمماءيفيىؿييعتد ًبخبلًؼداكدى،كأصحاًبوفيالفركًعأـال؟ففيالم9/348الٌسبلـ) سألًة(.كقداختمؼى

 كالٌمغات األسماء تيذيب الٌنككم، ينظر: الٌنبىبلء184-1/182)تفصيؿ، أعبلـ سير الذىبي، ،)
(13/104 )الٌسبكي،(، الكيبرل الشافعٌية (،293-2/289طبقات كثير، الشافًعٌييفابف الفقياًء طبقات
(1/173-174.)

 (.3/405(ابفحجر،لسافالميزاف)(4



 
 

487 

مفكأبعدىا،اآلراءًأضعؼيرأيىوأف إال،كاعتقاًدهكنقًموًتوركايىفيصدكؽهذلؾىمعكىكعمييا
.(1)"شىذكذناكأكثرىاالفقوًطريؽً

بشد  أبيحاتـمعركؼه ابفي ـي بآوعمىالمبتدعةًتًكاإلما كالمصٌنفيفى الكبلـً راًئيـ؛،كأىًؿ
": يظالتغمًأشد ذلؾىفيافظىغمٍّيي،عدىبًكاليغًالز أىؿًافجرىييبًأمرافيىةعىرٍزياكأبىأبيكسمعتيفقاؿى
كتبًفيظركالن ،الكبلـًأىؿًمجالسةًعفٍيافكينيى.ارآثىغيرًفيرأموبًالكتبًكضعىافكينكرى
اأبدنكبلـوصاحبيحيفمًييالكيقكالفميفالمتكمٍّ أقكؿيكبً:دأبكمحمٌقاؿى. "(2)"أناو كقاؿ: انىمذىبي.
،بإحسافوىـبعدىكمفٍ،كالتابعيفىوكأصحابً-ـسمٌكىيوعمىالليىصمٌ-اللًسكؿًراتباعيناكاختياري
يفىًمكٌالمييفسًمبٌالميأمرىكترؾي...األثرًأىؿًبمذىبًكالتمسؾًيـبدعًمكضعًفيظرًالنٌكترؾي
فمًعنوناضؿيييفمىكمجانبةي،سيٌرابيالكىكتبًفيالنظرًكترؾي.ابيفالكذٌيفقًرخمىالمييفخرفًزىالمي

كال(3)"عيوبًت كميوكأشكالًيٌاألصبيانًاكددىمثؿوأصحابً بداكدى يعتد  "ال أبيحاتـ ابفى إف  بؿ .
،كافقكاأـخالفكا،كالييباليبيـ،بخبلًؼالظاىرٌيًةفيالفركًعمطمقنا أفيعترؼى كغايةيمايمكفي

درجةىاالجتياد،كامفعمماًءالشريعةلكٌنيـليس،ليـبوىكأٌنيـنقمةهلمحديث كال،كاليبمغكفى
تقميدىـالقضاء" .(4)يجكزي

ترجمكاداكدىالظاًىرمٌ الذيفى كمقاالًتيـفيو.،كفيمايىميأسكؽيأقكاؿى
 أقواؿ النُّقاِد في الرَّاِوي:  -

" قاؿ: الٌرازٌم" رعىةى زي ألًبي البىرذىعيٍّ "سؤاالًت في ٍرعىةيبًأعندىاكن جاءى فاختمؼى،زي
بفاالرحمفًكعبدي،(5)مازًالر ؿيضٍفىكىما،يٌنًزىكالمي،انيٌاألصبيىداكدىأمرًفيانىأصحابًفمًرجبلفً

                                                           

فيياالمعممي 3/407)المرجعالسابؽ((1 البًفأبيحاتـىيالتيقاؿى حجرى (.كىذهالعبارةيالتينسبيىاابفي
الباًبفياألىصمىيفاٌلمذىيفعندىنا تقٌدـ:"كليسٍتىذهالعبارةيفيىذهالترجمًة،كالفيغيًرىاًمفىذا كما

تيعتمٍد ـٍ لمكتاًبل :فمعٌمياكانٍتفينسخةو ".أقكؿي ـي  فيتحقيقو.فالليأعم
مىاعة)ص:(2  (.107(البللكىاًئي،شرحأصكًؿاعتقاًدأىًؿالٌسٌنًةكالجى
 (.107(البللكىاًئي،شرحأصكؿاعتقادأىؿالسنةكالجماعة)ص:(3
4) اليجرم)ص: الثالث القرف الحديثفي أصحاب عند الفقيية االتجاىات المجيد، عبد ينظر: )399-

400.) 
بيىا(الفىٍضؿبفالعى(5 إلىأفتيكفيى بغدادى ثقةنثبتناحاًفظنا،كسكفى اًئغالٌرازم:كافى ٌباسالمعركؼًبفىٍضمىؾالص 

كمائتيف.ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ) ،البغدادم،تاريخبغداد373(،ترجمة7/66سنةىسبعيفى
 .6756(،ترجمة14/337)
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فمًذاىىكنحك،"ؿاىًجىيٌنًزىالمي":ؿضٍفىكقاؿى،"افركىاكددى":اشرىخًابفيفقاؿى،(1)البغدادمٌاشرىخً
ٍرعىةأبكعمييمافأقبؿىبلـ،الكى ـ .باحًصىبًالكمىيمامنٍكاحدهامى:اليمىكقاؿىا،مىخييبٍّكىييزي فٍمى":قاؿث
ومنٍماأيديكيفيامىفىالكبلـ،إلىنشرهًفيكالتجأىعميو،قبٍضيىكلـ،وينٍيصيفمـ،عمـههعندىكافى
يحًكيأبكزٍرعةىقصةىقدكًمًو،(2)"يءشى ـ  أحمدىكط،مفنىيسابكر-أمداكد–ث اإلماـً مبىولقاءى
األخيًرمصيرىهإليو،بفحٍنبىؿا يقكؿ:"،كرفضى فيالقرآًفقٍدبمىغويعنو:فيىركمالبىرذعي  لقدٍلقكؿو
ةارىرى،كعمركبفزي(4)حيىدبفيى،كمحم (3)عافًدبفرىمحم ىإلابكر،فكتبىسىيٍعمينامفنىـىقدً

(5)،
أحدىمىابكربًةنيسى،كمشيخ(6)نصكرمىيفبفًسىكحي و،كلـٍبىعكاقًفتياخًلم ذلؾىىناؾ،فكتمتيثىا
مفٍلىبدًأي أفٍـى،فكم فهسٍحي(7)بفأحمدىصالحًوكبيفىبينىبغداد،ككافىفقدـى.ذلؾوشيئنا ا صالحن

                                                           

بفييكسيؼبفسىًعيد(1 الٌرحمًف "عبد ) األىصؿ، اًفظمىركىزٌم الحى م د اليففيبفًخرىاشأبكميحى الر حى أحدى ككافى
ديثإلى سنةىالحى تكفيى كالمىعرفة، بالحفًظ ييكصؼي كًمٌمف كخرىاسىاف، كًمصر، كالٌشاـ، بالًعراؽ، األمصاًر

كمائىتيف كثمانيفى .5351(،ترجمة11/571تاريخمدينةالٌسبلـ)".البغدادم،ثبلثو
مفىذاالفضكًؿاٌلذمقٍدأحدىثيكه(2 فيكتًبًوبشيءو تكم ـى ـي الأعم ٍرعىةىيقكؿ:"ىذاالشافعي  أبكزي ـي (كيتابعياإلما

،كمانشأعنو– الكبلـً ـى أٍفيينًفذىحكمتىو-يعنيعم إالديانةن.كصانىوالليلم اأرادى ،كىالأرلامتنعىمفذلؾى
عنو،ثـقاؿ:ىؤالءالمتكم ،يٍنكىًشفيكفى مكشكؼو أمًرىـيرجعيإلىشيءو آخرى ًبًسًبيؿ،فإف  ـٍ مكفالتككنكامني

مفىؤالء،فإن يـإف عفأحدو يىناضؿى أٍف ،فبلأرلألحدو ثـينكشؼي يتمك هيأمريىـسنةن،أكسىنتيف، نما كا 
ٍفطيًمبى مفأصحاًبو،كا  ليذاالمناضًؿ:أنتى اقيؿى أٍفتيت ككايكمن ىذابو،اليىنبىغيًلمىفيىعقؿي اطيمبى يكمن

ىىؤالء ا.يىمدحى لمى البدًع أىؿى أن ويىٍكمىدي لظىننتي العمـً ميوأىؿي عى يىقتصري ا عمىمى لكاقتصرى تيرىلدىاكدىىذا
ٍرعىة)ص:  (.287-286عندىهمفالبياًفكاآللًةكلكٌنوتعد ل.!البىٍرذىًعي،سيؤاالتوألًبيزي

ـى(3 كأقا مينا عى قىدـى دكؽ، صى شىيخه : فقاؿى عٍنو، ٍرعىةى زي أبىا سىألتي الٌرحمًف: عبدي قاؿى بفرىاًفعالنيسابكرم: محم د )
نبىؿ معأحمدبًفحى رحؿى (،7/254".ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)-رحمىوالل-عندىناأيامنا،كافى

 .1391ترجمة
 ٍىًمٌي:كقدتقٌدمتترجمىتيو.(محٌمدبفيحيىالذ (4
5) كثبلثيفى سنةىثمافو :"ثقةهثىٍبت،ماتى حجرى ابفي رىارىةبفكىاًقدالًكبلًبٌي،أبكمحم دالن يسابكًرٌم:قاؿى (عمركبفزي

 ينظر: السابؽكمائتيف". ترجمة6/233)المرجع ،)1293 تقريبالتيذيب)ص: ابفحجر، ،421،)
 .5023ترجمة

6) كمائىتيف".( كثبلثيفى ثمافو تكفيسنةى فىًقيو، "ثقةه حجر: ابفي قاؿى الن يسىابيكًرٌم: ًمٌي الحيسىيفبفمىنصيكرأبكعى
 ابفأبيحاتـ، 3/65)مرجعسبؽذكرهينظر: ترجمة ،)297 تقريبالتيذيب)ص: ترجمة168، ،)

1352. 
نبىؿأبكالفىٍضؿ:(7 اًلحبفأحمىدبفمحم دبفحى عنوبأصفىيىاف،(صى عبديالٌرحمف:كتبتي قىاًضيأصبىيىاف،قاؿى

 .1724(،ترجمة4/394)مرجعسبؽذكرهكىكصدكؽهًثقة".ينظر:ابفأبيحاتـ،
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ا ؾ. قاؿ: مَ يأتيَ  ي أفْ نِ لَ أَ سَ  جؿٌ و: رَ لَ  اه. فقاؿَ أبَ  فأتى صالحٌ  ،بيوعمى أَ  لو في االستئذافِ  يتمطؼَ 
 و؟ قاؿ: وكافَ صناعتُ  شيءٍ  اف. قاؿ: أي  يَ بَ صْ أَ  أىؿِ  أيف؟ قاؿ: مفْ  : مفْ داود. قاؿَ  و؟ قاؿَ اسمُ 

 كتبَ  ف. فقاؿ: ىذا قدْ طِ و حتى فَ عنْ  اهلل يفحُص  أبو عبدِ  زاؿَ  اه، فماو إي  عف تعريفِ  (1)غُ روٍّ صالح يُ 
ِة ي. قاؿ: يا أبَ نِ بْ ، فال يقرَ (2)ثٌ دَ حْ مُ  القرآفَ أف   و زعـَ ه أن  في أمرِ  يسابوريّ حيى الن  بف يَ  دُ محم   إلي  
و في لَ  َذفْ و، ال تأمنْ  ؽُ دَ ػػػػػػحيى أصبف يَ  دُ : محم  أحمدُ  أبو عبد اهلل . فقاؿَ رُ ي مف ىذا وينكِ نتفِ يَ  إن و
أّما محمُد بف إدريس الرازّي فيشبُو كالُمو فيِو كالـَ ابنو عبِد الرحمف فوصَفو  ،(3)"إلي   يرِ ػػػػػػػصالمَ 
 ا قاَؿ كمَ – ممةُ ػػػِده مسػػػو بسنػػػذا روى عنػػػك ،"وِ اتِ رَ وخطَ  وِ إلى وساوسِ  فتُ متَ ال يُ و  ،ؿٍّ ضِ مُ ال ضاؿٍّ "ال ِب:

 
                                                           

المثناِة التحتانيِة، وفتِح الراِء، ثـّ تشديِد الواو، وآخرىا معجمٌة، كذا ضِبطت في "سؤاالت  ( ُيَروٍُّغ: بضـّ (1
(: "َيُروُغ": بفتِح المثناِة التحتيِة، ثـ  راٌء مضمومة. قاَؿ في 13/99طت في "سيِر" الذىبيٍّ )الَبرَذعّي"، وضب

(: "راَغ: َيُروُغ َرْوًغا، وَرَوَغاًنا: حاَد. وَراَغ إلى َكذا: َأي ماَؿ إليو ِسرًّا وحاَد. 1778"لساِف العرب" )ص: 
ه َعميو وُيحاِيُصو. وأراَغو ىو وراَوَغو: خاَدَعو". قمُت: فالمعَنى أّف وفالف ُيراِوُغ فالًنا إَذا كاف َيِحيُد عّما ُيِديرُ 

صالًحا كاَف يحيُد ويميُؿ عف اإلفصاِح، والتصريِح ِباسـِ الرجِؿ الذي أراَد لقاَء أبيو، وىو داود الّظاىرّي، 
 لعمِمو أن و لو صّرح بو لرفَض أبوه لقاَءه.

أن و كاَف ُيَورٍُّؽ عمى داود، وأن و سِمَعو، وسِئَؿ عف القرآِف فقاؿ: أم ا الذي في الموِح ( "وحكى أبو عبِد اهلل الور اؽ (2
ا الذي ىو بيَف الناِس فمخُموؽ". البغدادي، تاريخ مدينِة الّسالـ ) (. ولعؿ  ىذه ىي 9/348فغيُر مخُموؽ، وأم 

ـُ أحمُد مف االجتماِع بو.  ، والحديِث قد تعق بوا المقالُة التي ألجمَيا امتنَع اإلما لكّف غيَر واحٍد مف أىِؿ العمـِ
ـُ ابُف حجَر فعم ؽ ُمستِدالًّ بيا عمى جيِمِو بعمـِ الكالـ فقاؿ: ىذا أدؿ  شيٍء عمى  مقالتو تمَؾ منيـ: اإلما

قوا بيَف اّلذي في الموِح الَمحفوِظ، وبيَف اّلذي في الَمصا ؛ فإف  جماىيَرىـ ما فر  حِؼ؛ فإف  الَحدَث جيِمو بالكالـِ
ـُ بالذاِت الُمقدَسِة غيُر مخموٍؽ ألن و مف عمِمِو  ن ما يقولوف: القائ ُؿ  -تعالى-الزـٌ عنَدىـ ِليذا وِليذا وا  والُمنز 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ :-إلينَا ُمحَدٌث. ويتمُوف قولَو تعالى

، أو ُسِمَع فيو وحُي اهلِل وتنزيُمو غيُر مخموؽ. ينظر: .  والقرآُف كيَفما ُتِمَي، أو ُكتبَ ]2األنبياء:[چٿ
ـُ الذىبي  أيًضا عمى مقالِة الظاىرّي تمَؾ بقولِو: "ىذه التفرقُة 3/407ابف حجر، المساف ) (. وقْد عق َب اإلما

هلل، ووحُيو والتفصيُؿ ما قاليا أحٌد قبَمو، فيما عممُت، وما زاَؿ المسمموَف عمى أف  القرآَف العظيـَ كالـُ ا
ـُ أحمُد بف َحنبؿ،  وتنزيُمو، حتى أظيَر المأموُف القوَؿ: بأن و مخموؽ، وظيرْت مقالُة المعتِزَلة، فثبَت اإلما
وأئمُة الس نِة عمى القوؿ: بأن ُو غيُر َمخموؽ، إلى أْف ظيَرْت مقالُة ُحَسيف بف َعمّي الَكَراِبيِسّي، وىي: أف  

ـُ أحمُد ذلؾ، وعد ُه بدعًة، وقاَؿ: مف قاَؿ القرآَف كالـُ اهلِل غيُر  مخموؽ، وأف  ألفاظَنا ِبِو مخموقٌة، فأنكَر اإلما
. وقاَؿ أيًضا: مْف قاَؿ: لفِظي بالقرآِف غيُر مخموٍؽ، فيو  لفِظي بالقرآِف مخموٌؽ، يريُد ِبو القرآَف فيو َجْيميٌّ

 (.101-100/ 13ي، سير أعالـ النبالء )ُمبَتِدع. فزجَر عف الخوِض في ذلَؾ مف الطَرفيف". الّذىب
 (.270-267( الَبرَذِعّي، سؤاالت أَلِبي ُزْرَعة الرازّي )ص: (3
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اكر اؽيدىاكد،(1)-ابفقيطمكبيغىا فيوىك:،(2)-كماعندىابًفحىجر–كنقمىويعنوأيضن مسممةىقاؿى لكف 
ىكم،"ثقةهإفشاءىالل ًديث،فأىًؿالكبلـًكزادى اع"،كاالستنبىاًطلفقًوالحى أكضى ،(3)صاحبي ككافى

مفعمًمًو" عقميوأكبرى عفأبي،(4)أبكالعب اسثىٍعمىبلم اسيًئؿعٍنويقكؿ:"كافى حجرى كحكىىابفي
قكلىو:"الييقنىعيبرأًيو ترىككه"،كالبمذىىًبوً،الفتًحاألزدمٍّ

األزًدم ،(5) قكًلوىذاالن بىاتي كتعق بى –بعدى
لمظاىري ةًكىكمفالمتىع بيفى مذىبىويكراءىه-صٍّ تارؾو تٍرؾي داكدى اًفًؿ":"ماضر  ،فقاؿفيكتابو"الحى

أكسن ة دىهقرآفه إالأفيىٍعضي كمذىبيويمتركؾه أحدو كؿٍّ ًميٌ،فرأمي ًمف،كداكديبفعى إماـه ثقةهفاضؿه
يذ،األئمةً ـٍ فيالحديث"ل كالتدليسو بكذبو النيسابكرٌم:"ثقة"،(6)كرهأحده الحاكـي كقاؿى

(7)، كذكرى
أن و:" البغدادم  ـيالخطيبي في.ازاىدناكنناسًاعنكىرًككافى،اىرًالظ أصحابًإما ًديثهوًكتبًكى كثير،حى

مكصكفنابالدٍّيفًجدًّعزيزةهعنوالركايةىأف ًإال  ـيفي"الفيًرست"،(8)كالٌتعب د"ا...ككافى ككصفىوالٌندي
كىًرعنا" صادقنا فاضبلن "كافى "،(9)بأٌنو: : فقاؿى األندلسٌي الظاىرٌم ـز حى ابفي عةًسىمفكافىأٌما

البحيثيعًرىكالكىظرًالن (10)كدقةًكاالختبلؼً،كاإلجماعً،ارًكاآلثى،كالحديثًرآفًبالقيمـًكالعً،كايةًالرٌ
"ومىتقد فمىكؿٍّمذىبًىعمىامشرفناتعقبنميامتأخرنىأتىكقدٍ،دىمزي

حكىى،كفي"طبقاًتالفقىيىاء"،(11)
"زاىدنا : كافى أن و الشيرىاًزٌم إسحاؽى صاحبًائةًأربعمىومجمسًيفًكافىون إكقيؿى،ميتقمبلن،أبك

                                                           

ٍفلـيقٍعفيالكتًبالٌستة)((1 الذمقالىو3675(،ترجمة4/186ابفقطمكبيغا،الثقاتمم  كلعٌؿالكبلـى .أقكؿي
ابًفأبيحاتـفي"الجرًحكالت عديؿ"،لكٌنوقدنسبىوألبيحاتـ،الالبًنو.مسممةيإٌنماعنىبوكبلـى

(.3/407(ابفحجر،لسافالميزاف)(2
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكرهابفقطمكبغا،((3
 (.9/344(البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)(4
 .3041(،ترجمة3/408(ابفحجر،لسافالميزاف)(5
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((6
 (.2/288طبقاتالشافعيةالكبرل)(الٌسبكي،(7
مفأخبارًه،4426(،ترجمة9/342(البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)(8 ،كذكرى مطكالن لوالخطيبي .كقدترجـى

مم ٍفترجموبعده.  كقدأفادىمنوكثيره
 (.271(ابفالٌنديـ،الفيرست)ص:(9

في(كذافي"المطبكًع"مف"اإلحكاـ"قاؿ:"كًدٌقة"،(10 قكًلو"الن ظر"،لكٌفالمحقؽالشيخأحمدشاكرقاؿى دكفى
ًصحتو"دقةالن ظر".  الحاشية:"كذااألصؿ،كلعؿ 

،اإلحكاـفيأصكؿاألحكاـ)(11  (.6/122(ابفحـز
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ميوعىكالثناءًموفضائًفييفابىكتىؼكصن ،عيٌلمشافًيفىتعصبًالميمفككافى،(1)رأخضىافسىيمىطى
الس ٍبًكٌي:"،(2)"ادبغدىبًمـًالعًرياسةيإليوكانتيتٍ سمعىمف،كىداتيـاٍلميسمميفأىًئم ةأحدكىافىكقاؿى

"المسندى" راىكيىو بف األئٌمةى،"كالتفسير"،إسحاؽى الكتب"،كجالسى ـي،(3)كصن ؼى اإلما خمعى كقد
عمىدى :"الذىبي  أميرًمكلى،الكقتًعالـًة،مىالعبٌل،الحافظً،رًحٍالبى،اإلماـًاكدالظاىرٌمىذالقبى

مفأخبارهًمدًيٍالمىؤمنيفىالمي يذكري راحى بقكلو:"،كأقكاًلوحتىطك ؿ،كأحكاًلو،...ثـ  ـى خت ـ  كفيث
مف،الخبلؼًمعرفةًفيرأسه،ؤلثرًلحافظه،بالقرآفًعالـه،بالفقوًبصيرهعمي بففداكدي،الجممةً
مىتيف"كفيو،خارؽهذكاءهلومـ،العًأكعيةً ديفه

(4)،" فيقكؿ: يذكريه السيكطي  بىصيرناكىافىكذا
ًحيحوًبالحديثً بسنًدهأن و:كقدركل.(5)"ازاىدىاناسكناكرعنًإمىامنا،وكسقيمًصى البغدادمٌّ الخطيبي

فيذمالًقعدًةسنةى فيمنزًلو"ماتى كًمئتىيف.كديًففى سنةن.،سبعيفى كقدبمغىفيمابىمىغنىاثمانيناكستيفى
سنةىاثنتيفكًمئتيف ميبلدىهيكافى إف  يركيوفييا"،كقيؿى كافى صالحه  .(6)كفيكتبًوحديثه

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

الرجًؿداكدبًفعمٌيالظاىرمٌأقكؿي عميوفيترجمًةىذا ،لىكٌنيقد:كىذامااستطعتي
ل لمرجؿًطىك  إنصافنا ترجمىتىو فيأمًره،تي لمحؽٍّ ظيارنا مكٌثؽو،كا  بيفى ًفيو اختيًمؼى ،كمضٌعؼو،فقٍد

انيًقؿعنو اًتـكمى بتٍرًكو.فىًمٌمفضٌعفىواإلماـأبكحى ًدالمىكًضعيفالمذىيفنيًقبلكابنيوفيأ،كقائؿو حى
ا إلىككًنو،عٍنوأيضن اقالكا–كأجدينيأخمصي ،كىًرعنا،عابدنا،ا،ظاىريًّفقيينا-كمى بعمـً مشتغبلن

قكالن،الكبلـً فياألحكاـً إليوفٍعبلن،قدنفىىالقياسى بخمًؽ،فسم اهدليبلن،كاٍضطير  إليوالقكؿي نيسبى
مفأىًؿالحديث،كقدعابىو،وكالمفًظبً،القرآفً كثيركفى كلذانعتىوعبدي،بؿكبد عىوألجًؿقكلوذاؾى
بالضاؿٍّ،الرحمفً الرازٌياًف لذلؾ،كأبكه عفلقاًئو أحمدي ـي اإلما الميبتىدع.كامتنعى معأٌنو،الميضؿٍّ

الحديثً،نىفاهىكعفنفًسو مفذٌموأىؿى قيؿى ما أٌما إن ماأن وفالٌظاىري،ًفيوكرحمتىيـ،كأنكىره.
                                                           

ًمفاألٍكًسيىة،كييقاؿلويفيبعًضالمغاًتطىٍيمى(1 ٍربه ككىٍسًرىا:ضى البلـً "بفتًح الط ٍيمىسىاف: ) كالجمعيطىياًلسي س،
فيك كغيًره، رى أخضى طىٍيمىسافو لكؿٍّ العاـ  االسـي كىأم ا سىديكس، ة: رخاص  لمطٍيمىسافاألىٍخضى كييقاؿي كطىيىاًلسىةه،

( الميخىصص سيدىه، ابف ينظر: ًسيجاف". كالجمعي العرب1/389الس اجي لساف  منظكر، ابف ،)
 (.2140)ص:

 (.92يىاء)ص:الٌشيرازم،طبقاتالفق((2
 (.2/284الٌسبكي،طبقاتالشافعي ةالكيبرل)((3
 (.108-13/97الذىبي،سيرأعبلـالٌنببلء)((4
(.257(السيكطٌي،طبقاتالحف اظ)ص:(5
 (.9/349(البغدادم،تاريخمدينًةالسبلـ)(6
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دى اٌلفقدسمعىالتٌفىقيكترؾًذلؾىًفيكمٍّوالعمرًصرؼًذـ قصى يأبًيكابنى،الحنظميٌإسحاؽىمفو،كا 
بفحىربر،يٍمىنيكابفً،شيبةى في.كغيرىـ،كميسد د،كالقىٍعنىبيٌ،كسيميمافى ًديثهوًكتبًكى ،صاًلحهكثيرحى
،اجدًّعزيزةهعنوالركايةىأف ًإال  كركايىتو. الحديًث عف شغمىو الكبلـً إلى انصرىافىو كلعؿ كلعؿ 

صدكقنافيركايىًتو مىىإحدىلًركىايىتيابًفأبيحاتـفيو،كاعتقىاًدهكنقًموالتكسطىفيوأكلىىفيككفي عى
ـيًبو– !.-كالليأعم
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 المبحث الرابع: 
 ـ، وحكـ أىِميا:مراتب الَجْرح عنَد ابِف أبي حات

أبيحاًتـفيجٍرًحالٌركاةً تىتٌبًعاأللفاًظكالمصطمحاًتالتياستخدمىياابفي يمكنيني،كبعدى
ـى ٍرحتقسي الجى بحسًبقكًة ثبلثكتأثيًرهعمىحًديثيـإلى،ىذهاأللفاًظكالمصطمحاًتفيمرىاتبى
مراتب:

 المرتبة األولى: مرتبة الَجْرِح الَيسير:
ًبيـ،كالييحتج  حديثييـاعتبارنا،كييستشيدي ا،فالٌركاةيفيياييكتبي كىيمرتبةياالعتباًرأيضن

حديثىيـقٍديىرتًقيإذىامىااعتضدىبمتابعةو،أكشىاًىد.كمصطمحاتيوفييـ:  ًبيـ،لكف 

عيؼالحديث. -  ضى

يكٍفبحاًفظ،اليىحفظ،سيءيالًحفظ،سيءيالحفظً - ـٍ الحديث.ل  ضعيؼي

عمىتىكىيًفأمًره. - تدؿ  منكراتو  ركلأحاديثى

 المرتبة الثانية: مرتبة الَجْرِح الّشِديد:

ا،كالاعتبارنا،كقد حديثيـ،كالييكتبالاحتجاجن يطرحي الٌترؾ،كالٌركاةيفييا كىيمرتبةي
أبيحاتـالمصطمحاتالتالية: ـيابفي أطمىؽىفييـاإلما

 .(1)شىيخ -

بقكمٌ - بالقكٌم،ليسى  .(2)ليسى

عنو. - التحديثى فيوفتركتي الٌناسي ـى فيو،تكٌم الٌناسي ـى عفالتحديًثعنولٌماتكٌم عنوكأمسكتي  كتبتي
                                                           

أبيحاتـفيالمنزلةالثالثًةمفمراتًبا((1 :"شيخ"كضعوابفي لتعديؿ،فىييكتبحديثيوكيينظرًفيو.كمصطمحي
كماتقٌدـفيدراستًو،فيذاما كاحد،كىكمتركؾه إالفيراكو ىذاالمصطمحى ـٍ كالذمكجدتوأن ولـيستخد
ماال ابًفأبيحاتـفيمصطمحو جزمنابمراًد إف  القكؿي ـى كماتقٌد ٍفكافى الترًؾ،كا  جعمنيأعد هفيمرتبًة

بناءنعمىماكجدتيو،كدرستيو.!يتأٌتىمفخبل صعب،لكٌنيحكمتي فحسب،بؿىكأمره كاحدو  ًؿراكو
ىكبمنزلًةاألكلى(2 ٍرح،كقاؿى أبيحاتـفيالمرتبًةالثانيًةمفمراتًبالجى بقكٌم"قدكضعوابفي "ليسى (كمصطمحي

ٌنيكذلؾى-أممرتبةلٌيًفالحديث– األكؿ،كا  كاحد،فيكتبحديثيولكٌنودكفى قكلىوفيغيًرراكو ماكجدتي
مجمعناعمىضعفو،كتركىوجمعهمفالٌنقاًد،كىذامادفعنيلكضعوفيمرتبًةالجرًحالشديد.  يكادييككفي
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ىككٌذاب - فيوفبلفكقاؿى ـى عنو.،تكٌم التحديثى  فتركتي

دكؽ - يىكيفعنًدمًبصى ـٍ دكؽ،ل بىصى حديثوعمىأن وليسى الرجؿاركلحديثن،دؿ  عمىأف  منكرنادؿ 
صدكؽ أىؿالٌصدؽ.،غيرى فيحديثوفمىـأجٍدحديثىوحديثى  نظرتي

بثقة. -  ليسى

 تركتيو.،متركؾالحديث -

 المرتبة الثالثة: الرَّمُي بالَكِذب:
 كحكمياكالمرتبًةالثانيًةبؿأشٌد،كمفألفاًظوفييا:

يىكذب -  .كافى

ميبتدعناميمكىنامي - االًّ ضى خرقنا.مىكافى
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 المبحث الخامس: 
 خصائُص منيِج اإلماـِ عبِد الّرحمِف بف َأبي َحاِتـ في التَّجِريح

 الّتوّسُط واإلنصاُؼ في َجرِح الّرجاؿ. . 1
 كؿ  فإف  تقد ـ الٌرجاؿككما في متعٌنتو متشٌددو مف تىخمك ال الٌنقاًد طبقاًت مف ،طبقةو

فييـ ،ميعتدؿؼه،كبينيمامنصًكمتساىؿو كاحدو التيارتضاىاكؿ  المنيًجكالطريقًة حسبى كذلؾى
عمىالٌركاة ليحكـى ا،منيـ التيلديوعفالٌراكمأيضن المعمكماًت أخرل،كحسبى بعكامؿى كتأثرنا

 ا. فيالتجريحًأيضن دراستيمنىيجو بعدى إليو الذمأميؿي أف  فيو،كالحؽ  الذيف،كأقكالىو كالٌركاةى
المعتدًليف،حيـجرٌ أحيانناإلىالٌتشٌدد-،أن ومفالمينًصفيفى ك-كقديجنحي امٍفمعالـً ىذاأيضن لعؿ 
فيوكماييعمـ،هبأبيوتأثرً شديديالجرًحمتعٌنته فيأقساًمو–فاألخيري ،-ككماصٌنفوالٌذىبي  ككثيره

شديدة بعبىاراتو ابنيو جٌرحيـ حكمي،مفاٌلذيفى كافؽى أبيوعمييـ.قىٍد في:وحكـى قكلو يأبً"كمنو
يٌاضًيىالبىابرجى .ديثالحىتركؾىمىكافى: فقاؿ: عنو، أبي سألتي ضعيؼي الحديًث، متركؾي ىك

.(1)الحديث"
 الّدقُة واألمانُة العممّيُة والتجّرد في الَجْرح.. 2

لوأبكهكغيرهمفعمماًءزمانً كماشيدى أبيحاتـكافى وإمامنافيالكىرىًع،كالتقكل،فابفي
،كالتجٌرد،فبلمحاباةى ،كاإلنصاؼي كالتجٌرد،فىمـيىستىمموىىكىل،كالاستفز هغىضىب،إٌنماىكالعىدؿي

حالىو ييناًسبي ا مى كاحدو فيكؿٍّ منزلىتو،كيقكؿي راكو كؿ  يينًزؿي إٌنما عمىأحد، كرنا ،كالجى ألحدو
(2)،

                                                           

(.7/324الجرحكالتعديؿ)،(1/235الجرًحكالتعديؿ)(ينظر:ابفأبيحاتـ،تقدمة(1
2) )ص: رسالتو رفعتفكزمفي د. قاؿى )196،) حاتـ، أبي ابًف عندى الجرًح ألفاظى عد  فاتو-حينما كقد

يا الذميجعمو-بعضى ىك الرجًؿ كرعي كافى كرٌبما التعديؿ، مفألفاًظ أقؿبكثيرو الجرًح ألفاظى أف  "كنبلحظي
الييطمؽيعمىالراكممايجرحومبا مفىذهاأللفاظ،كييؤٌيديىذاأن وكافى فيتسجيًؿكثيرو ٌنمايتحٌرجي شرةن،كا 

إلىالحديًثالذمركاهلييفيىـأٌنوما ىذاالجرحى إلىغيًرهأٌنوىكالذمجٌرحو:"تكٌممكافيو"،أكينسبي ينسبي
 ليسى ىذهاأللفاًظمفىذاالنكع:"حديثوباطؿ"،"لوحديثه عىدؿ،كمعظـي يركمأحاديثىكذافإٌنوغيري ـى دا

أٌننيلـ عفىذيفالٌنكعيفمفاأللفاًظالميـإالفيقكلو:لوأصؿ"..الخ.كالحؽ  أجٍدهفيالكتاًبيخرجي
و ىناتحرجي ،كلكفيظيري بشئو رأم"،كىكيكتفيبيذهالعبارًةكاليزيديعمييا،لتدٌؿعمىأٌنومتيـه "صاحبي

عمىأىًؿا الٌنقادي عميومفالعباراًتالقاسيةالتيييطمقيا ا،ألٌنوالييطمؽي الشيخ،أيضن لرأم".انتيىكبلـي
إلىغيًره،أكينسبولحديًث ىكالراكممباشرةن،إٌنمايعزكىذاالجرحى أبيحاتـاليجرحي ابفى كحاصموأف 
امباشرنا، أبيحاتـفيالراكمكجرحوبياجرحن ألفاظناقدأطمقياابفي ىناؾى :كالذمكجدتوأف  الراكم".فقمتي

بثقة"،ك يكًذب".كقكلو:"ليسى شديد،كقكلو:"تركتو"،ك"متركؾالحديث"،ك"كافى  ىيعبارةيجرحو
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األمري الكىذا مفككيؼى كثيرو رًح عمىجى الٌنقاًد كمعظىـ اتٌفاقىو عمىذلؾى كيدؿ  كأمانة؟، ديفه
 أن وقدكتبى اعندىهإالأن ويذكري الٌراكممجركحن ٍفكافى فييـ.كمفدقتوأن وكا  ـى تكٌم الذيفى الٌركاًة

يفعٍؿ؟!.كقديككفي ـٍ عميوإٍفل حكـى اٌلفكيؼى اعندىه،حديثىو،أكقٍدسىًمعىمنو،كا  الٌراكممجركحن
فييبٌيف. فيو،أكأن ومعتمدهفياألخباًركالتاريًخمثبلن ذلؾى تقٌيفيذكري لكن ودىٌيفه

فكٌىنىٍتأمرىه،أك منكراتو فيىذاالٌراكم،بأن وركلأحاديثى الٌطعفى اأن وييعٌمؿي كمٍفدٌقتوأيضن
صدك حديثىويىشيبأن وغيري فيأف  مثبلن قدتكٌممكافيو،كىكذا.كماقاؿى الٌناسى فيترجمًةؽو،أكأف 

نسمٍعًمنو" ـٍ :"كتبنىافكائدىهألىفنسمًعمنو،فتكٌممكافيو،كىضٌعفكه،فم .(1)فىتحبفنىصرالكنىانيٍّ

وكتبلميذه،أكاأل شيكخى لمٌراكمكيذكري اأٌنوكثيرناماييترجـي ـ كًمفأمانىًتوأيضن فيوث قكاؿى
في زيادةن أكيقكؿي نفًسوىك، مفعنًد قكلىو يريدي ما يذكرى ـ  ث ذلؾ"، أبييقكؿي "سمعتي يقكؿ:
أبك البىٍمًخٌي، كيـ بفحى "شد اد كمثالو: ومفًقبىًمي"، كبعضي ذلؾى بعضى أبييىقكؿي "سىمعتي الدٌٍّقة:

رأم.ركل:عفابًفالمبارًؾ،كعبًدا اىد.ركلعنو:محم دابفعثمىاف.صاحبي لكٌىاببفمجى
مٍف و كبعضي ، ذلؾى بعضى يقكؿي أبي سمعتي ا. حاجًّ الٌرم  ـى قًد الذم البىٍمًخٌي الكىرىابيسٌي ًعٍصمىة

فيبلفكىذا".(2)قبىًمي" ومٌني"،أك"كالمفظيلفيبلف"،أك"زادى ٍرعةىكبعضي ومفأبيزي ،أكيقكؿ:"بىعضي
 قكلو: ركلعف:"إسمىاعكمثالو األيمىًكٌم. العىاصالقرىًشٌي بف سىًعيد بف بفعىمرك أيمٌية بف يؿ

مىيـ،كًبٍشر عييىينىةى،كيىحيىبفسي قبيٍرٌم.ركلعنو:الٌثكرم،ًككىىيب،كابفي الز ىرم،كنىاًفع،كسىًعيدالمى
ٍرعىةيىقكالفذىلؾ.زا أبيكأبازي أًبيركلعف:سىًعيدابفابفالميفىض ؿ.ييعٌدفيالمىكٌييف.سمعتي دى

الميسٌيب"
(3).

الٌراكلعنو: طىاكسمفالكتاًب،فقاؿى قالىوفىآخًرترجمًة ا ا:مى دٌقتىوأيضن كمٌماييؤٌكدي
 ٍرعىةى،سىأىلىوغيريؾى أبكزي اٌلذمتىقكؿ:سيئؿى فىقيمنىاىذا اتـ بفأًبيحى الٌرحمًف محم دعبدى أبىا "سأىلنىا

تسمىعيو، ٍرعىة.فإنٍّيقىدسمعتيومٍنوإاٌلكأنتى أبكزي :سيئؿى :كٌمماأقكؿي التىسمع؟فقاؿى أكسأىلىوكأنتى
، كالسىبب.أكنىحكمىاقاؿى الأىقكؿ:سىألتيو،كأنافىبلأيدىٌلسًبكىجوو أٌنوسأىلىوغيًرمًبحضرىتيفىمذلؾى

كالمىعنىىذاكالليأعمىـ"
(4).
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 .عممّيٍة في الَجْرحاالعتماُد عمى مصادَر . 3

يى الٌناقدى أف  قبمىوكمعمكـه الٌنقاًد عمىأحكاـً إٌما فينقًده لمٌركاًة،عتمدي دراستيـ كحصيمًة
مادةنأساسٌيةنميٌمةنعندىه،كالمركٌيات لـييدرٍكيـ،كىيتشٌكؿي افيالركاًةالذيفى أكيىعتمدي،خصكصن

اٌصةلمٌركاةً عمى ايىسبريهمفأحاديًثيـ،دراسىًتوالخى ايقكلوفييـ،كأحكاًليـ،كأخباًرىـ،كمى إضافةنلمى
خصائًص عف الحديًث عندى تفصيبلن نقًده مصادًر عمى الكبلـى ـى تقٌد كقد . المعاصركفى الٌنقادي

منيًجوفيالتعديؿ.

 والتحّمؿ. ،يَطُة والّتثبت في األخذِ الحَ . 4

يترؾي كافى أٌنو ذلؾى عنيـكمف يكتبي بعدىما ا منيـ،شيكخن يسمعي فييـ،أك رأل إذا
ا ترىكوبعدىسماًعومايجرىحو،تجريحن ـ  ٌزاز"ث مىيدبفالٌربيعالخى أٌنوسًمعمف"حي فقاؿ:،كمفذلؾى

فيو الٌناسي ـى عنو"،"تكٌم التحديثى ـ ،(1)فتركتي عففىتحبفنىٍصرالكنىانٌيليسمىعىمنوث ككذاكتبى
أباهأخبره،(2)ًمعىيـتكٌممكافيوكضٌعفكهفمـيسمٍعمنوس عيسىبفأبيعمرىافألف  حديثى كترؾى

أٌنوغيرصدكؽ حديثىويدؿ  الذىاًبإلىالشيخً(3)أف  يتحٌرلقبؿى ،.كقدكافى ًليرلىؿىكجديره
هقصدىدتيرىأىكوكتيدرىٌي:أصًمٍالحًٌيابًصٌالكىصفٍحىبفدمحمٌكمنوقكلوفي"،بأٍفيىسمعىمنوأكال

،(4)"وكتيترىفىيرمٍحًبفدىمحم ؾٍدرًييكلـٍكؽصديبًليسىصىمٍحًىؿًأبعضييلفقاؿى،ومنٍاعمىكالسٌ
كٌمو ذلؾى ـى .(5)كقدتقٌد

 .ومخالفتو ألحكاـِ آخريف ،اعتَباُره ألحكاـِ بعِض الّنقادِ . 5

 ىذااألمرى أٍفأعطؼى التياعتمدىىافيالجرحً-عمىالذمتقٌدـكيصح  ،أعنيالمصادرى
مفاألئٌمًةالٌنقاًدعمىالٌركاة كثيرو ـى كجمعىأحكا أن وقدنقؿى حكـى،فبحكـً يذكري فإن وأحيانناماكافى

كييكىافقو عمىراكو ما ا،ناقدو مف،أكضمننا،إٍفتصريحن بمفظةو الٌناقًد ذلؾى قكؿى يفٌسرى عنًدهكأٍف
فيالراكم:"الأعرفو"،تيكازيياكتيساكييا فيقكًؿابًفمعيفى أبيحاتـ،كماالحاؿي فيفسٌرىاابفي

فيحكمو،بالجيالةً معيفى عمىمكافقتوابفى ،"الراكم:"ميؤىد أكتفسيرىهلقكًؿأبيوفي،كىذايدؿ 
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ييخا قد أن و بيدى كثير. ذلؾى أحكاًميلؼيكغيًر في التعديؿنقادنا حيث مف مخالفةن كانٍت إٍف ـ
ا،كالتجريح أكمجركحن الراكممعٌدالن ىذا فيككًف ما ناقدو معى أكيختمفاففي،بمعنىيختمؼي

أكفيأٌمدرجاًتالتجريًحيككف.،الراكمفيأٌمدرجاًتالتعديًؿىك

 سيره لمصطمحاِت األئّمِة الّنقاِد في الرواة.. َتف6

بياكمعرفتي بمراًدىـ كثيرة،و ذلؾى عمى مٌرتأمثمةه كقد كافى أبيو لقكًؿ تفسيره كمنيا ،
عمى،كغيره.(2)،كتفسيرهًلقكًؿيحيىبفسعيد:"كافيزرٍّؼ"(1)"مؤدينا" فإٌنمايدؿ  ذلؾى كلئٍفدؿ 
ـي،كأن واليكتفيبالٌنقًؿعفاألئٌمًةأقكالىيـفحسب،كتضٌمعو،براعىتو عممنادقيقنامرادىىـبٍؿكيعم
،منيا فىيـً إلى الميكصمًة القرائًف أىٍـّ مف قرينةه األئمةٍّ مصطمحاًت كتفسيريه عندىىـ. كمعناىا

مقاصًدىـ:،مىقاصًدىـفيعباراًتالجرًحكالتعديؿ إبراىيـالمىديًيش:"القرينةيالثانيةيفيفيـً قاؿى
تبلميذيهأكمىٍفبعدىهًمٍفا  .(3)ألئٌمًةعمىىبىياًفالميراد""أٍفيىنص 

 .استعمالو الجرَح المطمَؽ في كؿّْ الرواِة الذيَف جّرحيـ.7

حاًليما في عمييما الحكـً في كآخرى راكو بيفى ييقارفي كافى ما أٌنو كؿ ،بمعنى كتصح 
لذلؾ.  مصطمحاًتالجرًحالتياستعممىيامثاالن

 متعددِة المراتب. ،مختمفة الدالالت ،اظ.استعماؿ عباراٍت متنوعة األلف8

الجرحعندىه فيمراتًب سبؽى العبار،كقد أف  عمىابيافي كانٍت الٌركاة بيا التيجرحى ًت
مراتب اليسيرثبلًث الجرًح مرتبةي االعتبار،: أىؿي الشديد،كأىميا الجرًح أىؿيكمرتبةي كأىميا ،

يأسكأيالمراتًبكأحٌطيا.الترؾ،كمرتبةيالٌرميبالكذًب،كى
.تفسيُر الجرِح في بعِض األحياف.9

بحديًثأىًؿالصٌدؽ حديثىوليسى الراكمألف  ،فتارةنيجرحي أكيجرحوألٌنوقدركلأحاديثى
قدتكٌممكافيوكقالكاكٌذاب،منكرات الٌناسى ميخٌمطناسيءىالًحفظ،أكألف  الراكمكافى أك،أكألف 
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ـ جرًّا.،ٌنواستحمىالحديثأ قاؿفي"كىىىم الحبفدأحمىفمثبلن أحاديثىالٌسٌكاؽ...ركلالمىٌكيصى
.(1)أمًره"تىكىيفًعمىتىدؿ الًفتىففيمنكراتو

ـُ تفسيِر الجرِح في أحياٍف ُأَخر.10 . وعد

الراكمفيأح جرًحو تفسيرى يذكري كافى أن و يفعؿإالياف،فبمقابًؿ كافى ما أحياننا ،أن و
بثقةو،أكمتركؾالحديث،أكتركتو،فيقكؿفيالراكم:ضعيؼ ذكًرسبًبجرًحو،أكليسى دكفى

كسىبرو كفىحصو إالعفعمـو يجرحي أٌنوماكافى ـى المسٌم ـى،كبٌينة،ذىا.لكف  ل عففبلفو كلكأن وسئؿى
العارًؼكا ،جرىحتىوألجاب الٌناقًد الٌسبًكٌي:فجرحي التاجي كماىكمعمكـ.قاؿى مبيمنامقبكؿه ٍفكافى

فيالختبلؼوامٌإ،اشكًّالحاؿييحتمؿيحيثيوطمبينىامىن إؿبى،حدوأكؿٍّمفٍالتفسيرىطمبينىال"
ينتيًيىالكى،ارحالجىقكؿًسقكطىكجبيييالامٌمًلؾذىحكنىكأ،ارحالجىفيسيرةويىةوتيمىلًكأ،االجتيادً

ككافى،ـيىالتٌفعتٍكاندى ،كفنيفتالظٌاانتىذىإامٌأ،يفىبىيفىبىككفيؿيىبى،طبلؽاإلعمىوبًاالعتبارًلىإ
امترككنابالضعؼًمشيكرنالمجركحيككافىأ،التيمةًظافٌمىاعفٍءنبرٌميةًمٌاألحبارًأامفٍبرنحىارحيالجى
وكالحالةيمنٍالتفسيرًمبيؿطىبى،فسيرلىتىإالجارحىجيحكًكالني،وجرحًعندىتمعثـيبلنىفى،قادالنٌبيفى
.(2)ا"لييإالحاجةىغيبةولًهطمبهىذً
غالًبا. الشديدِ  َكْسو ألفاِظ الجرحِ . 11

الحديثً أئٌمًة ككىرًع أدًب تماـً مف ،كىذا الًل رسكؿي كسٌمـ–فىشيخيـ عميو -صٌمىاللي
 رٌبو تأديبىوالذمأٌدبىو يأتىسكف،فأحسفى يىقتفكف،فًبو و ا،كنيجى مجركحن يككفي الراكمقد أف  فمعى

عندىىـ شديدنا ا كمت يمنجرحن بؿ بالكذب، ذلؾى،ا أف  إال ألفاظكغيره استخداـً مف يمنعيـ ال
فيياأدبييـككرىعيـ سىنةو حى أبيحاتـ؛،كعباراتو ابفي ـي اإلما السٌكمافعؿى ـي اإلما في"قاؿى اًكم  تحًفىخى

ايى:يلًقاؿىفىاب،كذ بلففي:كؿأقياكأنىايكمنعي افًالشٌينًمعىسى:قاؿىيٌنًزىالميعفاكينىريدقى"":يثغًالمي
 .(3)"يءشىبًليسىوحديثي:ؿٍقيكلكفٍاب،كذ فبلف:قؿٍتىاليا،نىأحسىؾىألفاظىسياكٍيـ،إبراىًاأبى

ـَ الّناُس فييـ تركو حديَث الّرواةِ . 12  أو تركوا حديَثيـ. ،المجروحيَف الذيِف تكّم

حديثىيـ الٌناسي ترؾى الذيفى حديثى مفككًنوترؾى يمزـي مجمعناعمىترًكو،كليسى ،أفيككفى
إجماعنا تيرؾى قد يقكؿ:،أك تجده ذلؾى كمف لترًكيـ. أبيحاتـ ابفي يتركو جمعه تركىو إٍف إٌنما
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،ًفيو"الن اسيتىكم ـىلم اعٍنوالتحًديثًعىفكأمسىٍكتيعٍنوتبتيكى"،ًمنو"نسمعٍفمـٍع فيكهكضيوًفتكم مكا"
ٍنو" عى الٌتحًديثى فيوفىترىكتي ىككٌذاب،فبلفيوـفً"تكم ،"تىكم ـالٌناسي حدًركٍتىفى،كقاؿى كمثاؿ.و"يثىتي

يًنٌي.إسحاؽىبفمحم دماقمت:" عىكفبفعٍمركابفىعىكفأبىاكسألتيقاؿىًبمىكة،عنوتيكتبالصٍّ
.(1)حديثىو"فىتركتي،كذ ابىككقاؿىًفيوفتكم ـى،عنو
 تركو الروايَة عّمف َجَرَحو أبوه أبو َحاتـ بجرٍح َشديد.. 13

فيو،فيتركوابنيوألجًؿ         الٌرجًؿعمىأبيوفيطعفي حديثى الٌرحمفى عبدي كمنوفىيعرضي ذلؾى
في جاءى الٌرحمف:يٌمًمٍالر زاز البىركمٍعىأبك،افرىمٍعًيبًأبفىيسىعً" ما عبدي قاؿى عنوكتبتي".

 .(2)"وعنٍكايةىالرٌتركتيفى؛دكؽصىغيريون أوحديثييدؿ :فقاؿىوحديثًفييبأظرىنىفى،بالرممةً

 .ترُكو الروايَة عف مرتكبي الَكبيرِة كالَكِذب. 14

الحديًث لقىبكًؿ أساسه إسقاطيا،كىيشرطه الٌراكمكيكجبي عدالةى يخرـي الكبيرًة فاقتراؼي
المحٌدثيف،فإسقاطيياإسقاطهلمراكمكحديًثو في"تقدمًتو".عندى الٌرحمًفإلىذلؾى عبدي ـي اإلما ييشيري

-اللًكؿًػػػػػػػػػػرسنفًسيفمًكال،اللًكتابًانيمعىفمًيءوشىمعرفوًإلىسبيبلندٍجًنىلـٍافمم يقكؿ:"
كالركاةًاقمةًالنٌعدكؿًبيفىزنميٌأفكجبىكايةًكالرٌقؿًالنٌيةجًفٍمًالٌإ-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ
بذًكالكىفظالحًكسكءًـًىٍكالكىةًفمىالغىأىؿًكبيفىـ،منييافكاإلتقىبتًكالثٌفظالحًكأىؿً،يـكثقاتً
يىقكؿ:".(3)"بةاذًالكىاألحاديثًختراعًكا ـ  -جؿٌكىعز –اللًعفناجاءىذمالٌىكيفيالدٌكافىاكلمٌث

،اقمةًالنٌعفحصيالفىجبىكىكى،يـمعرفتياعمينىحؽ كاةالرٌنقؿًبً-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-ورسكلًكعف
ثباتيأحكاليـ،عفكالبحثي كايةالرٌفيبتًكالثٌالعدالةًبشرائطًاىـعرفنىذيفىالٌكا  ؿىعزىييكأفٍ...
بيـكذًفياتيـعكرىعفالنىكاككشفيالةًالعدىأىؿييـرحىجىذيفىالٌعنيـ بذًالكىأىؿيكليعرؼى...
،يـحالًعفكشؼيييفىفظ،الحًاءةًدىرىكى،مطًكالغىسيافًكالنٌةًفمىالغىكأىؿيا،كىمنذبًالكىكأىؿيا،صنرٌتخى
جبىكىمفحديثييسقطيفى...بذًكىفىذبهكىإفٍييا،عمىايتيـركىلمجرىكافىتيالٌالكجكهًعفأيبٌنكيي

الكٌذابيفقكلوفي:(4)"ميوعىعمؿييكالوبًأعبىييكالوحديثيسقطىيىأفٍمنيـ .كمفأمثمًةترًكوحديثى
عىبىأتيػػػػػػػػػػسألٌي.نيٍاؽالصٍّػػػػػػػػحىسٍإبفاديمحم " فتكىعنٍفكٍمركبفعىكفبفعىا فًم و كقاؿىـ ىكيو
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.(1)"ويثىحدًتيػػػػػػػػكرىتىفى،ابذ كى فيترجمًة ناٌي:"اضًػػػػػػيىالبىرابًجىأبكحمفًالرٌعبدًبفدمحم كقػػػػػػػاؿى
ابرأبكجىؿكذكرىيقكعيٌافًالشٌسمعتيقاؿى،ـًكٍالحىبفعبدًاللًبفعبدًدينامحمٌ،حمفًالرٌعبدي
كذبيىفٍىمىاعمىتغميظنبذلؾىرادىأ:دأبكمحمٌعنو،قاؿىمركيىفٍمىعيفىالليضىي بىفقاؿىٌي،اضًيىالبى
 .(2)"-ـيوكسمٌعمىىالليصمٌ-اللًسكؿًىرىعمى
 أو َعدِمو. ،َكُسوِء الِحفظ ،والغمِط الشديد ،مؤاخذة الراوي بَغمَبِة الَغفَمة .15
في"تقدمًةالجرًحكالتعديؿ":"... كثيرهيـشكبييىاليؿ،حصًكتىمييزوتىأىؿىكنكايكيأفٍكىفقاؿى
ـيييـعمىغمبيتىكال،بلتًفىالغىفمً ...اتكطىغميباأليمييـعىوشبٌييكالعكه،ككىفظكهحىقدٍافيمىاألكىا
عترييـيىكافىاكمى،بيـذًكىفييـاتًعكرىعفٍلناكافككشىالعدالةًأىؿييـجرحىذيفىالٌعنيـؿىعزىييفٍكأى
كأىؿيا،صنتخرٌبالكذًأىؿيكليعرؼى.باهيككاالشتًكالسٌطًمىالغىككثرةًفظًالحًكسكءًفمةًالغىالبًغىفمً

كجكهًالعفأنبٌكيييـحالًعففيكشؼيفظ،الحًاءةًدىكرىطًمىكالغىسيافًكالنٌةًفمىالغىكأىؿيا،كىمنالكذبً
فٍب،كذًفىذبهكىإفٍييا،عمىيـركايتًلمجرىكافىتيالٌ أىؿىـكىؤالء،مطغىفىمطهغىفٍا كىـ،كىفىىـهكىكا 

حديثكتبيكيييو،عمىؿعمىييكال،وبًأعبىييكالوحديثيسقطىيىأفٍمنيـجبىكىفٍمىحديثيفيسقطي.رحالجى
بىٍكربفبىك ار.(3)"اربىاالعتًعنىمىعمىـمنييوحديثًكتبجبىكىفٍمى فيو حديثنا رٌده كمفذلؾى

.(4)"يثدًالحىعيؼيضىفظًالحًيءيسون إف؛اربك بفربكٍخميطًتىمفذاكىىالقىيًسٌيفقاؿ:"
 في الحكـِ عمى الراوي. التاريخِ  استعماؿُ . 16

عمى فيالحكـً التاريخى يستعمؿي أن وكافى اإلماـً أن وفىًمفمنيجى ركاًةالحديث،كًمفذلؾى
في: فقاؿى يمحقييما ال كسٌنو شيخيف عف أحاديثى أخرجى ألن و راكينا ٍندىهبفمحم د" ضٌعؼى مى

، كلالر م.نىزيؿياألصبىيىاًني  ٍفص،بفالحيسيفًعىف:رى بيكىيربفكمحم دبىٌكار،بفكبٍكرًحى
لـ ًمٌي، ٍضرى ًميٌبكيروبفمحم دعفأكالنجىأخرىًبصدكؽ،عنًدميكفٍالحى ٍضرى عٍنوكيًتبىفمماالحى

،استىٍحمىى ديثى ـ الحى ٍفص،بفكالحسيفًبك ار،بفبىٍكرعفأخرجىث مىفٍسف سن ويكيفٍكلـٍحى
قيمىا (5)"يمحى في"المساف": حجرى ابفي قاؿى كقد "،مالر تاريخً"فيويٍكىانيبىبفالحسفأبكهيكذكرى"،
بفاأحمديركاىاأحاديثىإلىمالر أىؿًمفرجؿهدىمىعى،ابكذ ىذا:فقاؿىعنوافيميرىؿىئًسي:كقاؿى
عفاسًالن عمىىاأىفقرى،إليوايىفعىدىفىالثكرمٌسفيافىعىفبيو،أىعىف،عيٌاألشجىابفًعف،نبؿحى
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،كىغيرهردىنٍغيعندىتيالٌشعبةىثىأحاديكأخذى،ذلؾىفيبىككذى،الثكرمٌعف،حفصوبفيفًسىالحي
الم لوقمتي:يقكؿالبوغىأبيبفمحمدىكسمعتي:افميرىقاؿى.بككذىاروبك بفبكرًعفكاىارىفى

 .(1)"ذلؾفيبىككذى،أصبيافبًصكليأي:فقاؿ،ؾأصكلىجٍأخرً:األحاديثيذهبًثحد 
رّيُة عنَده ال ُيعَتبر بخالِفيـ مطمًقا في الفروِع، وال . الشّدة والتغميُظ عمى أىِؿ الِبَدع، والّظاى17

ُيبالي وغايُة َما يمكُف أْف ُيعَتَرَؼ َليـ ِبو ىو أّنيـ نقمٌة لمحِديث، لكّنيـ ليسوا مف عمماِء 
 الشريعة، وال يبمغوَف درجَة االجتياد.

ئةً الميناكى شديدى كافى قد الٌرحمف عبدى ـى اإلما أف  يبدك كاألىكاء،كالذم الًبدىع، ألىًؿ
عف رفيفى الٌظاًىرٌم"،المنحى مؼى مفقكًلوفي"دىاكدبفخى كاضحه مذىبالٌسمىؼفيالعقائًد،كذلؾى

فيترجمًتو:"كىافى االًّإذقاؿى ميمىكٍّىناميبتًدعناضى
أًلبي،كبلمىو،كحكيتيوكسمعتيرأيتيوميمىٍخًرقنا،قد

البيكع"،"كتابىييسمٍّيوًلوكتابناًإليوفحمؿى-الليرحموي-أبيكأٌماالىتىوي،مقيىٍرضيىافمـٍزرعةىكأبي
فيكتابناأبيفأخرجىذلؾ،فيكرحمًتيـلمحديًث،طمًبيـبكثرةًكعابىييـكذم ييـالحديثًأىؿىكقصدى
ابًفأبيحاًتـالشًديدًليىذى(2)"كىرقةخمسيفىنحكفيعميوًالردٍّ أىًؿ.كأٌماجرحي ـي االٌراكمكىكإما

فيومعى ،كيخكضي الكبلـً فيعمـً يشتغؿي مبتدعنا،فقدكافى فيترجمتوكافى الٌظاىًر،فإٌنوكماقاؿى
كأل ؼى يىنًفيالًقياس، ككافى الحديًث، مفأصحاًب عميوكثيره ذم و،كعابى كلذا فيالخاًئضيف،

رىهيطريقةنكابتدعى،السمؼًعففيياشذ كتبناذلؾىعمىالفقوً إليوالعمـًأىؿًأكثريىىجى نيًسبى عمييا،كى
مفأىًؿالحديث، كثيركفى بخمًؽالقرآًف،كالمفًظًبو،كقدعابىو،بؿكبد عىوألجًؿقكلوذاؾى القكؿي

الميبتىدع. ،الميضؿٍّ كلذانعتىوعبديالرحمًف،كأبكهالرازٌياًفبالضاؿٍّ
 ليا مرًة واحدة في كتابو كّمو، وفي راٍو واحد.. بعض المصطمحات قا18

الٌسيؿ، باألمًر اليككفي المفظى فياستخداموىذا فيالخبلًصإلىنتيجةو جزمنا كلعؿ 
القرائًفالمكصمًة لياقرينةهمفأىٍـّ التٌاـً كاالستقراًء تتبعىعباراًتاإلماـً اإذاعممناأف  خصكصن

بت مراًده "إلىفىيـ : الذىبي  ـي اإلما قاؿى المصطمحات. بتمؾى كمقصكده العباراًت، ـ مؾى ـ ث ًمفأىى
ـىأفذلؾ، و،الًجٍيًبذ،اإلماـًذلؾعيٍرؼىالتاٍـّباالستقراءًنىعم بعباراًتوكمقاًصدىه،كاصطبلحى
أبيحات(3)"الكثيرة يقموابفي ـٍ ل كذا مصطمحى أف  الدراسًة كاحدةو.كقدنٌبيتفيأثناًء مرةو ـغيرى

" في كاحدةن مرةن فاستخدميا بقكٌم" "ليسى قكلو مثبلن كمنيا .(4)ٌي"اشًقىالر زيديىفحسب،
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 المبحث األّوؿ: 
 عُض مصطمحاِت عموـِ الحديِث التي أطمقيا ابُف أبي حاِتـ في كتاِبوب

تتعمؽي  كمصطمحاتو كآراءن لوأقكاالن أبيحاتـأف  ابًف استقرائيكتابى حيفى كلقدكجدتي
الحديث القكًؿىناأبعمكـً مفنافمًة ف  كفىفٌ،كا  عمـو فيوكٌمو:،ن وقٍدجمعىفيالحديًثكؿ  كبرعى

كتعديمو،نقًده،وعممً المصط،عمكًمو،جرًحو يميىذه كفيما بيانيو. ـى تقٌد مما التيكغيره محاتي
كجدتيوقٍداستخدمىيا.

 المطمب األوؿ: الحديُث الّصحيح، ونقُد المتِف عنَد ابِف أبي حاتـ:
" رحكالتعًديؿ": الجى ؛هإلىغيرًياسًالقًبًنارًيالدٌجكدةيؼيعرىتي:دأبكمحمٌقاؿىفًفي"تقدمًة

ـيكش،كييغشيومىأن ـىمًاءعيفىكالص رةًمٍوفيالحيعنٍؼىخمٌتىفإفٍ ؛هإلىغيرًالقياسًبًكىرًالجىنسيجًعم
ـىبلبةًكالص وفيالماءًخالفىفإفٍ يككفىميو،كأفٍاقًنىدالةًعىبًالحديثًصحةيقاسيكيي.اججىوزيأنٌعم
ـي،كييبكةًالنٌـًفكبلمًيككفىأفٍصمحيايىكبلمن نكاريسقميعم ،وركايتًوبًعدالتيصحٌتىلـٍفٍمىهبتفردًوكا 
.(1)"أعمـكاللي

أبكمحٌمدكبلمىوىذافي"بابً ًبصحةً-الليرحمىو-أىبيمعرفةًمفٍذيًكرىمىاكلقدذكرى
ًديث رىجبلن،كسىقيًمو"الحى أف  فييا طكيمةن قٌصةن ساؽى أٍف أصحابعدى الفىيـأىؿًًمفٍالٌرأمبًًمٍف

حاتـ أبا جاءى ودىفتركمعىو،منييـ بعًضيافيفقاؿىعمىيوفىعىرضى طأحديثهىذا: دخؿىقدٍخى
حديثهىذا:بعًضوفيكقاؿىباًطؿ،حديثهىذا:بعًضوفيكقاؿىحًديث،فيحديثهلصاحًبو
بعًضوفيكقاؿىمنكر، احأحاديثيذلؾىكسائريكًذب،حديثهىذا: مف.ًصحى الرجؿي فىيتعجبي

أبكحاتـأٍفال،كيقكؿلو:"أتدعيالغىيب؟"،معرفًةأبيحاتـ عفىذه،فىيجيبي كسٍؿمىفيحسفي
عممتىاتفقنىفإفٍ،األحاديث لـٍأنٌا بًنقمٍكلـٍ،جازؼٍنيا إال يسألوييـ.فىو رعةى زي أبا الٌرجؿي ،فىيأًت

بنفًسأجكبًةأبيحاتـ منيماتعٌجبنافي،فييجيبي الرجؿي ،ثـ التفاًقيمامفغيًرمكاطأةوبينىيما،زدادي
أبكحاتـ:" أن اييعٌقبي اًزؼلـٍقٍدعممتى ن مىا،نيجى صحةًعمىكالدليؿيأيكًتينا،قدٍكمعرفةوًبعمـوقمنىاهكا 

ادينارنابأف نقكليومىا نىبىٍيرىجن
ٌيد،ىك:لديناروكيقكؿينىبىيرىج،نارهديىذا:فىيقكؿالناقدًإلىييحمىؿي.(2) جى

فإفٍال،:قاؿىالٌدينار؟ىذابيرجىحيفىحاضرناكنتىنىبيرىج؟ىؿىذاإف قمتىأيفىًمفٍلىو:قيؿىفإفٍ
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ىذاإف قمتىأيفىفىًمفقيؿىال،:قاؿىالٌدينار؟ىذابىيرجتيأن يبىيرىجواٌلذمالٌرجؿيفأخبرؾى:لوقيؿى
.عممنا:قاؿىج؟نبيرى ًزقتي زقنىانحفيككذلؾىري اأفٍلنىتييأيااليىاعممنزقنىرينحفيككذلؾىذًلؾ.معرفةىري
.(1)"وفيانعرًبمىإالٌمنكرهكىذاحديثه،كذبهىذاالحديثىابأف عممنىكيؼىخبرؾىني

ىذهالقٌصًةبمانقمتيوعنو أبيحاتـعمىكؿٍّ ابفي يعٌمؽي ـ  نارًيالدٌجكدةيؼيعرىتي:"فيقكؿي،ث
ـيكش،كييغشيومىأن ـىمًاءعيفىكالص رةًمٍوفيالحيعنٍؼىخمٌتىفإفٍ؛هإلىغيرًياسًالقًبً كىرًالجىنسيجًعم
ـىبلبةًكالص وفيالماءًخالفىفإفٍ؛هإلىغيرًالقياسًبً دالةًعىبًالحديثًصحةيقاسيكيي.اججىوزيأنٌعم
ـي،كييبكةًالنٌفكبلـًمًيككفىأفٍصمحيايىكبلمنككفىيميو،كأفٍاقًنى نكاريسقميعم صحٌتىلـٍفٍمىهبتفردًوكا 

".أعمـكاللي،وركايتًوبًعدالتي

الفىذٍّا كتعٌمؽوفيالجرًحر يينبئيعفتمى،دقيؽه،أبيحاتـكبلـهجميؿهبفكىذامفاإلماـً سو
،كالتعديؿً أف  كالحؽ  كبلًموطكيؿكالتعميؿ. باختصارو،تفصيؿى ذلؾى بعضى كعمى،لكٌنيأذكري

مايكفيلبياًفمعانيكبلًمو فأقكؿ:،كمرىاده،شكًؿنقاطو

كالتعميؿ - التصحيًح في ميٌمةن قاعدةن ييرًسي ىنا محٌمد أبك ـي جكدةى،اإلما إف  ابتداءن فيقكؿي
بغيره كقياًسو نتو بمقارى تعرؼي ـي،الديناًر يعم بغيًرهككذلؾى كقياًسو بمقارنتو الجكىًر ،جنسي

كالٌطرؽ األحاديًث العٌمةجمعي كشًؼ طريؽى إلىأف  بذلؾى سىبريىا،ييشيري بينىيا،كى ،كالمقارنةي
جكدىتو. بغيرهًلتيعرؼى الديناري  تمامناكماييقارفي

أىمو - عندى الحديًث صحًة معاييرى ـي اإلما ييقٌرري ـ  الحد،ث تصحيحي خبطى،يثًفميسى كتعميمو
عممٌيةهمكضكعٌيةهدقيقة.،عشكاءو ىذهالمعايير:بٍؿىيمعاييري  كييبٌيفي

ناقميو - عدالًة عمى مبنيةه الحديًث صحةى إف  الركاية.،فىيقكؿي رد  يكجبي العدالًة فاختبلؿي
أىموىك عندى الٌصحيحي بط،ؿهدٍاركاهعى:"مىكالحديثي الضى ـ  الٌسند،تا كال،متصؿى ميعم ؿو غيرى

كالمى.(2)"شاذٌ الحديثعٌؿ في قادحةه غاًمضةه خفٌيةه أسبابه فيو كافى (3)ما إالال ييدركييا
الردمءى،تمامناكصيارفًةالٌنقد،غٌكاصكاالًعمؿ الدرىـى مفالجٌيد.،كحٌذاقوالذيفيىميزكفى

قاعدةنكركيزةنأساسٌيةن - يذكري ـ  ا،ميًؿمتًفالحديثًكقرينةنميٌمةنفيتع،ث كبلمن بأٍفيككفى كذلؾى
الٌنبٌكة مفكبلـً أٍفيككفى ككثيرنامايعٌؿجيابذةيالٌنقاًدحديثناألٌنوال،كالييشًبيو،اليصمحي

                                                           

(.2/68حالميًغيث)(،كينظر:الٌسخاكم،فىت351ٍ-1/349الجرحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،تقدمة(1
 (.66(ابفحجر،نيٍزىىةالن ظًر)ص:(2
 (.1/274(ينظر:الًعراقي،شرحالتبصرةكالتذكرة)(3
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الٌنبكة متنىوًبذا،ييشًبوكبلـى ا،فىينقدكفى بوإسنادىهأيضن ،كيعٌممكفى ٍفكافى ببطبلًنوكا  كيحكمكفى
نبًمٌيفيأنكاًععمًؿالمتف:"مىاظاىرهالٌصحة. رىجىبالحى ابفي ييشًبوالأٌنوعٌمتوكانتٍقاؿى

إالًلمٍفكىىبىوالليممكةن.(1)"-كسٌمـعمىيوالليصٌمى-الٌنبيٌكبلـى ىذااألمًراليككفي دراؾي كا 
اشتغاليوفيو،كطالٍتممارستيوليذاالًعمـ،قكٌيةن إلىأبي،يوكصقمٍتخبرتيوف،ككثيرى ترى ـٍ أل
اتٌفقافيتعميؿأحاديثى،حاتـ رعةىالًجيًبذيفكيؼى  مفغيًرمامكاطأةوبينيما؟!.،كأبيزي

الٌنبكةً - الحديًثالييشًبوكبلـى كبلـي أبيحاتـ،كأٍفيككفى أكلىذكرىاابفي كىي،عبلمةيسقـو
بالسندً متعمقةه ثانيةه عبلمةه كىناؾى بالمتف. ييحتمىؿييتفٌردىىيأفك،خاٌصةه مىفال ًبركايًتو

 كأمانىتيو.حفظيوكال،عدالتيوتىثبيتلـٍبأفٍ،تفٌرده

الٌنبكةً - الييشبوكبلـى فقدصارسقيمنامنكرنا.،فإٍفكافى انفرادهبمحتمؿو  أكانفردىبومىفليسى

كبلمناميمًّالمشيخمحٌمدعمىربازميكؿ - بيىناأٍفأنقؿى فيالمحٌدثييقكؿ:"يىنظري،كيحسفي
:ًجيتيفمفٍالحديثًًلسندًدراسًتوأثناءىالمىتفً

.كالتٌفردالمكىافقةًًفيالٌنظرًحالةفي:األكلىالجية

.الٌشرعلنصكصًكمخالفتوًالمتفًمكافقةًمدلفيالنظرًحاؿفي:الثانيةالجية

؟أكٍكاإلتقاف،الحفظًأىؿًمفٍغيريهاكمالرٌكافؽىىؿالمحٌدثيينظرياأليكلىالجيةًفىًفي الى
الحديثيو،قيًبؿىكىكىافقىيـ؛ركايتوفيالحفظًأىؿيالٌراكمشىرؾىفإفٍ .ريدٌكا 

فٍ.حديثيوريدٌالٌردحيزًفيكافىفإذىابالركايًة؛تفردىافىإذى يزًفيكافىكا  ىكىؿنظرىالقىبكؿ؛حى
فٍ.حديثيوقيبؿىتفٌردهييحتمؿيًمٌمفكافىفإفٍ،ال؟أـٍتفٌردهييحتمؿيًمٌمف ييحتمؿيالًمم فكافىكا 
خبلفوالثقاتييحٌدثبمىاحٌدثىأٌنوكجدىفإفٍو؟خبلفىالثقاتييحٌدثيبمىاحٌدثىىؿٍنظرىتفٌردهي
 .(2)كفيؽ"كالتالجمعيكيمكفمؤثرة،غيريالمخالفةىىذهأف المحٌدثييىرلأفٍإالىذا،خبريهريدٌ

كبلمناميمًّالمدكتكر - أنقؿى مامصطفىىمحٌمدككذلؾى الكؿٍّ تمخيصن أفيككفى األىعظمييمكفي
المحدٍّثيف":،سبؽً عندى الٌنقًد في"منيًج إلىلمحديثًنىقًدىـفييىنظركفىفالميحدٍّثكفى"فيقكؿي

:ىمىاأساًسيتيفنىاحيىتيف

 
                                                           

 (.1/162(ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)(1
 (.217،االنتصارألىؿالحديث)ص:بازميكؿ((2
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كاةفيالبحثي .1  .الر 

فىيرتكزيالٌركاةًعفبحثييـأم اذىلؾ،األمرياقتضىإفٍالعقمٌيةالٌناحيةًمفٍتفًالمىفيكالبحثي .2
 :ىماىاٌمتيف،زىاًكيتيففي

مقيكمستكاهالحديثًحامؿًشخصيةي .أ المحٌدثيفاصطبلحًفيييسٌمىماكىكالخي
 بالعدىالة.

كىلكما .ب المحٌدثيفبلحًاصطفييسٌمىماكىكنقًمو،فيدقًتوكمدلالًعمـمفرى
الحديث،كاإلتقىافبالٌضبطً ًبصحًة أحياننا ييصٌرحكفى الٌنقادى نرل باألىحرل،ألٌننا أك

المتف ،بصحة الٌراكم. عدالةى معرفًتيـ بعدـً ييخبركفى ذاًتو الكقًت يكفيكفي ال إذ
بًصحيحنالمتفييككفىأفٍالحديثًلصحةً كافىاكم،سكاءالرٌسمكؾًعفٍظرًالنٌٌضغىا
 .(1)ا"أيضنعدالنيككفىأفٍالبد ا،بؿٍكاذبناأـٍصادقن

أساسٌية ركاًئزى عمى نىص  قد ًبذىا حاًتـ أبي الحديثً،فابفي نقًد في عممٌية ،كقكاعدى
كتعميمو إلىسنًده،كتصحيحو نفًسو،كمىتنو،بالٌنظًر مفعنًد القكاعدي ىذه يكافقيو،كليسٍت بؿ

رعةىكأبك،عميياأبكه أبي،زي يشرعيابفي ـ  .ث القٌصًةالتيسيقتياأكالن عقبى ىذاالكبلـى الفقدساؽى كا 
الحديثً،حاتـببياًفالجرًحكالتعديًؿفيكتابو تصحيحى أف  أٍفبٌيفى يقتضينظرنا،أكتعميمو،بعدى

حكمناعمىرجاًؿإسنادهفحسب،فيمتًنو .-كالليأعمـ–كليسى

واة:المطمب الثان  ي: االختالِط، ومعرفُتو ِبَمف اختمَط ِمف الرُّ
 االختالُط لغًة: -

.(2)"رعقميوغيٌفيكميٍختىًمطًإذاتى،كاٍختىمىطىعقميو،وعقميسدىفىأىم:فبلفاٍختىمىطى"

 اصطالًحا: االختالطُ  -
لوضيعرًتىأكه،عمرًآخرًفياإلنسافىصيبيكتي،اؾًدرىاإلًفياسادنفىكرثيتيةهعقمي ةهفى"آ

اختمطى:فيوقاؿيييوسنٍّبرًكًلًاآلفةيىذهوصيبيتيمفٍكى،ماؿوضياعًأك،عزيزوفقدًكىا،مىحادثوبسببً
"ةرىخىأىبً

(3).

                                                           

 (.21-20منيجالٌنقدعندىالمحدثيف)األعظمي،((1
 (.1321افالعرب)ص:(ابفمنظكر،لس(2
 (.1/103(ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)(3
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الص بلح:" ابفي ـي اإلما و،بًىكاعتنىصنيؼًالتٌبًهدىأفرىاأحدنأعمـٍلـٍ،ـٌيًميزيزهعىففهىذاقاؿى
.(1)ادًّجبذلؾىاحقيقنوككنًعمى

.لؾذىلغيرًأكه،بصرًلذىابًمطىخىفمىنيـكمًو،خرفًكىوالختبلطًطىمٌخىفمىمنيـفى:مكفمنقسًىـكى

عنوأخذىفمىحديثيؿيقبىييالكىاالختبلط،قبؿىعنيـأخذىفمىحديثيقبؿيييوأن ييـفًكالحكـي
.(2)"بعدهأكاالختبلطًقبؿىعنوأخذىؿىىرىدٍييمـفىهأمريأشكؿىأكبلط،االختًبعدى

ابًفأبيحاتـدى ،وًبمىفاختمطىمفالركاةًعمىمعرفتًاالًّكمم اجاءىفيكتاًباإلماـً فتغي رى
 ه:حفظيوفيآخًرعمرً

مىيمىافبفأواًل: رىًشيٌالدٍّمىشًقيٌأحمىدىسي الجي
بفاكمحم د،ميسمـبفالكليدً:عفكىاًسط:ركلنزيؿي (3)

اأىبيعٍنوكتبى،الفىزىاًرمٌكمىركاف،شىابيكربفيبشيعى مكنا.ككافىقديمناعنوكتبتيكقاؿى،قديمن ـىحي قًد
عمىى كافىبقاضواختمطى،بأىخرىةكتغي رى،قديمنامىعيفبفيكيىحيىى،حنبؿىبفيأحمديعنوفكتبىبغدادى
الش رًبفيأخذىقدًٍليفقيؿىعٍنوسألتيفكاسطناقدمتيالثانيةًرحمتيفيكافىفمم اكىاًسط،

 .(5()4)عنو"أكتبٍفىمـٍكالمىبلًىيكالمىعازؼً

                                                           

في"شرًحالتبصرًةكالٌتذكرىة")(1 العراقي  الشيخي افظ2/329(قاؿى ناالحى ابًفالٌصبلًحأفردهشيخي (:"كبسبًبكبلـً
 فيو،كرتبيـعمىصبلحالٌديفالعبلئٌيبالتصنيًؼفيجزء،حٌدثنابو،كلكٌنواختصره،كلىـيبسيطالكبلـى

( العىجمٌي ابف سٍبطي الحافظ بعدىه صٌنؼى كقد المعجـ". ريميى841حركًؼ ًبمىف "االغتباط جزءى ق(
( الكٌياًؿ ابفي ثـ  ككٌميا939ًباالختبلط"، الثٌقات". الٌركاًة مف اختمطى فيمف النىٌيرات "الككاكب فىصٌنؼ ق(

 مطبكعة.
الحديث)ص:(2  (.392-391(ابفالٌصبلح،عمـك
مفًحٍميىر.(3 المنعجمة،ىذهالنٍّسبةيإلىبىنيجيرىشبطفه كفتًحالراًءكفيآخًرىاالشيفي الجيـً (الجيرىشٌي"بضٍـّ

جرىشمكضعهباليمف".السمعاني،األنساب)كقيؿى  (.2/44إف 
 .455(،4/101)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((4
بعضيـقكؿإن ((5 بأخرةو،كأخذىفيالٌشربك...العبارة،نسبكىاألبيحاتـ،الالبًنو،كالذىبيكقدنسبى وتغيرى

3421(،ترجمة2/194،بينىمانسبىيافي"ميزافاالعتداؿ")165(،ترجمة5/828في"تاريًخاإلسبلـ")
( الجكزٌمفي"الضعفاءكالمترككيف" األئمةيابفي نسبىيا 1504مة(،ترج2/14البنو،ككذلؾى حجرى ،كابفي

( "المساف" 4/123في ترجمة القشقرم3577(، الرحيـ عبدي لمسمـ، كاألسمىاء" "الكينىى محقؽي ككذلؾى .
أميفقمعجي)1(،حاشية)2/745) الكبير" العقيمٌي "ضعفاًء محقؽي ككذا (،280(،حاشية)2/122(،

لعبًدالرحمًف،الألبيوكىكالظ مفالسياؽ.خمسىتييـنسىبكاالقكؿى اىري
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عنوقديمنا:أبكحاتـ - نبؿ،فيذاالراكمقدكتبى ،كيىحيىبفمعيف،كأحمديبفحى األكؿ:"كافى كقاؿى
مكنا" ًبأخرىة"،حي ابنوإٌنوقد"تغي رى عنوفيرحم،بينماقاؿى أٌنوقدأخذىكلٌماسأؿى توإلىكاًسطأيخبرى

يكتٍبعنو،كالٌميك،فيالش ربً ـٍ الٌنقاًد،كالمعازًؼ؛فتركىوعبديالٌرحمًفكل أقكاؿى بأفأنقؿى كالبأسى
ييصٌرحبدرجًتو،فيو ـٍ أبيحاتـل ابفى حديًثوبعدىأفتغي ر.،فإف  كالًبحكـً

 أقواُؿ النقاِد في الراوي:  -

مىعيفيىحكذ بىو يىبفي
ًدينيٌبفعميٌبفاللعبديكقاؿى،(1) كىاهحديثوعفأًبي"سألتي:المى رى

حيحبسندويىعنياألكزاعيٌعف فىقىاؿ،صى نىظىر"،(2)مكضكع"كذبهىذا: "فيو : البخارم  ،(3)كقاؿى
الحعنوكسيئؿى رىةصى زى ،(5)كمرةنكصفىو"كذابنا"،(4)الحديث"في"ييت يـي:فقاؿىجى النسائي  كلقدذكرى
عفىو مٍنوقاؿ"،(6)ضى حديثىوكذكرى العقيمي  الحسيفيثنىحد كسبرى ـىبفيا اثنىقاؿ:حد مٌرًتىسٍالت إبراىي
الرحمفًعبدًعفٍ،زيز،عفاألكزاعيٌالعىعبدًبفييديكىثناسي:حد قاؿىالكاسطيٌأحمدىبفيسميمافي

فٍمى"يقكؿ:-ـيوكسم عمىىالليصم -اللًرسكؿىسمعتي":،قالتٍفعائشةىيو،عأبًـ،عفٍاسًالقىبفًا
ومفلىيو،ليسىعمىابعيتىالييحديثوكلوغيري،"ارعمىالن احراـهمىفيياللًيسبيؿًاهفًدمىقىتٍاغبر 
ك،(7)"صالحبإسنادواألكزاعيٌحديثًغيرًمفٍمىصؿ،كقدركأىاألكزاعيٌحديثً حبافى ذكرهابفي

                                                           

.3421(،ترجمة2/194الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((1
2))( الميزاف لساف حجر، "4/124ابف عمٌي: بف الًل عبًد كقكؿي .) "كًذبه بأٌنو: أبيو كرد  حيح"، صى بسندو

فيالٌظاىر،كييركٌمىكضكع كالشمسفعبلن صحيحو ىذاالراكمقدأتىبإسنادو أٍفيككفى "،فيمكفي بوعمىمتفو
لوالجياًبذة.! المدينٌيكشىفو،كىذاىكاٌلذمعاشى ابفى مكضكع.فكأف  مكذكبو

.1757(،ترجمة4/3البخارم،التاريخالكبير)((3
 .165(،ترجمة5/828الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((4
 (.4/124ابفحجر،لسافالميزاف)((5
.1504،ترجمة(2/14الٌنسائي،الضعفاءكالمتركككف)((6
معػػًة،.600(،ترجمػػة2/122العقيمػػي،الضػػعفاءالكبيػػر)((7 فػػي"صػػحيحو"،كتػػابالجي كالحػػديثركاهالبخػػارم 

المىٍشيإلىالجيمعة،)ص: :حػد ثنىاالكليػديبػف907(،حديث110بابي عبػًدالل،قػاؿى .قاؿ:"حد ثنىاعمٌيبفي
:حد ثنايىزيديبفأًبيمى ػٍبسكأنػاميسًمـ،قاؿى :أدركىنًػيأبػكعى ػة،قػاؿى ًرفىاعى بىايىػةيبػفي :حد ثنىاعى ريـاألىنصارٌم،قاؿى

النبػػٌي :سػػمعتي معػػًة،فقػػاؿى إلػػىالجي اهفػػيسػػبيًؿالًل-صػػمىالليعميػػوكسػػٌمـ-أذىػػبي ػػٍفاغبػػر ٍتقػػدىمى يقػػكؿ:"مى
ػػًفاٍغبىػػ مى مػػويالليعمػػىالن ػػار".كفػػيكتػػاًبالجيػػاًد،بىػػابي قىػػٍكًؿالم ػػًوتىعىػػالىى:حر  ػػًبيًؿالم ػػًوكى اهيًفػػيسى چ  چ ر ٍتقىػػدىمى

ھ  ھ  ھ  چ [ًإلىػػىقىٍكًلػػًو120]التكبػػة: چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ػػدي2811(،حػػديث342[،)ص:120]التكبػػة:چے  ے   ۓ   ،قػػاؿ:"حػػد ثناإسػػحاؽي،أخبرنىػػامحم 
= 
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"ثقاتو" عىًدم:"،(1)"ييغرب":لكن وقاؿ،فيجممًة ابفي د ثىناعفسيمافكقدٍدىبٍعىسألتيكقاؿى مىافيحى
عدٌمحديثىوقةـثًىيعندىكافى":فقاؿى،جائبًالعىذابًطيىىالكاسًبفأحمىدىا ابفي منيا،.كسبرى ذكرى

يا ـ قاؿ:،كعٌمميا،بعضى غىرائبثي"كلىوأحادي ث كىىكالعىزيز،عىبدًبفعمي عنوبيىايحدٍّثيإفراداته
مىيو"أكيشتىًبوي،الحديثىيىسرؽيًمم فعنًدم عفاًءكالمترككيف"(2)عى في"الض  الجكزمٍّ .كذكرىهابفي

(3)،
الحاكـأحمدىأبككقاؿى (4)عندىـ"ًبالمتيف"ليسى: عفاء، الض  "ديكاف في الذىبي  :"،كذكره كقاؿى

 .!(5)""حافظهتكٌممكافيو

 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

ضعًفوييغرب الحديثى،فكؽى الرحمًفحديثىو،كيركمماالييتابعيعميو،كيسرؽي عبدي ترؾى
اختمطى فيالمعازؼً،لٌما ،كالش رب،كأخذى عنو كتبى معيف،أحمديكقٍد قديمنا،كابفي ،كأبكحاتـ

مطمعناعمىحاًلوجيدنا أبيحاتـكافى ابفى مكنا".كلعؿ  حي األخير:"كافى مفأمًره،كقاؿى كصؼى حيفى
اختبلطىوزادىحديثىوضعفناعمىضعًفو.،ماكىصؼ كالذميبدكأف 

يسًقى:عفركل.افر ميذم،يرمىعيبفًسعيدفيابكىك،كفيٌالكيٌانًدىمٍاليىعيدسىبفًدالًجىمي"ثانًيا:
اديكحم ،عبةيكشي،م الثكرً:عنوركل.رةبىكىكى،اؾد الكىيبأك،يٌعبًكالشٌ،يٌانًدىمٍاليىةىكمر ،اـزحىأبيبفا
،افط القىسعيدبفيحيىكيى،ةىينىيىعيبفيكسفيافي،يٌبًم يىالميادعب بفيادكعب ،اـزحىبفيكجريري،يدزىبفيا

ـيا ك،اثيىغًبفيفصيكحى اػػػػػػػػػػن.ذلؾيقكؿيأبيسمعتي،يؿيإسماعًوكابني،بؤدًالميسميمافىبفيبراىي
عندىدالًجىميحديثي:يقكؿميدمىبفىالرحمفًعبدىسمعتيقاؿى،افنىسًبفأحمدينا،حمفًالرٌعبدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبػارًؾ،حػدثنايى ػريـ،أخبرنىػاعبىايىػةيبػفًرفاعػةىبػفرىاًفػًعبػفبفي :حػد ثنييزيػديبػفأبػيمى ٍمػزىة،قػاؿى حيػىبػفحى
الًل رسػػكؿى ٍبػػر،أف  ػػٍبسىػػػػػػػػػػػػػػػػكعبػػديالػػرحمًفبػػفجى ػػًديج،قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:أخبرنًػػيأبػػكعى -صػػمىاللعميػػوكسػػم ـ–خى

فػي بنحػكه.كلقػدعمػدتي الحػديثى د.قاؿ:كذكرى إلػىأف  المكضػعيفإلػىذكػًرإسػنادييماكػامميف،كػيأيشػيرى
قػػد281عبػػدالميعطػػيأمػػيفقمعىًجػػيمحقػػؽ"ضػػعفاًءالعقيمػػيالكبيػػر")حاشػػية البخػػارم  ػػاقػػاؿ:إف  (غمػػطىلمى

المبارؾ".! ن ماىكعفإسحاؽ،أخبرناابفي ركاهفي"الجياًد"عفإسحاؽبفمحم دبفالميبارؾ،كا 
 (.8/276ابفحٌباف،الثقات)((1
 .762(،ترجمة4/295ابفعدم،الكاًمؿ)((2
 1504(،ترجمة2/14ابفالجكزم،الٌضعفاءكالمتركككف)((3
 .3577(،ترجمة4/124ابفحجر،لسافالميزاف)((4
 .1723(،ترجمة170الذىبي،ديكافالٌضعفاء)ص:((5
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،يـشىكىيزيدبفادىكحم ،شعبةىحديثيكلكفٍ،يءبشيسىلسامةىأأبيك،عيدسىبفىحيىيى:اثًحدىاأل
.(1)"هعمرًآخرًفيوحفظيتغيرىوأن يعني:دمحم أبكقاؿى.القدماءكىؤالءً

؛ألن يـ ًبشئو األحداًثالٌصغاًرليسى مجاًلدعندى حديثى ابًفمىيدمبقكًلوإف  رٌبماكمرادي
تغٌيرهمًسى ىؤالءالقدماءكقكلوكل،عكامنوبعدى ،كٍفحديثي اقبؿى سمعكامنوقديمن فيعنيبوالذيفى

حفظيوفيآخًرعمًره.،تغٌيره مجالدناقدتغي رى ابًفميدمبأف  أبيحاتـكبلـى كقدفٌسرابفي

أبكًعيسىالتٍرًمذٌم: ٍنبىمٌي:"قاؿى رىجبالحى ابفي بفسعيدانفردىفإذاكقاؿى بحديثومجالدي
في"التقريب":"،(2)"وبًيحتجٌلـعميوابعٍتىييكلـٍ حجرى ابفي آخرًفيرتغي كقدٍمٌالقكًبًليسىكقاؿى
الكىي اًؿفي"،(3)كمائة"كأربعيفىأربعوسنةىماتى،همرًعي فيمعرفةً راتيٌالنىكاكبًالكىكقدترجموابفي
.(4)"قاتالثٍّكاةًفالر مًطىاختمىفٍمى



 الُمرَسؿ في اصطالِح ابِف أبي حاتـ: المطمب الثالث:
المرَسُؿ لغة: -

مفالفعًؿأرسؿى مفعكؿو كالجمعيمىرىاسيؿ،فيكمرسؿه،ييرًسؿ،اسـي
فػيحػدٍّ(5) .كقداختمػؼى

ڎ ڎ ڈ  چ-تعػالى–قكلػوكمنػو،عٍنػالمىكعػدـً،اإلطػبلؽًفًمػ:يػؿقًفىاإلرساًؿفيالمغػًة؛

ػأطمػؽىؿرًسػالميألف كذلؾى،(6)چڈ ژ "االنرسىػأىكـيالقىػجػاءى"يـقػكلًفًمػمػأخكذه:يػؿكقً.ديثالحى
سػريعةيمأىًمٍرسىػاؿ"اقػةهنى"يـقػكلًفًمػ:كقيػؿ.وبعًضػعػفٍمنقطعهاإلسنادًبعضىألف ،يفقًتفرٌمي:أم
.(7)"هإسنادًبعضىحذؼىفىأسرعىلمحديثًؿىالمرسًكأف ،يرالسٌ

 
                                                           

رحكالتعديؿ)(1  .1653(،8/361(ابفأبيحاتـ،الجى
 (.1/416(ينظر:ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)(2
 .6478(،ترجمة520(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(3
 (.505(ابفالكٌياؿ،الككاكبالنيٍّرىات)ص:(4
 (.1645ينظر:ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:((5
6) ]مريـ: مطبك83( كقعتفي كقد مفتكحة، بيمزةو كذا "أىن ا": .]( األفكار" "تكضيح بكسًر1/284ًع "ًإن ا" )

 اليمزة.
 (.1/258تىكضيحاألفكار)الٌصنعىاني،(،1645(ينظر:ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:(7
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 المرسُؿ اصطالًحا:  -

ا ابفي "كقاؿى المرسىؿ: في فيياؼىبلىخًالتيالٌوصكرتيلٌصبلح بيرًالكىالتابعيٌحديثي:
بسيٌالميبفيدعًسىثـ،اريىالخًبفمٌدًعىبفاللًعبيدًكىسيـ،كجالىحابةًالصٌمفجماعةنيىلقًذمالٌ

،(1)"كأمثاليما لمنبيٍّ ىذاالتابعي  ،أكتقريرنا،فعبلنأك،قكالن-صمىالليعميوكسٌمـ–سكاءنأضاؼى
أـكنايةن،أـغيرذلؾ اكافى .(2)كلـيذكٍرالكاسطةالتيتٌمقىعنياالحديث،صريحن

المرسؿ "فأٌما في"التمييد": البىٌر عبًد ابفي عمى،كقاؿى بإجماعو أكقعكه االسـى ىذا فإف 
الٌصبلًح(3)حديًثالتابعٌيالكىبير" الذمذكرهابفي فيو.كىذاالتعريؼي بأٌنوالخبلؼى ،كذكرى كنقؿى

عبًدالبىٌراإلجماعىعميوىكأحديتعريفاًتالميرسىؿ. ابفي

كاًحد ا:"مىاسقطىمفسنًدهرجؿه في"المرسىؿ"أيضن كأاتابعيًّلوؿيالمرسًكافىسكاء،كقيؿى
بيأىكبلـيدؿ كعميو...مزكالمً،طيبالخىكاختياري،عيٌافًالشٌاإلماـًكبلـًظاىريكىك،هبعدىمفٍ
.(4)"اسيؿرىالمىفيكبلميـعندىالحديثًةًأئمٌمفٍكغيرىما،حمفالرٌعبدًوكابنً،ازمٌالرٌاتـحى

دى ابفي قد":"االقتراحيدفي"يؽالعًقًكقاؿى ًمنوسقطىمىاعمىالميٍرسؿالقدماءًبعضيييطمؽيكى
فميطمقنارجؿه مى.أىثنائوًًفيكافىكىاً  ٍـّأىٍثنىاًئوًًفيرجؿًمٍنويسقطاكى .(5)"عطًنقىبالميييسى

حاتـ أبي ابفي كمنيـ إذف القدماًء بعًض اصطبلًح في مطمؽي،فالمرسؿي ىك كأبكه
قبمىو،االنقطاًعفيالٌسند ـٍ أ مكضعيوبعدىالتابعيٍّ ًلممنقىطع.،أيًّاكافى كىكمرادؼه

مكاضعى يدرؾي الٌرحمًف عبدي ـي الٌركاةً،االتصاؿًكاإلما بيفى ركايىاًتيـ،كاالنقطاًع ،كفي
كيقكؿ:فبلفسمعى،كعفغيًرهمتصبلن،فتجدهمرةنيقكؿ:فبلفركلعففبلفمرسبلن،كيعممييا
منو،أكأدرىكو،مففبلف تينًبئيعف،أكلـيسمٍع إن ما مفمصطمحاتو ذلؾى كلـييدًركو.كغيًر

                                                           

1) ) حجر، )كىتالن ابف الص بلح ابف كتاب بحديًث2/540عمى المرسؿى ًلتىخًصيًصو عميو اعتيرضى كقد ،)
 لتمثيمو ككذا الكبير، ،التابعٌي تفصيبلن المرسًؿ تعريفات في كينظر الًخيىار. بف عىًدٌم بف الًل ًبعيبيًد

كالٌرد الحديثالمرسؿبيفالقبكًؿ رسالة العزيزالٌصغير، بنتعبد عمييا:حصة كاالعتراضاتكالردكد
 (،كمابعدىىا.180)ص:

 (.1/238(الٌسخاكم،فتحالمغيث)(2
 .(1/19(ابفعبدالبٌر،التمييد)(3
 (.31(العبلئي،جامعالتحصيؿ)ص:(4
 (.16(ابفدقيؽالعيد،االقتراحفيبيافاالصطبلح)ص:(5
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ًميقىة،خبرةو دعى ابًف،كاالنقطاع.بمكاطًفاالتصاؿً،قيقةوكمعرفةو مرادى تيبٌيفي أمثمةو ىنابعضى كأذكري
كمكضعوعندىه.،أبيحاتـبالمرسىؿ
فيترجمًة:"المثاؿ األوؿ:  بفاعديسى:عنوكلرىة،يفىذىحي:عفكلرى.يٌسًبٍالعىحيىيىبفبلؿبًقاؿى

قاؿى...لؾذىيقكؿييأبًسمعتييسى،عًبفادحم كيـ،مىسيأبيبفيثكلىيـ،مىسيبفبيبكحىس،كٍأى
رىمىعي:عفكركلؿ،مرسى-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-بيٌالنٌعفحيى،يىبفبلؿبًمركيى:دمحم أبك
كيقكؿ،-عنوالىعىتىالليرضيى-ابًط الخىبفا يوعمىالليىصمٌ-بيٌالنٌكالةيمىيمكنةيمىيتنًثىحد :

 .(2)"(1)يفةذىحيعفينًمغىبى:يقكؿوكجدتييفة،ذىحي:عفركلذمكالٌؿ،كىشىبفرييٍتىشييرنخبكأى،-ـكسمٌ

يىحيىحابةالصٌجممةً"فييـعىنيأبكذكرىك بف ببلؿى قاؿىك،" فيفيافسيبفالحسفيذكره:
كقاؿ،"افالكحدى" ،الككفيٌالعبسيٌعندمأراه: ،(3)"ولىحبةىصيكالذيفة،حيصاحبيكىك قاؿى

": كلكرى،مرسبلن-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-بيٌالنٌعفركل:المنذرمٌقاؿى،ميٌعى:عفركلالعبلئي 
ميٌعىمفٍاعوسمىكفي،حذيفةىعفنيغىمىبىعنوكقيؿى،حذيفةىعفبالركايةًمشيكرهكىك،عمرىعف
.(4)"رظىنى

كيركمعفرسكًؿالًل بصحابي  فركايتوعنوإذف،-عميوكسٌمـصمىاللي–فككنيوليسى
أبيحاتـ ابفي "يفةذىحيعفينًمغىبى:يقكؿوكجدتييفة،ذىحي:عفركلذمالٌكىكقكليو:"،مرسمةكماقاؿى

حذيفةى اإلىاالنقطاًعبينىوكبيفى الليعنو–فيوإشارةهأيضن .-رضيى
،-عنوالليرضيى-عمرىعفكلرى.كيٌمى،يٌحًمىالجيطابًسىبفحمفًالرٌعبدي"المثاؿ الثاني:

.(5)"ؿمتصًالل،عبدًبفابرجىكعفٍمرسؿ،

                                                           

مة".ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(1 ذىيفةميٍرسى قىاؿالد كًرم،عىفابفمىًعيفركايتوعفحي 1/505("كى ابفي (،كقاؿى
( قدركل5/236القٌطاًففي"بيافالكىـكاإليياـ" ًفيشىٍيءًمٍنيىا(:"كى اًديثميٍعنعىنة،لىٍيسى ذىٍيفىةأىحى عىفحي

 ذكرسىماع".
الجرحكالتعديؿ)(2 ابفأبيحاتـ، ترجمة2/396( بفيىحيىاٌلذم1548(، ًببلؿي "كقاؿيىحيىبفمىعيف: ،

ًبوبىأس".  يىركمعنوسىعديابفأىكس،ليسى
 (.3/42(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(3
 (.151العبلئي،جامعالتحصيؿ)ص:((4
ٍرعىة:"عبدالٌرحمفابف1137(،ترجمة5/240(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5 معيف،كأبكزي ابفي ،كقاؿى

ثقة". ساًبط:مىكيٌّ
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" في"التيذيب": حجرى ابفي -بيٌالنٌعفأرسؿىتابعيٌّ...طابًسىبفحمفًالرٌعبديكقاؿى
،بطمًالميعبدًبفاسكالعبٌ،اصكقٌأبيبفكسعدى،عمرىعفكلكرى،-ـكسمٌكآلوعميوالليىصمٌ
قيؿىك...يـمنٍاكاحدنؾٍرًدٍييلـٍكقيؿى.يٌنًشىالخيةىبىمىعٍثىبيكأى،بؿجىبفاذكمعى،يعةبًرىأبيبفاسكعبٌ
؟ةىامىمىأيأبيفمً:قيؿى.ال:قاؿى؟اصكقٌأبيبفدعٍسىبفحمفالرٌعبدمعسى:عيفمىبفيحيىلً

نق(1)"ؿمرسىىك،ال:قاؿى؟رابًجىفٍمًيؿقً.ال:قاؿى كقد في"جامًع. العبلئي  حجرى عفابًف ؿى
.(2)التحصيؿ"

إرساالن أبيحاتـركايةىعبًدالٌرحمفعفعمرى ،كبينيماانقطاع،كىناقدسٌمىابفي كقابؿى
فيركايتوعفعمر باالتصاًؿفيركايتوعفجابر.،اإلرساؿى

عىفً،ةىعىصىعٍصىبيأىبفحمفًالرٌ عبدًبفاللًعبدًعفكلرى.دعٍسىبفدمحمٌ"المثاؿ الثالث:
م ى-الن ًبيٍّ مىٍيوًالم ويصى عنوركل،مرسؿ؟،(3)يعبًالرٌبفسعديفعؿىامىنظٍريىفٍمى":قاؿى-ـكسمٌعى
.(4)"سحاؽإبفمحمد

                                                           

(.6/180(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(1
(.222(العبلئي،جاًمعالتحصيؿ)ص:(2
ا(3 ،كمفطريقوكبسنًدهسكاءركاه94(،حديث109-108لمبارًؾفي"الجياد")ص:(كركايتوأخرجيىاابفي

( في"معرفةالصحابة" في"المستدرؾ"3/1249أبكنيعىيـ الحاكـي ركاه ا أيضن المبارًؾ ابًف (،كمفطريًؽ
عىةى،عفأبي4973(،حديث3/241) ٍعصى بًدالٌرحمًفبفأبيصى و"،فزادىفيو:،لكفقاؿفيو:"عبدىالًلبفعى

اكـ"الدكتكرسىعد محٌقؽ"مختصراستدرىاؾالٌذىبيعمىميستدرىؾالحى :"مرسؿ"،كقاؿى الذىبي  "أبيو"!،كقاؿى
( المؤٌلؼ4/1787حمي د فيكتاًب جاءى ما ألٌف طأ، خى بأٌنيا فىبلشؾ  الحاكـً ركايةي "أٌما :)- أعنيابفى
-المبارؾً ا مى كيؤٌيده الميعتمد، عمىالحديث،ىك الدكتكرالحمٌيد كينظركبلـي ألىبينيعيـ". في"المعرفة"

 ابًفالمبارًؾفي"الجياد":قىاؿى فيالمكضًعذاتو.أٌمالفظيالحديًثفأسكقومفعنًداإلماـً كتخريجوتفصيبلن
الم ًو م ـى-رسكؿي م ىالليعميوكسى بفالر -صى سىعدي ٍفيىٍنظرًليمافعؿى ار:أنىا:"مى ًمفاألىنصى رجؿه ًبيع"؟فقاؿى

:ياسىٍعد، ًبآًخًررىمىؽ،فقاؿى اقىدأٍثبتى ًريحن سىٍعدناجى ًفيالقتمى،حتىكجدى يىطيكؼي :فخرىجى الم و.قاؿى يارسكؿى
الم ًو م ىالليعميوكسم ـى-ًإٌفرىسكؿى أى-صى األىحيىاًءأىنتى لىوأًمفى ًنيأىفأٍنظرى :فىإنٍّيفيأىمىرى فياألىمكىاًت؟قاؿى ـٍ

الم ًو م ىالليعميًوكسم ـى-األىمكىاًت،أىبًمٍغرسكؿى الم ويعىن ا-صى جزاؾى لؾى سىٍعدنايقكؿي ،كقيٍؿلىوي:إف  ًمنٍّيالٌسبلـى
ـ،كقيٍؿلىييـ:إً عىنٍّيالس بلى عىفأيم تًو،كأىٍبًمٍغقكمؾى نىًبيٌّ ًزمى ماجي ًعندىخيرى لىكـٍ :ًإن والعيٍذرى لكـي سىٍعدنايىقكؿي ف 

سعدنا"،"كقٍؿليـ: ".كقدجاءىفيمطبكًع"الجياد":قٍؿلو:أف  تىٍطرؼي ًإلىنىًبيٍّكيـ،كفيكيـعىيفه الم ًوًإٍفخيًمصى
بكسرىابعدىالقكًؿ. ،كالصكابي لكـ:أٌنو"،بفتًحىمزةإف  سعدنا"،ك"يقكؿي  أف 

 .1430(،ترجمة7/261(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
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 الًل عبدى أبيحاتـبإرساؿالحديًثألف  ابفي ةىعىصىعٍصىأبيبفحمفًالرٌبدًعىبففحكـى
فيحديثو:"عفالٌنبٌيك،تابعيٌّ فيترجمتو:"،"-صٌمىالليعميوكسٌمـ–يقكؿي بيأى:عفكلرىقاؿى

في.(1)"ذلؾيقكؿبيأىسمعتي،اللًعبدًبفدمحم وابني:عنوكلرى،مٌرًدٍالخييدعًسى النككم  كقاؿى
.(2)"ةقىثًيٌّعتابً"تيذيًباألسماًءكالٌمغات":"

،مٌزدًاألىيٌكًتىالعىكبيٌأىيبًأى:عفركل.ؿاصًكىأبك،مٌدًزٍاألىكخر فىبف(3)افيممىسي"المثاؿ الرابع: 
.ؿسىرٍمياؾح الض كعف

(4)"يٌمًجٍالعًافي حىبفيشرىكقي،يةاكًعىميبكأى:عنوكلرى "التاريًخ، في البخارم  كقاؿى
كخ،ٍبفسيميمافالكبير":" ترجـى،(6)"ميرسؿهاألىزًدٌم،ىك،(5)كبأىيٌأىبكيقينًلى:قىاؿى.ؿاصًكىأىبكفىر  ـ  ث

كخٍبفسيميمافبعدىهكقاؿ:" ٌحاؾ،عىفً.فىر  ميرسؿهالض 
(7)"(8).

 بيفى االنقطاعى سٌمى أبيحاتـ ابفى أف  كبيٌأىيبًأىك،مٌدًزٍاألىكخر فىبفيمافمىسيكالشاىدي
.اؾح الض ك،مٌزدًاألىيٌكًتىالعى إرساالن

                                                           

 .430(،ترجمة5/94(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 .317(،ترجمة1/277(الٌنككم،تيذيباألسماءكالمغات)(2
،كالدكالبٌيفي"الكنىىكاألسمىاء")(3 فيمكضعو أبيحاتـ"سميماف"،كالبخارم  3/1118(كذاسٌماهابفي (،كابفي

( )6/391حٌباففي"الثقات" في"الكنىكاألسماء" كمسمـ ،)2/869 ترجمة "سمماف"3515(، كسٌماه ،
( "الكاًمؿ" في عىدٌم ابف ًمف: كؿٌّ ياء 4/332بغيًر ترجمة االعتداؿ"774(، "ميزاف في كالذىبٌي ،

في"لسافالميزاف")3383(،ترجمة2/187) فيو:3552جمة(،تر4/113،كابفحجرى ،كاٌلذيفيقكلكفى
ممىاف"يجعمكنىوعفأبيأٌيكباألنصارٌم "سميماف"بالياء،يجعمكنوعف"أبيأٌيكباألىزدٌم"،كمفسٌمكه:"سى

كخ،أىبككاًصؿ.سىًمعىمنوقيرىيشبف-رضيالليعنو– فىر  آىخر:"سيمىيـٍبفي فيمكضعو قاؿى .لكٌفالبخارم 
ٌيافالًعجميٌ  .2201(،ترجمة4/128".البخارم،التاريخالكبير)حى

 .593(،ترجمة4/135(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
الشيخالمعممٌيفي"التاريخالكبير")(5  .6(،حاشية129-4/128(كينظركبلـي
 .1866(،ترجمة4/30(البخارم،التاريخالكبير)(6
7) مرتيف، البخارم  ترجمىو كذا أىبي( كخاٌلذميىركمعٍف سيمىيمىافبففىر  بيفى فٌرقىا قد حٌبافى كابفي أٌنو كالظاىري

اًزـ.ينظر:ابف اؾ،كعنومحٌمدبفخى ح  اٌلذميىركمعفالض  ،كعنوقيرىيشبفحي اف،كبيفى أٌيكب،األزدم 
 (.8/274(،)6/391حٌباف،الثقات)

 .1867ترجمة(،4/31(البخارم،التاريخالكبير)(8
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االنقطاًعفيالسندً ابًفأبيحاتـىكمطمؽي عندى المرسؿى أف  ،فالذميتحٌصؿمٌماسبؽى
مكضعو إلىالٌنبٌي،أيًّاكافى ماأضافوالتابعي  أكماسقطىمنو،-صٌمىالليعميوكسٌمـ–سكاءن

غيرالٌصحابيٌ لكٍفماىكحكـيىذاالمرسًؿعندىابًفأبيحاتـ؟،رجؿه

المرسًؿعندىأىًؿالحديث:أقكؿ: فيحكـً قداختمؼى

المحٌدثيف جميكر إلى كرٌده بترًكو القكؿي مف،فىنيسبى "كالمرسؿي مسمـ: ـي اإلما فقاؿى
قكًلنا بحٌجة"،الٌركاياًتفيأصًؿ ليسى باألخباًر الٌصبلح:،(1)كقكًؿأىؿالعمـً ابفي ـي اإلما كقاؿى

آراءيعميواستقر ذمالٌالمذىبيىكوبضعفًكالحكـًؿًالمرسىبًاالحتجاجًسقكطًمفاهذكرنىكما"
ىكالذميقكؿي،(2)"يفيـتصانًفياكلكهتدىكقدٍاألثر،كنقادًالحديثًاظًحفٌجماىيرً كىذاالمذىبي

أبيحاتـ عبديالٌرحمًفكتابنافي"المراسيؿ"كجاءىفيوقكلو:،كأبكزرعة،كأبكه،بوابفي كقدصٌنؼى
أبي بالمراسيؿ،"سمعتي ييحتج  "ال يقكالف: رعةى زي الٌصحاح،كأبا باألسانيًد إال الحٌجة تقكـي كال

ا:"،المتصمة فيكتابوأيضن أنا".كقدبٌكبى الياأنٌالمرسمةًاألسانيدًفيكرىذيمابابككذاأقكؿي
صراحةنعمىأٌنويرد ا،(3)"ةجٌالحيبياثبتيتى افقكلوىذايدؿ  كاليرلبواحتجاجن بو،لمرسؿى كيعؿ 

فيكتاًبو. المتصؿى

العمماًءإجماعناعمىردٍّالمرسىؿ بعضي ييسٌمـبيذااإلجماعً،بؿقدنقؿى ـٍ بؿكنىفاه،لكفل
لممرسؿً المحٌدثيفى بعًض مسندنا،قىبكؿي حديثنا الباًب في يجٍد لـ إذا داكد ييعارىض،كأبي كلـ

بأقكلم بو،(4)نوالمرسؿي اكاحتج  أيضن أبيداكدى عمىالقكًؿ،كقدقبىموغيري فمـييطبؽالمحٌدثكفى
قبكلىوبمراسيًؿالتابعيف،بؿمنيـمفقىبمومطمقنا،برٌده مففٌصؿ،كمنيـمفخص  فيكىناؾى

.(5)القبكًؿكالٌرد






                                                           

 (.27(مسًمـ،مقدمةالٌصحيح)ص:(1
الحديث)ص:(2  (.54(ابفالٌصبلح،عمـك
 (.3(ابفأبيحاتـ،المراسيؿ)ص:(3
 (.26-25(أبكداكد،رسالتوإلىأىؿمٌكة)ص:(4
 (،كمابعدىىا.33(ينظر:العبلئي،جامعالتحصيؿ)ص:(5
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 المطمب الرابع: الّتدِليس ومعرفُتو ِبالمدَِّلسيف مف الّرواة:
 تدليُس لغًة:ال -

فمًىككى،ويبىعىفيٌبىييلـٍاًإذىيءشىكؿٍّكفييعًالبىفيكدىل سى،الظ ٍممىةبالتحريؾ:الد لىسي"
ٍمعىةعيبًًكٍتمافي:يعالبىفيكالت ٍدًليسي.الظ ممة أيخذىذاىىفكمً:األىزىرمٌقاؿى،مشترًالميعفالسٍّ
.(1)"اداإًلسنىفيالتدليسي

اصطالًحا: التدليُس  -
الٌصبلحالتدلي ابفي :قسمافسكماقاؿى

.نومًومعىسىوأن اكىمنميو،منٍسمعٍيىلـٍامىوقيىلىفم عىيركمىأفكىكاإلسناد،تدليسي:أحدىما"

الثانيالقسـ كىكالشيكخ،تدليسي: أكيوسمٌييفىمنو،وسمعىاحديثنشيخوعفٍيركمىأف:
".عرؼيياليكىو،بًؼىعرىييالابمىصفويىأكنسبو،يىأكيو،كنٌيي

فيوكى،أخؼٌهفأمري:الثانياكأمٌ.العمماءأكثريوذم ا،جدًّكركههمىأٌنو:األكؿالقسـًكحكـي
.(2)"توكأىميٌوحالًعمىالكقكؼىطمبييىفمىعمىومعرفتًلطريؽًكتكعيرهعنو،مٌممركًلًضييعهتى

 ابًفأبيحاتـفييمابيانيولتدليًساثنيفمفالٌركاة:كأكرديىناترجمتيفمفعندً

فيترجمًة:سميمافىأواًل:  بفاكحم اد،الكارثًعبدًعفركلالًمٍنقىًرٌم:(3)الش اذىكيكًنيٌدىاكدبفقاؿى
يد لركمحم د:أبكقاؿى.ذىلؾأًبييقكؿيسمعتيقاؿىالرحمفًعبديحد ثىنىا.سيميمافبفكجعفرى،زى
عاًصـبفكأىًسيد،ًبوييفطىفىاللكيٍلىقًبوعفٍككن ى،مصرىنزيؿيالبصرمٌ(4)ًسنىافبفيزيديعنو

                                                           

 (.12/253،األزىرم،تيذيبالمغة)(1408(ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:(1
الحديث)ص:(2  (.76-73(ابفالصبلح،عمـك
الكاًؼكفيآخًرىاالٌنكف،ىذهالنسبةيإلىى((3 الش اذىكيكًني:"بفتًحالشيًفكالذاًؿالميعجمىتيفبينىيمااأللؼ،كضٍـّ

افظاألصبيىاًنٌيفي يوالحى شىاذىكيكنىة،قاؿأبكبىكربفمىٍردىكى أبىاهكافى لوالش اذىككنيألف  "تاريخو":إنماقيؿى
إلييا.كىكمفبنيًمٍنقربف بىاًتالًكباركتسم ى"شىاذىككنة"فنيسبى يبيعيىذهالمضر  إلىاليمًفككافى يتٍّجري

 (.5/372عيبيدابفمقىاعس".السمعاني،األنساب)
كالذمي(4 بفساف"، "يزيد جاءتفي"المطبكع": القىز از( يزيدى ابفي كىك سناف"، بفي "يزيدي الصكابى أف  ظيري

 التيذيب)ص: تقريب ينظر: عشرة". الحادية مٍف ثقةه ، مصرى نزيؿي الد خى أبيك ترجمة601البصرٌم ،)
7726. 
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ـيناقاؿى،إلي كتبىفيمىاطىاىرأًبيبفعمي أنا،الرحمفًعبديحد ثنىا(1)األصبيىاًنيٌ :األىثرى قاؿى
نبؿبفىأحمدىاللًعبدًأبىاسمعتي فقاؿكيكًنيالٌشاذىكذكرىحى ممةبفًاللًعبدًنىٍحكمفىك: سى
.(3)"-(2)يىكذبأن ويعني-األىٍفطس

بفداكدالش اذىكيكًنيفىييكٌنيعٍفلقًبوًلكي يركمعفسميمافى ًسنافكافى يزيدىبفى فىقكليوإف 
لو الشيكًخعينالييفطفى ا(4)و،ىكتدليسي بفًسنىافكن ىعفلقًب فىيىزيدي . لش اذىكيكًنيًلئىبلييفطفى

،(5)إٍذالش اذىكيكًنيقدتيًرؾ،وأىحد،كاليعرفإليو يـيتٌييكافىوأنٌإالٌبار،الكىاظًالحف فمًمعىأٌنوكافى
البخارمٌقاؿىحتى،(6)ضعكبالكىيذًبًالن شربًبً فىمىك(8)"(7)عيؼضىكؿٍّمفٍمعندًأضعؼيىك: .

فيترجمًةيزيدبفًسنىافكيماأجدىأحدناكصفوأكلقب،صر حباسموً إنٍّيقدبحثتي ـ  وفسىييعرؼ.ث

                                                           

فيترجمًتوفي"تاريخاإلسبلـ")(1 الذىبي  ـي اإلما لرقاًشٌي،:"كعٍنو:أبكًقبلبةىا167(،ترجمة5/829(كقاؿى
ارث،كمحمدبف براىيـبفمحمدبفالحى كأىًسيدبفعىاصـ،كمحمدبفيكنسالكيدىٍيمٌي،كأبكمسمـالكىٌجٌي،كا 
ٍكًصمٌيككانىايدٌلسانو،يقكالف:سميمافأبك عمٌيالفىٍرقىدٌم،كاإلصبيانٌيكف،كالحسىفبفسيٍفياف،كأبكيىٍعمىىالمى

 أيكبفقط".!
ابًفأب(2 منولقكًؿأحمدىفيالشاذككنٌي:ىكمفنىٍحكعبًدالًلبًفسىممة(كقكؿي يحاتـ"يعنيأن ويكذب"،تفسيره

 "ترؾى نبؿ: ابفحى الًل كقاؿأبكعبًد كاحد، غيري كصفىو كذا ذاىبيو، الحديًث متركؾي كاألىفطىس: األىٍفطس.
الس م  إلىىأزىرى يجمسي قاؿ:كافى حديثىو،ثـ  الن اسي ،ككافى كذبى عمىاألرض:كذبى اففيحدٍّثأزىرفيكتبي

الجرحكالتعديؿ) ابفأبيحاتـ، حديثو". فترؾى الرحمًف يىحيىكعبدي عمىيو فأنكرى المساًف، (،5/69خبيثى
ا.329  .كينظرالكبلـيعميوفي"الجرًحكالتعديًؿ"أيضن

.498(،4/114)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((3
الص بلًحفيكق((4 ابفي الحديث"اؿى امًؿ74)ص:"عمـك بحسًبالغىرًضالحى فيكراىًةذلؾى الحاؿي يختمؼي (:"كى

الكفاًةقٍد ثقة،أكككنيومتأخرى سمتىويغيرى شيًخواٌلذمغي رى ككفي عمىتدليًسالشيكخ،فقٍديحمميوعمىذلؾى
الركايًةعٍنوفبلشاركىوفيالسماًعمٍنوجماعةهدكنىو،أكككنيوأ الراكمعنو،أكككنيوكثيرى سننامفى صغرى

عمىصكرةوكاحدة". كاحدو مفذكًرشخصو اإلكثارى يحب 
5) إف  : كقيؿى ، يقكؿي معيف بف يىحيى سمعتي نيد الجي بف الحيسيف بف عمي  قاؿى الش اذككنٌي": "سميمافى كفي )

بفزىيد لوحدي-الش اذككنٌيركلعفحم ادى أبك-ثناذيكرى .كقاؿى يضعيالحديثى فقاؿ:كذ ابعد كالًلكافى
كالتعديؿ الجرح حاتـ، أبي ابف عٍنو". يحدٍٍّث كلـ حديثىو كترؾى الحديث متركؾي ، بشيءو ليسى حاتـ:

:"فيونظر".الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:4/115) البخارم   .1742(،ترجمة171(.كقاؿى
 (.10/55بغدادم،تاريخمدينةالٌسبلـ)(ينظر:ال(6
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((7
 (.2/280(ينظر:الٌسخاكم،فىٍتحالمًغيث)(8
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أجد فمـ المدلٍّسيف،بتدليسو في ييذكٍر لـ فمذلؾى نادرنا منو كافى ذلؾى ،فمعؿ  أًجد ـٍ ل حد –ككذا
سميمافالش اذىكيكًنيفيشيكًخيزيدبفًسنىاف-بحثي ىكتد،مىفذكرى السببى ليسيوإي اهلكيبلكلعؿ 
.!-كالليأعمـ–كفيوفطنةيعبًدالٌرحمًفكتنٌبيولذلؾ.،ييعرؼ

فيترجمًة:ثانًيا:  بفااكيةيمعىثنا،بيأثنيحد ،حمفًالرٌعبديناثىحد .ؾمًالمىدبٍعىبفثعىشٍأى" قاؿى
عنييىم األنصارًقاؿى:يقكؿيفعمىابفىعنييىحيىيىسمعتيقاؿ،مٌرًاألشعىاللًيدبىعيبيأىبفحالًصى
ابيىثىحد تيالٌ-ائؽًقىالدٌمسائؿىيعني-(1)قائؽًالدٌتمؾىةيعام :عبةيشيقاؿى-اللعبدًبفدىمحم 

أبكقاؿى.ؾمًالمىعبدًابفىيعني-ثعىأشٍعفكانتٍماإنٌالحسفًعف-(2)بيدعيابفىيعني-كنسييي
يوفًذكريىكلـٍسفًالحىعفاسيىكدل سفًالحىعفثشعىأىمفىاأخذىسىيكنأف عنييى:دمحمٌ
 .(3)"برالخى

المىًمؾعف مفأىشعىثبفعبًد المسائؿى أخذى عيبىيد بفى يكنسى إف  أبيمحٌمد كفيقكًؿ
تدليسإسقىاطو ًلتدليًسيكنسى أسقطىالكاسطةىبينيماكىكأىشعىثبيافه ـ  سفث كىك،أكإسنىاد،الحى

ثقةه عيبىيد كيكنسبف الٌصبلح. ابفي عٌرفو الذم األكًؿ معيف،القسـي ابفي كأبك،كأحمدي،كثٌقو
بفاثشعىأىمفديثًالحىفيديحمىأىمؾًالمىعبدًبفثيشعىأى":ؿبىنٍحىبفدىمحمٌبفحمديأى.قاؿ(4)حاتـ
إن ماالدٍّقاؽ.كييقاؿمىاالحسفًمسائؿًبًامنعالًكافى...ارك سى عفالحسًف نيٌبئتي كلييكنسفقاؿى رى

المىمؾ" عفأىشعىثبفعبًد أخذىه
المٌدلسيف.(5) الثانيةمفمراتًب فيالمرتبًة حجرى ابفي ،كعٌده

" عفممي السٌهذكرىككذا،سبالتدليسائي النٌوكصفىمشيكرهثقةه،صرةالبٌاظًحف مفكقاؿ:
.(6)"يارقطنًالدٌ

                                                           

1)( )2/275(كمرةنفي"الجرحكالتعديؿ" في"تاريخاإلسبلـ" "الدٍّقاؽ"،كمثميا : في"تيذيب3/819(قاؿى (،كى
قىاؽ".3/280الكىمىاؿ")  ("الرٍّ

"ييكنسبفعيبىيدالبىصًرٌم،أبكعبًدالًل.مكلىىلعىبًد1020(،ترجمة5/205في"الجرحكالتعديؿ")(ترجمو(2
يد،كحم اد بفزى ،كشعبةي،كحم ادي كلعنو:الٌثكًرم  القىيس،العىٍبدٌم.ركلعف:الحىسًف،كمحم دبفًسيريف.رى

مىمة،كىكىىيب،كعبديالكارًث،كعبدياألعمى مٌية".ابفسى  الس اًمٌي،كابفعي
شيعبةىًبناقمًةاآلىثاًرككبلًمو8(،ترجمة1/134(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(3 ًمفعمـً اذيكرى ."مى

أبيحاتـثانيةنفي"الجرحكالتعديؿ")  .990(،ترجمة2/275ًفييـعمىحركًؼالًيجاء".كقدترجموابفي
 (.5/205ـ،الجرحكالتعديؿ)(ينظر:ابفأبيحات(4
(.2/275)المرجعالسابؽ((5
 (.36(ينظر:ابفحجر،طبقاتالمدلسيف)ص:(6
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ـي اإلما الكجكهأٌما مف بكجوو ييدٌلسي ال كافى فإٌنو نفسو الٌرحمًف مف،عبدي لسببو كال
لو:،األسباب اتـأبيبفالٌرحمفًعبدىمحٌمدأبىا"سىأىلنىاإذجاءىفيكتابوسؤاؿه اٌلذمىىذافقمنىا:،حى

ٍرعىةىأىبكسيًئؿى:تىقكؿ سيًئؿى:أقكؿكٌممىا:فقاؿىتىسمع؟الكأنتىسىألىوأىك،تسمىعيوكأنتىغىيريؾىسىأىلىو،زي
ٍرعىةأىبك ًتيغىيرمسىألىوأن وإالٌمٍنوسمعتيوقدٍفىإٌني.زي أقكؿيالفىمذلؾىًبحضرى فىبلكىأناسىألتيو،:

انىحكأك.سىبىبكالًبكجووأيدىٌلسي .(1)أعمىـ"كالليىىذا.كىالمعنىىقاؿىمى



 ِح ابِف أبي َحاتـ:المطمب الخاِمس: الُمْنَكر في اصطال
 الُمنَكر لغًة: -

" منظكر: ابفي اإًلٍنكاريالحديثًفيرىتكر كقد،عركؼالمىبلؼيخًاألىمرمفالميٍنكىريقاؿى
ر مىويرعيالشٌحويقب ماككؿ .عركؼالمىضد كىك،كالميٍنكىري ناًكيركالجمعي،ميٍنكىرهفيكوىىرًككىكحى  .(2)"مى

الُمنَكر اصطالًحا: -
المنكرً معنى تحديًد في العمماءي تبايفى لمضعيًؼ،كقد المفظى ىذا يجعمكفى فىالمتأخركفى

منوالمخالفةيلمثٌقات.بينىماييطمقياالمتقدٍّمكفعمىمىفركلكلكحديثناكاحدنامنكرنا ،الذمتكثري
ركاياتيوكم يامنكرىة .(3)عفالضعفاء"كعمىالثقًةإذاركلالمناكيرى،كالييشترطيأفتككفى

عفالعراقٌيأن وقاؿ:" السخاكم  كلرىولككنً؛الراكمعمىالمنكرىكفىقيطمًييمااككثيرنكنقؿى
اكاحدناحديثن :قكليـ،"الميزاف"مفالزبيرمٌمعاكيةىبفاللًعبدًترجمةًفيالذىبيٍّقكؿيكنحكه.
ذلؾىكبعض،جممةنالرجؿيركلإذابؿ،كرهمنركاهماكؿ أف بويعنكفىالالحديث،منكري

(4)الحديثمنكريفيكناكير،مى اًكمٌ–قمتي. الٌسخى كلرىاإذىقةًالثٌعمىذلؾىطمؽيييدقىكى:-أم
                                                           

 (.4/501)مرجعسبؽذكره(ابفأبيحاتـ،(1
 (.4539(ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:(2
 (.322)ص:(ينظر:عمادالديفالرشيد،نظرٌيةنقًدالرجاؿكمكانتيافيضكًءالبحًثالعممٌي(3
أجٍدهفي"الميزاًف"(4 ـٍ ىذالترجمًةعبًدالًلبفمعىاًكيىةالٌزبىٍيًرٌمفي"الًميزاف"،كل الذىبيٍّ قكؿى (كذاعزاالعراقي 

أجٍدهفي ـٍ ل نسبىوإلى"الميزاًف" د.عمادالدٍّيفالرشيد:"كما الرجاؿ" "نظريةنقًد صاحبي .كقاؿى قاؿى ا كمى
األستاذأبكغدةفيتحقيقو"لمرفعكالتكميؿ":ترجمًةعبًداللً إلىذلؾى ،93بفمعاكيةىالزبيرٌم،كقدأشارى

 محقؽ"فتحالمغيث": كانظرالميزاف:1/401كالشيخصبلحمحمدعكيضة كالكبلـ2/507، : فقمتي ."
كنقمكه،كلـيكجٍدفي"الميزاف"إن ماىكبتماًموفيترجمةً عبًدالًلبفمعىاكيةىالٌزبىيًرٌممٍفالذمقالىوالذىبي 

= 
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:قمتيثقة،:قاؿىيؿ؟حبًرىشيبنتًابفيسميماف:نيٌارقطٍلمد قمتي:الحاكـيقاؿى.عفاءالض عفناكيرىالمى
".فثقةىكافأم ضعفاء،قكـوعفبياثيحدٍّيي:قاؿىمناكير؟هعندىأليسى

ركلكلكحديثنا ما الراكمإذا حديًث بنكارًة القكؿى يطمقكفى المتقدميفى فإف  كعميو : قمتي
ثقةنفينفًسو.!،ككذافيمالكركلعفالضعفاءً،كاحدنامنكرنا فكافى كا  كالمجيكليفى

في"فتحالميًغيث":كقاؿى كلرى:يـقكلي":"اـلمىاإلًحرٍشى"فييدالعًيؽقًدىابفيقاؿىالسخاكم 
:يوفًقاؿىييفٍأىىإلىينتيكيىو،ركايتًفياكيرينىالمىتكثرىحتىوركايتًترؾىهمجردًبًيضًقتىيىالير،ناكًمى

الاألخرلكالعبارةي.ولحديثًالترؾىبوستحؽ يىالرجؿًفيكصؼهالحديثًمنكرىألف ؛يثدًالحىمنكري
ـىبفدمحم فينبؿحىبفأحمديقاؿىكقدكيؼىة،كمىالديميقتضيتى أحاديثىيركم:(1)يٌيمًالتٌإبراىي

.(2)الشيخاف؟"يومىعىاتفؽىفم مًكىكمنكرة،

اٌلذمالميتاًبعىلو أحمىد:"ىكالفىردي اإلماـً عندى المنكري الحافظيالعسقبلني ،كالحديثي قاؿى
التٌيًمٌي:"في"ىى ـى نبؿبفأىحمدىبفالم وًعبدعىفمكركدمالس اًرم"فيترجمًةمحٌمدبفإبراىي ،حى
ذكرىيىقكؿأبيسًمعتيقاؿى ًديثوًفي،هكى اًديثيركم،شىيءحى نىاًكيرأىحى :-العىسقىبلًنيٌ–قمتي.مى

ٍنبىؿبفأىحمديويأطمقىالمينكر عمىىىذىاؿفىيحمىلويتابعىميالًذمال الفىردالحديثعمىجماعىةكحى
.(3)"ذىًلؾ

الٌركايةيعنو فميسٍتتحؿ  الحديث" "ًبمنكًر أحدنا فىإذاكصؼى البخاًرم  ،أٌما ابفي نقؿى كذا
.(4)القط افالفاسيٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عفاءالكىبير":"عبد افيكتاب"الض  البخارٌم:ميٍنكىرالحديث.كقاؿأيضن فيو:"كقاؿى "تاريخاإلٍسبلـ":فقاؿى
بىيرابفالعٌكاـبصرٌمبعضأحاديثومناكير.قمت:العبارتافمعناىماكاحد؛ألٌف اللبفمعاكيةمفكلدالز 

اميٍنكىرالحديث؛إذقكلنافيالرجؿميٍنكىرالحديثالنعنيبوأٌفمفكا فبعضأحاديثوميٍنكىرىةفيكأيضن
تاريخ الذىبي، الحديث". ميٍنكىر فيك مناكير، كبعضذلؾ جممةن، الرجؿي ركل فإذا ميٍنكىر، ركاه ما كؿ

 .192(،ترجمة4/901اإلسبلـ)
الرحمًففقاؿ:"محمٌ(1 معيف،كأبك(ترجموعبدي ابفي ارثالٌتيًمٌي،ييكنىأىباعبًدالل،كقاؿى بفالحى ـى دبفإبراىي

 .1042(،ترجمة7/184الجرحكالتعديؿ)أبيحاتـ،حاتـ:ثقة".ينظر:ابف
 (.2/296(الٌسخاكم،فتحالميًغيث)(2
ىىدمالسارم)ص:(3 ابفحجر، فيمسأ459( ميـ  كبلـو بمراجعًة بأسى كال عمى(، الٌنكارًة لفًظ إطبلًؽ لًة

 (.40،60-28الحديًثالفىرد:عبدالٌرحمفبفنيكيفعالٌسممٌي،الحديثالمنكرعندىنٌقاًدالحديث)ص:
 (.2/264(،ابفالقطاف،بيافالكىىـكاإليياـ)1/6(ينظر:الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(4
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إطبلقاًتمصطمًح"منكًرالحديًث"عندىالمتقدميفى كاٌلذميىعًنينىا،كالمتأخًريف،فىيىذهبعضي
اًتـ.ىنى عبًدالٌرحمًفبفأبيحى مدلكًؿىذاالمصطمًحعندىاإلماـً اىكبيافي

 ألفاظناتدؿ  عبدىالرحمًفقداستخدـى "الجرًحكالتعديؿ"أف  استقرائيكتابى حيفى كقدكجدتي
الن كارةً منكرنا،عمى ركلحديثنا يقكؿ: إنكىار،فتارةن حديثو في ،كمرةن: حديثيو يدؿ  عمىكمرةن:

اإلنكاًركىذا،كراًبعةن:حديثيومنكىر،اإلنكىار سببى مفالراكمنفًسو،كييبيٍّفي أكًمم فركل،إٍفكافى
ذلؾى،عنو المقاًصدكغير ىذه في كأبيٍّنيو الل، كًؿ "المنكًر"،بحى مصطمًح مفيكـً إلى ألخمصى

عنده.

 المقصد األوؿ: قولو "َروى حِديثًا منَكًرا": 

ا أبيحاًتـقاؿ:"ترجـى نسأىبفالؾمىفعىكلرى.ينيٌدًالمىرذًنٍالميبفحيىيىبفدأحمىبفي
حيىيىبفدمحمٌبفحيىيىكى،مٌارًاألنصىإسحاؽىبفىمكسى:عنوكلرى.(1)امنكرناحديثن
 .(2)"مٌابكرًيسىالن 

 عبًدالًلبفعمرى الذمركاهىك:حديثي المنكري الليع–كالحديثي الًل-نورضيى رسكؿى أف 
ابف-صٌمىالليعميوكسم ـ– كضةهًمفرياًضالجن ة".فركاهأحمدي منبىرمرى قىٍبرمكى بىيفى قاؿ:"مىا

يحيىعفمالؾ،عفنىافع،عفابًفعمىر
بىيبابفعىبًد(3) األحفظيعفمالؾ،عفخي ،كركاهاألكثري

درٌمالر حمىف،عفحىفصبفعىاًصـ،عفأبيىيرىير الليعنيمىا–ة،أكأىبيسىًعيدالخي .-رضيى

فيوالدارقطنٌي:"صدكؽ" .(4)كأحمديبفيىحيىبفالمنذًرىذاقاؿى

                                                           

في"الميزاف")((1 الذىبي  في"المساف")(،كتب1/163كقدنسبى حجرى قطميكبيغا1/690عوابفي (،كمثميماابفي
ألبيحاتـ.!2/131في"الثقات")  (القكؿى

 .186(،ترجمة2/81كالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،الجرح((2
الجمًعكالتفريؽ")((3 البغدادٌمفي"مكضحأىكىاـً في"شرحمشكؿاآلثار"1/431ركاهالخطيبي (،كالطحاكم 

2874(،حديث7/316) الًعمـً أىؿي اًلؾيقكؿي ًمفحديًثمى عقبو:"كىىذا ،كقدنسبو"المسعكدٌم"،كقاؿى
اًئًغ".كقد الص  عبًدالًلبًفنافعو بفيحيىىىىذا،كغيري بالحديًث:ًإن ولىـييحٌدٍثبًوعىفماًلؾأحدهغيرأحمدى

رعةىبنكارًةحديًثعبًدالًلبفناف أبكزي حكـى لوعفنافًع،كالعفابًفعمرى ا،كأٌنوالأصؿى عالٌصائًغأيضن
الليعنيما–  (.3/301.كينظر:ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)-رضيى

(،كنسىبىوي"المارني"،كفيكتاًبابًفأبيحاتـ"المدينٌي"،كىكالصكاب،85سؤاالتالحاكـلمدارقطنٌي)ص:((4
كاحد.  كذانسبىوغيري
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أٌنوعفخي،كالٌنكارةيىيركايةيالحديًثعفنافععفابًفعمرى عف،يببىبينماالٌصكابي
بالمي،عفأبيىريرة،حفص منيا:كب،خالفًةلمثقاتكىذاالخطأيأدرؾى مجمكًعقرائفى

أحمدىبفيى - فيوالجاٌدةىأف   يًرالجاٌدة.عمىغىعمىركايتوًكتتابعىالثقاتي،حيىقدسمؾى

 قات.فالثٍّالفومًفخىفةيضبًطأحمدىبفيحيىمقارنةنًبمىخً -

فرصةى - ييقٌمؿي مما األسانيد أصحٍّ مف الحديثى يحيى بف أحمدي الذمركلمنو اإلسنادى أف 
 .(1)نوومًهبركايتًفرادًان

مفركايًةأبيىريرةى صحيحه صٌمى–عفرسكًؿالًل،كعبًدالًلبفزيدالماًزنيٌ،كالحديثي
.(3)كمسمـ،(2)كأخرجومفحديثيماالشيخاف:البخارمٌ،-الليعميوكسٌمـ

 المقصد الثاني: بياُف نَكارِة حديِث الرّاوي ِلرَوايِتو عف الَمجيوِليف:

ترجمةًق   في بيأىبفىػػػػػػػحييىعفركل. (4)يٌػػػػػػػامًاليمىاللًعبدًبفـػػػػػػػػػػػضىيٍجى":اؿى
ـىبفدكمحم ،(5)ردبىبفاللًكعبدًير،ػػػػػػػػػػػػػػػػثكى كعمرييدم،مىكابفي،الثكرم عنوركل،اىميٌالبىإبراىي
ـي:عنوركل:دمحم أبكقاؿى.ذلؾيقكؿيأبيعتيسم،يٌكقًالعىنافسًبفديكمحم ،يكنسىبفا إبراىي
ـي اف،مىيٍطىبفا ،مٌكرًالد دمحم بفاسًالعب عمىرئىقي:قاؿى،الرحمفًعبدياثنىحد .يؿاعًإسمى بفكحات

أبكقاؿىر،منكىوحديثىأف إالثقةهاميٌمىاليىاللعبدًبفـضىيٍجى:قاؿوأن عيف،مىبفىحيىيىعف

                                                           

 (.2/388الحديثالمنكىرعندىنٌقاًدالحديث)نظر:الٌسممٌي،(ي(1
القىٍبًركىالًمنبىر،)ص:((2 ابىيفى البخارٌم،الصحيح،كتبفضًؿالٌصبلًةفيمسجًدمٌكةكالمدينة،بابفىٍضؿمى

 .1195،1196(،حديث144
المنبًركالقبًرركضةهمسمـ،((3 بيفى (،حديث646مفرياًضالجٌنة،)ص:الصحيح،كتابالحٌج،بابما

3258،3259،3260. 
ميسيممة،(4 الكذ ابي ك ا،منياخرجى ًةكقٍدنزلىيا،كىيبمدهفيشبًوجزيرًةالعرب،كانتتيدعىجى امى (نسبةنإلىاليىمى

 ديًؽأبيبكرو الصٍّ بفالكليًدزمفى الليعنيما–كفيياقيًتؿلم افتحياخالدي نظر:البىبلذرم،فتكح.كي-رضيى
 (.5/441(،الحمكم،معجـالبمداف)118البمداف)ص:

في"بياًفخطأالبخارٌمفيتاريخو")ص:(5 ـبفعبًدالًلاليىمامٌي:ركلعف82(،ترجمة20(قاؿى ٍيضى ."جى
اقاؿ".كذاقاؿى كمى أبييقكؿي ن ماىكعبديالًلبفبىدر.سمعتي الذمفي"تاريًخعبًدالًلبفزيد،كا  ،معأف 

مغايرىة.!ينظر:البخارم،التاريخالكبير زيد،كلعٌمواطمعىعمىنسخةو البخارٌم":"عبداللبفبدر"،الابفى
 .2350(،ترجمة2/247)
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كىك،(1)ـمبلزًمفٍي إلأحب يضـجى:يقكؿأبي،سمعتييف،جيكلًالمىعفكلرىامىعنييى:دمحم 
 .(2)"يكؿجٍمىفعىاأحياننثييحدٍّوأن إالثقةه

نكارةىحديًثوبركايًتوعفالمجيكليف أبيحاتـسببى ابفي معىككًفالراكمفي،كقدفس رى
ركايت،نفًسوثقة جعمٍتمايركيوعنيـمنكرناإالأف  إطبلقيـىذا.كال،وعفمجيكليفى ـى كقدتقٌد

باإلتياًفبأقكًؿالٌنقاًدفيو عفالمجيكليف.،كحكميـعميو،بأسى معركايتوالمناكيرى

 أقواؿ النُّقاِد في الراوي: -

فقاؿ:" أحمدى ـى أبكداكداإلما ا،لـٍرجبلن،ككافىيٌانًوخراسىكاأن ميزعىسأؿى بويكفٍصالحن
"ةامىمىاليىأس،سكفىبى

في"التاريًخالكبير"،(3) أىًبيمفخراساف،زمفىىربىكقاؿ:"،كذكرىهالبخارم 
ميٍسًمـ
اليى(4) إلى "ةامىمى،

"الثقات"،(5) في حب افى ابفي "،كذكرىه خراساف،مفأصموكقاؿ: ذكرى ـ  ث
ا.كقاؿ:" في"تيذيبالكماؿ"،(6)"امةمىاليىأىؿيعنوركلىركبىوأيضن ،(7)كترجموالمزم  قكؿى كنقؿى

قىًميجفي"اإلكماؿ":"،(9)كالبخارمٍّ،(8)ابًفمعيف الم -كفمفيخىابفيكقاؿكابًفحب اففيو.كقاؿابفي
ونفسًفيىكلكفٍناكير،مىيـعنٍكلرىوألن جيكليف؛المىعفوتًركايىيفًـىكمٍّتي:"اتقىالثٍّ"فيهذكرى

                                                           

.كثٌقو(1 يـكيقاؿ:ليـز نىًفٌي،كلقبيوليزى اًمٌيالحى الًلبفبىدراليىمى بًد بفعىٍمركبفعى (ميبلـز فيركاية،كابفي أحمدي
كالتعديؿ الجرح حاتـ، أبي ابف ينظر: صدكؽ". بو بأسى ال حاتـ: أبك قاؿى بينما رعىة، زي كأبك مىعيف،

.1989(،ترجمة8/435)
2 )( كالتعديؿ الجرح حاتـ، أبي ابف )2/534 بالجمًع2219(، حجر كابًف المزٌم، تيذيبىي في كقعت .

أش أفتككفى بىو."مجيكليف"،كيمكفي
أحمدىبفحنبؿفيجرًحالركاًةكتعديًميـ)ص:(3  .553(،سؤاؿ356(أبكداكد،سؤاالتولئلماـً
مىركسنةى(4 مٍف بفميسمـبفشنفٍيركزالمركزٌم.خرجى الر حمًف العباسي ة،ىكعبدي الدكلًة أبكمسمـصاحبي )

كث كمائىة،كقىًدـسىمىرقىٍندسنةىثبلثو كعشريفى تسعو كمائة.ككاففاتكناشجاعنا،ذارأمكعقؿ،كتدبيرو بلثيفى
)ص:  سىمرقىند أخباًر فيذكًر القىٍند الن سىفٌي، عمر ينظر: دىاًئف. ًبالمى المىنصكر عفر جى أبك كقتمىو ، ـز كحى

 .5305(،ترجمة11/465.كالبغدادم،تاريخمدينةالٌسبلـ)582(،ترجمة353
 .2350(،ترجمة2/247ير)(البخارم،التاريخالكب(5
(.8/167(ابفحٌباف،الثقات)(6
 .980(،ترجمة5/157(المزم،تيذيبالكماؿ)(7
كىلعفالمىجيكليف".(8 ،يعًنيمىارى حديثىومنكره ،عىٍفيحيىٍبفمىًعيف:ثقة،إالأف  (فقاؿالمزٌم:"قاؿعباسالد كًرم 

العبارةىالبفمعيف ".ىكًلعبًدالر حمًفكمافجػػػػػػعؿى تعميؽى:"يعنيماركلعفالمجػػػػػػػػػػػػػػػػيكليفى أف  كػػػػػػػػػػػػميا،كالصكابي
في"تيذيبالتيذيب") حجرى فيالترجمًةالنينقىمت.ككفعًؿالمزٌمصنعىابفي  (.2/120ىكبيٍّفه

رىاسىانيًّا،((9 خي :كىافى البيخاًرم  كىكاعنو".فيذهكقىاؿالمزٌم:قاؿى اليمامةىرى أياـأًبيميسمـ،كأىؿي اليىمىامة،خرجى نزؿى
،كالذمفي"تاريخو"ىكماأثبتناه.السابؽمف"تيذيًبالمزٌم". اقالوالبخارم  بالمعنىلمى  ركايةهمفالمزمٍّ
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:،(1)"عفالثكرمٌ"يحوًحًصى"وفيحديثىالحاكـيجىكخر ،"ثقة الذىبي  في،(2)"ثقةكقاؿى حجرى أم اابفي
أن و: .(3)"اىيؿجىالمىعفريكثًييصدكؽه""التقريب"فذىبى

 :وقوِؿ أبيو ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

نكىارة،ثقةهفينفًسوىك ًديثوعفالمجيكليفى فيحى الرحمفً،إالأف  عبًد قكؿي ،كاجتمعى
قدعٌدهصدكقنا.،عمىذلؾى،كالبقٌيةكأبيو حجرى ابفى  إالأف 

 المقصد الثالث: قولو "يدؿُّ حديُثو عمى اإِلنَكار"/ "في حديِثو إنكار":

 ار": "يدؿُّ حديُثو َعمى اإِلنكَ أواًل: قولو 
في:".1 بفياحمكديمىعنوكلرى،درٍالكىبفًيبككىى،جيٍرىجيابفًعفركل:ديٍشىريبفسفالحىقاؿى
ىك:يقكؿبيأىسمعتي،ياضًالقىارمٌاألنصىإسحاؽىبفىمكسىعنوكلرىشيخه،مٌركزًالمىاسًالعبٌ
،اءطىعىعف،يجرىجيابفًفعىكلرىوأن كذلؾى؛اإلنكارًعمىوحديثيدؿ يى:دمحم أبكقاؿى.يكؿجٍمى

سبعيفىـىجين ويمنٍ-كجؿ عز -الليباعدىساعةنةىمكٌحرٍّفيرىبىصىفٍمى":قاؿوأن ،اسعب ابفًعف
 .(4)"ةنىسىحىخرلكاألي،درجةهلوترفعياعيىضىيىقدـوكؿ ،مكةىطريؽًفيىشىمىفٍمىكىا،خريفن

الراوي: أقواُؿ النقاِد في  -  

أبكحاتـ:"مجيكؿ" :"فيحديًثوكىىـه،(5)قاؿى العيقىيمي  بمىناكير"،كقاؿى كييحدٍّثي
ثـ ساؽى،(6)

لو" الأصؿى باطؿه فيو:"ىذاحديثه الذمذكرهعبديالرحمًفكقاؿى حب اف،(7)لوالحديثى كذكرىهابفي
                                                           

 .1029(،3/251(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
.822جمة(،تر1/298الذىبي،الكاشؼ)((2
.982(،ترجمة143ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((3
 .46(،ترجمة3/14ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((4
.46(،ترجمة3/14ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
6)( "المساف" في حجرى ابفي عنو أثبتيا بمناكير" "كييحدٍّثي قكلو: )3/45 ترجمة في2272(، أجدىا كلـ .

 "الضعفاًء"المطبكع،كلعميازيادةهفينسخةوأخرلكقعتلمحافًظالعسقبلنٌي.
7))( الكىبير عفاء الض  1/225العيقيمي، ترجمة عف274(، ، اجبو بفحى نىٍصر مفطريًؽ ا: أيضن كركللو .

رىيج،عىٍفعطىاء،عًفابًفعىب اس،عىفالن ًبٌي قاؿ:"مىففىط ر-ًوالس بلـعمي-الحسًفابًفريشىٍيد،عًفابًفجي
زاًؽ،عىًفابًفجيريج،عف الر  قاؿ:"ركاهعبدي عمىىذا".ثـ  :"اليتابعالحسفي أىجًره".كقىاؿى افمويًمثؿي صائمن
اجبف حج  أف  :كأحسبي السماعى.قاؿى جريجى ييبيٍّففيوابفي ـٍ الحمىكلىالت كأىمىة،عىفأبيىريرة،قاؿ:كل صى

رىيج،عفإبراىيـبفمحمد،عفصالحمح يعنيبإدخاًؿإبراىيـبفمحمدبيفابًف–م دركاه،عىًفابًفجي
رىيج،كصالح  .قاؿ:كركاهعبديالممًؾبفأبيسيميمافعفعطاءعفزيدبفخالد،كىذاأىٍكلىى".-جي
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مىرك"،في"الثقاًت" :"مفأىًؿ كقاؿى
(1)، اًعيميٌكربىأبككقاؿى أبكػػػػػػػػػػكذك،(2)يكؿ"ػػػػػ:"مجاإًلٍسمى رىه

في"ميزاًنو" :"،عبًدالًلالذىبيٍّ أن ولما،(3)"ليففيو.سأنفيثبلثةيكعنو،جيٍرىجيابفًعفكقاؿى بيدى
" "المساف".(4)ذكرهفي"الديكاًف"جعمو"مجيكالن مصنؼي لوٍريذكيكلـٍلكن وزادى:"،كعف"الميزاًف"نقؿى

"مٌزًركىالمىاسًالعب بفمحمكدلكىسًاراكيناتـحىأبيابفي
(5)، "منكري : األلباني  الشيخي كقاؿ

.(6)الحديث"

 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

الحديثً الرحمفً،منكري عبدي فيو يخالٍؼ "مجيكؿ"كقاؿى،لـ حاتـ: جيم و،أبك كلعمو
ىك أن وركلعنوكاحده الرحمف–مٌزًركىالمىالعباسًبفيمحمكديبسبًب عبدي ذكرى ،-كما أف  معى

ركايةىأبي اًجبٍبفينىٍصرك،يثرىحيبفسيفالحيارعم غيرىهذكرى عنو.!حى

يريف،سًكابفًسف،كالحى،يٌمًعىبفدمحمٌرفىعٍجىيأبً:عفركل:ةمىمىسىأبكيببًحىبفيعبًرى" .2
اكدىدىبككأىاف،ط القىيدعًسىبفحيىيى:عنوكلرى.يٌاشًقىالرٌيدعًسىيكأبير،مىعيبفيدبىعيبفاللًكعبدً
بفاىكمكسىاؿ،يىنٍالمًبفاجج كالحىد،سىأىبفزيٍكبىث،ارًالكىبدًعىبفدًمىالصٌكعبدي،يٌسًالًيىالطى
م،دًػػػػػػػػػػػػيمىبففًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحمالرٌعبدي:عنوكلكرى:دمحمٌأبكقاؿى.ذلؾيقكؿييأبسمعتييؿ،عًاإسمى
يعًبًالرٌعفعيدسىبفحيىيىسألتي:قاؿ،ينيٌدًالمىابفى:عنييىعميٌنانبؿ،حىبفأحمدىبفالحيصىنا
فقاؿىيب،بًحىبفا كقاؿىر،كًنٍكتيعرؼيتى: يٌعمقاؿىيده،بً: قاؿ،ليدالكىبفعمرىحكنىقمتي: ىك:

بيعيالرٌي:أبقاؿى:قاؿ،ي إلكتبىايمىفًؿنبىحىبفأحمدىبفاللًعبديأنا،حمفًالرٌعبديثناحدٌ.(7)نحكه
عفنصكر،مىبفإسحاؽىعفٍ،يأبهذكرى:قاؿى،حمفًالرٌعبديثناحدٌ.ابأسنبوًأرلامى:بيبحىبفا

                                                           

 (.8/170(ابفحٌباف،الثقات)(1
اف)ص(2 اًنٌي،تاريخجٍرجى  (.302:(الجرجى
العباًسالمركزٌم1846(،ترجمة1/490(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(3 بفي ركىكاعنو:"محمكدي .كالثبلثةيالذيفى

الرحمف– عبدي ذكرى رىيث-كما فيالكتًب-،كأبكعم ارالحيسىيفبفحي يقٍع ـٍ في"الثقاتًمم فل ذكرى كما
اج3/355ًالستة") حى ٍبفي نىٍصري (،كالثالثي ذكريه–بو ـى مفطريقوحديثناعنو،كتقد  .العقيمي،-ركلالعقيمي 

ٍفلـيقٍعفيالكتًبالستة"1/225الضعفاءالكبير) عفالثالًثابفقيطمكبيغافي"الثقاتمم  (،ككذاقاؿى
.2772(،ترجمة3/356)

 .901(،ترجمة80(الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:(4
 .2272(،ترجمة3/45الميزاف)(ابفحجر،لساف(5
 (.178(األلباني،سمسمةاألحاديثالضعيفًةكالمكضكعة)ص:(6
 (.178)ص:المرجعالسابؽ((7
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قاؿوأن يف،عًمىبفحيىيى فابأحمدىبفدمحمٌناحمف،الرٌعبدياثنىحدٌ.قةثً:يببًحىبفبيعيالرٌ:
بفايعًبًالرٌعفيأبسألتي[.ثقةةمىمىسىأبكيببًحىبفبيعيالرٌ:ينيٌدًالمىبفعميٌقاؿى:قاؿراء،البى
-بيٍّالنٌعف،يٌعمًعف،بيوأىعفٍؾ،مًالمىدًعببفؿكفىنىعفٍوكأحاديثي،قكمٌبًليسى:قاؿفىيب،بًحى
وتكثيقًمىعىحيىيىكىأحمدىاتفاؽي:دمحم أبكقاؿ.جيكؿمىؿكفىكنىير،مناكً-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ
.(1)"]ؾمًالمىبدًعىبفؿكفىنىفمًوكأن نو،مًليسىؿكفىنىفعىوحديثًإنكارىأف ىعمىدؿ يى

ا أبيحاتـفيترجمتوأقكؿ:كذاقاؿى أبي ،بفي الحديًثعفإنكاًرالحديًثالذمعنىاهابفي كقبؿى
بعدىتحقيؽو،حاتـىنا اثنيف:،فقىٍدتبي فى أن وقٍدخمطىفيىذهالترجمًةبيفى كتمحيصو

ًبيب مىمىة.،األكؿ:الٌربيعيبفحى أبكسى

كالثان ح، ًبيبالمىبل  الٌرًبيعبفحى الترجمًة،اـشىأبكىًي: ىذه بعدى الرحمًف كىكالذمترجموعبدي
برقـ) التي،(2064مباشرة فيتعميقوعمىالترجمًة قالىوالمعممي  ا كبلمن بيأفأنقؿى كيحسفي

"(2)فقاؿ،سقتييا تيذيب"فيحجرىابفاهحكىككذلؾىاىنىـفيعتٍقىكىحجكرةيالمىالعبارةيىذه:
.(3)الكتابىذاعف"التيذيب

 ألبيو: أبيحاتـ ابًف سؤاؿى المحجكرًة :قاؿفىيب،بًحىبفيعًبًالرٌعفيأبسألتي[كيعنيبالعبارًة
يوعمىالليىصمٌ-بيٌالنٌعف،يٌعمعف،بيوأىعفٍؾ،مًالمىعبدًبفؿكفىنىعفٍوكأحاديثي،قكمٌبًليسى
أف ىعمىدؿ يىوتكثيقًمىعىحيىيىكىأحمدىاتفاؽي:دمحمٌأبكقاؿ.جيكؿمىؿكفىكنىير،مناكً-ـكسمٌ
.]ؾمًالمىبدًعىبفؿكفىنىفمًوكأن نو،مًليسىؿكفىنىفعىوحديثًإنكارى

الميعًمميٌ ،ىنا(ـ)كقعتفيكقكؿي الٌنسخة جاءتفي العبارةى ىذه أف  بو (ـ)يقصدي
(الترجمةيالتيسقتييا2063)رقـ،ةمىمىسىييبأببًيعبفحىبًرىلكتاًب"الجرًحكالتعديؿ"فيترجمًة

يقكؿ:"-ابتداءن يتابعيالمعممي  ـ  تيةاآلىالترجمةًآخر(ؾ)في-يعنيالعبارةىالمحجكرة–ككقعت.ث
– ترجمةى حىبًرىيعني بف أىيع عىبيب حىائًخك بف يببًذ ف إف؛ختمةهميعبارةهيكى(.2064)رقـ

                                                           

 .2063(،3/457(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 (.5(،حاشية)458-3/457)المرجعالسابؽ((2
نف(3 الحى بيب حى بف الٌربيع ترجمًة في حجرى ابفي كقاؿى إحدىل( يـ بعضي مطى خى قىد "كى البىصرٌم: ممىةى سى أىبي ٌي،

أبيحاًتـفيترجمًةىذاالحنفٌيأبيسىممةأٌنو ابفي :لكٍفذكرى التفًريؽ.قمتي متيفًباألخرل،كالٌصكابي الترجى
بً عفأحمىد،كيىحيىتكثيقو،كعىفأبيوأٌنوليسى المىًمؾ،كحكيى ىكاٌلذميىركمعفنىكفؿبفعىبًد قكم.ثـ 

تيذيب ابفحجر، ًمفنىكفؿالًمنو". حديًثو إنكارى عمىأف  يدؿ  كيىحيىعمىتكثيقو أحمد، اتفاؽي : قاؿى
 (.3/241التيذيب)
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فياكمىمكسىبفاللًعبيديعنوكيركييا،ؿكفىنىعفركييايىالربيعًعمىترىنكًأييالتالمناكيرى
عفكلرىون أةىمىمىسىيبأىيببًحىبفبيعًالرٌترجمةًفيالمؤلؼييذكٍركلـٍ،مٌدًعىابفًعف"التيذيب"
بفبيعًالرٌترجمةًاآلتيةًالترجمةًفيىذاذكرىمان ا ك،ىمكسىبفاللًيديبىعيعنوكلرىون أكال،ؿكفىنى
كىذا،"اـشىىًبكأى"حبٌلالمىككنيةي،ممةسى أبكىذاكنيةىف إف؛اطعنقىىذاغيريكىك،حبٌلالمىيببًحى
الترجمةًيفالعبارةىذهمحيصٍتىالذاكىكى،يٌككفحيكالمبٌل،مٌّصربىكىذا،يٌسًبعىحيبٌلكالمى،يٌّنفحى

قاؿون أحمدىأعفهغيريكحكى،لوىحيىيىالكى،حمدىأتكثيؽىالمؤلؼيينقؿٍلـٍحىبٌلالمىف إفاآلتية
."اكيربمنىمكسىبفاللًعبيديعنوثىحد "

عفالسؤاؿىف أبكهأظف فى،بيبحىبفبيعًالرٌعفباهأسأؿىكافىالمؤلؼىف أويشبىكاأل
ـ ،الترجمةًىذهفيذلؾىالمؤلؼيدرجىأفبحسبوًوابىجىأفحبٌلالمى ـ ،ورأيىكتبىذلؾىبعدىث فتبي وكأن ث
كماالمبلحترجمةًإلىياتًبرمىالعبارةيكلتٍفحيحبٌلالمىيفًىكمان إيوبًأجكابىف أهبعدىمفلًأكلو
"انتيىىكبلميو.ؾفيكقع

ًبيبالمىبٌلح بفحى لمٌربيًع اتـ أبيحى ابفي ترجـى لٌما ـ  قائبلن،ث "عم ؽالميعممٌي ؾفيزادى:
فيـفيكقعتٍالعبارةيكىذه"كفؿنىمفونٌأك...بيعالرٌعفيبأسألتي:قاؿىالرحمفًعبدياثنىحد "

.اعيىراجًفىالسابقةًالترجمةً
خمطىابًفأبيحاتـ أفييبيٍّفى :يريديالميعممي  العبارةىالمحجكرةىنفسياالتي،فقمتي كذلؾأف 

مىمةكقعتفيترجمًةالرٌ بيبأبيسى ًبيب،بيًعبفحى فيترجمًةالربيعبفحى قٍدكقعٍتفينسخةو
ا قميؿ–المىبٌلحأىيضن ابي فقبؿى .-كمى .ىذاأكالن

كالتناقض الشيًخالمعممٌيالتعارضى كبلـً مفظاىرى أحدناقديظف  ثانينا:فإف  فإن و،أم ا
العبارةىالمحجكرةىفيال ،أمسؤاؿعبًدالٌرحمًفألىبيوعفالٌرًبيعبفمىبٌلح–ترجمةتارةنيقكؿإف 

لىو مىمة-كجكابو ًبيبأبيسى الٌرًبيعبفحى فيترجمًة تككفى ألٍف صاحبترجمةرقـ–التصمحي
(2063)، المىبٌلح ًبيب حى بف الٌربيًع لترجمًة ىي ن ما )–كا  رقـ ترجمة ،(1)-(2064صاحب

أدلةنلذلؾ ،كيسكؽي مىمةىكأف  ًبيبأىبيسى أباهعفالٌربيًعبفحى الرحمًفسأؿى ذىنيو،عبدى فانصرؼى
ًبيبالمىبٌلحأىبيًىشاـ ًبيعبفحى ابنىوبرأيًوفيالمىبٌلح،ًلرى الٌرحمًفأٌنوأجابىو،فىيظفٌفىيجيبي عبدي

مىمةى ًبيبأىًبيسى ًبيعبفحى فىيًمحقيىاًبترجمتو.،عفرى

                                                           

كلعنو:عيبىيدالًلابف(1 بًدالمىًمؾ،رى كلعف:نىكفىؿبفعى ًبيب.رى اًئذبفحى ًبيب،أىخكعى ًبيعبفحى فييا:"رى (قاؿى
مكسىى.سم :مىٍفشاءىكتبى :ييكتىبحديثيو؟قاؿى الحًديث.قمتي .كسمعتيويىقكؿ:ىكمنكري ذلؾى أبييقكؿي عتي

ًشيًعيًّا". ٍرعىةعٍنوفىقاؿ:كافى أبكزي سئؿى  ىكٌضعيؼ.حٌدثنىاعبديالٌرحمًف،قاؿى
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ًبيبالمىبٌلحأىبيًىشاـكثانيةنيقكؿ:إن يا بيعبفحى فيترجمًةرى لتككفى االتصمحي –أيضن
إنيافيإحدلالنسًخكجدٍتممحقةنبترجمتو،2064صاحبترجمةرقـ أن وقاؿى تو،معى كحج 

ينقؿ لـ الرحمًف عبدى المىبٌلحأف  بترجمًة إلحاًقيا صحًة –وىلىحيىكاليى،حمدىأتكثيؽىفيعدـً
غيري،-حلممىبٌل كحكى عف قاؿىن أحمدىأه عبيديثى"حد :و مكسىاللًعنو بًبف كعميويراكًمنىى ."

مفالترجمتيف إلحاقيابأم  مفكبلموأن ويرلعدـى الشيًخكجيوه،فالٌظاىري كلكف:أسكؽي،ككبلـي
إليو:،العبارةىالمتنازععمييامجٌددنا ماتكصمتي ـ أذكري ث

ا عبدي عفٍوػػػػػػػػكأحاديثي،قكمٌبًليسى:قاؿفىيب،بًحىبفيعًبًالرٌعفيأبسألتي[لٌرحمف:قاؿى
ؿكفىكنىير،مناكً-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-بيٌالنٌعف،يٌعمعف،بيوأىعفٍؾ،مًالمىعبدًبفؿكفىنى
ؿكفىنىفعىوحديثًإنكارىأف ىعمىدؿ يىوتكثيقًمىعىحيىيىكىأحمدىاتفاؽي:دمحمٌأبكقاؿ.جيكؿمى

.]ؾمًالمىبدًعىبفؿكفىنىفمًوكأن نو،مًليسى
اتـبقكًلو:" أبيحى ،بيوأىعفٍ،ؾمًالمىؿبفعبدًكفىوعفنىكأحاديثي،قكمٌبًليسىفىأم اجكابي

ٍف.فىيكمفالمفترًضأ"جيكؿؿمىكفىكنى،يرمناكً-ـيوكسمٌعمىىالليصمٌ-بيٌعفالنٌ،عفعميٌ
ردًّ ًبيبالمىبٌلح.!!يككفى عفالٌربيًعبفحى اعمىسؤاؿو

أبيمحٌمدبتكثيًؽأحمدى ،كأم اقكؿي .فقدقاؿى ممىةىًفعبلن ًبيبأىبيسى كيىحيىفىيكلمٌربيًعبفحى
أبيحاتـفيترجمتو:" يعيب:الرٌيأبقاؿى:قاؿىإلي اكتبىيمىنبؿفًبفحىبفأحمدىاللًأناعبديابفي

أىمى:يببًبفحى بأسنرلبًا عبديحدٌا.و أىذكرىقاؿىحمفًالرٌثنا عف،نصكربفمىإسحاؽىبيعفٍه
ة.قىيبثًبًيعبفحىبًوقاؿ:الرٌيفأن عًحيىبفمىيى

كع !. العجيبي الخمطي ىذا كافى كيؼى أدًرم كاممةنكال العبارًة إلحاؽى فإف  بإحدلميو
ًبصكابو ًبيبأبي،كالمستقيـ،الترجمتيفليسى بفحى عفالٌربيًع منيا جزءنا بي نتفإف  كما إٍذ

مىمةى ًبيبأىبيًىشىاـالمىبٌلح،سى الثاًنيعفالٌربيًعبفحى لك،كالجزءي إلحػػػػػػػكى يىصح  قكًؿػػػػػػػػػػػػػف:قٍد اؽي
عبًدالرحمًف: بترجمًةالمىبٌلًح"مؾالمىبدًؿبفعىكفىنىومفٍكأنٌ،ومنٍكفؿليسىيثوعفنىحدًإنكارى"إف 
الممؾ،أبيىشىاـ بفعبًد نىكفًؿ ألجًؿ حديثو بنكارًة الحكـي ىك.،فيككفي تعالىى–الألجًمو كاللي

مفترجمىيمابينىيمىا-أعمـ مىعيف،.!كقدخمطىبعضي كفر ؽىآخركففىًمٌمففر ؽىبينىيما:ابفي
(1)،  

                                                           

:"ثقة"،كمافيالترجمةً(1 مىمةىقاؿى ًبيبأىبيسى الٌربيًعبفحى ابًفأبيحاًتـ،(فىًفيتىرجمًة ًمفعنًد اٌلتيقٌدمتييىا
ألىبيىشىاـ ،كىكثقةه".كترجـى بيببىصرمه بيعبفحى مىعيف،يىقكؿ:الر  يحيىبفى ككىذاقاؿالد كًرٌم:"سىًمعتي
ًبيب،كى اًئذبفحى ،كىكأىخكعى ًبيب،كيكفيه بيعبفحى يحيىبفمىعيف،يىقكؿ:الر  افقاؿالد كرم:"سىًمعتي مى

( معيف ابف تاريخ مكسكعة عثماف، محمد ينظر: المىبل ح". بنك ا: ليمى كيقاؿ 1/224ثقتاف، ،)1710،
1711. 
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كىأىحمىدي
في"تيذيًبالكىمىاؿ"،(2)قطنيٌكىالٌدارى،(1) كالًمزم 

في"التقريب"،(4()3) حجرى كابفي
(5).

النقادً أقكاؿى ًبيبالمىبٌلح،ًكأسكؽي بفحى الٌربيًع حديًث لًنًكارًة المىًمؾ،بالنسبًة بد نىكفؿبفعى ،عٍف
فينىكفىؿ:" حجرى ابفي .(6)"ؽ.ةمىمرسىركايةهوكلى،ادسةًالسٌمفمستكرهكقاؿى

مىعيفقاؿ بيبىذايقاؿيالر بيعيكافى":ابفي بًلىبفحى كلعفذمرىيعبفالمىبل ح،ىكالٌو:رى
المى عىبد بف كنىنىكفىؿ ليسىكفىمؾ، عفٍبًؿ ، عفٍشيءو الن بيٌعميٌأىبيو، عف مٌ-، الليصى ميوى عى

مٌ فً-ـكسى ذى؛ المدًعىابفيساؽىك،(7)"الد رٍّاتًكىي ركايةًلمٌرًبيع مف أحاديثى اللًبىعيمىبٌلح بفايد
                                                           

لممبٌلحأىبي(1 كترجـى بأسنا". أىرلًبو ا "مى ممىة: ًبيبأىبيسى بفحى الٌربيًع عٍف كالتعديؿ" في"الجرًح أحمدي فقاؿى )
الًلبف عٍنوعبيدي مناًكير".أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ)ىشاـ،كقاؿ:حٌدثى (،2/361مكسىى،أحاديثى

2602. 
مىمىة،في"الٌضعفاءكالمىترككيف")ص:(2 ًبيبأًبيسى الٌربيًعبفحى الٌدارقطًنٌيعٍف :"بىصرم218ٌّ(،208(فقاؿى

عٍفالمىبٌلحأىبيًىشىاـ)ص: ،عىفنىكفىؿ217(،207ميًقٌؿ،يىرًكمعفالبىصًرٌييف،الييٍترىؾ".كقاؿى :"ككفيٌّ
بًدالمىمؾ،عٍفأىبيو،عٍفعًمٌي".  ابفعى

ًبيببفالمىبٌلحالعىبًسٌي،مىكالىيـ،1856،1857(،ترجمة9/67(كقاؿالًمزم،"تيذيبالكىمىاؿ")(3 :"الٌرًبيعبفحى
كىلعىف:نىكفؿب ًبيبرى ؿ،كىكأىخكعىائذبفحى فقاؿ:أبكىشىاـالككفٌياألىحكى ًر ًلآلخى المىًمؾ".كترجـى فعىبًد

.ذكرنىاه كاحدو نبؿ،كيىحيىبفمىًعيف،كعمٌيبفالمىديًنٌي،كغيري ًبيبالحنًفٌي،ثقةه،كثٌقوأحمديٍبفحى "الٌرًبيعبفحى
التفًريؽ،كاللي متيفًباألخرىل،كالٌصكابي يـإحدىلىىاتىيفالترجى  أعمـ".لمتمييًزبينىيما،كقٍدخمطىبعضي

فييىا4/331(أم اميغمطىامفي"إكماؿالتيذيًب")(4 نقؿى ًبيببفالمىبٌلحالعىبسي،ثـ  (،فىعقىدىالترجمةىلمٌرًبيعبفحى
أفينبٍّوعمىشيء. ممىةى،دكفى بيبأًبيسى  كبلمنامف"الجرًحكالتعديؿ"فيترجمًةالٌربيعبفحى

ًبيببفالمىبٌلحالككفي1885،1886(،206ذيب")ص:(فقاؿابفحجر،في"تقريبالتي(5 ًبيعبفحى :"الر 
نًفٌي،أىبك بيبالحى المىمؾ.كقاؿ:الٌرًبيعبفحى نىكفىؿبفعبًد ًبسبًبركىايتوعٍف ضعٍّؼى دكؽه العىبًسٌي...صى

ىكاٌلذمقبمىو.تىٍمييز". مىمةالبىصرٌم.ثقةه،كقيؿى  سى
 .7215(،567يب)ص:(ابفحجر،تقريبالتيذ(6
بيب،عفنىكفؿ353(،2/308(محمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف)(7 مفطريًؽالٌربيًعبفحى .كالحديثي

مىاجوفي"الس نف"،كتاب-صٌمىالليعميوكسٌمـ–بفعبًدالمىًمؾ،عفأبيو،عفعمٌي،عفالن بٌي كاهابفي رى
)ص: الس ـك (،حديث1/411.كأبكيىعمىىالمكًصًمٌيفي"المسنىد")2206،حديث(379الٌتجارىات،بابي

في"المستدرؾ")541 في"األحاديثالمختارة")7658(،حديث4/362،كالحاكـي (،2/278،كالمىقًدسي 
الم ًو658حديث طمكًعالش ٍمًس،-صم ىالليعميوكسم ـى-.كلفظو:"نىيىىرسكؿي قبؿى كعٍفذىٍبًحعفالس ٍكـً

 ضعفيو.كقكلو:"نىيىىالٌنبي  سناديالحديًثبيٍّفه ".كا  م ـ-ذىكىاًتالد رٍّ م ىالم ويعميوكسى طمكًع-صى قبؿى عنفالس كـً
في المينىاكم  كشيٍغؿبالعبادىة،6/315"فيضالقدير")الٌشمس".قاؿى ذكرو الٌسمعىًة،لككًنوكقتى (:"أىم:سىٍكـي

إذىاجىرىل".أكعٍفا المبفي دىر  "،أم:ذىكىاتاٌلمبف،كىكمصدري يوقكليو:"كعفذبىًحذىكىاتالد رٍّ  لٌرعي،كييقكٍّ
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ركييايىىاغيرًمعىاألحاديثيكىذهفقاؿ:"،مؾالمىؿبفعبدًكفىنىعفٍ،بيببفحىيعًبًالرٌعف،كسىمي
،(1)"ريؽالطٌذاىىفٍمًإالٌلركىتيكالة،حفكظىالمىبًيستٍلىكىىمكسىبفاللًعبيدييببًحىبفبيعالرٌعف
الحاًكـحمدأبكأىقاؿىك حديثهمؾًالمىعبدًبفكفؿنىعفٍ،بيبحىبفالربيعًحديثىإف ممرًعىكلى":
.(2)"ثقةكالربيعيبيع،الر عمىالؿكفىنىمىعىمعندًفيومؿىالحىلكف ر،كىنٍمي

ثانًيا: قولو "في حديِثو إْنَكار": 
بفاإسحاؽي:عنوكركلكف،ازي الر عنوبىككت،مٌالرٌـىقدً:بيٍمىكيبف(3)ةياءىبىعىقالىيىافي:"

سمعتياف،عف بفعميٌبفكالحسفي،يٌيصًصٍّالمًسميمافبفآدـىبفكمحمدي،يٌمًطٍالخىىكسىمي
عفيـ،إبراىًبفيؿىإسماعًعفركل:دمحم أبكقاؿى.دكؽصى:فقاؿىعنو؟وكسألتي.ذلؾيقكؿيأبي
كتابً"فيالبخارم ويأخرجىار،إنكىوًحديثًكفي،يٌائًالطٌاكدىكدىة،الىضىفىبفارؾبىكميف،سىالحى
.(4)"اؾىنىمفٍؿيك حىيي:يقكؿيأبي،فسمعتي،"اءًعفىالض 

 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

عفىاء" في"الض  بىاءىةيفقىاؿ:"،ترجمىوالعيقىيمي  يريىةىعف.الم يًثي كيمىٍيببفيعى كى اء،أسمىبفجي
الحًديثعميوًييتابعيكال كساؽى ."(5) ،" الذىبٌي: حديثوفيدكؽهصى":اتـحىأبكقاؿىكفي"كىاشًؼ"

                                                           

 (.4/43(ابفعدم،الكامؿ)(1
يىذكٍرمحٌمدي1536(،ترجمة4/332(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(2 ـٍ ا:"ل أبكأحمىدالحاًكـأيضن .كقاؿى

يعني كلعىفنىكفىؿبفإسمىاعيؿى ًبيب.رى ًبيعبفحى :رى ًبيببفالمىبٌلحفيتاريًخوبٍؿقاؿى ًبيعىبفحى البخاًرٌمرى
ًديث".ابفحجر،تيذيبالتيذيب) الحى ًمؾ،منكري بًدالمى (.3/241ابفعى

.3120(،ترجمة289("عىبىاءىة:بتخفيًؼالمكحدىًةكبعدىاأللًؼىمزة".ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(3
عفىاًء،252(،4/186ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((4 فيكتاًبالض  ويالبخارم  عبًدالٌرحمف:"أخرجى .كقكؿي

مٍفىنىاؾ ؿي ك  :ييحى أبي،يقكؿي البخارٌم،ككثيرنامايرد "فسمعتي .ىذامفتعقباًتأبيحاتـ،كابنوعمىاإلماـً
ف كالتعديؿ"، "الجرح في ىذا يقكالف:مثؿي ابنو أك حاتـ، أبك فيتعقبيو الٌضعفاء، في اسمنا البخارم  يجعؿي

أجٍداسـىعىبىاءىةابفكيمىيبفي"الٌضعفىاءالصغير"لمبخاًرٌم. ـٍ ل ؿ".كى "ييحك 
5) )( الكبير الضعفاء 3/417العقيمي، ابف1458(، العب اًس بف الحسًف بف محم دي "حدثناهي : العقيمي  كقاؿ .

،عي يريةيبفأسماء،عفنافعو كى قىاؿ:حد ثناأبككيرىٍيب،حدثناعىبىاءىةيبفكيمىٍيبقاؿ:حدثناجي سىىالياشًمي 
 ،أىتىىالنبي  رجبلن :"أف  امرأتيكلدٍتغبلمنا-صمىاللعميوكسم ـ–عفابًفعمرى الل،إف  فقاؿ:يارسكؿى
 لـ بيتو أىؿي ن ا كا  فيياعمىفراشيأسكد، "فيٍؿ قاؿ: نعـ، قاؿ: إبؿ؟". "ألؾى فقاؿ: قٌط، أسكدي فينا يكٍف

ىذانزعىوي ابنؾى :"فىمعؿ  ًعٍرقنانىزىعىو،قىاؿى م ويأفيككفى كذلؾ؟"قاؿ:عى ذلؾى :نعـ،قاؿ:"فأن ىكافى أكرىؽ؟"،قاؿى
قاؿ:"ىذاييركلعفالز ىًرٌم،عفسًعيًدبًفالميسىٌيب نحكىذا".كفيًعٍرؽه".ثـ  ،عفأبيىريرة،عفالنًبيٍّ

2965(،مسألة13/76"عمؿالدارقطني")
= 
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عبديثوبحدًدىتفر :اءأسمىبفةيريٌكىجي(2)عف،يبمىكيبفباءةيعىكفي"ديكاًفضعفاًئو":"،(1)ر"إنكا
ٍيج:حديثومنكر" رى الًلبفأحمىدالًحمًصٌيعفابًفجي
،اءأسمىبفجكيريةىعف":"ميزاًنو"كفي.(3)

،(5)"غيرهنوكلي .صدكؽ:حاتـأبكقىاؿىكفي"تاريخو":".(4)"منوأكثؽيهكغيرير،كىنٍييمالوصدكؽه
"تقريبالتيذيب":" مصنٍّؼي أبكيالميثًيبمىكيبفىمزةاأللؼكبعدالمكحدةبتخفيؼًاءةبىعىكقاؿى

 .(6)ة"العاشرمفأكىاـلوصدكؽ.الككفيغساف

 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -
بنكارًة عبديالرحمًفالقائميفى صدكؽهفيحديثونىكىارة،كتفر دىبحديًثجكيري ةبفأسمىاء.كافؽى

أبكحاتـ.حديًثو،ككافقىيـأبكهعمىككنو"صدكقنا".كعميوفيحكؿيمفضعفاءً البخارٌمكماقاؿى
 ": وعوضُ المَ  شبوُ  منكرٌ  حديثٌ المقصد الرابع: قولو "

": عف،عمرىابفًعف،يٌشًالقرىاللًبدًعىبيأى:فعىكلرى.يٌبلبًالكًاللبدًعىبفـالًسىقاؿى
"قاؿوأن -ـىكسم عميوالليىصم -النبيٍّ سمـ،لمميةًرىمٍالحيبياضىكخًؤمف،لمميةًفرىالص ابيضىخً:
يٌالقرشًاللًعبدًأبيمفوحسبيكأى،كعكضيالمىشبويمنكرهحديثهكىك."رافًلمكىادًكىالسٌابيضىكخً
 .(8)"اشي بفعىيؿياعًركلعنو:إسمى.(7)ـ سىييلـٍذمال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بف عبىاءةي فركاه عنو؛ كاختمؼى بفأسماء، كيريةي جي يرًكيو فقاؿ: عمر، ابًف عف نافع، عفحديًث "سئؿى
ىذامفحديًثنىافع.كرك .كليسى كيريةىبفأسماء،عفنىافع،عفابًفعمرى الًلبفكيميب،عفجي اهيعبدي

كىك عفأبيىريرةى، المسٌيب، بف عفسعيد الزىرٌم، عف عفمىالؾ، كيريةى، عفجي ابفأسمىاء، محم د
الطبلًؽ،بابإذا فيكتاًب ، البخارم  أخرجو كقد "عبادة"،كىكتصحيؼ. العمًؿ كفيمطبكًع الصكاب".

لىد.)ص: بنىٍفيالكى .3657(،حديث726:)صيكتاًبالمٍّعىاف،.كمسمـف5305(،حديث658عر ضى
سىكىاء،كألفاظيييمىامتقاربة. بصحتياالدارقطني  إليياالعقيمٌي،كقاؿى  كبلىماركياهمفالطريًؽالتيأشارى

قكًؿأبيحاتـ"صدكؽ"،2616(،ترجمة1/537(الٌذىبي،الكاشؼ)(1 قدجمعىبيفى الذىبي  .كالذميبدكأف 
 "فيحديثوإنكار"!.كقكؿابنو

في"المطبكع"فجاءىفيو:"عباءةيبفكيميببفجكيري ةبفأسماء"((2 .كقعىتصحيؼه
 .2109(،ترجمة210الذىبي،ديكافالضعفاء)ص:((3
.4187(،ترجمة2/387الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((4
 .202(،ترجمة5/96الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((5
.3120(،ترجمة289تقريبالتيذيب)ص:ابفحجر،((6
لقائمو.!1816(،ترجمة5/191(إلىىنانقموميغمطىامفي"إكماًؿتيذيًبالكىمىاؿ")(7 ينسبالكبلـى ـٍ  .كل
 .802(،4/185(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(8
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 والكالـ عميو: ،تخريُج الحديث -

في"الكبير" أخرجوالطبىراًني  في"المستدرؾ"ك،(1)كالحديثي الحاكـي
بفاسالـمفطريًؽ(2)

ًشٌي،الم وًعبدًأبيعف،(3)عي بلىالكىالم وًعبدً بفاالم وًعبدًعمىعمرىبفالم وًعبديؿىدخ:قاؿىالقرى
دىقدٍكعمرك، :كرعمبفيالوفقاؿىٍيب،الش كىأٌييىاعميؾىـيبلالسٌ:رىمعفبالم وًعبدفقاؿىلحيىتىوي،سىك 

قىاؿ.الر حمًف؟عبدًأىباياتىٍعرفنيأمىا ا،أعرفيؾىبمى: ٍعتيػػػػػػػػػػػػسمإٌني،ابٌّػػػػػػػػشاليكـىفأنتىشىيخن
ٍفرىةي":يقكؿ-كسم ـىعميوالليصم ى-الم وًسكؿىر ابيالص  ابيٍمرىةيكالحيالمؤمًف،ًخضى ،ًخضى المسًمـً

ابيكالس كىادي الحاكـكافرالًخضى :"خبره،".كلفظيالحديًثىذامفعنًد قائبلن ،نكرميكعم ؽالٌذىًبي 
كفيوأبكعبًداللالقرشي كىكنًكرىة"
(4).

خبرنا ،فذىكرى في"الميزاف":"سىاًلـبفعبًدالًلالًكبلًبٌي.عفبىعًضالتاًبعيفى الذىبي  كقاؿى
اب" فيالًخضى .(5)باطبلن

                                                           

 .14119(،حديث13/322(الطبراني،المعجـالكبير)(1
 .6317(،حديث3/647عمىالص حيحيف)(الحاكـ،المستدرؾ(2
ابًفأبيحاتـ(3 كماعندى (ىكذاجاءتفيالمطبكعمف"المعجـالكبير"،ك"المستىدرؾ":"الكىبلىًعٌي"،كالصكابي

 "الًكبلًبٌي".
الذىبٌيفي"مختصراستدرىاًؾالحاًفظالٌذىبٌيعمىىميستدرىؾأبيعبد(4 الممقٍّفقكؿى ابفي اكـ":(كذانقؿى الًلالحى

762(،حديث5/210) نىكرهابفي منكىر،كالقرشي  لمٌذىبٌي:قاؿ:"حديثه ًؾ" ،كاٌلذمفي"تمخيًصالمستدرى
عييىينىة"، في"التمخيص"،فيظن والبعضي جديدو عييىينىة"ىنابدايةهلسندو "ابفي كىذامفتصحيًؼالطباعًة؛إٍذ

الذىبيعمىالحديث.ك ينظر:ابفالميمٌقف،مختصراستدرىاًؾالحاًفظالٌذىبيعمىميستدرىؾأبيبقيةىكبلـً
يدىاف،كسىعدبفعىبداللبفعىبدالعىزيزآؿحمي د اكـ"،بتحقيؽالشيخيف:عىبداللبفحمدالمحى عبدالًلالحى

مقًبؿالكىا762(،حديث5/210) الشيخي الذىبٌي المبًسفيكبلـً فيىذا دًعٌيفي"المستدرؾ.كقدكقعى
(" عميياالذ ىبي  التيسكتى الحاكـً  6317(،حديث3/647عمىالٌصحيحيف،كبذيًموتتبعأكىاـً

بف3052(،2/111(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(5 فيىذاالحديًثلسالـً الذنبى الذىبٌيعمىأف  كبلـي .كيدؿ 
في"المساف")عبًدالًلالكبلبٌي.لكٍفتعقبىوالحافظيا الذىبٌي،3336(،ترجمة4/9لعسقبلني  كبلـى ،إذنقؿى

اآلفةىمفغيًره؛فقٍد لىو)ؽ(،كىكًثقة.فمعؿ  ًرٌمأبكالمييىاًجر،مىكلىىبىنيًكبلب.أخرجى زى قاؿ:"كىكالجى ثـ 
 ًشٌي،عٍفابًفعمرى كلعفأبيعبًدالًلالقيرى اتـ:رى أىبكحى اللي-قاؿى فرًة-عنيمىارضيى الص  ابي مرفكعنا:"ًخضى

أبكحاتـ ابالس كاًدلمكىاًفر".قاؿى شبويالمىكضكع،كأحسبيوًمفأبويعبًد:ًلممؤًمف،كًخضى منكره "كىكحديثه
 الذنبى أف  أىبيحاتـ.كقدأكضحى كبلـً بفعىي اش".ىذاآخري ،ركلعنوإسماعيؿي ييسـ  ـٍ الًلالقرىشٌيالذمل
 كأفيجعؿى كىكاليىدرل، الثقةى المؤلؼي أفييضعٍّؼى اإلجحاًؼفياالختصاًر آفةي ىىذا كلكٍف سىاًلـ، ًلغىيًر

ابًفحجر .الكاحدىاثنيف.انتيىكبلـي
= 
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ًديثامىكضيكعناًفيكفي"المي ًبٌي،عىفالت اًبعيف.فىذكرحى بًدالًلالًكبلى غًني"قاؿ:"سىالـبفعى
اب" أعرٍفو"(1)الًخضى ـٍ ،كفيومٍفل في"المىٍجمىع"عفالحديث:"ركاهالطبىراني  الييثمي  .كقاؿى

(2).

األلبانيٌ الحديثكقدحكـى الٌصغير":بكضًع امًع عيًؼالجى اؽى(3)في"ضى أبكإسحى .كقاؿى
ًببيطبلًنو يني  الحكى
(4).
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 ابًفحجرى لغيًرسالـ–كتعقيبي الذنبى فيالترجمة-فيأف  ابًفأبيحاتـالمتقدـً –مبنىاهعمىكبلـً كليسى
 فيكبلـي الٌرحمفاٌلذمنىقمتيو عبًد عىبلقكؿى فىجى يني  كى الحي أبكإسحاؽى كتبعو ابفحجر، قاؿى كما أبكحاتـ

كينظر: حجرعمىالذىبٌي. ابًف نحككبلـً الحكينٌي الشيخي قاؿى كقد كذلؾ.! كليسى ألبيحاتـ، الترجمًة
.123حديث(،63الحكيني،الن افمةفياألحاديًثالضعيفًةكالباطمة)ص:

بٌيىذاىكسىاًلـأىبكالمييىاًجر بفعبًداللالًكبلى ـى في"لساًفالميزاف"سال حجرى ابفي :كقدجعؿى كما–قمتي
لساًلـأىبيالمييىاًجرفقاؿ:"سىالـبفعىبًد-تقدـفيكبلًمو أبيحاتـليماترجمتيف،فترجـى ابفي .بينماعقدى

قٍّ عفىربفالًلأىبكالمييىاجًرالر  ٌي.ركلعف:مىكحيكؿ،كعىطاءالخرىاسىاًنٌي،كمىيمكفبفًمٍيرىاف.ركلعنو:جى
الٌرحمًف، ذلؾ.حدثنىاعبدي أىبييقكؿي ٌياف.سمعتي الدبفحى بفسمىيماف،كخى بفثىاًبت،كمىعمري بيٍرقىاف،كعمي 

بًدالًلاٌلذميىركمعىفمىي أىبيعىفسىاًلـبفعى بفعٌياش،قاؿ:سألتي كلعنوإسماعيؿي مكفبفًمٍيرىاف،رى
ًبو".ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ) .800(،ترجمة4/185فقاؿ:ىكسىاًلـأىبكالمييىاًجرالٌرٌقٌي،البىأسى

منيما) ميغمطىاملكؿ  ترجـى حجرفي"التقريب"1812،1816(ترجمة191-5/190ككذلؾى ،كقاؿابفي
أًبيالمييىاًجر،مكلىى2179ة(،ترجم227)ص: ابفي الًلالجىزرٌم،أبكالمييىاجركيقاؿي :"ساًلـابفعبًد

سنةإحدلكستيفؽ".كفي"التيذيب") (قاؿ:"ساًلـبفعىبد3/440بًنيًكبلب.ثقةهمفالٌسابعًة،ماتى
ًرٌم،أبكالمييىاًجرالٌرٌقٌي،كىكسىاًلـبفأىبيالمييىاجً زى  ر،مىكلىىبنيًكبلب".اللالجى

رٌم،2302(،1/363الذىبي،المغنيفيالضعفاء)((1 زى د.نكرالديفعترفيحاشيةترجمًتو:"الجى .كقاؿى
سنةىإحدلكستيف/ؽ".كالذنبفيالحديًثلغيًر أبكالميىاجر،مكلىبفًكبلب،ثقة،مفالسابعة،ماتى

فيو.انظرا أجحؼى المصنٍّؼى لمساف".سالـ،لكف 
 (.5/163الييثمي،مىٍجمىعالٌزكاًئد)((2
 .3553(،حديث519األلباني،ضعيؼالجامعالصغيركزيادتو)ص:((3
كيني،الن افمةفياألحاديًثالضعيفًةكالباطمة)ص:((4 الكبلـى123(،حديث63ينظر:الحي ؿالشيخي .كقدفص 

 عمىالحديًثكتخريًجوفمينظر.
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 المقصد الخامس: قولو في الراوي: "َروى أحاديَث منكَراٍت تدؿُّ عمى َتوِىيِف َأمرِه":

في: يـعىكني،يؿاعًإسمىبفؿؤم المي:فعىكلرى،(1)اؽك الس يٍّكٍّالمىحالًصىبفدأحمى" قالىيىا
فعى،يؿاعًإسمىبفؿم ؤىالميعفكلرى:دمحم أبكقاؿى.ميثالٌبففيالحس:وعنٍكلرى.ادحم بفا
 .(2)"هأمرًكىيفًتىعمىدؿ تىتفًالفًفيراتومنكىأحاديثىمٌكرًالثٌ

 أقواؿ الّنقاِد في الراوي: -
عفثيكيحدٍّ،يفىجيكلًالمىعفثيحدٍّييكلكفٍ،دكؽهصىىك":فقاؿعنوةعىرٍزيأبكسئؿى

حديثنا ،(3)"عفاءالضٌ طريقو مف مىالؾ" "غرائًب في الٌدارقطني  ،كركل آخرى ركل ثـ  كضع فو.
فيو:"ضعيؼ" .(4)بإسنادهكقاؿى

كالمترككيف" "الضعفاء في كذلؾى الجكزٌم ابفي حاتـ،كذكره أبي ابًف بكبلـً كأتى
تقد ـ الٌضعىفاء"،(5)الذم في "الميغًني في الٌذىبي  دىه ،كأكرى حاتـكنقؿى أبي ابف ،كبلـى
في"تاريًخاإلسبلـ"،(6)كأبيزرعة" فعؿى أن ػػػػيػػػػغ،(7)ككذلؾى مىوػػػاء"ترجػػػػػكاًفالٌضعفػػػػػي"ديػػػػػػػوفػػػػػرى

                                                           

الكاك،كفيآخًرىىاالقىاؼ،ىذهالٌنسبةيإلىبيًعالس ًكيؽ".الٌسمعاني،(الس ك (1 مة،كتشديًد اؽ:"بفتًحالسيًفالميمى
 (.3/329األنساب)

 .74(،ترجمة2/56(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ((3
بفيىحيىرقـ)(.في158-6/157ينظر:ابفحجر،لسافالميزاف)((4 التي5711ترجمًةعمرى (.أم ااألحاديثي

بفنىصر،عفأحم دبفصالح مفطريًؽأبيجعفرمحٌمدبفأحمدى :"فأخرجى حجرى ابفي ضع فىوفييا،فقاؿى
بيعة،عفاألعرىج،عىفأبي بًفيىحيى،عفمىالؾبًفرى المىكٌي،عفمعاذابًفأخييىاسيفالمكٌي،عفعمرى

الليعنو–ريرةىي الر ب،كصنائعيالمعركًؼتىقيمصارعىالس كء".كبو:-رضيى رفعىو:"الصدقةيتيطًفىءغضبى
التصح  :"ىذهاألحاديثي الدارقطني  فيالعيمر".كقاؿى تزيدي الن ار".كبو:"ًصمةيالرحـً "الحم ىحظ المؤمًفمفى

.كأخر قاؿ:عفمالؾ،كمٍفدكنىوفيياضعيؼه المذككًرعفمىالؾعفنىافع،عىًفابًفعمرى باإلسناًد ا جأيضن
الًل رسكؿي -صمىالليعميوكسمـ-"عرضى الفىزىارٌمفقاؿ:يىاعييىينىةكيؼى بدرو كعندىهعييينةيبفي يكـو ذاتى الخيؿى

بيذااإلسناًد،كأحمىدبفصالحو :ىذامنكره ًبالخيؿ؟...الحديث.كقاؿى كمىٍففىكقىو.بصريؾى  ضعيؼه
 .189(،ترجمة1/73ابفالجكزم،كتابالضعفاًءكالمترككيف)((5
 .311(،ترجمة1/81الذىبي،المغنيفيالضعفاء)((6
24(،ترجمة5/1004الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((7 :لكف  لوالش مكمٌي".فقمتي فيترجمًتو:"ييقاؿي الذىبي  .كقاؿى

مم  كاحدو )غيرى كالمترككيف" في"الضعفاء ابفالجكزٌم منيـ: كفر ؽ، بينيما غايرى قد (،1/72فترجميا
 )ص:187ترجمة الضعفاء" "ديكاف في كالذىبي ،5 ترجمة الميزاف"48(، "لساف في حجرى كابفي .

 (.1/42،كفي"تيذيبالتيذيب")548(،ترجمة1/484)
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": .(1)"يءشىبًيسىلىكأضاؼى
 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبِد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

أبيحاتـألٌنوركلنىكىى ،عيؼهض عمىتكىيفأمره،دؿٌتىتفًالفًفيراتومنكىأحاديثىوابفي
رعة قاؿأبكزي كما جاءتمفركايًتوعفالٌضعفاءكالمىجيكليفى ا أيضن حديًثو نكارةى كقد،كلعؿ 

الجكزمٌ،ضٌعفوالدارقطني  ،كالذىبٌي،كلـييؤثىرعفأبيحاتـفيوقكؿ.كابفي

 َمدلوؿ مصطمِح "ُمنَكِر الَحِديِث" عنَد ابِف َأبي َحاِتـ: -

مفاألمثمًةالتيسقتياآنفنامايمي:  كنىستىنتجي

بالنكارةًأواًل  الحديثى أبيحاتـلم اكصؼى ابفى أمأن وفي،كقدأتبىعىوبقكلو"ًشبوالمىكضكع"،:أف 
بالنكا،أحطٍّدرجاًتالض عؼ الحكـً بيفى عندىه،رةًإذقرفى المنكري بالكضع.فالحديثي كالحكـً

مرادفنالممكضكع ًبيٌ،قديككفي بًدالًلالًكبلى ،كالباطًؿكمايبدك.كمافيترجمًةساًلـبفعى
في ا أيضن قاؿى لم ا ديٍشىريبفسفالحىكى أبيحاتـ،اإلنكارً عمىوحديثييدؿ : ابفي قاؿى كقد

العيقىي،بنكارًةحديثو لو"كقاؿى الأصؿى باطؿه فيالحديًثعيًنو:"ىذاحديثه ،ًمي  أف  فيدؿ 
لو. النكارةىعمىالحديًثالباطًؿالذمالأصؿى الٌرحمًفييطمؽي الشيخعبدالفتٌاحعبدى قاؿى
المكضكع عمىالحديًث المنكًر منيـإطبلؽي كثيرى "كقد إلىنكارًة،أبكغٌدة: إشارةنمنيـ

عؼً،مىعناه ،كماتراهشاًئعنامنتىشرنافيكتًب"المىكضكعىات"،كبطبلًفثبكًتو،إسناًدهمعضى
،مثؿكتاب"ميزافاالعتداًؿفينىقًدالرٍّجاؿ"لممؤٌلؼالذ ىىبيٌ،ككتبالٌضعفاًءكالمىجركًحيف

عىٌراؽ البًف المىكضكعة" الٌشًنيعًة األىخباًر عف المىرفكعًة الٌشريعًة ىى،ك"تىنزيو ذيفكغيًر
.(2)الًكتىابىيف"

الراكمثقةنفينفسوثانًيا كاهعنيـ،:قديككفي مىارى لكٍفيىركمعفالٌضعفاًءكالمجيكًليففىيجعؿي
ٌي.امًاليمىاللًعبدًبف ـضىيٍجىحديثىومنكرنا.كمافي

                                                           

عىفاء)ص:((1  .49مة(،ترج5الذىبي،ديكافالض 
2 )ص:(( غٌدة أبي الشيخ باعتناء المكًقظة، لكتاب43الذىبي، ا أيضن غدةى أبي الشيخ مقدمة كينظر: ،)

 (.20"المصنكعفيمعرفًةالحديًثالحديًثالحديًثالمكضكع"،لعمٌيالقىارم)ص:
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ًبنكارًةحديثيـعمىكجكثالثًا قاؿى أبيحاًتـفيالٌركاًةاٌلذيفى يىنٌصابفي ـٍ :ل الىفة.فقٍديككفي ًدالمخى
منكرنا مخالفنا،كمخالفنا،الحديثي .(1)كقداليككفي

" رح": الجى في"تقًدمًة قاؿى أفٍيىصمحيكبلمنايككفىكأفٍنىاًقميو،ًبعىدالةًالحديثًصحةيكييقاسيكقد
ـيالٌنبكًة،كبلـًًمفيككفى نكاريهسقميوكييعم .(2)أعمـ"كاللي،ًبركايًتووعدالتيتىصحٌلـٍمىفٍبتفردًكا 

فيتعريفوىذاعندىهىك: تفٌرده–الفىرديغىيرالمحتىمىؿ"الحديثيفالمنكري -أميتفٌرديمىفاليحتمؿي
ٍفلـييخاًلؼ .(3)كا 



 

 

                                                           

1)) فيركايًة بعنكاف"التفرد كىادحماـ لمباحثعبدالجى رسالةىعممٌيةن كجدتي فيثـ  كمنيجالمحدٍّثيفى الحديًث،
 )ص: زرعةى كأبي كابنو، حاتـ، أبي عندى "المنكر" مدلكؿ دراسةى أرادى كقد رٌده"، أك (479-477قىبكًلو

 ؿى معينةبأنيامنكرةهفتحص  بوعمىركاياتو ماحكمكا جردتي :"ثـ  "الجرحكالتعديؿ"،كقاؿى كتابى "فىاستقرأ
حديثن ًعندمتسعةهكعشركفى كاحدو بنكارًةحديثو الٌرحمًفقٍدحكـى عبدى إف  ىذهاألحاديث.كقاؿى ساؽى ا".ثـ 

: عندىىـأف  الباحثي أكثرمفحديث،كماسبؽ.كالحظى بنكارًة :بؿحكـى رًحكالتعًديؿ".فقمتي فقطفي"الجى
ًمفالمكضكًعًمفحيث عًؼ،قىريبه شىديدالض  الحديثالمنكرى :إف  أبكحاتـفي"أكالن قاؿى الٌرٌد،فقٍد شٌدة

اًتـ ٍرعىةكحديثيومنكىر".فىأبكحى أبكزي مكضكع.كقاؿى مىجيكؿ،كحديثه ٍعد:"ىكشىيخه بفالجى كاهعمي  رى حديثو
ٍرعىةعد همنكرنا. عد همىكضكعنا،كأبكزي

ييعٌمؿأمًمفىًذهاألحاديًثالمنكرىًةبأٌنيامخاًلفة،ك ـٍ كجكًدالمخالفة،فقدتكجديفيثانينا:ل عدـي اليعنيذلؾى
أكثرىىامردكدهساًقط،اليىحتممورىاكيو".! بعًضيـ،كلكف 

األئمًة إلييىافيدراسًةالمنكًرعندىابًفأبيحاتـ،فيجتمعقكؿي مصتي خى :كىيالنتيجةيعينياالتيكنتي قمتي
 ياستعماًليـلمصطمًح"منكرالحديث".ف-عبديالرحمًف،كأبيو،كأبيزرعة–الثبلثة

 (.1/351(ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(2
بالحديًثعٍفبعًضالحف اًظالميكثًريف((3 ثقةن،أكلككًنوتفٌردى ٍفكافى حافظنا،كا  "فىبلييحتمؿتفرده؛لككًنوليسى

العار أصحاًبو عندى الحديثي ييعرؼ كال كأصحابنا، الحفًظحديثنا سىيئ لككًنو أك لو، المتقنيفى بحديثًو فيفى
 الييحتمؿفيوالتفرد".كػػػػػػػػذلؾقاؿى ذلؾى مثؿي أكمتننا،كى ييستنكىر،إسنادنا الحديًثًفيوما ضعيفنا،أكلككًف

(،كقدبنىعمىتعريًؼابًفأبيحا314الشيخطػػػػػػػػػػػارؽعكضاللفي"تقريبعمـالحديث")ص: تـأف 
كالٌشاذمترادفىاف،ليسىاميتغايراف.كيراجع)ص:  (.316المنكرى
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 المطمب الساِدس: التََّفرُّد، وألفاُظو عنَد ابِف َأبي حاِتـ:
 التَّفّرد لغًة:  -

فىاًرس:" ابفي الفىٍردذلؾىمف.كيٍحدةعمىيدؿ صحيحهأصؿهكالداؿيكالراءيلفاءيا:ردفىقاؿى
ٍتركىك .(1)"الكى

مىنظكر:" ابفي ،كفىًرده،كفىرىده،فىٍردهيءهشى:اؿقىيي.أىفرادمعيكالجى،ولىيرىظًنىالذمالٌ:درٍالفىكقاؿى
.(2)"اًردهكفى،كفيريده

التَّفّرد اصطالًحا:  -
فياال التفرد  المغكمٌأٌما لمعناه كبيرو إلىحد  مشابوه فيك ،صطبلًح ييعر ؼى أٍف فيمكفي

كاحدو أفيٍشركىوغيريهمفالٌركاة،بأٌنو:"مايأتيمفطريًؽراكو بأصًؿالحديًث،دكفى كافى سكاءن
منو ثقةنضابطنا،فيالمتًفأكالس ند،أكبدكًفزيادة،بزيادةوفيو،معىالمخالىفىًةأكدكنىيا،أكبجزءو

ذلؾ" الٌراكمأكدكفى .(3)كافى

الجرًحكالتعديؿ":" أبيحاتـفي"تقدمًة ابفي ميو،اقًنىالةًدىعىبًديثًالحىصحةياسيقىكييكقاؿى
نكاريويقميسيـعمىكيية،بكٌالنٌكبلـًفمًيككفىأفٍحصمييىاكبلمنيككفىكأفٍ وعدالتيحصًتىلـٍفٍمىدًتفرٌبًهكا 
.(4)"ـأعمىكاللي،وتًركايىبً

نكاًره الحديًثكا  تصٌحعدالتيوعبلمةنعمىسىقـً ـٍ تفٌردمفل أبيحاتـيجعؿي كردٍّه،"فابفي
بو حديًثمىفىذاحاليوالكقكؼكاليىشترطيل،عمىمفتفٌردى بؿ،عمىحقيقًةالعٌمًةفيوتمامناردٍّ

لمرٌد" الٌراكممعالتفرًدكاؼو .(5)حاؿي

 

                                                           

 (.4/500ابففارس،مىقىاييساٌلمغىة)((1
 (.3373ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:((2
إلىىذاالتعريؼالباحثعبدالجكادحماـ،فيرسالتو:"التفردفيركايًةالحديًثكمنيجالمحدٍّثيف((3 خمصى

 (.90بكًلوأكردٍّه".)ص:فيقى
 (.1/351ابفأبيحاتـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)((4
 (.148)ص:مرجعسبؽذكرهعبدالجكادحماـ،((5
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 أبينيما فيما يمي: ،ف يداّلف عمى "التفرد"د وجدُت البِف أبي حاتـ تعبيَريوق

في:"أواًل: .ةميٌأيبفافصفكىعندىاكن :قاؿى،يٌبًعٍالش عفد،الًجىمي:عفركل.مرعيبفيزيديقاؿى
نا.يكؿػػػػػػػػػجمىىك:يقكؿيػػػػػػػػػأبسمعتي.يوعمىعتابىييكالة،يمىمىتيأبكحاضًكىبفىحيىيى:عنوركل
.(2)"(1)ةالىىىيأبًديثحىاحبيصىوأن مندًعًذمالٌ:قكؿيىبيأىمعتيسى:قاؿى،حمفًالرٌعبدي

 

                                                           

لعٌمو((1 ديًثأًبيىىالىة" حى احبي ىذا:"اٌلذمًعنًدمأن وصى أبيحاتـفييزيدبفعمىرصاحًبالترجمًة كقكؿي
يزيدىبفع بًوإلىأف  ىذاييشيري ترجمىوعبديالٌرحمًفقبؿى التًميمٌيالذمكافى ىذاىكنفسويىزيديبفعمىرى مرى

كل1179مباشرة،ترجمة مٌي.رى سًفبفعى كلعفابًفأىبيىىالىة،عىفالحى ،فقاؿ:"يىزيديبفعيمىرالٌتًميًمٌي.رى
أىبييقكؿ بفعبًدالٌرحمًفالًعٍجًمٌي.سمعتي مىيعبفعيمرى افي"باًبتسميًةعنوجي أبىاهأيضن ذلؾ".كقٍدترجـى

( ييٍنسىبيكف" ال اٌلذيفى 6/143عمىرى أبي776(، بف عمٌي بف سًف الحى كلعف: رى التًميًمٌي. "عيمىر فقاؿ: ،
،عفيىًزيد مىيعبفعيمىرى كىاهعىٍمركالعىٍنقىًزٌم،عفجي بفأبيىىالىة،فيمىارى اليًىٍندى خى سألتي بفطىاًلب،قاؿى

حٌدثني مىيعبفعيمىر،قاؿى اًلؾبفإسماعيؿحٌدثناعفجي أبىاغىٌسافمى عيمىر،عفأبيو،كالأرىاهيىًصح؛فإف 
بف اليًىندى خى سألتي سًفبفعمٌي،قاؿى ألبيىىالةالٌتًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًمٌي،عػػػػػػػػػػػػػفالحى ًبمٌكةى،عٍفابفو أبيىىالىةرجؿه

التًميمً الٌنبٌي ًحٍميىًة عف كسٌمـ-ٌي، عمىيو اللي )-صٌمى الكبير" "الضعفاء في العقيمي  كترجـى ."4/385،)
ىيكدكنىوأكمثمىو.1999 مىٍف إاٌل كىالييتىابعيو بفعمٌي، أبيو،عفالحسًف عٍف بفعيمىرالتًميًمٌي. "يىزيد :

يىقكؿ: ، البخارم  سمعتي : بفمكسىىقاؿى بفحٌدثنيآدـي سًف الحى عٍف أىبيو، عٍف التًميًمٌي، ابفعمرى يزيدي
حٌدثنا بفعيمىربفأىباف، الًل عبدي حد ثنا مكسىىبفعمٌي، حٌدثناه الحديثي كىذا نىظىر". فيحديًثو عًمٌي،

التًميًمٌي،عٍفأىبيو بفعمرى مىيعيبفعيمر،حٌدثنىايىزيدي سًفبفعىمركبفمحٌمدالعىنقىًزٌم،حٌدثناجي ،عٍفالحى
بفأىبيىىالىة،عٍفصفًةرسكًؿالًل اليىندى خى كٌصافنا،-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-عًمٌي،قاؿ:سألتي ،ككافى

الًل رسكؿي -صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-فقاؿ:"كافى القىمًرليمةىالبدر".كذكرى ايىتؤللىئيكجييوتىؤلليؤى ،فىخمناميفىخمن
.حٌدث بفعبدًالحديثى بفأىبي ناعمي  اًليىندى خى :سىألتي مىيعقاؿى أبكجي أبكغس اف،حٌدثنا العىزيز،حٌدثنا

-صٌمىالليعٌميوكسٌمـ-ىىالىة،عٍفصفًةرسكًؿالًل أكلى".لكٍفاليمكفي أبيغىس افى نحكىه.كحديثي ،فذكرى
أبي اإلماـً عمىكبلـً بناءن بككًنيمىاكاحدنا أٌنيماكاحد،كقدالجزـي أشارى أحدنا حاتـكحدىه،فإٌنيماكجدتي

( في"التاريخالكبير" البخارٌم منيـ: ترجمتيفمختمفتيف، كاحدو غيري ليما ترجمة8/50عقدى ،)3290،
في"الٌضعفاءالكبير")3291ك في"الثقات"2006،ك1999(،ترجمة4/389.كالعيقيمي  حٌبافى ،كابفي
(7/626( ،)9/273،)  )ص: الٌضعفاء" "ديكاًف في 443كالٌذىبي  ترجمة ،)4741 كفي4740، ،

( 4/436"الميزاف" ترجمة ،)9735 )9736ك، "التكميؿ" في كىثير كابفي .2/361 ترجمة ،)1493،
.2163(،ترجمة3/278ك)

 .1180(،ترجمة9/281(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
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 أقواؿ النقاِد في الراوي: -

البخارٌم:"يزيدبفعمر: ،عىفًميجاًلد،عىفٍ قاؿى فكافًعٍندىاكن :قىاؿىالش عًبيٍّ أيمىيةٍبفصى
مىؼٍبف مدويقىالى.خى في ،(1)"عميوييتابىعلـك،كاضحٍبفيىحيىعىفٍـ،سىبلٍبفميحى العقيمي  كذكرىه

عفىاءالكىبير" فيو،"الض  ماقالىوالبخارم  حب اففيجممة"الثقاًت"(2)كنقؿى زيدييىكقاؿ:"،.كذكرهابفي
قالو،(3)"حاضًكىبفحيىكيى،يؿبًالن ـاصًعىأبك:عنوكلرى،شيخه،رمىعيبف عًدمما ابفي كنقؿى

،المعركؼًبًىككليسى،مٌخارًالبيهذكرىامىإالٌولىليسىولعم ىذارمىعيبفكيزيدي"اؿ:ػػػػػػػػػػػكق،البخارمٌ
؛حكايةنأك،اسندنميأك،امقطكعناحديثنيوفًكلرىفمىكؿ ياألسامًفييذكرىأفٍهمراديامىإن كالبخارم 

في"الميزاف":" ،(4)"ددالعىوبًيكثرىلً الذىبي  ك.مجيكؿ،سعيدبفدالًجىميعفثىحد ،شيخهكقاؿى نقؿى
ا" أيضن البخارٌم في"،(5)قكؿ كىثير ابفي نقؿى حاتـالتكميؿكى أبي ابًف كبلـى "

،(7)كأبيو،(6) كنقؿى
في"الميزاف" الذىبي  قالىو ما في"اٌلمسىاف" ق،العسقىبلني  نقؿى ـ  العيقىيميٌث عًدٌم،كؿى كابًف كابًف،

 .(8)"عفاءالضٌفياركدالجىابفيهذكرىًحب اف.كأضاؼ:
 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

حاتـ أبك قاؿى كما لو،مجيكؿه ليسى البخارم إالكلعٌمو قالىو حاتـ،ما كالييتاكأبك بعي،
أبيحاتـعميو. ـىىؿعرفوأحدهغيري إلىدراسًةاألقكاًؿفيوألعم أكعٌدلو؟.،كقدعمدتي

ابًفأبيحاتـ:" "فيوإشارةهيوعمىعتابىييكالة،يمىمىتيأبكحاضًكىبفىحيىيى:وعنٍكلرىكقكؿي
ثقةه،إلىالتفرد اب،كيحيىبفكىاًضحأبكتيمىيمةى منيـ: كاحدو معيفكثٌقوغيري ،(9)كأبكحاتـ،في

مجيكؿلك بفعمرى يزيدى أبيتيمىيمةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  يرًكعنوغيري ـٍ ؛إذل أبيحاتـ،عيفو ابفي ،كماذكرى
حٌباف ابفي ذكرى كما الٌنًبيؿعنو أبيعاًصـ ركايةى إفأضفنا حاؿو فيك-أكمجيكؿي كافى كأيًّا

                                                           

 .3291(،8/351لكبير)البخارم،التاريخا((1
 .2006(،ترجمة4/389(العقيمي،الضعفاءالكبير)(2
 (.9/273(ابفحٌباف،الثقات)(3
 .2178(،9/175(ابفعدم،الكامؿ)(4
 .9736(،ترجمة4/436(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(5
لكٌنونسبوألبيو،اللعبًدالٌرحمف.((6
.1493(،2/361كالتعديؿ)ابفكثير،التكميؿفيالجرح((7
.8583(،ترجمة8/503ينظر:ابفحجر،لسافالميزاف)((8
.710(،ترجمة9/194ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((9
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العدالةً ا،مجيكؿي تصٌحعدالتيو"أككماعٌبرى ـٍ "ل أبيحاتـأكالن تصح ،بفي كمفىذاحاليوفكيؼى
تفٌرده؟!.،ركايتو ييقبىؿي كيؼى كفكؽىذلؾى

بفاسكدياألى:عنوكلرى،اففيىسيبفمركعىبيوأى:عفٍكلرى.(1)اففيىسيبفركمٍعىبفيدعًسى"ثانًيا:
،مٌالثكرً عفركاهافيمىاإلسنادًفياعيدنسىوالًإدخفي (2)يؿبًالن ـاصًعىأبكدتفر حديثوفييسقى

.(3)"عميوعتابىييكال،دسكىاألىعف

أباعاًصـالن بيؿ أبيحاتـإف  ابفي فيإسناًدالحديًث-كىكثقة–فقاؿى زادى قدتفر دحيفى
ييتابععميو.،"سعيدنا" ـٍ " كل قاؿ: ا أيضن الرحمًف لعبًد الحديًث" عفزرعةىأبكؿىئًكسيكفي"عمًؿ
بفاركعمٍبفيدعًسىعفيس،قىبفاألسكدًعف،الثكرمٌعفبيؿ،الن اصـعىأبكركاه؛حديثو
دٍيعيىلـٍ-ـكسم عميوالليىصم -اللًرسكؿىإف ":فقاؿ،بالبصرةًخطبىاعميًّأف بيو،أىعفٍاف،سفيى
ـى،-عنوالليرضيى-بكرأبكؼىخمًاستياه،رأينىمهرأوكلكن و،بًخذيفآىايدنعىاإلمارةًفياإلينى فأقا

ـ كاستقاـ، ـى،-عنوالليرضيى-عمريؼىخمًاستيث "وًانًرىجًبًيفيالدٍّضربىحتىكاستقاـفأقا
(4()5).

ركمٍعىعفٍيس،قىبفسكداألىعففياف،سيعفاف،عمىالن بفاـصىعًعف،مٌرًفىالحىداكدأبككركاه
افمىثعيبفا

،رجؿوعفٍيس،قىبفعفاألسكدً،سفيافىعف،ةييصىبًقىكاهكرى.عميٌطبىخى:قاؿ،(6)
.عميٌعف

                                                           

مفالٌساًدسة".ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(1  .2371(،ترجمة239("سىعيدبفعىٍمركبفسيٍفياف.مىقبكؿه
اؾبف(2 ح  مفالتاسعًة(ىك:"الض  اؾبفميسمـالشيبىاًنٌيأبكعاصـالن ًبيؿالبصرٌم:ثقةهثبته ح  مٍخمىدبفالض 

 .2977(،ترجمة280)ص:المرجعالسابؽماتسنةىاثنتيعشرةأكبعدىا".
 .230(،4/53(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
عينيًؽالبىًعيرًمفمى((4 ـي :ميقىد  أٍلقىىًجرىانىوي"كالًجرىافي مىاألرضًقيؿى كمىد عينقىويعى البًعيري ًره،فًإذابرؾى ٍذبىًحوإلىمىٍنحى

،كىأىٍجًرنىة".الفىييكًمٌي،المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير) معيجيريفه (.1/97ًباألرض،كالجى
5) "سعيدنا" بإدخاًلو الن ًبيؿ عاصـ أبك تفرد فييا التي كالركايةي ) العقيمٌي ركاىا عفاًء-كغيريه–فييا "الض  في

العىٍبًدٌم،عفسًعيًدبف1/178الكىبير") (،مفطريًؽأىبيعىاًصـ،عٍفسيفيافالٌثكًرٌم،عىفاألىسكًدبفقيسو
 ًميٌّ عى الم ويعنوي-عىٍمركبفسفيىاف،عىفأبيو،قاؿ:خىطىبى  فقاؿ:"الحديث".-رضيى

محققكا"العً(6 الدراقطنٌي"عمركابف6/423مؿ")(قاؿى (:"كقعىفيجميًعالٌنسخ"عمركبفعثماف"،ككقعىعندى
كقعىاسموعندىابًفأبيحاتـفيالترجمًةالتي :ككذلؾى البغدادٌم".قمتي سفياف"،كىكالذمصٌكبوالخطيبي

 سقتييا.
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بفاركعمٍابف(2)إسنادًفيزادىايمىفًاشيئنصنعى(1)ـعاصًأبكلأرىامى:ةرعىزيأبكفقاؿى
.(3)"فيافسي

: فيالحديثًقىفىقمتي أبكزرعةىاالختبلؼى فيي،دساؽى امتابعهألبيعاصـالن بيؿكليسى
أبيحاتـ. ابفي  فيزيادًتو"سعيدنا"فياإلسناًدكماقاؿى

 

 

                                                           

أفيقكؿ:"ماأرلأباعاصـ"،عمىنصًبمفعكًؿأرل،(1 ٍرعىةلوكجكههصحيحةه(كاألصؿي ماقالىوأبكزي لكف 
عميو اٌلذمكيًضعى التٍكًنيىة أصًؿ عمىىحكايًة بالكاًك كيًتبى لكن و باأللًؼ، منصكبه أن و "األىٌكؿ: المغًة، في

بكنيًتوً-االسـ،كىكالٌرفعي ٍفاشتيًيرى ًفيمى بٍ-كذلؾى عنيـمفكتابة:"عمي  ح  أىبك،كًمفىذاالباب:ماصى في
أبكسيٍفيىاف"،كنحكىمىا.كيشيديلوقراءةي [.1]المسد:چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ طالب"،ك"ميعىاكيةيٍبفي

اًتـ بالكاكعمىالحكايًة،لكن ياىناحكايةيالرفعفيقكًؿابًفأىبيحى ا،ككيًتبى نصبوباأللًؼأيضن كالثاني:أف 
؛ركاه أبكزرعةىعفحديثو سؤاًؿابًفأبيحاتـ:"ماصنعىأبكفي"كسيًئؿى تقديرى أبكعىاصـالن بيؿ"،فكأف 

ًضعىعميواالسـ،كمافي أبكزرعةىبماأجاب.كليسٍتحكايةىأصؿالتكنيةالذمكي عاًصـالٌنبيؿ"،فأجابى
ؿ. الكجواألك 

فيمكضًع ٍفكافى .كفيىذىٍيًفالكجييف:يككف"أبك"بالكاكلفظناكخطًّا،كا  ابٌينتي كمى نىصبو
كممًة"األب" بالكاكعمىاألصًؿفيالـً باأللؼ؛لكن وكيًتبى كىذا-كىكالكاك-كالكجوالثالث:أن ومنصكبه

"أبكعاًصـ"ىنابالكاكلكٍفيينطؽًباأللؼ،كنظيريه:كتابتييـ فيالخطٍّكالكتابًة،الفيالٌنطًؽكاٌلمفظ؛فىييٍكتىبي
أبيحاتـ،"الٌصمكة"،ك"ال ابًف ًبالكاك،كالتيٍنطىؽإالًباألىلؼ".يراجع:عمًؿ ىكىذا ٌزكىكة"،ك"الٌربك"،كنحكىىا
 منيا.379،ك22المسألتيفرقـ

ا(2 لقكلوكجيناصحيحن اأفيقكؿ:"فياإلسناد"ىكذابأؿالتعريؼ،أكيقكؿ:"فيإسناًده"،لكف  أيضن (كاألصؿي
بعده.فتىصير:فيالعربية،فجٍعميو قبىمو،أك"مضاؼإليو" "أؿالتعريؼ" تنكيف،عمىتقديًر بغيًر "إسناد"

عمركبفسفياف"،أك"زادىفيإسناًدفبلف:عمركبفسفياف".كينظر:ابفأبيحاتـ، "زادىفياإلسناًدابفى
 (.7(،حاشية)6/4223الًعمؿ)

بل؛إذقدكفاني.ك2638(،6/422(ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)(3 الحديًث،كدراستومفصن أقصٍدتخريجى ـٍ ل
فحسب. حاتـ أبي ابفي عي نو الذم التفرًد مكضًع بياف أردتيو كالذم ذلؾ، حاتـ" أبي ابًف "عمًؿ محققكا

( الًعمؿ الدارقطني، في: ككذا حاتـ"، أبي ابًف "عمًؿ في مكس عا عميو كالكبلـ تخريجو (،4/84كلينظر
.442مسألة
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 المطمب الساِبع: وصُؼ ابِف أبي حاتـ الحديَث "بالباطؿ":
فيترجمة:الحيسىيف كؼ،األنصارمًٌإدًريسبفقاؿى ر ـبابفًالمعري كمٌخي اليىرى

(1).  
كل الد :عفرى الدعفحًديًثوًمفبجزءوإلي كتبى،(2)ًبٍسطىاـبفًاليىي اجًبفخى اليىي اجبفخى

،بىاطؿمٍنو حديثوفأكؿ ،ًبٍسطىاـبفا

نيدبفالحيسيفبفلعميٌذكرتيوالثالثًكحديثي،(3)بىاطؿالث اًنيكحديثي لي:فقاؿ،الجي
.أىصؿلىوليسىحديثهأن وًبالطبلؽًأحًمؼي

                                                           

الحمكم،(1 ينظر: خرىاساف. مدًف مفأمياًت مشيكرةه عظيمةه كًىيمدينةه بالكالء، ىىرىاة إلىمدينًة منسكبه )
دمىشؽ)5/369معجـالبمداف) ابفعساكر،تاريخمدينًة الٌدارقطًنٌي:14/42(،كعندى أبكالحسًف (،قاؿى

كي افك اليىرى ـز بفحى كهيكسؼي ،كأخي ـز بفحى ار،كأبكىيمىااسميوإدريسكلقبيو"الحسيفي انىايينسبىافإلىاألنصى
بالحاء " "حـز ىنا باألصًؿ "كذا عمركالعمركم: "التاريخ" محقؽي ىكتصحيؼ،كقاؿى إن ما " ".ك"حـز حـز
ابًف عف بًر الخى مكاضًع كؿٍّ كفي الدارقطنٌي، عف نقبلن البمداف" "معجـ في ترجمتو كالزامكفي الميممة

ابًفمىاككال:الن ق بعديقكؿى نقؿى مًةالمضمكمًة،كالراًءالميممًةالميشد دة.ثـ  ـ"بالخاًءالميعجى ر  "خي اش،كالصكابى
اإلكماؿ ماككال، ابف كينظر: ألبيو". لقبه فيك مشددةه كراءه معجمىةه، مضمكمةه خاءه أكلوي ـ: ر  خي "كأم ا

(2/453 حاتـ أبي ابًف ترجمًة في ككقعٍت في(. "الميشتىًبو في الذىبي  الٌصكابكجعؿى عمى بالمعجمًة
 )ص: المشتبو"233الرجاؿ" "تكضيًح في الديًف ناصًر ابفي كتعقب و ألبيو. ال لمحسيًف، لقبنا ـ" "خر  )

(3/219.  (،كقاؿ:"فيقكًلونظر".كىككماقاؿى
2)( "الثقات" في حب اف ابفي ذكره )8/225 "ييعتبىري كأضاؼ: ابف(، كعند: أبيو". عف ركايًتو غيًر مٍف حديثيو

يىحيىىبف2906(،ترجمة3/343حجر،لسافالميزاف) بشيء.كقاؿى :ليسى السميماني  :"متمىاًسؾ.كقاؿى
فينفًسوثقة،كركل اليي اجى عمىاليي اجفيكمفجيًةابًنوخالدفإف  ماأينكرى بفًزياداليىركٌم:كؿ  أحمدى

التيالحاك الحاكـي:كاألحاديثي كثيرةنمنكرة.قاؿى عندىىـأحاديثى ىراةىفرأيتي عفصالحجىزرةقاؿ:قدمتي ـي
:كاليي اجبفًبٍسطىاـ فييىاعمىيو".قمتي مؿي الد،كالحى فييىاالبًنوخى بيىرىاةمٍفحديًثاليي اجالذنبي ركىاىىاصالحي

ا.ففي"الجرًحكالتعدي فيوأيضن الحديًث474(،ترجمة9/112ؿ")متكمـه يحيىبفمعيف:"ضعيؼي :"قاؿى
افي:الذىبي،تاريخاإلسبلـ ًبو".كتنظرترجمتوأيضن حديثيوكالييحتج  أبكحاتـ:"يكتبي بشىيء"،كقاؿى ليسى

 .4988(،12/183.كمغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)310(،ترجمة4/761)
أفيقكؿ:"كالحدي(3 ًفيياإضافةىالمكصػكًؼإلػىصػفىًتو،(كاألصؿي الثانيباطؿ"،لكف  فيككنػاًففػيالمعنػى-ثي

المفظىػػػاف،-كاحػػػدنا إضػػػافةىالشػػػيًءإلػػػىنفًسػػػوإذااختمػػػؼى ييجيػػػزكفى ـٍ عمػػػىمػػػذىًبالكػػػكفيٍّيف،كىػػػ كىػػػكجػػػائزه
ألن وقٍدجاءىفيكتػاًبالًل،ككػبلـً كابأٍفقالكا:إن ماقمنىاذلؾى الليكاحٌتج  ے  ۓ  چ تعػالى-العػرًبكثيػرنا،قػاؿى

فػػي95]الكاقعػػة: چۓ  ﮲  ﮳  اليىقػػيف،كالنعػػتي ًفيػػوالحػػؽ  األصػػؿى لمحػػؽٍّ؛ألف  فػػيالمىعنػػىنعػػته [كاليقػػيفي
= 
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الدأكًمفٍ،مٍنودًرمأفبلعنًدمىكككذىا  .(1)ًبٍسطىاـ"بفىىي اجبفخى
  أقواُؿ الّنقاِد في الراوي: -

،(2)"هدًبمىفيةًالسن أركافًمفٍاركننكافىكقاؿ:"،ترجمىوأبكحاًتـبفحب اففي"الثقات"
مكًضع غيًر في "صًحيحو" في لو ركىل كقد
فيوقاؿىك،(3) الحسًف قطني ارىالد أبك مففىكا":

،قاتالثٍّ ،"بيرالكىالبخارمٍّكتابً"كنحٍعمىعجـالميحركؼًعمىالتاريخًفيفويصن كتابهكلو
أبكوبًاثنىحد ،لعثمافىتاريخوكتابييبةىشىيأبًبفعثمافىعفهكعندى،اكأخبارناكثيرناحديثنفيوكذكرى
اجي اليىبفالدخىنا،(4)حـزبفالحسيفينا،قاشالن سفًالحىبفديمحم كناقاؿى،عنوقاشالن بكر
،قاشالن بكرأبكثناكحد قاؿى،يخشىيخوشىعفوكأحاديثً،اجىي بمصنفاتًيوأبًعف،اـطىسٍبًبفا

،(5)"ارعم البفًالتاريخًبكتابًميٌالمكصًارعم بفاللًعبدًبفدمحم عف،ـزحىبفالحسيفًعفً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعػالى: كاحػد،كقػاؿى إلػىالن عػًتكىمػابمعنػىن المنعػكتى چے ھ ھچالمىعنىىكالمىنعػكت،فأضػاؼى
تعىػػالىفػػي[كاآلخػػرةيفػػي109]يكسػػؼ: ػػاقػػاؿى اآلخػػرًةخٍيػػر،كمى فيػػوكلمػػداري الػػد ار،كاألصػػؿي المىعنىػػىنعػػتي

آخر: تعالى:32]األنعاـ: چھ ہ ہچمكضعو كاحد،كقاؿى ابمعنىن دارإلىاآلخرًة،كىمى [فأضاؼى
تعػالى:9]ٌؽ: چہ ہ ہچ ػافىوإليػو،كقػاؿى ًصػيد،كقػدأضى فيالمىعنىىكالحى ٱ ٻ چ [كالحىب 

ماقالىوالككفٌيػكف".44]القصص:چٻ ٻ اليجيزكفى فيالمىعنىىكالغربٌي.كالبصريكفى [كالجانبي
الن ٍحػًكييفالبصػريٍّيفكىالكػكًفٌييف) (،2/356ينظر:كماؿالديفاألنبارٌم،اإلنصاؼفػيمسػائًؿالخػبلًؼبػيفى

ػحالمسػالًؾإلػى(،ا1/83القاضيعياضاليىحصبٌي،مشارؽاألنكارعمىًصحاحاآلثار) بػفىشػاـ،أكضى
 (.3/109ألفي ةابًفمالؾ)

أبيحاتـ.206(،7/52ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1 ابفي .كقكلو:"ككذىاىكعنًدم"،القائؿي
(.8/193ابفحٌباف،الثقات)((2
،161(،حديث1/378،)152(،حديث1/364،)3735(،حديث9/52كينظر:ابفحٌباف،الٌصحيح)((3

 ،كغيرىا.249(،حديث1/483)
بمعجمةوكمافيترجمتوعندىابًفأبيحاتـ.((4 ميممة،كالٌصكابي ،كذاكقعتبحاءو  حـز
،كقدقاؿى2461(،ترجمة3/148(،ابفحجر،لسافالميزاف)14/42ابفعساكر،تاريخمدينًةدمشؽ)((5

حجرفيترجمتو:"ركلعفسعيدبف بجزءوابفي إلي  اتـ:كتبى أىبيحى ابفي منصكر،كخالدبفىىي اج.قاؿى
بالطبلًؽأٌنو :أحمؼي نىيدفقاؿى ذكرتيوًلعمٌيبفالجي منوبىاطؿ،كالثانيبىاطؿ،كالثالثي ًمفحديًثو؛فأكؿحديثو

اليىٌياج. بف الد خى مف أك منو، الببلء أىدرم فبل عنًدم؛ ىك ككذا أصؿ. لىو ليسى فيوحديثه قاؿى كقد
أعنيفي"الميزاف" فياألصؿ، الذىبٌي كبلـى نقؿى إٌنما حجرى كابفي انتيى". مفالثٌقات. كافى الدارقطنٌي:

الدارقطنٌيالتيذكرىىا1/530-531) كبلمىو:"انتيى".لكٍفزيادةيقكًؿ ينقؿي عمىعادتوعندما (،كيقكؿي
كانت ليستفي"الميزاف"،فمعٌميا حجرى أكأٌنياسقطتمفالمطبكًعمفابفي فينسخةابًفحجرمنو،

 "الميزاف".
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أبكيىٍعمىكبتكثيقوأي الخميمي  اقاؿى ياجًالبىالكليدأبكذىبىك،(1)ضن مشيكره بأسىالىأن و:"محدٍّثه
فكصفىوفقاؿ:،(3)"كثريفىالمياظًالحف فمًكىكعندىابًفمىاككال:"،(2)"ًبوً عساكرى ابفي كأم اأبكالقاسـً
عساكركبلـى،اةرىىىثيحدٍّميمشيكرًمىأحدي" ابفي نقؿى فيوكقد أبيحاتـ ،ابًف أجابى ـ  ث كتساؤلىو

": فىًفي"،(4)"ؾبلشىدبًالًخىمفٍ-يعنيالببلءى–كذلؾىقائبلن فيغيًرمكضعو مويالذىبي  ميزافكترجى
االعتداؿ ا": أيضن ًبشييرًتو فيو،قاؿى حاتـو أبي ابًف قكلةى نقؿى ـ  ييعقٍّبٍ،ث ـٍ كل

(5)،" تاريخكفي
افظًكصفىوب":اإلسبلـ مٍيوًتعبىكىالشأفًبيذاعًنيىًمفأحدىكافىكزادى:"،الحى ابفيهكذكرىكقاؿ:"،عى

ٌرـبابفًالمعركؼيىك":كقاؿ،(6)وتاريخًفيحاتـأبي الدخىعفحديثو،مفبجزءوإلي كتبى.خي
قا.؟خالدمفأكمنودرمأىبلفىيؿ،كاطًبىفيوًبٍسطاـ،بفٌياجىىبفا عق بى :ثـ  يرمناكًلوخالد"ئبلن

،"قةالثٍّالحافظي"":اظالحف تذكرةكفي"،(7)"حافظفثقةهكالحيسيفأبيو،عف ابًفأبيحاتـو كساؽىقكؿى
" : قائبلن "السٍّيىر":،(8)"ثقةالحسيفكعم ؽى في ،"كى ـي ،اإلما ،الثقةي،المحدٍّثي صاحبىكافىالر حاؿي

أتىبقكًؿع،ٍيـكفىحديثو الرحمًففيوكحيفى نحكجكاًبوفي"تاريخاإلسبلـ"،بًد قاؿ:،ذكرى ـ  ث
(9)"التٍّسعيفجاكزىكلعم ويمائىةو،كثبلثإحدلسنةًًفياًمٌي،الفىالن ضرًأبكمٍكتىو"أر خى برىافي .كقاؿى

ًتو ًثيث":بشيرى عبًدالرحمًففيوك،الدٍّيًفالحمبٌيفي"الكشًؼالحى كبلـى نقؿى ـ  ىىذىاًكنىايىةعىفقاؿ:"ث
فيو،(10)"اٍلكىضعكىاللأعمـ قطميكبغىامقكلةىابًفحبافى ابفي .(11)كنقؿى

                                                           

 .790(،ترجمة3/874(الخميمي،اإلرشاد)(1
.بدكًفقكلو25(،ترجمة7/34(،كعندىالذىبي،تاريخاإلسبلـ)14/44ابفعساكر،تاريخمدينًةدمىشؽ)((2

 "محدٍّثمشيكر".
(2/453ابفماككال،اإلكماؿ)((3
 (.14/41ابفعساكر،تاريخمدينًةدمشؽ)((4
 .1979(،ترجمة1/530(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(5
كالتعديؿ".(6  (لعم وقصدى"الجرحى
فيوبالمعنى.7/33(ينظر:الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(7 ابًفأبيحاتـو كبلـى قدنقؿى الذىبي  (،كالذميبدكأف 

في"تذكرةالحفاظ"  (.2/192)ككذافعؿى
(.2/192الذىبي،تذكرةالحف اظ)((8
 .57(،ترجمة14/113الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((9

مبي،الكشؼالحثيث)ص:((10 .236(،ترجمة97الحى
يقٍعفيالكتًبالستة)((11 ـٍ .2924(،ترجمة3/407ابفقطمكبيغا،الثقاتمٌمفل جـر لوابفي .كفيو:"كييقاؿي

قا ابفؿ:ثـ  األصؿ الراءفي كتثقيؿ المعجمة بالخاء ر ـ خي ابف ىك نما كا  تصحيؼ، كىك بالجيـ جـر
 الميممة".
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وأبو إسحاَق الُحويني  اإلماَم  ،وقد تعقَب الشيخان الَجميالن أبو عبِد الرَّحمِن األلباني  
 اوأمَّ : "-رحمو اهلل–وتضعيِفو لو. فقاَل األول   ،حديثًا ألنَّ فيو "الحسيَن بن ِإدِريس الييثميَّ لتعِميِمو

 ألنَّ  لو، وجوَ  فال .(1)"عيفضَ  وىو ،إدريَس  بنُ  الحسينُ  وفيو" :بقولو لمحديثِ  الييثميَّ  إعاللُ 
 ابنُ  قالَ  اكمَ  اظِ الحفَّ  منَ  وكانَ  ،"صحيحو" في انَ حبَّ  ابنُ  لو وأخرجَ  ،الدارقطني   قوُ وثَّ  ذاىَ  الحسينَ 

 منو حديثٍ  فأول   و،حديثِ  منْ  بجزءٍ  إليَّ  كتبَ " :يوفِ  اتمٍ حَ  يأبِ  ابنِ  قولُ  وبِ  حَ ر  جُ  ما وغايةُ  .اكوالمَ 
 ولَ  ليَس  حديثٌ  وأنَّ  بالطالقِ  أحمفُ ": فقال يدنَ الجُ  بن لعميّ  وذكرتُ  والثالثُ  اطل،بَ  انيوالثّ  اطل،بَ 

 يفِ  اتمحَ  يأبِ  ابنُ  ترددَ  فقدْ  ".اجىيَّ  بن الدخَ  منْ  أو ،ومنْ  الءُ البَ  يأدرِ  الفَ  نديعِ  ىو ذاوكَ  أصل،
 انَ وجدَ  وقدْ  ،البيانُ  يأتي حتى ،المتيمُ  وبأنَّ  الجزمِ  عن التوقفُ  يغِ ينبَ فَ  واطيلالبَ  يذهِ بِ  الرجلِ  يامِ ات  

 . (2)"كشَ  بال الدٍ خَ  منْ  المذكورةِ  األحاديثِ  يفِ  لبالءُ ا" :القَ  اكرعسَ  ابنَ  الحافظَ 
 قد،النَّ  ذابيَ  -اهلل ورحمَ - الييثمي   الحافظُ  أغربَ  قدْ وَ : "-حفَظو اهلل–وقاَل الشيُخ الحويني  

وجواَب  ،وترجمَة عبِد الرحمِن لو ،وابِن َماكوال ،... ونقَل كالَم الدارقطنيّ  إدريس بن الحسينَ  ألنَّ 
 قصدَ  اتمحَ  يأبِ  ابنُ  كانَ  إنْ  يٍء،بشَ  جرحْ يُ  لمْ  الحسينَ  أنَّ  فثبتَ ابِن عساكَر عنو. ثمَّ قال: "

 نايةَ الجِ  أنَّ  عساكرَ  ابنُ  حَ ورجَّ  ا،ىمَ بأحدِ  نايةِ الجِ  تعصيبِ  في ترددَ  وألنَّ  ؛واضحٍ  غيرُ  وىو و،جرحَ 
 ُجرحَ  إدريس بن الحسينَ  أنَّ  سّممنا ولو .يوفِ  مٌ متكمَّ  وألنَّ  وأصابَ  الد،خَ  برأسِ  عصبَ تُ  أنْ  ىأولَ 

 . (3)"عنو ليستْ  اىنَ  وتُ وروايَ . اجيَّ اليَ  بن الدخَ  عن ايتووَ رِ  يفِ فَ  حاتم، يأبِ  ابنِ  بعبارةِ 

                                                           

: صمى اهلُل عميو وسمَّمَ -اهلِل  قاَل رسولُ  (، وفيو قال: "وَعن أبي ىريرَة قاَل:6/257الييثمي، مجمع الزوائد ) ((1
َنا الجنََّة، وال شيٌء مْن نسِمِو إلى سبعِة آَباء". رواه الطبراني  في األوسط ) (، 1/262"ال َيدُخُل ولُد الز 

، وقْد حكَم األلباني  ببطالِن 858حديث  ، "وفيو الحسيُن بن إدِريس وُىو َضِعيف". َكذا قاَل الييثمي 
. قمُت: ولقد نسَب 1287(، حديث 3/447ث، وينظر الكالُم عميو في "سمسمِة األحاديث الضعيفة" )الحدي

، وكذلَك نقمو الشيخ األلباني  عنو، -في غيِر موضٍع من معجِمو –الطبراني  الحسيَن بَن إدريَس ُحْمَوانيًّا 
، في "َنْثل الن بال" ) ولْم أجْد أحًدا ممَّن ترجَمو نسَبو كذلك،  .783(، ترجمة 1/390ومثميما الشيخ الحويني 

فكم يم ينسبوَنو ىرويًّا أنصاريًّا، ولم أجْد أحًدا ترجَم آلخَر اسمو الحسيُن بن إدريَس الحموانّي. ولعّمو ىو 
وقال عبد القدوس نذير محقُق "َمجمع الَبحرين في زوائد المعجمين": -واهلُل أعمم–اليروّي األنصارّي 

 ( "الحسين بن إدريس الُحْموانّي الَيروّي اأَلنصارّي".!4/269لمييثمّي )
(، "ألنَّ فيو الُحسين بن إدريس وىو ضعيف". 6/232ثمَّ إنَّ الييثمي  قد عمََّل حديثًا آخَر في "الَمْجَمِع" ) 

 كما قال ىو.!
 (.6/257(، والييثمي، مجمع الزائد )3/448( األلباني، سمسمة األحاديِث الضعيفة والموضوعة )(2
، والحويني، النافمة في األحاديث الضعيفِة 783(، ترجمة 1/390الوكيل، َنْثل الن َبال بمعجِم الرجال ) ((3

 (. 51-2/50والباطمة )
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 وقوِؿ أبيو: ،ومقارنِة قوِؿ عبد الرحمف بأقواِؿ النُّقادِ  ،خالصُة الحكـِ عمى الراوي -

مصن فىات صاحبي ىعبًدإلكتبىكلـيحًؾعبديالرحمًفعفأبيوفيوشيئنا.ك،ثقةهمشيكره
عمىأحاديًثوالثبلثًةبالبيطبلف،اـطىسٍاجبفبًالدبفاليي خىعفٍيثوًحدًمفٍبجزءوالرحمفً ،ثـ حكـى

منو الببلءى أف  فيوإذلـيجزـٍ بفاليي اج،كقدأنصؼى الذمركلعنوكىكخالدي كأم ا،أـمٍف
األحاديث-كماقالكا–الحسيففثقةهفينفًسو اآلفةىفيتمؾى ،أىيمفالحسيفً،.كلكٍفيبقىأف 

مفخالد ـٍ عساكرى،اليي اجأـمف،أ أبيحاتـ.بينماجعمىياابفي ابفي يجزـٍ ـٍ مفخالد،ل كالذىبي 
ا راحى المعممي  الشيخى صاًحببفاليي اج.لكف  فيمىفيككفي الببلًءفياألحاديثيضعياحتماالتو

الرحمفً ببطبلًنياعبدي التيقاؿى في"التأًنيب"،تمؾى المككثرمٍّ كبلمن أكالن فنقؿى بفاقاؿ:"كالحسيفي
"التاريخ" كٌمصاحبي باطمة:ال،إدريساليىرى لوأحاديثى ذكرى أٍف أبيحاتـبعدى عنوابفي يقكؿي

،أـًمفخالدبفىٌياج؟.كاليركمٌ،أدرمالببلءمنو كخالدمذككراففي"ثقاًتابًفحب اف"جيبلن
.(1)الن قد"كتساىميوفيالتكثيًؽمردكدهعندىأىؿً،منوبحالًيمىا

" في قاؿى ـ  ث الككثرمٍّ كبلـى المعممي  الشيخي بًنكًالت فنقؿى تىمىيؿ في فمًكثرمٌالكىأنيبًا
بفاكداكدى،شيبةىيأبًبفكعثماف،نصكرمىبفًسعيد:عفركميى:يسإدرًبفالحسيفي":"يؿاطًبىاألى
بفاالدخىمنيـكخمؽه،-ارعم بفاللًعبدًبفديمحم كىكارعم كابفي-ارعم بفكىشاـً،شيدرى
ـييوفًقاؿىاجكىيٌاـ،سطىبًبفاجىي أبكهـمنييجماعةوعفيركماجىي بفكخالدي.اجىي  أحمداإلما
معيفبفيحيىكقاؿى،(2)"ديثالحىمتركؾ" :داكدأبككقاؿى،(3)"يءبشىليسىالحديثًضعيؼي":
اجىيٌبفكخالدي.(5)"وبًيحتج كالوحديثيكتبييي":قاؿيوفًالقكؿىحاتـأبكفىكأال،(4)"وحديثىكاكيترى"

تيالٌاألحاديثيفتمؾىا،منيىعدةنإدريسىبفالحسيفيعنوركل،كثيرةنمناكيرىأبيوعفيركم
أفٍكيجكزيسيف،حيكالخالديمنياكيبرأي،اجىيىمفٍافييىالببلءييككفىأفٍيجكزياتـحىيأبًابفياىىأنكرى
.كخالداجىيٌامنيىكيبرأيالحسيفًمفىتككفىأفٍكيجكزيكالحسيف،اجىيٌمنياكيبرأيخالدمفٍتككفى
الكممةيكىذه،"بوحتج ييكالوحديثيكتبييي"ااجنىيٌأف يوأبًعفهعندىىكفيمىفًحاتـيأبابفيافأم 

ضطربكيىطيغمفىوحفظىتقفيييالابمىثييحدٍّافظحىبًليسىصدكؽههعندىىكفيمفٍحاتـأبكايقكليى
                                                           

 (.261(المعمًمي،تأنيبالخطيبعمىماساقىوفيترجمًةأبيحنيفةىمفاألكاذيب)ص:(1
 (.11/88(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(2
مكضًعقكلوفي"الجرحكالتعديؿ".(3 بيافي  (تقدـى
 .310(،ترجمة4/761(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(4
بيافمكضًعقكلوفي"الجرحكالتعديؿ".((5  كتقدـى
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ـىترجمةًفيبذلؾىحصر اكمى تيالٌالمناكيرىتمؾىأف اتـحىيأبًابفًفرأمي.(1)اجرالميىبفإبراىي
رىماألفجعؿىالحسيفالكىاخالدنيعرؼفيكيكلـٍاج،ىيٌيامييحتمًالالحسيفإليووبًكتبىافيمىاآىىرى

تبرئىتومنياكأبي،معيفبفحيىكيى،أحمدىماـًاإلكبلـًكمقتضى.يمابينىادائرن داكدفيىٌياجأف 
ماركاه فيىذااعتباري العممي  كمااج،ىيٌعفالثقاتًمفالدخىغيريليستفيمحٌميا.كالطريؽي

اؿ،الحىفييتبيٌكبذلؾى،الدخىرًغيالثقاتًعفالحسيفيركاهكمااج،ىيٌغيرًالثقاتًعفخالدركاه
قداخالدناككجدنىميو،عىؿيالحمٍويتجًناكيرمىاجىيٌعفككارىقدٍالثقاتًمفخالدغيرىناكجدىفإذا
عفلركىقدٍالحسيفىاككجدنىمستقيمة،ياكمٌعديدةنأحاديثىالثقاتًمفاجىيٌغيرًعفلركى

ذمالٌىككىذاكالحسيف،خالدكبرئىاجىيٌكسقطىمستقيمة،ياكمٌكثيرةنأحاديثىالدخىغيرالثقاتً
كقاؿ،"الضعفاء"فياىياجنفذكرىافحب البفًفىتبي  عفالمكضكعاتًركميىامرجئنكافى":

فيةًالسن أركافًمفٍاركننكافى":كقاؿىالحسيفذكرىككذلؾى"الثقات"فياخالدنكذكرى،(2)"الثقات
المعرفة،حؽ فويعرىكقدٍ،"يحوصحً"فيلوخرجىأك،"مدهبى الحسيفًتكثيؽًعمىهغيريوكافقىكقد

الدارقطني قوفكث  كممةًعقبىراكًعسىابفيكقاؿى،"يفكثرًالمياظالحف مفكافى":ككالامىابفيكقاؿى.
عساكرىابفييككفىأفٍافإم ،"ؾشىبلبًالدخىمفالمذككرةًاألحاديثًفيالببلءي":حاتـأبيابفً
،ركمٌاليىيادزًبفأحمدىبفحيىكيى،الحاكـيفعؿىكماالدخىعمىالحمؿىكيجعؿياأيضناىياجنئبرًيي

م  اكأم ا،اتفاقنثقةهفالحسيفياج،كىيٌخالدبيفىادائرناألمريكيككفي،الحسيفًتبرئةيهمرادييككفىأفٍاكا 
توترجمكفي،مرٌاكمىاجىيٌفيكانيطعىاألئمةًكبارىفإف افحب ابفًصنيعيفاألشبوياجكالييٌخالد
المناكيرًمفاشيئنلخالديذكركاكلـ،عنوالدخىغيرياىاركىعميوتٍقدىانتيأحاديثي(3)"الميزاف"فمً

.(4)"اجركاهعفغيرىيٌ

  

                                                           

 .421(،ترجمة2/132(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
2)( حب اففي"المجركحيف" ابفي ًمم ف1169(،ترجمة2/445(قاؿى ًإلىاإًلرجاء،ككافى دىاعيةن ميرجئنا :"كافى

ا ًفيمى األثباًت كييخالؼي الثٌقات عف المعضبلًت كىعنديىركم بًو، االحتجاًج ساقطي فيك الثٌقات عف يركم
فيذلؾ". يحرجى كأىفالى ًبًوميٍعتىبرأىٍرجي  ااًلعًتباًرفىًإٍفاٍعتبرى

 .9287(،ترجمة4/318(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(3
 (.450-1/448(المعممي،التنكيؿبمىافيتأنيًبالككثرٌمًمفاألىبىاًطيؿ)(4
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 المبحث الثاني: 
 ي حاتـبعُض قواعَد في الجرِح والتعديؿ ذكرىا ابُف أب

 المطمب األوؿ: التقوى َتحِجُز صاحَبيا عف الّروايِة عمَّْف ليَس بثقة.
" فقاؿ: مىيدممف"التقدمًة" ابًف فيترجمًة أبيحاتـ ابفي مـًػػػػػػػػػعمفرىكًذياػػػػػػػػػػػمىكبك بى

وتًفىمعرًكىويًقٍفًكايىيمًقًكسىارًخبىاألىحيحًصىكىثارًاآلىاقمةًنىبًمدًيٍمىبفحمفًالر عبدً ،"حد ثًنيأىًبي":
ًميٌ الكىًريـالميعى،قىاؿناعىٍمركبفعى ًلعىبًد الٌرحمًفبفمىٍيًدمعىفحديثو عبدى سألتي اؿ:قىفىـمٍّقاؿى

التٌقكل؟.عىفٍىكعى ابيًنيكبينىو،قاؿ:فىأيفى سألتيوًفيمى ـى الكىًريـ،فمم اقا أبكمحم د:يىعنيبًد قاؿى
المي الكريـً عبدي كالعىبلًنيىة،ككافى عندىهفيالسٍّرٍّ ًبثقةو كايًةعىم فليسى الت قكىلتىحجزيهعفالرٍّ ـمٍّعىأف 

عٍنو" قكٌم،فىكًرهأٍفييحدٍّثى عندىهغىيرى
(1).

المعمٍّـ الكريـً عبًد لجرًحمف"امٌصرًالبىةي مىأيأبك،ؽارًخىالميبيأىابفيكىىك،كفيترجمًة
ريـًالكىعبدًعفافثىحدٍّييالحمفًالرٍّكعبديحيىيىكافى:يٌمًعىبفركمٍعىصفٍحىكبأىكالتعديؿ":"قاؿى

بلة،الص فيحىركٌالت دهشاىًاكأنى،عامًالجىمسجدًفيمعةًالجييكـىحيىيىعندىمرةنركاكىكذى ـ،مٌعىالمي
وبينىايمىفًفقاؿى؟فٍمىديثًحىفٍمً:افعف ولىفقاؿىية،الًالعىيبًكأى،ارسىيىبفـسمًميعفيذكركفى:قاؿفى

ـيىًاثنىحد :عأسمىاكأنىوكبينى .يدزًيىبيأىبفيرمىعيعفٍـ،مٍّعىالميريـًالكىعبدًعفٍالل،عبدًبيأىبفشا
بفادمحم نا،حمفًالرٍّعبديثنال؟قكالت يفىأىفى:فقاؿو،كبينىيبينًافيمىوسألتييفإنٌحمفًالرٌعبدياكأم 
قاؿ،يٌمًعىبفركمٍعىنايـ،إبراىً ـ،مٍّعىالميريـالكىعبدًعفافثىدٍّحىييالحمفًالر كعبديحيىيىكافى:
اؿفقىـ،مٍّعىالميريـًالكىعبدًعفٍد،اشًرىبفدمحم حديثًمفٍحديثوعفوكسألتي ـىافمم و،عٍدى: قا
.(2)"قكل؟التٌأيفىفى:ؿافقىو،سألتي

ًديفه ـي الًعم فىيىذا : إاٌلمفأىًمو،قمتي يؤخذى أٍف ييركلإالعفصحًبو،اليىصح  ،كالأٍف
المت قكفتمنعييـتقكاىيـ الكىرعكفى ،كىكىرعييـمفالٌركايًةعفغيًرثقةو،كالن ٌقادي دكفى فيسر  إٍفكافى

أكفيعىبلنيةوبينىيـ.،الٌناس

  

                                                           

(.1/252تـ،تقدمةالجرحكالتعديؿ)(ابفأبيحا(1
(.6/59)لمرجعالسابؽا((2
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ـْ يكْف مرضيِّا مف باِب ُحسِف الظَّّف.  المطمب الثاني: ال ُتقبُؿ روايُة َمف ل
يىقكؿ:مىٍيًدمبفالٌرحمفًعبدىسمعتيقاؿى،افًسنبفأحمىدي"ناالٌرحمًف:عبديقاؿى
ـيالخصمىتىاف كـيالٌظٌف،حسفيفييمايىستقي ديث.الحي بكؿًقىفيالظ فٍّحسفيييستعمؿياليعنيكالحى
ًبمىٍرضٌي"ليسىعىم فالٌركايةً

(1). 
الجرحكالتعديؿ عندىىـ،فعبديالٌرحمفىناييرسيقاعدةنجميمةنمفقكاعًدعمـً فيذاالحديثي

الٌظفٍّ،ديفه فيوحسفي ييستعمؿي الشديد،فميسى كالتدقيؽي كالعنايةياألكيدةيبًمٍف،بؿىكالتمحيصي
عنوالحديث ،يرككفى مفدٌقتيـ،عنوكيأخذكفى لكعٌددتي يطكؿي األمرى ف  كفحصيـعفركاًة،كا 

عفأمانًتو،الحديث يتحٌركفى كانكا ييقاؿي،كصبلًتو،كىيئًتو،كسمكًكو،كعدالًتو،فىمقٍد حتىيكادي
أفييزٌكجكه! ،كشيكًخو،كرحبلًتو،كطمًبو،كضبًطو،أضٍؼإليوتحرييـعفحفًظو،إٌنيـيريدكفى

كمذىبو.،كعقيدًتو
األٌمًةمفالمحٌدثيفى يكٍفسمؼي ـٍ الركايةىعف،فىم بمكافحتىيقبمكا كالٌنقاًدمفالسذاجًة

 أحدو البعض–كؿٍّ يظف  قد الظٌ،-كما أحدوفٌأكحتىيحسنكا تعمٌ،بكؿٍّ الكػػػػكيستبعدكا ذًبػػػػػػد
فيالكتابًةعفشديدم.اللبًمؤمفومفٍـىيوكسمٌعمىىالليصمٌ-اللًعمىرسكؿً فكانكايتشٌددكفى
حديثيـلمعرفتوً،أكالكٌذابيفى،الٌضعؼً ٌنمايكتبكفى ككشًؼعىكًره.،كا 

 ًحيحاإًلسنىادلىويذكرىاًإذىيىقيكؿدأىسىبفزيٍبى"فكافى يفيٌرضًالمىالعيديكؿًشيادىةيىًذه:الص 
ذا.عضبىعمىبىعضيـ رجبلنأىف لككيقيكؿ،عيٍيدىةفيوًىذىا:قاؿىشىيءفيوكاإًلسنىاديلىوذكرىكاً 

ؽ اللًيفيدًفىالعيديكؿًًبشيىادىةًإال ىىاأىخذىيٍستىطعٍلـٍدىرىاًىـعشرىةىرجؿوعمىعىاد  ذأىفٍأىحى ًفيوًييٍؤخى
.(2)"دكؿالعيبً

ابًفمىيدمقاؿ:" أبكمحٌمدإلىاإلماـً ـي مفٍعيسمىفٍمىاإمامنالرجؿييككفيالكأسندىاإلما
فمىالحديثًيفًاإمامنيككفيكالمع،سىامىكؿٍّبًثيحدٍّييفٍمىالحديثًفياإمامنيككفيكال،أحدوكؿٍّ
اعنيىيغنًتىسٍيىالثبلثةه":ؿاقدمحمٌبفركافمىكأسندىإلى.افاإلتقىىككالحفظييث،الحدًكاذشىتبعييى

الحفظيأهأخطىإفٍ؛هضرٌتىلـٍةهكاحدتوأخطأىفإفٍتب،الكيكصحةي،فظكالحً،دؽيالصٌ:مـالعًصاحبي
.(3)"هيضرٌلـٍوصحيحًكتبًإلىرجعىفى

                                                           

(.2/35)(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ(1
(.1/268(الباجي،التعديؿكالتجريح)(2
(.36-2/35(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
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أكثرمفأفتيحصىر ياًبذًتو كجى الحديًث عففرساًف فيالحديًث،كاألخباري شيءو ككؿ 
دقيؽو كًمعيارو بمقدارو عنو،عندىـ ييحادي اإلما،ال سيئؿى األحاديًثكلٌما عف المبارًؾ ابفي ـي

ياًبذة"،ييفضًرٍالمصنكعًةالمكضكعًةالتيركاتيياغيرمى لياالجى كقٍدكاف.!،(1)قاؿ:"يعيشي

المطمب الثالث: روايُة الثّقِة َعف غيِر الَمطعوِف َعميو ُتَقّويو، وأّما عف الَمطعوِف َفال 
 ُتَقّويو":

أبيحاتـفيكتابوبابن ابفي طعكفًالمىيرًغىعفٍقةًالثٌركايةًفيبابهاترجمتيو:"كقدعقدى
".يوكٌقىتيالياأن يوعمىالمطعكفًكعفٍيو،كٌقىتيياأن يوعمى

يو؟كٌقىييامم ثقةوغيرًرجؿوعفٍقاتًالثٌركايةًعفٍبيأىسألتي:قاؿىحمفًالرٌعبديثناحد "
ذى،وعنٍوركايتيهكٌقىتيلـٍعؼًالضٌبًامعركفنكافىاإذى:قاؿ ثناحدٌ.وعنٍالثقةًركايةيوعىنفىمجيكالنكافىاكا 
م،رًمٍعىلىمإقاؿو؟حديثىمقكٌييامم رجؿوعفٍالثقاتًركايةًعفٍةىعىرٍزياأبىسألتي:قاؿحمفالرٌعبدي
.يوفًـتكمٌييمبي الكىككافىاء،ممالعييوفًـيتكمٌلـٍاإذىذلؾىماإنٌقاؿى،كرمٌالثٌوعنٍركلمبي الكى:قمتي
أبكقاؿ.كرم الثٌسـىبكتيٌمبًالكىائبًالس بفديمحم نا،فيافيسينا،يـعىنيبكأىثناحد :ةعىرٍزيأبكقاؿى
يذكريالثكرم كافى:فقاؿىه؟عندىثقةوغيريكىكمبيٌالكىعفالثكرمٍّركايةًىمعنىامىيبًألىقمتي:دمحمٌ
يٌمبًالكىعفوركايتيفٍكيتىلـٍفٍا ك،وعنٍركايتووعنٍقكافتعمٌعجبًكالتٌاراإلنكىعمىمبيٌالكىعفةىالركاي
.(2)"ولىوقبكلى

ا؛كىيمسألةيركايًة الجرًحكالتعديًؿأيضن مفأصكًؿعمـً أبيحاتـأصبلن ابفي كىناييبيفي
لو ىؿتيعد تعديبلن أكمجيكؿالحاؿ.،اديىناالراكمالمستكركالمر،أـال،الثقاًتعفرجؿو

اإلم كبلـً ركايةىالثقًةعفرجؿوكظاىري ييضٌعؼتنفىاميفأف  ـٍ و.كالراكمالمجيكؿإذاعيل
لو.كمافيكبلًميما  .(3)ركلعنوعددهمفالثقاًتييعد ىذاتعديبلن

ٌنما بإطبلؽ،كا  اليككفي ذلؾى أٍفيينتبىوإلىأف  ركايةيالثقاًتعنوأحدالقرائًفلكٍفيجبي
فييـ يرٍد لـ ركاةو، لبعًض تجييؿه رعةى زي كأبي حاتـ، أبي اإلماميف مف كقعى كقد الميرٌجحة،

                                                           

(.1/3)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((1
(.2/36)المرجعالسابؽ((2
راجعتفصيموعندى:الٌسخاكم،فتحالمًغيث)(كف(3 (،كىابفرجب،شرحعمؿالترمذم2/186يالمسألًةاختبلؼه

ديع،(،كى1/381) الحديث)الجي (.1/302تىحريرعمـك
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،كالتقكية،معأٌنيـقدركلعنيـجىمع األئٌمًة(1)تضعيؼه الثقاًتركايةى ًبركايًة أرادىا ،"كلعٌميما
ميتثبًٍّتيالٌركا أٍفالالٌنقاًد،أكركايةى فيالٌرجًؿشركطنامثؿ: معذلؾيشترطاًف كانىا ة،كلعٌميما

الذم الٌصحيحى يىصح،فإف  ـٍ ىذاأكل أكيىتفردبمىااليىحتممويشأنيوكنحكذلؾ.كسكاءنصح  ييغًربى
ا الىالميحكـً الٌراًزٌييفىذامفالميتشاًبواٌلذميىنبغيأٍفييرد  كبلـى لمعركًؼالذمأقطعيًبوىكأف 

الميحققيف امىاجىرلعميوعمؿي اأكثره،كيؤيديهأيضن جرلعميوعمميمىافيكبلميمىافيالٌركاة،كمى
.(2)مفالمحٌدثيف"

كيرد  الٌركاة، عف التيمةي ًبو تيدفعي ًمٌما الثٌقاًت "فركايةي ديع: الجي الل عبد الدكتكر كقاؿى
حديثً ًبوقىبكؿي فيياركايةيالثقاًتالٌطعف،كييرجحي تنزؿي ٌنمافيأحكاؿو مطمقنا،كا  ذلؾى يـ.لكٍفليسى

يىيبٍطفيالٌضعًؼبالبرىاًف ـٍ يىنكشٍؼأمريهفيالٌسقكًط،كل ـٍ ٍفل ًفيمى منزلةىالقىرائًفالميسىاعدًة،كذلؾى
ىذهالقرينةىالميرجحةىإن ماتىرفعيًمفحاًلوفيال الترؾ.كمىاأف  ممة،الفيقىبكًؿحديًثوإلىحدٍّ جي

عمىنكارًةأكضعًؼبعًضحديًثو" مىايدؿ  ذلؾى مطمقنا،إذىاقابؿى
(3).

ال ذلؾى لكف  كتقكيةهألمًره، لو، تعديؿه ًبو، تعريؼه فييا الثقاًتعفرجؿو فركايةي كعميو
،كأاليت فيحديثومايينكري اًبوبإطبلؽ،بؿشرطىأاليكجدى فٌردًبمايحتممو،أكأٍفيعنياحتجاجن

ىؤالءالركاًةعفالثقاًتمفأئٌمةالٌنقاد. .-كالليأعمـ–يككفى

 الكىمبٌي عٍف الثكرٌم ـى اإلما ركايًة مسألةي كٌذاب–أٌما يكٍف-كىك ـٍ ل أٌنو يظيري فالذم ،
أن وًصٍدؽ عنوإاٌلبمىايىعرؼي ييحدٍّثي
بإسناًدهإلى(4) الٌثكرم،قاؿ:"إنٍّيألىرًكم.فقدركلالعيقيمي 

مفالرجًؿأىكقؼ ًمفالٌرجًؿكأتخذيهًديننا،كأسمعيالحديثى عمىثبلثًةأىكجو:أسمعيالحديثى الحديثى
معرفتىو" مفالرجًؿالأعبأيبحديًثوكأحب  حديثىو،كأسمعيالحديثى
(5).

  

                                                           

(.2/210فتحالمغيث)الٌسخاكم،(كينظر:(1
الشيخمحٌمدسبلمةفي"لسافالمحدثيف")(2 (.4/285(مفكبلـً
الحديث)،تحرير(الجديع(3 (.1/311عمـك
أىؿالحديًثمفاألئٌمًةعمىاالمتناًععف1/382(ينظر:ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)(4 أكثرى :إف  (،كقاؿى

طأ. عفاًءأىًؿالت يمًةًبالكًذب،كالغىمىط،كالغىفمىًة،ككثرًةالخى الركايًةعفالض 
(.1/15(العقيمي،الضعفاءالكبير)(5
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 المبحث الثالث: 
 أبي حاتـ في كتاِبودراسُة بعِض األحاديِث التي عمَّميا ابُف 

فحىسب كتعديؿو جرحو كتابى ابًفأبيحاًتـليسى كتابى أف  ذلؾى قبؿى إن مافيو،كقدقد متي
ذلؾى،كعمكموً،مففنكًفالحديثً ا،فكؽى أيضن تعميؿو أبكمحم دكثيرنا،فيككتابي ـي فيواإلما ينقؿي

العمؿً لوعبلقةبعمـً مثبلن:،مٌما فيذكري فبلفكفركعو. الناًسفيو،كطبقاًتيـ،أصحابى ،كأثبتى
اختمفكا ما إذا عمىاآلخًر الحديثً،كالذميقد ـ رك ادي ىـ يىاًبذىتو،كمٍف في،كجى فيو كالمق دمكفى

ما ىؤالًءاألئمةً،ًمصرو بيفى فىبل،فىفبلفمنيـقداختمطىفيآخًرعمره،بؿكيفاضؿي ،أم ااآلخري
يدلٍّ كذلؾ،سيكفبلفكافى ،كصاحبوليسى كمٍّوأن ويأًتبتعميبلًتاألئمًةألحاديثى أىًضٍؼإلىذلؾى

اكتعديبلن بالطرؽً،يسكقكنىيىافيحكًمًيـعمىأصحاًبياجرحن اختبلفىيا،كاألكجوً،فيأتكفى ،كيبٌينكفى
أصكب طريؽو األئمةيأبكحاتـ،كأم  ذلؾى ٍرعىة،أكأٍشبىو.يفعؿي نبؿكأح،كأبكزي بفحى كعمي ،مدي

ًدينيٌا كغيرىـ.،بفالمى

ااكتىفىىًبنقًؿتىعميبلًتاألئم ًةغيًره الرحمًفبفأبيحاًتـمى عبدى ـى اإلما أف  البلفتى ،لكف 
مفاألحاديثً كثيرو بتعميًؿ استقؿ  قٍد بينىيا،كالترجيحكأكجواالختبلًؼفييا،كبياًفطرقيا،بٍؿ

بيره،يؤكديأن وإماـهنق ادهبىصيرهأحياننا.ًمم ا الحديًثشىتى،ميتمىرخى بعمكـً ،كأدًقيا،بؿكبأعبلىا،سه
كتابىوجامعهلفنكًفالحديثً،كأكثرىاخفاءن بياًفمكانًة،كأف  مفتماـً أف  إنٍّيكجدتي ـ  كعمكًمو.ث

كأىمي ًتو كالتعديًؿ" "الجرًح مح،كتاًب أبي صاحًبو شأًكه،مدكمكانًة في،كعمًك أسكؽى أٍف
معرفتو عمى يدلؿي ما الفصًؿ العمؿ،ىذا عمـً في عم ميا،كخبرًتو قد أحاديثى بعضى كأسكؽ

ـينفسو أكالناإلما اإلماـ،فأنقؿي الذمعم مو،كبلـى الحديثً،كالحديثى تخريجى ـ  عمًتو،ث ككبلـى،كبيافى
المعمٍّميفى مف بي،غيره أرجحي ـ  الطرؽًث أصكب،فى قكاعدي،كأٌييا تقتىًضيو ما حسبى أشبو أك

الًعمؿ. عمـً
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 الحديث األّوؿ: -
اًتـقاؿ:" الر حمًفبفأىبيحى َمِميّ ترجـعبدي  ولَ " :(1)َجاِىَمة بف الَعبَّاِس بف ِمْرَداس السُّ

 ابفِ  عف ،يزِ زِ العَ  عبدِ  بف دِ جيالمَ  عبدُ  اهوَ رَ  افيمَ  - ةمَ اىِ جَ  بف معاويةُ  وابنُ  عنو وىرَ  .حبةٌ صُ 
 قاؿَ ، يجرَ جُ  ابفِ  عف ياوَ رَ  - يجرَ جُ  ابفِ  عف ،ـاصِ عَ  بووأَ  ،دمحمَّ  بف اجُ حجَّ  وفَ الَ وخَ  ،جيْ رَ جُ 

 ،ةَ مَ اىِ جَ  بف ةَ اويَ عَ مُ  عف ةَ محَ طَ  يوبِ أَ  عفِ  ،حمفِ الرّ  عبدِ  بف اللِ  عبدِ  بف ةَ طمحَ  بفُ  دُ محمَّ  ينِ أخبرَ 
 لؾَ  ؿْ ىَ " :فقاؿَ  –وغزُ أَ  أفْ  دتُ رَ أَ  :فقاؿَ  -ـوسمَّ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ - بيّ النَّ  ىإل جاءَ  ةَ مَ اىِ جَ  فَّ أ
 ةَ مَ اىِ جَ  بف ةَ معاويَ  عفْ  حمفِ الرّ  عبدِ  بفِ  اللِ  عبدِ  بفِ  ةَ محَ طَ  عفْ  ،إسحاؽَ  بفُ  دُ محمَّ  واهورَ . ؟"أـّ 
 بيأَ  فْ مِ  ذاىَ  بعَض  عتُ مِ سَ  قاؿَ  حمفِ الرّ  عبدُ  ثناحدَّ  .-ـوسمّ  يومَ عَ  اللُ  ىصمّ - يّ بِ النّ  تيتُ أَ  :قاؿ

.(2)"يمِ بَ قِ  فمِ  ووبعضُ 

 أواًل: نصُّ الحديَث.

اًمو الحديًثبتمى الٌنسائٌيفي"الس نىًفالكيبرل".،كأسكؽينص  ًمفعنًداإلماـً

كىبفيالكىى ابًعبدينىارىأىخب"فقاؿ: نىا:قىاؿ،الكىر اؽيـًالحى ،ج حىأىخبرى رىابفًعفاجه :قىاؿى،يججي
ةىبفيديمحم نيرىأىخب ةىطأىًبيوعىف،-الر حمفًعبدبفًاللًعبدًابفيكىىك- [طىمحى معاًكيةىعىف،]محى
اًىمةىبفًا ،الس جى اًىمةى،أىف مىميٍّ اءىجى م ى-الن ًبيًٍّإلىىجى س عميوالليصى اللًرىسكؿىايى:فىقاؿ،-ـمكى
فىقىاؿى،يريؾىأىستىشًٍئتيجًقدٍك،كىأىغزيأىفتيدٍرىأى قىاؿى؟"أيـًٌمفؾىلىىىؿٍ": قىاؿى،ـعىنى: فىًإف ،ٍميىافىالزى":

.(3)"اجمىييىرًًعندىالجن ةى




                                                           

الـهمفتكحةه،يتبعيياميـهمكسكرةه،نسبةنإلىسيمىيـقبيمةهمشيكرةهمف((1 كتشديًدالسيفالميممًة،ثـ  مىًمٌي:"بضـً الس 
ر، قٍتفيالببلًد،كجماعةهالعىرب،يقاؿلو:سيمىيـبفمنصكربفًعكًرمةىبفخصفةبفقىيسبفميضى تفر 

منيـ:العٌباسبفمردىاسالس ممي،لىوصيحبىة،أحديشيجعاًفقالىوالسمعاكثيرةهمنيـنزلٍتًحمص. كذكرى ني 
اًىمىة الميممة،ال3/278".ينظر:الٌسمعاني،األنساب)-العىرىبكالديجى :كذاًنسبتيوالصحيحةيبضٍـّ (.قمتي

و)ص: حديث473فتحيا،كقدكقعتبالفتًحعندىابًفمىاجى طى2781(،عقبى  أهًطباًعٌي.)ـ(،كلعٌموخى
 .2260(،ترجمة2/544(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
ٍفلوكالدة.4297(،ح4/272(الٌنسائي،السنفالكيبرىل)(3  ،كتابالًجياد،الر خصةيفيالتخمًؼًلمى
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 ثانًيا: الحكـُ عمى رجاِؿ اإلسناد.

مفثقةه.ـكىالحىبفياولىقاؿيكيي،مٌادًالبغدىاؽر الكىفًسىالحىبكأى،عافًنىبفـًكىالحىبدًعىبفابالكىٌبدعى" -
 .(1)"ستدىابعدىكقيؿىمسيفىخىسنةىماتى.شرةعىاديةًالحى

ـ ادبغدىنزؿى،صؿًاألىمٌذًترمً.دمحمٌأبك،رعكىاألىيٌيصًصٌالمًدمحمٌبفاجج حى - ثقةه.ةيصىصٌالمًث
ستوسنةىببغدادىماتى،التاسعةفمً،ومكتًقبؿىبغدادىـىقدًالم هعمرًآخرًفياختمطىولكنٌبتهثى

 .(2)"عيفتىكمائى

ا بعدىيوعمىؿىدخًييأفٍوابنىمنعىيفعًمىبفحيىيىأف ىحكىكيي،(3)كحٌجاجىذاقدكثٌقوالنسائٌيأيضن
 .(4)اأحدنواختبلطً

كيرسؿيسييدلٌككافى،ؿهفاضقيوفىثقةه.كيٌالمىـكالىيمى،مٌمكًاألييجرىجيبفيزًزًالعىعبدًبفؾًمًالمىعبد -
 .(5)"عتثبييىكلـٍالمائةىجازىكقيؿىيفالسبعًجازىكقدٍىابعدىأك،خمسيفىسنةىماتىادسةالسٌمف

  كأٌماعمةيتدليًسابًفجرىيجفزالٍتىناألٌنوقدصٌرحبالٌسماع.

ةالمائىبعدىماتى،سةًادًالس فمدكؽهصى.كربىيأبًبفحمفًالرٌعبدًبفاللًعبدًبفمحةطىبفدمحمٌ -
 .(6)"ؽس
ًحٌباففي"الثقات" الذىبٌي:"كٌثؽ"،(7)كقدذكرهابفي  .(9)كقدركلعنوجىمع. (8)كقاؿى

قد،الثالثةمفمقبكؿه.دنيٌالمى،يٌيمًالتٌديؽالصٌكربىبيأىبفحمفالرٌعبدًبفاللًعبدًبفةمحىطى" -
 .(10)"ؽس

                                                           

 .425(،ترجمة368ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((1
 .1135(،ترجمة153)ص:المرجعالسابؽ((2
 (.5/455الًمزم،تيذيبالكمىاؿ)((3
 (.457الكىكاكبالن ٌيرىات)ص:(،ابفالكٌياؿ،9/143ينظر:البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)((4
 .4193(،ترجمة363(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(5
 .485(،ترجمة485(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(6
 (.7/367(ابفحٌباف،الثقات)(7
 (.2/183(الذىبي،الكاشؼ)(8
 (.25/414(المزم،تيذيبالكماؿ)(9

 .3023(،ترجمة282(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(10
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ـىعًال":ةبىيٍشىبفعقكبييىقاؿى (1)"وبًيلًم "الثقات"، في ًحٌباف ابفي :(2)كذكره الذىبي  كقاؿى ،
"ال، (3)"صدكؽ" في حجرى ابفي لىتيذيبكقاؿى دٍّهعىفؿكأرسى،ةصحبىو": (4)"الصديؽجى كقاؿى ،

ًحٌباف" في"غكًثالمكدكد":"لـيكثٌقوإالابفي  .(5)الحكيني 

ـى ل ـي أٌنيالأعم فيأبيوكالحؽ  الذىبي  قاؿى ـى في"محٌمدبفطمحة":"صدكؽ"،كل حجرى ابفي قاؿى
ليككنا يرقياًف ال كلعٌميما حٌباف، ابًف غيرى مكثٌقنا ليما كجدتي ما ٌني كا  ا، أيضن صدكؽه طمحةى

 .-كالليأعمـ–صدكقىيف

فيصحبىًتو،عد هبعضيـمم فلمعاكيةي" - اًىمىةالس ممٌي:مختمؼه يـصحبة:كىأىبيحاتـ،بفجى
ابنيوفيترجمتومف"الجرًحكالتعديؿ":" يٌممًالس اسدىرٍمًبفاسًبٌالعىبفةاىمىجىبفعاكيةميفقاؿى

بفارمةكٍكعً،ةطمحىبفديمحمٌوعنٍركل-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-بيالنٌعفركل.بيٌارًحىالمي
.(6)"ذلؾيقكؿيىأبًسمعتيح،كرى

فقدٍ كذا كى أف  فيترجيًح ستأتيأقكاليـ الذيفى كمنيـ ابٌي، ًبصحى أن وليسى آخركفى ذىىبى
مفركايًةأبيوجاىمةى،المفركايتوىك،كأفركايتوعفرسكًؿالًل صٌمىالليعمىيو–الحديثى

مىة-كسٌمـ .!(7)مرسى
                                                           

 (.5/17(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(1
 (.4/392)مرجعسبؽذكره(ابفحٌباف،(2
(.1/514الكاشؼ)الذىبي،((3
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(ابفحجر،(4
 (.3/290حكيني،غكثالمكدكد)(ال(5
6)( ابفأبيحاتـ، الميحارًبٌي.1725(،8/377( الس مىمٌي كقكلو اًتـ أبيحى عمىنسبًة المعممي  الشيخي كعمؽى

اًرًبٌي،كقاؿى مىًمٌيكالميحى يذكٍرغيريهكممةى)الميحاًرًبٌي(كاليىجتمعيالس  ـٍ متعٌقبنافقاؿ:"كذاكقعىفياألىصمىيفكل
مغمطامفي المعممٌي.كقدقاؿى اًزٌم(".انتيىكبلـي )الًحجى ىنىا الًحجاز(،فالصكابي فيأىًؿ )ييعد  البخارم 

جٌيد،كالليتعالىىأىعمىـ".11/259"إكماًؿتيذيًبالكىماؿ") مىميًّا،ككأٌنوغيري اتـميحاًربيًّاسي (:"كنسىبىوأىبكحى
في"التاريًخا البخارم  مىالم ويعمىيوكسىمـ-(:"عىٍفأىبيو،عىف7/329لكىًبير")كقاؿى صى فيأىؿ-الن بيٍّ ييعىد 

مف بكاسطًةأبيو،المباشرةن،فبليمزـي قكلًوأن ويركمعفالنبيٍّ ،كظاىري البخارم  :كذاقاؿى الًحجاز".قمتي
 ابي ا البخ–قكًلوككنوصحى قالوميغمطىامعٍفقكًؿ بصحبتو.كينظر:مغمطام،اإلنابةإلىبخبلًؼما ارمٍّ

المختمًؼفييـمفالصحابة) مفابًف2/189معرفًة أحدنانسبىومحاربيًّاًسكلماكافى ٌنيماكجدتي (.كا 
الٌرشًد؛ مكتبًة فيطبعًة "اإلنىابىة" كتاًب مصٌنًؼ فياسـً كقعى خطأن إف  ثـ المعممٌي. قاؿى ا كمى أبيحاًتـ،

الخطأىطبىاعٌي.!فقالكا:" قىًميج،كلعؿ  ن ماىكابفي  الحافظعبلءالٌديفبفقميطميغمطىام"كا 
ا)(7 االختبلًؼفيو.2/189(كتنظر:اإلنابةأيضن  (،ففييابيافي
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 ثالثًا: الحكـُ عمى اإلسناد.

؛ففيومحٌمدبفط حٌبافكحده،محةإسناديالحديًثضعيؼه كلبلختبلًؼ،كأبكهكثٌقيماابفي
.(1)الكثيًرفيو

 رابًعا: تخريُج الحديث.

ٍكح رى طريًؽ مٍف في"الميسنىد" أحمدي و أخرجى
في"الٌسنىف"،(2) و مىاجى كابفي

في،(3) كالبغكٌم
حابة" .(4)"معجـالص 

 

                                                           

الحاكـفي"المستدرؾ")(1 اه".!2/125(كقاؿى ييخٌرجى ـٍ اإلسناًدكل صحيحي (:"ىذاحديثه
  ،كجعمومفمسنًدمعاكيةىبفجاًىمىةالس ممٌي.15538،ح(24/299(أحمد،المسند)(2
مىاجىو2781(،ح473(ابفماجو،السنف)ص:(3 ابفي )ـ(،كتابالًجيىاد،بابالٌرجًؿيىغزككلوأبىكىاف.كقاؿى

 الن بي  مىًمٌي،اٌلذمعىاتبى الحديث:"ىذاجاًىمىةيبفعب اسبفًمٍردىاسالس  -عمىيوكسم ـىصٌمىاللي–عًقبى يكـى
 قسىـلوالنبي  لٌما :كذلؾى نىيف".قمتي نىيف،-صٌمىالليعميوكسٌمـ–حي حي قمكبيـفيغزكًة قىسمنامعالمؤلفًة
 النبي  أٌنوأعطىغيرىهكأبيسيفياف،كاألىقرًعبف-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–فأعطاهأربعةنمفاإلبًؿفعاتبى

ًمنو، اًبسأكثرى حى الٌصديؽي ،فرفعىأبكبكرو الليعنو–فيًشعرو صٌمىالليعمىيو–أبياتىوإلىالنبٌي-رضيى
الًل-كسم ـ رسكؿي ًبو-:"اقطعكاعٌنيلسىانىو"،-صٌمىالليعميوكسٌمـ–،فقاؿى يىكؼ  اييسًكتوي،كى يريديأعطيكهمى

مفاإًلًبؿ،-عفالًعتاًب ٌمةنليقطعىبيالسانىو.كتنظرفأعطىاهمائةنأكخمسيفى قٍدكسىاهحي ببلالن إف  كقيؿى
الكىبير) الطبقاًت ابفسىعد، في: كاممةن كالقصةي ناد،5/160أبياتيو الٌرحمفبفأبيالزٍّ عبًد مفركايًة ،)

.5/182كىالبييقي،دالئًؿالنبكًة) ـز  (،مفركايةعبًدالًلبفأبيبىٍكربفحى
اجابف2210(،ح389-5/388الٌصحابة)البغكم،معجـ ((4 ناحج  ..." : البىغكم  فيإسنادهعندى ،كجاءى

أبيو عٍف الٌرحمًف، بفعبًد الًل بفعبًد بفطمحةى ًنيمحم دي أخبرى قاؿى رىيجحٌدثىنيًبو، جي ابفي قاؿى محٌمد،
جاًىمىة...".كقدٍ ةىابفميعىاكيةىابفجاًىمىةالس ممٌيأف  في"اإلصابة")طمحى حجرى ابفي ـي اإلما (2/54أشارى

ةىبفميعىاكيةى :عفأبيوطمحى فقاؿى البغكٌمقدقمبى أف  إلىطريًؽالبغكٌمىذهلكٌنوساقياعمىالٌصكاب؛ذلؾى
جاىمة بف معاكية عف طمحة، أبيو عف أٌنو فاألصؿي كقمب تصحيؼه فيو ٌنما كا  الس ممٌي، جاًىمىة بف

ثانيةنالٌسممٌي". ذلؾى "عف"تصحفتإلى"ابف"،كسيأتيبيافي الل–فكأف  ،أٌماالثاني:-إٍفشاءى أمره .ىذا
فينسًبمحٌمدبفطمحةفقاؿ:عف رىيجقدخالؼى جي ابفى قاؿفيىذهالطريؽ:"إف  حجرى ابفى ـى اإلما فإف 

محمدبفطمحةبفعبػػػداللابفعبدالرحمف"!
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الميٍشًكؿ" في"شرًح اكم  كالٌطحى
في"الس ،(1) الكيبرىل"كالبىييىقي  نًف

مف،(3)ك"الشيعىب"،(2)
اجبفميحم د و،طريًؽحج  ثىاني"كأخرىجى أبيعىاصـفي"اآلحاًدكالمى ،(4)ابفي فيمكضعو كالطحاكم 

الميٍشًكؿ" مف"شرًح
ٍكحبفعيبىادىة،(5) )رى ثبلثتييـ ٍخمىد. اؾبفمى الٌضح  طريًؽ ،(6)مٍف اجى اكحج  بفي
ٍخمىد،ٍعكىرمحٌمدالًمٌصيًصٌياألى بفمى اؾي ح  ًمًؾبًفجيرىيج. ،(7)أبكعىاًصـ(،كالض  ٍكهعٍفعبًدالمى كى  رى

اإلسنادً جاًىمىةى،بيذا بف معاكيةى عف فيو يقكلكفى جاًىمىة،ككم يـ أبيو قصةى،عف كيذكركفى
ـى–استئذىاًنوالٌنبيٌ  فيالًجيىاد.-صٌمىالليعمىيوكسٌم

والطحاك ـ أخرجى اجث مفطريًؽحج  لكٍفجعمىومفحديًثمعاكيةىبف،كأًبيعىاًصـًبو،م 
 الًل رسكًؿ عف اًىمىة كسم ـ–جى عمىيو اللي البغكم .(8)-صٌمى و قانعى،(9)كأخرجى كابفي

في(10)
حٌجاج طىريًؽ مف ركاه األكؿ يًيما": مى ًبيب،"معجى حى بف سفياف طريًؽ مف كبلىمىا،كالثٌاًني



                                                           

عفرسكًؿالًل(شرحمشكًؿاآل(1 ًكمى بياًفمشكًؿماري فيذمالكاحًدمٍف-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–ثار،بابي
منو. مفالجياًد،أكالجياديأفضؿي يوىؿًبر هبمزكمًوإي اهأفضؿي  .2132(،ح376-5/375) أىبىكى

لىوكالدىافأكأحدىمافبل،كتابالسٍّير،بابالٌرجؿيك17832(،ح9/45(الطحاكم،السنفالكبرل)(2 كفي
 .17832(،ح9/45يىغزكإالبإذًفأىًمو.)

 .7449(،ح10/248(البييقي،شعباإليماف)(3
ثىاًني)(ابفأبيعاصـ،اآل(4 ادكالمى  .1371(،ح3/58حى
اآلثار)(5 الطحاكم،شرحمٍشكًؿ عفرسكًؿ2132(،ح5/375-377( ًكمى ري ما ميشكًؿ بياًف –الًل،بابي

ـى أفضؿي-صٌمىالليعمىيوكسٌم مفالجياًد،أكالجيادي فيًذمالكاحًدمٍفأىبىكيوىىؿًبر هبمزكمًوإي اهأفضؿي
  منو؟.

لىوتىصاًنيؼ،مفالتاسعًة،(6 س افالقىٍيًسٌي.أبكمحٌمدالبصرٌم،ثقةهفاًضؿه ٍكحبفعيبىادةبفالعىبلءبفحى ("رى
 سنةىخمسو مائتيفع".ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:ماتى كى  .1962(،ترجمة211أكسبعو

7) مفالتاسعًة،ماتى اؾبفميسًمـالٌشيبىاًنٌي،أبكعاًصـالٌنًبيؿالبصرٌم.ثقةهثىٍبته ح  ٍخمىدبفالض  اؾبفمى ("الض ح 
 .2977(،ترجمة280)ص:المرجعالسابؽسنةىاثنىًتيعشرةىأكبعدىىىاع".

 ،2132،2133(،ح377-5/375) (الطحاكم،شرحمشكًؿاآلثار(8
 .2210(،ح5/388(البغكم،معجـالٌصحابة)(9

 (.1/158(ابفقانع،معجـالٌصحابة)(10
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ج  ًبيب،اج)حى حى ريجى(1)كابفي عفمحم دبفطٍمحةىبفيىزيًدبفريكىانىةى،(عفابًفجي
عفمعاكيةى،(2)

.-صٌمىالليعمىيوكسم ـ–عفالٌنبٌي،عفأىبيو،بفجاًىمىةىا

آخرمٍفطريًؽيىحيىىبفسىًعيداأليمىًكمٌ فيمكضعو كىاهالبىغكم  كرى
يج،(3) رى عف،عىفابًفجي

اًىمىة،حةىبفيىًزيدبفريكىانىةطم .(4)-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–عفالٌنبٌي،عفمعاكيةىبفجى

رىيج التيقد متياإٌنماىيمفركايًةابًفجي ىذهالطرؽي عميوفيياكمى–ككؿ  اكقداختمؼى
فإذٍ–.كأيتًبعييابالطرًؽالتيًىيمفركايًةابًفإسحاؽ-يتبي ف ،يىذاالحديًثعميًيمىااالختبلؼي

.-كسيأتيبيانو
فأمَّا الطرُؽ عف محمّْد بِف إسحاؽ فأخَرجيا: -

الكبير" في"التاريًخ وفي"الس نىف"،(5)البخارم  ماجى ر اًنيٌ(6)كابفي مىمىةىالحى ،مفطريًؽمحم دبفسى
اؽى ةى،(7)عفابًفإسحى يذكٍرأباهطمحةى،عفمحٌمدبفطىٍمحى ـٍ مىًميٌعف،كل اًىمىةىالس  ،معاكيةىبفجى

 ثىاني"-صٌمىالليعمىيوكسم ـ–عفالٌنبيٍّ أبيعىاًصـفي"اآلحاًدكالمى مٍفطريًؽ(9()8).كأخرجوابفي
                                                           

1) ست  سنةىاثنىتيف،كقيؿى غىيرذىلؾ.ثقةهمفالتاسعًةماتى ًبيبالبصرٌمالبىز از،أبكمحٌمد،كقيؿى ("سفيافبفحى
سنة،بخك كخمسكفى مائة،كلىوثمافه كى  .2436(،ترجمة244)ص:تقريبالتيذيبابفحجر،".4ثمانيفى

فيأكٌؿخبلفًةىشاـبالمًدينة(2 ةبفيىًزيدبفريكىانةالميط ًمًبٌي،المىكٌي.ثقةهمفالسادسًة،ماتى ("محٌمدبفطمحى
 .5983(،ترجمة485)ص:المرجعالسابؽدصؽ".

بغدادى،لقبيوالجمؿ.صدكؽه(3 الككفٌي،نزيؿي ("يىحيىبفسىعيدبفأىبافبفسىعيدبفالعىاٌص،األيمكٌم،أبكأٌيكبى
ع". سنة ثمانكفى كلو كمائة، كتسعيفى أربعو سنةى ماتى التاسعًة، كباًر مف السابؽييغًربي المرجع

 .7554(،ترجمة590)ص:
 .2209(،ح5/388(البغكم،معجـالصحابة)(4
 (.122-1/121(البخارم،التاريخالكبير)(5
 .2781(،ح472(ابفماجو،الٌسنف)ص:(6
يدٌلس((7 المىغىازم.صدكؽه ـي الًعراؽ،إما دىًنٌي،نزيؿي بفيىسىار،أبكبىكرالميط ًمًبٌيمكالىـالمى "محٌمدبفإسحاؽى

بالتشيًعكالقىدىر،مفصغاًرالخامسًة،ماتى بعدىىاختـكرميى كمائةكييقاؿي ".ابفحجر،4سنةىخمسيفى
 .5725(،ترجمة467،)ص:مرجعسبؽذكره

 .1372(،ح3/59(ابفأبيعاصـ،اآلحادكالمثاني)(8
9) ،كابفى أبيعاصـو ابفى أحمدماحاصموأف  اإلماـً فيتعميقوعمىمسنًد شيعيباألرنؤكطقاؿى الشيخى (لكف 

ابًفأبيعاصـفقدماجوكبلىم :أٌماعندى لطمحةى.فقمتي ذكره اقدجاءىفيسندىمامفطريًؽابًفإسحاؽى
أحمىد) عندابًفماجو.!ينظرتعميؽالشيخاألرنؤكطعمىمسنًداإلماـً أن وماذيكرى  (.24/300ذكره،غيرى
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اًرًبيٌ الميحى الرحمًف الصحابًة"،عبًد قىاًنعفي"معجـً بفسيمىيمىاف(1)كابفي الرحيـً ،عفعبًد كييكنسى
بيكىيرا اًربيٌثبلثتي،بف )الميحى يـ

سيمىيمىاف،(2) كابف
كابف(3) اؽ(4)بيكىير، إسحى بف محم د عف،(عف

ةامحم د ةى،بفطمحى ،عفمعاًكيةىبفجاًىمىةى،عفأبيوطمحى .-صٌمىالليعمىيوكسم ـ–عفالٌنبيٍّ
في"التاريًخالكبيًر" والبخارم  مىيمىاف(5)كأخرجى عفعٍبدىةىبفسي

قىاًنعفيكمٍفطري،(6) ًؽاألىخيًرابفي
الصحابة" بفإسحاؽى،(7)"معجـً الٌزىًرمٌ،عفمحم د الل،عف بفعبيًد طمحةى ابًف عف،عف
)البخارٌمفي-صٌمىالليعمىيوكسم ـ–عفالنبٌي،ميعىاكيةىالس مًميٌ .كفيىذهالمكاضًعكمٍّياعندى
لمعاكيةى،عاصـكابًفأبي،كابًفماجو،مىٍكًضعىيتىارىيخو الحديثى إسحاؽى ابفي كابًفقانع(يجعؿي

استئذانى-صمىالليعميوكسمـ–بفجاىمةىعفرسكًؿالًل ياد.وفيالجً.كيذكركفى

أبيشىيبةى اعفمحم ،كقدأخرجوابفي أيضن عف،ةػػػػػػػػدبفطمحىػػػػػػػمفطريًؽابًفإسحاؽى
ةبفمعاكيةىالس مميٌ .كمفطريًؽابًفأبيشيبةىركاه-صٌمىالليعميوكسم ـ–عفالٌنبٌي،(8)طمحى

كح عفرى أحمدى اإلماـً طريؽى ساؽى ـى ث نفًسو. باإلسناًد في"األحاديثالمختارة" كقد–المىقدًسي 
-تقدمتٍ عقبيا:"كىذاىكالٌصكابي .(9)"-كالليأعمىـ-كقاؿى

                                                           

حابة)(1  (.3/74(ابفقانع،معجـالص 
ب(2 بفمحٌمد الٌرحمًف قالىوأحمدي.مف("عبد ييدٌلس، ًبو،ككافى أبكمحٌمدالككفٌي،البأسى اًرًبٌي، الميحى فًزياد

كمائةع".ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص: كتسعيفى سنةىخمسو  .3999(،ترجمة349التاسعًةماتى
ٌؿ،المىركى(3 بفسمىيمافالًكنىاًنٌي،أكالٌطاًئٌي،أبكعًمٌياألىشى الككفًة.ثقةهلوتصاًنيؼًمف("عبدالٌرحيـً ًزٌم،نزيؿي

اًنيفع". سنةىسبعكثمى  .4056(،ترجمة354)ص:المرجعالسابؽصغاًرالثامنًة،ماتى
4) سنةىتسعو ("ييكنسبفبيكىيربفكىاًصؿالٌشيبىاًنٌي،أبكبىكرالجٌماؿالككفٌي.صدكؽهييخطىءيمفالتاسعًة.ماتى

مائة.ختـد كى  .7900(،ترجمة613)ص:المرجعالسابؽتؽ".كتسعيفى
 (.1/121(البخارم،التاريخالكبير)(5
6) مفصغاًرالثامنًة،ماتى الٌرحمف.ثقةهثىٍبته الًكبلًبٌي،أبكمحٌمدالككفٌي،ييقاؿاسميوعبدي ٍبدىةبفسميمافى ("عى

بعدىىاع".ابفحجر،تقريبالتيذيب) كقيؿى كثمانيفى  .4269(،ترجمة369ص:سنةسبعو
 (.3/74(ابفقانع،معجـالصحابة)(7
الحافظي(8 قاؿى مىًمٌي. الس  عفميعىاكيةى ىكعفطمحةى، نما كا  ، بيٍّفه خطأه السممٌي بفمعاكيةى كقكلوعفطمحةى )

ابة") في"اإلصى عفمحم دبفطى2/55العسقبلني  كقىمب،كالٌصكابي ة،(:"كىكغمطهنىشىأعفتصحيؼو محى
 أف  منو فخرجى أبيو، عف قكلىو: كقد ـ فصارىت"ابف"، "عف" فصٌحؼى أبيو، عف اًىمة، جى بف معاكيةى عف

 كليسكذلؾ".ًلطمحةىصيحبة،
 .161(،ح150-8/149الميختىارة)(المقدسي،األحاديث(9
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المقدسٌيأن و عندى العجيبى :"طمحةبفمعاكيةىالسممٌيلكف  الليعنو–قاؿى كما،-رضيى
سنادهمضطرب.،أرللوصحبة في"التاريخ"كا  ا:"لـيذكرالبخارم  أيضن قاؿى ـ  أبي،ث كالابفي

أصبلن بيىذااالسـً راكو ىناؾى يىذكرىاًنًوكليسى ـى :كًل طمحةىبفمعاكيةىالسممٌي!.فقمتي ن ماىك،حاتـو كا 
كتصًحيؼ؟!.،خطأه

 والرّاجُح فيو. ،خامًسا: بياُف االختالِؼ في الحديث

الحديثً استعراًضىذا طرقوً،كبعدى كثيرنا،كبياًف اختبلفنا فيو أف  ثانيةن،يظيري فأذكر
فيو ابًفأبيحاتـو االختبلؼ،كبلـى أبيفي ـ  .(1)ث

ركاه الحديثى الرحمًفبفأبيحاتـ:"إف  عبدي ابفًعفالعزيزًعبدًبفلمجيدًاعبديقاؿى
ريججي قاؿى،يجرىجيابفًعفياكىرى-يجرىجيابفًعف،ـعاصًكأبك،دمحمٌبفاجيحج وكخالفى.

ةمىجاىًبفمعاكيةىعف،طمحةىيوأبًعف،حمفًالرٌعبدًبفاللًعبدًبفةىطمحىبفديمحم ينًأخبرى
.؟"أـٌلؾىىؿٍ":اؿفقى،كغزيأىأفأردتي:فقاؿى-ـكسم عميوالليىصمٌ-بيٌالنٌإلىجاءىجاىمةىف أ

:قاؿى،ةمىاىًجىبفمعاكيةىعف،حمفًالرٌعبدًبفاللًعبدًبفطمحةىعف،إسحاؽىبفدمحمٌكركاه
."-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-النبي أتيتي

ال: قمتي بفعبًد المجيًد عفعبًد التيذكرىىا الطريؽي رىيج،عزيزًأم ا جي ابف فقد،عف
عنيا عمييا.كأٌماطريؽيحٌجاج،أٍعيىانيالبحثي بو،كأبيعاًصـ،لكنٍّيمىاكقفتي ،عفابًفجريجى

متابعةنتاٌمةن،فقٍدسقتياآًنفنافيتخريًجالحديثً ٍكحه أحمد-كمىاقد متي–كقدتابعيمارى عندىاإلماـً
ثبلثى إف  ـ  ث يج. رى جي ابًف اجعف )حج  كح،تييـ رىيج،كرى جي ابًف عف الحديثى كىكا رى قٍد اؾ( ،كالض ح 

اًىمىةى معاكيةىبفجى ًفيوأف  كلعفأىبيوجاىمىةى،كيىذكركفى ،رى النبي  ىكالذمسأؿى األخيرى –كأف 
اًتـ:"-صمىالليعميوكسم ـ أىبيحى ابفي قاؿى ـ  اللًعبدًبفحةىمطىعف،اؽإسحىبفديمحمٌكاهكرى.!ث

.-ـكسم عميوالليصمى-النبي أتيتي:قاؿ،ةمىاىًجىبفيةىاكًمعىعف،حمفالرٌعبدًبفا

                                                           

لمكضًع(كعندىبياًفاالختبلًؼفيالحديث،كطرقوفأكتفيببيافالطريًؽالتيفييا(1 إعادًةعزكو اختبلؼ،دكفى
أخرجو كأقكؿ: فمفأعيدى، ، مثبلن الترمذٌم عندى الطريؽي كليكفىذا طريقنا، بمعنىأنيأذكري الطريؽ، ىذا
تخريًجالحديث، كٌؿالطرًؽ،كمكاضعيامفٌصمةعندى الترمذمفيمكضًعكذاككذا،إذإنيأككفقدبينتي

إن ماىك عادةيذكًرذلؾى لمحكاشي،كضياعهلمكقًت،كالجيد.!كا   إثقاؿه
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كاسطةنبينىو يجعؿي ،كأم االطرؽيالتيكجدتيياالبًفإسحاؽىفكافى ابفى إف  ـ  ة.!ث طمحى بيفى كى
بفجاىمةى لمعاكيةى الحديثى جعؿى اًىمىةىبخبل،الألبيو،إسحاؽى لجى يجاٌلذميجعميو رى جي ابًف ،ًؼ

اتـ. أبيحى كىذاىكمكضعياالختبلًؼاٌلذمأرادىهابفي

 بف ا فِ حمَ الرّ  بف عبدِ  اللِ  ة بف عبدِ بف طمحَ  دُ محمَّ وَرَواه  ،واخُتِمَؼ في الحديِث عف ابِف ُجَريج
 واختمَؼ عنيما: ،وعْنو ابُف إسحاؽَ  ،كربي بَ أَ 

 عف ابِف ُجَريج: أواًل: االختالُؼ فيو

فيحديًثًوعفمعاكيةىبفجاىمىة .1 ،عفأبيوجاىمىة،أن ويقكؿي إلىالنبيٍّ صمىاللي–جاءى
عفمعاكيةىبفجاًىمىةأٌنوأتىىالٌنبٌي-عميوكسم ـ الحديثى إسحاؽفيجعؿي صٌمى–.أماابفي

الحديثي-الليعمىيوكسٌمـ أـلمعىاكيةىابنيو؟!.فإذىا،ؿلجاًىمىةىكالسؤا،كالٌصحبةي،.كعمىيوأيككفي
 لمعاكيةى الحديثى إف  صحابيًّقمنىا حديثيو،اكافى لو،كالحديثي فالٌصحبةي ألىبيو قمنىا ذا ،كا 

حديثيو مة!.-صٌمىالليعمىيوكسم ـ–كركايةيابًنوعٍفرسكًؿالًل،كالحًديثي مرسى

يىحيىىبفسىًعيداأليمكمٌ .2 إف  ـ  عف،عفطمحةىبفيىًزيدبفريكىانىة،ركلعفابًفجريجىقدٍ،ث
اًىمىةى اًىمىةىبخبلًؼ،-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–عفالٌنبٌي،معاكيةىبفجى فيوجى أفيذكرى دكفى

" حابة": الص  في"معجـً البغكم  قاؿى فيمدًعنٍمكم األيـىكىًالحديثيكىذاركاياًتواألخرىل.
.(1)"هإسنادً

 ،َفِفي الرواياِت التي رواىا عنو محّمُد بف إسحاؽَ  ،ثانيًا: أمَّا االختالُؼ عف محّمد بف َطمَحةَ 
 وقد اختمَؼ عميو فييا أيًضا:

لمعاكيةىالألبيو .1 ذلؾ–أنوجعؿالحديثى بيافي ـى  .-كتقٌد

مرةنعفمحم دبفطمحةىعفأبيوطمحةن .2 إسحاؽىيركمالحديثى ابفى  !.(2)"قطوكأخرلييس،أف 

 عفمعاكيةىالس ممٌي.،عفابًفطمحةىبفعبيًدالل،كأن وركاهعفالزىرمٌ .3

لمعاكيةى فياأليكلى،كجعًموالحديثى أٌما : أقكؿي ـٌ في،ث العمماًء فقدطالٍتمناقشةي الألىبيو،
في"تيذيبالتي حجرى فيياماقالىوالحافظيابفي الخبلؼى كقيؿىذيب":"ىذهالمسألة،كقديحسـي

الصحبةىأف ذلؾىمفصىتمخ :قمتي،أبيوعف،مةىجاىًبفمعاكيةىعفالحديثًىذافي
                                                           

(.5/388(ينظر:البغكم،معجـالصحابة)(1
بديكًنو؟!(2 ـٍ ةىأ ركايًةمحٌمدبفطىمحةىعفأىبيوطمحى أصؿي إذاكىافى أجٍدأحدناقاؿى ـٍ (كل
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كقكؿي.مرسمةاألخرلوكركايتي،ابصكىوعنٍابنومعاكيةىركايةىكأف ،السائؿيىكوكأن ،مةىلجاىً
بفىاألف منوكىـه-ـىكسم عميوالليىصم -النبي أتيتي،معاكيةىعفركايتوفيإسحاؽىبفًا
جريجىبفًاعفركلقدمكمٌاأليديعًسىبفيحيىأف عمى،فتقىكأى،إسحاؽىبفًامفأحفظييجرىجي

معجـً"فيالبغكمٌالقاسـأبكذلؾىفيوًغمطعمىوىب نكقد،ـىفكىً،إسحاؽىبفًاركايةًمثؿ
الليىصم -بيٍّالن عفركلةجاىمىبفةمعاكيى:رم العسككقاؿى-أعمـىتعالىكاللي-".حابةالص 
في.(1)جاىمةأبيوعفىكماإن كالحديثي،مرسبلنكأحسبو-ـكسم يوعمى قاؿى الدارقطني  ككافى

جاًىمىةى،كالقصةي(2)"الصكاببًأشبوييجىرىجيابفًكقكؿي"الًعمؿ":" الحديًثحديثى .كعميو:فككفي
قصتيو،كالصحبةي مفمسنًدابًنو،كاإلماـً جعمكاالحديثى لو،أشبيوبالصكاًب.بخبلًؼآخريفى

الًل(3)أحمد رسكؿى :أتيتي :"معاكيةيبفجاًىمىةالس ممٌي،قاؿى –،كميغمطىامفي"اإلنابىًة"فقاؿى
فيالتحفىة،(4)أستأًذنيوفيالجياد"-صمىالليعميوكسم ـ في"إركاًءكاأللباني ، (5)" كالًمٌزم 

.(6)الغىًميؿ"

حٌجاج، - مفطريًؽ أفركلالحديثى بعدى الصحابًة" "معجـ في قىاًنع ابًف فعندى الثانيةي: أما
اًىمىةعٍفأىبيو، رىيج،عفمحم دبفطىمحةى،عفمعاكيةىبفجى ًبيب،عفابًفجي ابفحى كسفيافى

  اهأبىيذكٍركلـٍجميفرىاإلسنادًفيادىفزةطمحىبفدمحم عفاؽ،إسحىبفديمحمٌكركاهقاؿ:
يجرىجيابفيهدىكجك 

(7)"(8). 

                                                           

1 ) )( الصحابة مف فييـ المختىمىًؼ معرفًة إلى اإلنابة ال2/189مغطام، تيذيب حجر، ابف تيذيب(،
(10/203)( الصحابة" تمييًز في "اإلصابة في مفصبلن فيو الخبلؼى حجرى ابفي بسطى كقد ،2/54،)

 .فميينظر.1048
 (.7/77(الدارقطني،العمؿ)(2
 .(24/299)(أحمد،المسند(3
 .(2/189،نفسالصفحة)مرجعسبؽذكرهمغمطىام،((4
 (.424-8/423(الًمزم،تحفةاألشراؼ)(5
(ك(6 ابفعمركو ساؽىحديثى حيفى -رضيالليعنييمىا–ذلؾى إلىالنبىٍّ ،-صمىالليعميوكسم ـ-قىاؿ:"جاءىرجؿه

مف :"كلمحديًثشكاىدي قاؿى اًىد".ثـ  :نعـ.قاؿ:"فىًفيًيمىافجى كالدىاؾ؟"قاؿى فاستأذىنىوفىالجياد،فقاؿ:"أىحىيٌّ
كأبيسعيد بفجاًىمىة، السبيؿحديًثمعاكيةى مناًر أحاديًث إركاءالغميؿفيتخريًج األلباني، درم". الخي

(5/21.) 
السيكطي،(7 كحذىؼغيرىىـ". كىاد، ًمفاألىجى ًفيو مىف أمذىكرى تىٍسًكيىة، تدليسى دىٌلسو إذا فيبلف: "جٌكدىهي كيقاؿ: )

جيرىيجكماسبؽىفيترجمتوأٌنوييدٌلس!..(1/295تدريبالٌراكم)  كابفي
 .(1/158ابفقانع،معجـالصحابة)((8
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رىيج،عفمحم دابف - ،عفابًفجي ًبيبى بفحى امفطريًؽسفيافى أيضن الحديثى البىغكم  كقدساؽى
 ةى،عفمعاكيةىبفجاىمةى،عفأبيو،عفالنبيٍّ بعدىه:-صمىالليعميوكسم ـ–طمحى .كقاؿى

أبىاه(1)"يوبًأىعفٍ،كزادطمحةىهإسنادًمفنقصى" أسقطى قٍد ةى بفطمحى محم دى أف  بذلؾى .يريدي
عندهعفمعاكيةىالأبيو.! الحديثي جاًىمةىزيادىة،كيككفي ذكرى  طمحة،كأف 

الثالثةي:ف - عف،ىرمٌالزٌعفإسحاؽ،ابفًعف:ةيدىبٍعىكقاؿى":"مؿالعً"فيالدارقطني قاؿكأما
كليسى،الزىرمٌذكرًفي:مكضعيففيـىىًفكى،السمميٍّمعاكيةىعفالل،عبيدًبفطمحةىبفًا

 .(2)"الليدًبىعيابف:وقكلًكفيالزىرم،حديثًمف

ٍبدىةى كاهمفطريًؽعى عفالٌزىرٌم،فرى ابًفإسحاؽى قىاًنعىصح ححديثى ابفى أف  كقٍدكجدتي
ا مىيماف،عفابًفإسحى بفسي :"كىذاىكالٌصحيحي قاؿى ـ  الل–ؽى،عفالزىًرٌمث -إفشاءى "،كذلؾى

بفسمىيمىاف،كييكنسبفبيكىير،عفمحٌمدبفإسحاؽى،عف الٌرحيـً عفعبًد ركايًتوالحديثى بعدى
ة .(3)محٌمدبفطمحى

ر قالىوأبكزي ا:كافى ٍبدىةأيضن عى في"الًعمىؿ"بكىىـً قكًؿالٌدارقطنيٍّ كمثؿى عةىالٌرازٌملم اسئؿى
كركل ،عفاؽىإسحىيماف،فقاؿ:عفابفًمىبفسيالرحيـًاعبديأيضنالحديثىعفحًديثو.لكن وقاؿى

النبتيتي:أى؛قاؿىيٌمًمىالسٌبفمعاكيةىةىمحىة،عفأبيوطىمحىدبفطىمحم  .!صمىالليعميوكسم ـ–ي 
طمحةبفمعاكيةخطأهك أفًّ ىكبابًفمعاكيةقمبكقدسبؽى يقكؿ:،كليسى ـ  بفادمحم كركاه!ث

أبيوعفديؽ،ػػػػالصٍّركٍبىأبيبفاللًعبدًبفةحىمٍطىبفدمحم عفإسحاؽ،ابفًعفممة،سى
.-صمىالليعميوكسم ـ–اللرسكؿجئت:قاؿ؛يٌممًالس ةمىاىًجىبفمعاكيةىعفة،ػػػػػػػطمح

الطر كىذه : الكبير"قمتي في"التاريًخ البخارم  ىيالتيأخرجيا تقد ـ،يؽي كما و ماجى بيدى،كابفي
.!-األب–أن يمالـيذكرافيوطمحةى

أبكزرعة:" ـي اإلما قاؿى ـ  عبديالرحمًف."ىذاممةسىبفدمحم حديثي:الصحيحيث كلٌماسأؿى
ا:" الرحمفعبدبفطمحةبفدمحم ىككلكفٍممة،سىبفدمحم حديث:أصح ىذاأباهقاؿأيضن

–اللًرسكؿىجئتي:قاؿ،مميٌالس مةاىًجىبفمعاكيةىعفطمحة،أبيوعفيؽ،دٍّالصٍّكربىأبيبفا
".-ىالليعميوكسم ـصم 

                                                           

 (.5/389(البغكم،معجـالصحابة)(1
 .1227(،7/77(الدارقطني،العمؿ)(2
ابة)(3 حى  (.3/75(ابفقانع،معجـالص 
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 محمًدبفسممةى،كبالتاليأف  ٌححاًفحديثى ،كأبازرعةىييصى اإلماميفأباحاتـو أف  كيظيري
اىمةى،الحدي إنماىكلجى الحديثى أف  قٌدمنىا قٍد ،إٍذ إشكاؿه لمعاكيةىبفجاىمةى،الألبيو،كىذا ثى

النبٌي الصحبةي،كسؤاؿي عميوكسٌمـ–ككذا إذ-صٌمىاللي مطمقنا، ا ترجيحن ليسى يما ترجيحى لكف  .
كما بالصكاًب أشبو لجاىمةى الحديًث ككفى كأف  ، جريجو ابفي ركايةي فيعارضيا الدارقطني  قاؿى

ميحققكاعمًؿابًفأبيحاتـ-"العمًؿ"،كغيريه قاؿى كمثؿذلؾى
(1).

عفطمحةىبفيزيدبفركىانىة،عف يحيىبفسعيداألمكٌمقدركلعفابًفجريجى إف  ـ  ث
ال-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–معاكيةىبفجاىمةى،عفالٌنبٌي قاؿفي"معجـً صحابة":،لكٍفالبغكم 

.(2)"هإسنادًفيمدًعنٍاألمكم ـىكىًالحديثيكىذا"

الحديث الثاني:
" اًتـفيترجػػػػػػػمًة: بفأًبيحى أبكمحػػػػػػػم دي  وػػػػػػػأب،(3)يّ دِ يْ ػػػػػػػالنَّ  يؿَ اعِ إسمَ  بف يّ رِ سَ قاؿى

 اجُ يَّ واليَ  ،يؿػػػػػػػػػضَ فُ  وابفُ  :يررِ جَ  عنو وىرَ  .يّ بِ عْ الشَ  :فعَ  وىرَ  ،يّ عبِ الشّ  عْـّ  ابفُ  ،حمفِ الرّ  عبدِ 
 أحمدَ  بف الحُ صَ  نا ،حمفِ الرّ  عبدُ  ثناحدَّ  .ذلؾ يقوؿُ  أبي سمعتُ  ،وفارُ ىَ  بف زيدُ ويَ  ،اـطَ سْ بِ  بفا
 متُ كمّ  :يقوؿ عيدسَ  بف ىحيَ يَ  سمعتُ  :قاؿَ  -يّ ينِ دِ المَ  ابفَ  يعنِ يَ - ميّ عَ  نا ،ؿبَ نْ حَ  بف دمحمَّ  بفا

 ،يقوؿُ  يرشِ بَ  بف افَ عمَ النُّ  سمعتُ  قاؿَ  ،امرٌ عَ  ثناحدَّ  :يقوؿ وتُ فسمعْ  ،مرةً  عيؿَ إسما بف يَّ رِ السَّ 
 :دمحمَّ  أبو قاؿَ  .وتُ ركْ تَ فَ  "،سةٍ مْ خَ  فْ مِ  رُ مْ الخَ ": يقوؿ -ـَ وسمَّ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ - بيَّ النّ  سمعتُ 

 أبي عف رووفَ يَ  اتالثقَ  ألفَّ  ؛يّ عبِ لشَّ ا عفْ  وبِ  ثَ حدَّ  امَ  هِ ارِ إلنكَ  وعنْ  ؿْ يحمِ  مـْ فَ  يَّ رِ السَّ  رؾَ تَ  عنييَ 
 نزؿَ  يوـَ  ايَ تحريمُ  نزؿَ  الخمرَ " :أفَّ  وقولَ  عمرَ  عف ،مرَ عُ  ابفِ  عف ،يّ بِ عْ الشَّ  عف ،يّ يمِ التَّ  افحيَّ 
.(4)"ةمسَ خَ  فْ مِ  ىيوَ 

                                                           

 (.3/364(ينظر:ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)(1
 (.5/182(ينظر:البغكم،معجـالصحابة)(2
يد("الن ٍيًدٌم:بفتًحالنكفً(3 مة.ىذهالٌنسبةيإلىبىنينىيد،كىكنىٍيدبفزى الميمى ،كسككًفالياًء،كفيآخًرىاالداؿي

".الٌسمعاني، الن ٍيًدٌيكف،كمٍنيـباليمًفكالشاـً اعة:إليوينتسبي اؼبفقيضى ابفلىيثبفسيكدبفأىسمىـبفالحى
 (.5/541األنساب)

 .1216،ترجمة(4/282ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((4
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 لمس ًرمٍّ القٌطاف سىعيد بف يىحيى ترؾى ييعمٍّؿي ىنا حاتـو أبي بف الٌرحمًف فىعىبًد : بفًاقمتي
كىكهعفالٌشعبيٌ رى الثٌقاًتفيحديثو أن وقىدخالؼى الحديثى،إسماًعيؿ؛ذلؾى فيو،كأبيٍّفي كاالختبلؼى

فيمايأتي:

 أواًل: نصُّ الحديِث.

ًحيح":" في"الص  ارم  البخى ـي اإلما د ثىنىاقاؿى أبيعىفيىحيى،حد ثنااءو،جىرىأبيبفيأحمديحى
،حي افى ،بًالش ععىفالت ٍيًميٍّ رًًمنبىىعمىريمىعيبىطىخى:قىاؿ،-اعىنيمىالم ويرىضيى-مرىعيابفًعفيٍّ
ـينزؿىقىدًإن و":فقىاؿى،-ـم كسىيوعمىالليىصم -اللًرسكؿً مسةًمفٍكىيىٍمرًالخىتىحري :اءىيىأىشخى
ٍمريكىال.ؿًكىالعىسىكالش عيرًكىالًحنطىةًكىالت مرًالًعنبً دًكثبلثه.العىقؿىامرىخىماخى اللًكؿىػػػػػرسأىف ٍدتيكى

ت ىاييفىاًرقنىلىـ-ـكسم يوعمىالليىصمٌ- د :عىيدناًإلىينايىعيىدىحى باأىبكابًًمفٍكىأىبكابه،ةيلىكىالكىبل،الجى .الرٍّ
ػػػػػػػػػػػيالن بًعىيدًعمىيىكفٍلىـاؾىذى:قىاؿىٍرًز؟األيمفى(1)ًبالسٍّندًييصنىعييءهفىشىك،رعىمٍأىبايا:قيمتي:قىاؿى
اجهقاؿىك.عيمرىعىيدًىعمىقاؿىكأى.-ـكسم يوعمىالليىصم - ج  ،عىفحى م ادو ي افىأىًبيعىفحى مكىافى:حى

ًبيبى:الًعنىبً .(2)"الز 
ثانًيا: الحكـُ عمى رجاِؿ اإلسناد.

سنةىماتى،العاشرةًمفثقةه.ركمٌاليى،اءجىرىبيأىبفليدًالكىأبك،كبأي بفاللًبدًعىبفدأحمى" -
 .(3)"خثبلثيفكىاثنتيف

ـ ،اكالكىكسككفً،ضمكمةًالمىاءًالرٌتشديدًكى،الفاءًبفتحً.كخر فىبفعيدسىبفحيىيى" - .معجمةث
ماتى،التاسعةًكبارًمف.قدكةهإماـهفظهحامتقفهثقةه.البصرمٌافط القىعيدسىبكأى،يٌيمًمًالتٌ
 .(4)"عكسبعكفثمافهكلو،كمائةكتسعيفىثمافوسنةى

 

                                                           

ككرمىافكسىجٍستىاف".الحمكم،((1 الًينًد ببلًد بيفى ميممىة:ببلده ثاًنيو،كآخريهداؿه "السٍٍّندي:بكسرأٌكلو،كسككًف
 (.3/267معجـالبمداف)

مفالش رىاب،صحيح،البخارم،ال((2 العقؿى ماخامرى الخمرى ماجاءىفيأف  األشربة،بابي (،688ص:)كتابي
 .5588ح

 .55(،ترجمة81تقريبالتيذيب)ص:ابفحجر،((3
 .7557(،ترجمة591)ص:لمرجعالسابؽا((4
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مفعابدهثقةه.الككفيٌيٌيمًالتٌافىحي أبك.ةكتحتانيٌبميممةو.افي حىبفيدعًسىبفىحيىيى" -
 .(1)"عكأربعيفىخمسوسنةىماتى،السادسةً

فمً،ؿهفاضًفقيوهمشيكرهثقةه.مركعىأبك،المعجمةًبفتحً.يٌعبًالشٌيؿىاحًرىشىبفرعامً" -
 .(2)"عمانيفثىمفنحككلو،المائةًبعدىماتى.ومنٍوأفقىرأيتيما:كحكؿمىقاؿى.الثالثةً

ٍبد" - ـى.مٌكًدىالعىالقيرىًشيٌابًط الخىبفعيمىربفالم وعى ـىغبمييىلـٍغيرصىكىكأىًبيوًمىعىأسم ،الحم
قىدٍ نٌ.صحٌيىكال.أىًبيوًإسبلـًقبؿىوإسبلمىإف :قيؿكى ف ظىفىأىًبيًو،ىجرةًقبؿىوىجرتيكانتٍماكىاً 

مىىعكاكأجمى.أىًبيوًإسبلـًقبؿىوإسبلمىأف الن اسًبعضي -الن ًبيٌهرىاستصغىبدرنا،ديىشٍيىلـٍأىن ويعى
م ى مىيوًالم ويصى م ـىعى الم وًرىسيكؿهرد :كقيؿى.اىىشيدى:قيؿفىدنا،حيأيهشيكدًًفيفكاكاختمىرد ه،فى-كسى

م ى- م ـعميوًالم ويصى مـبمغيىلـٍفٍمٌمًهغيرًمىعى-كسى .(3)"الحي
 ثالثًا: الحكـُ عمى اإلسناد.

بالثقاتً مسمسؿه فيأصكًؿصحيحو.كقد،كاألئٌمة،إسنادهصحيحه خٌرجوالبخارم 

 رابًعا: تخريُج الحديث.
حيًح"مفأكجوو في"جامعًوالص  ،(4)ففىًفي"األىشًربىًة"عفميسىد دعفالقط ا،كركاهالبخارم 

كركاهفي"التكحيًد"،فيالمكضعيًفمختصرنا،(5)كابًفإٍدًريس،كًفي"التٍفًسيًر"مفطريًؽًعيسىى
ًني ةنًبعيسىى أبيغى ابفى الشعًبيٌ–بومفطريًؽنىافعكجاءى،كقدقرفى ،عفابًفعمرى-متابعنالعىامرى

عمرنا الليعٍنو–لكن ومىاذكىرى ًبمتًفالحديث-رضيى في"الٌصحيح"مف(6)كالجاءى كاهمسًمـه .كرى
ميٍسًير بًف عميٍّ "الًعنىًب"،طريًؽ بدؿى " ًبيبى "الز  جعؿى أن و كقا،إاٌل إدريسى ابًف طريًؽ :كمٍف ؿى

" ًبيب"،"الًعنبى :ياأبىاعىٍمرك...،ال"الز  زيادًةقمتي ػػػػػػػػػػػكمفطريًؽإسم،كفيكمييمادكفى بفااًعيؿى
مي ةى كما،لىيفً،بمثًؿحديًثاألىككًعيسىبفييكنس،عي فيحديًثو"الًعنىب" قاؿى مي ةى عي ابفى أف  غيرى

                                                           

 .7555(،ترجمة590)ص:لمرجعالسابؽا((1
 .3092(،ترجمة287)ص:لمرجعالسابؽا((2
 (.3/336أسدالغابة)ابفاألثير،((3
مفالًعنىب،)ص:البخارم،الصحيح،كتاباألشرً((4  ،5581(،ح688بة،بابالخمري
.4619(،ح557)ص:]9المائدة:[چٻ  ٻ       پ  چ  (البخارم،الصحيح،كتابالتفسير،باب(5
6) الن بي  ذىكرى ا بابمى كتابالتكحيد، الصحيح، البخارٌم، كسم ـ-( أىىًؿ-صمىالليعميو عمىاتفاًؽ كىحىض 

اج كمىا . الًعمـً الن ًبيٍّ مشىاًىًد ًمف ًبيا كافى ما كى كىالمىدينةي مىكةي رىمىاف الحى مىيًو عى كسم ـ-تمعى عميو -صم ىاللي
 ميصم ىالن ًبيٍّ اًركى كاألىنصى  .7338(،ح873كىالمٍنبىًركىالقىبًر،)ص:-صمىالليعميوكسم ـ-كىالميياًجريفى
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ًإدًريس ابفي ،(1)قاؿى داكدى أبك كركاه مفطريًؽ حديًث،اىيـبفإبرىإسماعيؿىفي"الٌسنًف" بمثًؿ
فيو،البخارمٍّ األخيرًة الزيادًة إدريسى،(2)دكفى ابًف طريًؽ مف الكبيًر" "الجامًع في ،كالترمذم 

بفمييىاجًر" ـى مفحديًثإبراىي بعدىه:"كىذاأصح  كاهالبىز ارفي.-كسيأتيحديثيو–.(3)كأضاؼى كرى
اًبنحًكه"مسًندً :"،ه"مفطريًؽالقىط اًفأيضن قاؿى ـ  ـيالالكبلـيكىذاث الليىصمٌ-بيٍّالن عفركاهينعم
سنادي،عمريإال-ـكسم يوعمى .(4)"صحيحهكا 

في"المينتىقىى" اركًد الجى ابفي السؤاؿً،(5)مختصرنا،كركاه دكفى كأبكعكانةىفي"الميسنىد"
(6)،

 )ابفي ا اركدًكبلىيمى ،الجى يىٍعمىى طريًؽ مف ياه ركى عىكىانىة( عيبيداكأبك في،بف ًحب اف ابفي كىركاه
الزيادًةاألخيرًةًفيو اؽبمثمًودكفى بفأىبيإسحى  .(7)"صحيًحو"مفطريًؽييكنسى
بفعىًكؼ عفرى ًغير"مفطريًؽجى في"الس نًفالص  كاهالبىييًقي  كىرى
الس نفً،(8) "كفي"معرفًة

الزيادًةاألخيرة،مفطريًؽابًفنيمىير ،كتسعتييـ)ًعيسى،(9)فيمكضعيالبييقٌيبًمثًمًودكفى كابفي
ـى،إدًريس بفإبراىي سماعيؿي بفميٍسًير،كيىحيىىالقط اف،كا  مي  ،كيىٍعمىىبفعيبىٍيد،كعى بفاكييكنسى

اؽ بفعىكؼ،أىبيإٍسحى أبيح،كجعفري عف نيمىير( وكابفي كأخرجى الت يمٌي. يىٍحيىىبفسعيدو ي اف
مفطريًؽشعبةى فيمكضعو .كبلىما)يىحيىى(10)عفعبًدالًلبفأبيالس فىًرمختصرنا،البخارم 

الٌشعًبيٌ،كعبداللبفأًبيالس فىًر(،الت يًميٌ ًبومكقيكفنا.،عفعىامرى

                                                           

ٍمًر،)ص:(المسمـ،الصحيح،كتابالتفسير،باب(1 الخى  .7453/3032(،ح1481فينزكًؿتىحريـً
ٍمًر،)ص:(2 الخى .3669(،ح661(أبكدىاكد،الٌسنف،كتاباألىشًربىة،بابفيتحريـً
:كسيأتي(3 .قمتي مري الخى منيا ذي فيالحبكًبالتيييت خى ماجاءى (الترمذم،الجامعالكبير،أبكاباألشربًة،بابي

ى قريبناأف  عمرى غيري قدركاهعفالن بيٍّ مييمىاكسم ـ–ذاالكبلـى  .1874(،ح3/448)-صٌمىالليعى
.177(،ح282-1/281(البٌزار،المسند)(4
 .852(،ح217(ابفالجاركد،المنتقى)ص:(5
ككذ(6 ، أىسكىرى إذا المسم ىالًبٍتع مفالعسًؿ الشراًب بابتحريـً المسند، أبكعىكانىة، كالذ رًة،( مفالش عيًر، لؾى

مفالبٌر،) ،كالشرابي  .7947(،ح100-5/99كالمسم ىالًمٍزري
الًل(7 تحريـً يشربيكنياقبؿى الن اسي كصًؼالخمًرالذمكافى –(ابفحٌباف،الصحيح،كتاباألشربًة،بابذكري

كعبل مىٍييـ)-جؿ   .5358(،ح12/181إي اىاعى
تحريمييا)(البييقي،ال(8  .3338(،ح3/330س نفالصغير،كتاباألشربًة،بابتفسيًرالخمًرالتينزؿى
 .17307(،ح13/16(البييقي،معرفةالس نًفكاآلثار)(9

10 الش رىاب( مف العقؿى خامرى ما الخمرى أف  في جاءى ما بابي األشربة، كتاب  الصحيح، البخارم، )
 ،5589(،ح688)ص:



 
 

569 

في"المسنًد" أحمدي و و،(1)كأخرجى ماجى مفطًريًؽ،(3)كالد ارقطًني ،(2)كابفي ا" في"سنىًنًيمى
اليمدىانيٍّ الدو بًفإسماعيؿ،خى ماجو،ثبلثتيـ:)أحمدي،عفالسًرمٍّ بمفًظ:،كالدارقطنٌي(ًبو،كابفي

خٍمرنا الز بيًب مفى خٍمرنا،"إف  الت مًر خٍمرنا،كمفى الًحٍنطىًة ٍمرنا،كمفى خى الش عيًر العى،كمفى سًؿكمفى
كتأخير،خمرنا" "عندىالدارقطنٌي.،لكٍفبتقديـو ميٍسًكرو كبزيادًة"كأٍنيىاكيـعٍفكؿٍّ

أىبكدىاكد بفمييىاًجر،(4)كركاه ـى إبراىي عٍف إسرائيؿى مفطريًؽ في"سنًنًيمىا" ،كالترًمًذم 
غريب" الحديًث:"ىذاحديثه عقبى الترمذم  ،(5)كقاؿى

آخر،(6)كأخرجوأبكداكد فيمكضعو حب اف،(7)كالدارقطني  8)كابفي يًؿ( الفيضى مفطريًؽ
رًيزعبًدالًلبفحسيفاألزدمٌ،بفمىٍيسىرىةى براىيـ ،(9)ثبلثتييـ)الٌسًرٌمبفإسماعيؿ،عفأبيحى كا 
ًريز ،بفمييىاجر الليعنو–عفالن عمىاًفبفبىشير،عفعاًمرالش عًبيٌ(كأبكحى كعنامرف،-رضيى
 الن بيٍّ كسم ـ–إلى عمىيو اللي أحمدى-صم ى عندى سٍقتيو اٌلذم الحديًث ًبنىحًك ماجو،. ،كابًف
 كالدارقطنٌي.

 والراجِح ِفيو. ،خامًسا: بياُف االختالِؼ في الحديث

ٍقؼ كىكى رفعو عمةى فيالحديًث أف  يتبٌيفي سبؽى ،كمٌما عفعامًر الركاًة اختبلًؼ عف بفانشأٍت
الشعبيٌش كاهعنوبعضيـمكقكفنا،راحيؿى كعميو:،كرفىعىويآخركف،فرى




                                                           

 .18350(،ح30/293المسند)(أحمد،(1
)ص:(2 ٍمري مٍنوالخى األشربًة،بابمىايككفي  .3379(،ح567(ابفماجو،الٌسنف،كتابي
األشربىًةكغيره)(3  .4651(،ح5/456(الدارقطنٌي،السنف،كتابي
؟)ص:(4 .3676(،ح662(اأبكداكد،الٌسنف،كتاباألىشًربة،بابالخٍمًرًمم اىيى
5)( بكًبالتيييت خذيمنياالخمري األشًربة،بابماجاءىفيالحي  .1872(،ح3/447(الترمذٌم،السنف،أبكابي
 .3677(أبكداكد،السنف،ح(6
األشربىًةكغيره)(7  .4643(،ح5/454(الدارقطني،السنف،كتابي
رٍّ(8 ييصى ثافو خبرو ابفحب اف،الصحيح،كتاباألشربة،ذكري يشربيو( الذمكافى النبيذى بأف  صٌمىالليعميو–حي

كثيريهشاًربىو)-كسٌمـ  .5398(،ح12/219لـيكيٍفبالذمييٍسًكري
كابفالمبىارًؾ(9 كابفمىيًدم، القط اف، ترؾي كفييا ، أبيحاتـو ابًف مفعنًد بترجمًتو الكبلـى الذمقد متي كىك )

 (.4/283حاتـ،الجرحكالتعديؿ)كالناًسحديثىو،ينظر:ابفأبي
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:فيذا   الحديُث اخُتِمَؼ فيو عف الشعبيّْ

الًلبفأبيالس فىرً،فركاهعنوأبكحٌيافالتيًميٌ - اثقتاف،كعبدي ،كىمى عمرى –مفكبلـً رضيى
عمىالكقًؼفي-الليعنو نافعهمكلىىابًفركايةوعندىالبيخارمٌمكقكفناعميو.كقدتابعىالشعبي 
الأبيو،عمرى الليعنيما–لكٍفجعمىومكقكفناعفابًفعمرى  .-رضيى

بفإسماعيؿ - االس ًرم  أيضن بفمييىاجر،كركاهعفالش عبيٍّ ـي براىي الًلبف،كا  ًريزعبدي كأبكحى
عنو ثبلثتييـ األىزدٌم سىيف بىشير،حي بف الن عماًف ،عف إلىالنبٌي ا مىيو–مرفكعن عى صٌمىاللي

أبيحي اف-كسم ـ عف ركلالحديثى فقد ككذا بالقميؿ،. ليسى جمعه الس فر بخبلًؼ،كأبي
ًريز،بفمياجراالركاًةعفإبراىيـ  كالس رمبفإسماعيؿفيـثبلثةهفحسب.!،كأبيحى

المحفكظىكاٌلذميى أف  األكثرًظيري أبيالس فىر،ثًؽ:أبيحي افكاألىك،ىكحديثي –كابًف
الشيخاف عمييا اتفؽى األكؿقد الثاني،كركايةي بركايًة البخارم  عفابًف،عفالش عًبيٌ،-كانفردى

الليعنيما–عفأبيو،عمرى منيـرتبةن.،مكقكفنا-رضيى أقؿ  ٍفخالىفىييـآخركفى كا 

عم ؿى حيفى أبيحاتـو القطاًفلمس ًرمٌكىذاماأرادهابفي ،ترؾى الثقاًتالذيفى بأن وقدخالؼى
عفالٌشعًبيٌ ي افى عفأبيحى الحديثى الليعنيما–عفأبيو،عفابًفعمرى،يركفى مكقكفنا.-رضيى

مكقكفناعميو عفعمرى ٍفركمى كا  الحديثى الليعنو–لكف  الرفعً-رضيى لوحكـى ،إالأف 
اب ـي اإلما قاؿى "كذا "الفىٍتح": في حجرى فيكاألبكابًسانيدًالمىأصحابيهيدىأكرىالحديثيىذافي

سببىعففأخبرىالتنزيؿىدىشيًصحابي خبريويألن ،الرفعًحكـىىـعندىولىألف ؛المرفكعةًاألحاديثً
ـمنييأحدوعفؿٍقىنٍييفمـٍ،ىـكغيرًحابةًالص كبارًبحضرةًنبرًالمًعمىعمريبوخطبىكقدا،يىنزكلً
المائدةآيةيكىيشربةًاألىكتابًأكؿٍّفيالمذككرةىاآليةىالخمرًتحريـًبنزكؿًعمريكأرادى،هيإنكارى

فيرًالخمٍبًالمرادىأف عمىتنبًيوىالعمريفأرادى.اىىآخرًإلى   .(1)چٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻچ
 .(2)"ىاغيرًفٍمًذىخىت المييتناكؿيبؿٍ،نبًالعًمفذًخىت بالمياخاصنليسىاآليةًىذه

 

 

 

                                                           

.]90المائدة:[((1
 (.10/46ابفحجر،فٍتحالبىارم)((2
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 الحديث الثالث: 

اًتـفيترجمًة: أبكمحم ديبفأًبيحى  ولَ  اؿٍ خَ  عفْ  وىرَ  .يّ فِ قَ الثَّ  اللِ  يدِ بَ عُ  بف برْ حَ "قاؿى
 ،بِ ائِ السَّ  بف عطاءُ  عنو وىرَ  .-ـوسمّ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ - بيّ النّ  أتيتُ : قاؿ ؿائِ وَ  بف ركْ بَ  مفْ 
 امَ  اييَ أشبَ  فكافَ  وه،وجُ  عمى اءعطَ  عف الرواةُ  ؼَ اختمَ  :دمحمَّ  أبو قاؿَ  .لؾذَ  يقوؿُ  يأبِ  عتُ سم
 .ثعَ شْ األَ  بيأَ  بف يرصَ ونُ   ،صحوَ األَ  بيوأَ  ،ريرجَ  بروايةِ  ؿْ غَ يشتَ  ولـْ  اء،طَ عَ  عفْ  يُّ ورِ الثّ  وىرَ 

 ،يدعِ سَ  بف عثمافُ  نا :قاؿَ  إليّ  كتبَ  افيم ،يّ وِ رَ اليَ  اؽَ إسحَ  بف عقوبُ يَ  أنا ،حمفِ الرّ  عبدُ  اثنَ حدَّ 
: قاؿَ  بِ ائِ السَّ  بف عطاءُ  وعنْ  يروِ يَ  ذيالّ  اللِ  عبيدِ  بف ربحَ  عفْ  ،يفعِ مَ  بف حيىيَ  سألتُ  :قاؿَ 
  .(1)"ورشيُ مَ  ىو

 أواًل: نصُّ الحديث.

ـُ أحَمُد في "الُمسَند": ، َأُبو َحدََّثَنا" قاَؿ اإلما  فِ ػػػػبْ ا َحْربِ  َعفْ  َعَطاٍء، َعفْ  ،ُسْفَيافُ  َحدََّثَنا ُنَعْيـٍ
، اللِ  ُعَبْيدِ   َفَسأََلُو، َأْشَياءَ  َلوُ  َفَذَكرَ  -َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى- النَِّبيَّ  َأَتْيتُ : َقاؿَ  َخاِلِو، َعفْ  الثََّقِفيّْ
 اإِلْساَلـِ  َأْىؿِ  َعَمى َوَلْيَس  نََّصاَرى،َوال َيُيوِد،ال َعَمى اْلُعُشورُ  ِإنََّما" :َفَقاؿَ  ؟(2)َأْعِشُرَىا: َفَقاؿَ 

 .(3)"ُعُشورٌ 

 ثانًيا: الحكـُ عمى رجاؿ اإلسناد.
ـكالىيمى،يٌيمًالت يرىىزيبفيادحم بفيركمٍعىيفكىديكاسـي،الككفي :يفكىديبفؿيضٍالفىأبكنيعىٍيـ" -

سنةىماتى،عةًالتاسًمفتهبٍثىثقةه.ونيتًبكيمشيكره،الميـًبضٍـّ،يٌبلئًالميعيـنيأبك،ؿحكىاألى
 .(4)"عالبخارمٌشيكخًكبارًمفٍكىك،ثبلثيفىسنةىهمكلديككافى،عشرةتسعىكقيؿىعشرةىثماني

،ةهحج إماـهعابدهفقيوهظهحافًثقةه،يٌالككفًاللًعبدًأبك:مٌكرًالثٌكؽسريمىبفيدعًسىبفيافيفيىسي" -
.كستكفىأربعيكلو،كستيفىلإحدىسنةىماتى،سدل مارب ككافى،لسابعةًاالطبقةًرؤكسًمف
".(5)"ع الميدٌلسيف": "طبقاًت في حجرى ابفي كقاؿى،يسبالتدلًهكغيريسائي النٌوكصفىكقاؿى

                                                           

 .1108(،ترجمة3/249)(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ(1
لسىاف(2 منظكر، ابف ينظر: عاًشرىىـ. كاف ًإذا : ـٍ يىٍعًشريىي كعىشىرىىـ ، العيٍشرى منيـ ذ أىخى ًإذا يىٍعشيرىـ: ـٍ "عىشىرىىي )

 (.467(،الٌرازم،مختارالصحاح)ص:1934العرب)ص:
 .15896(،ح25/232أحمد،المسند)((3
.5401(،ترجمة446ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((4
 .2445(،ترجمة244(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(5
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ًمف"طبقاًتالمدٌلسيف،(1)و"تدليسىأقؿىامىالبخارم  الثانيًة فيالمرتبًة حجرى ،"كقىٍدعد هابفي
ٍفلـييصٌرحبالسمىاع. كا   فتدًليسواليىضر 

مف.اختمطىصدكؽه،الككفيٌيٌفًقىالث ائبًالس أبكقاؿكيي،دمحم أبك :بًائًالس بفياءيطىعى" -
يحيىالقىٌطاف:"(2)"خكثبلثيفستوسنةىماتىالخامسةً ـي اإلما مفاأحدنسىًمعتيامى.كقدقاؿى

يـدًالقىوحديثًًفيا،شيئنبًائًالس ٍبفعىطاءًفييىقيكؿياسًالنٌ ليىحيى. اًقيؿى مىأيضن حد ث: ا
رىةوسيفيافكشيعبةي :سىًمعتيييماًبأىخى شيعبةيىقيكؿي :نعـ،إالحديثيف،كىافى ىك؟قىاؿى .(3)"أصحيحه

" مىعيففيو: ابفي يررًجىونٍمسمعىاكمىيح،حًصىيكفىاقديمنمنوسمعىفمىفى،اختمطىكقاؿى
كفي،ةًحىالصٍّفياءعطىمفةانىعكىأبكعىسمًكقدٍاء،عطىحديثًصحيحًمفٍليسىككهكذى

"ًثقة"،(4)"ويثًبحدًحتج ييكالا،جميعناالختبلطً فيو: قاؿى أٌنو عنو ركلالدارمي  كركل،(5)كمرةن
مثؿىصحيحهالكبارًفمًمنو،سمعىفٍفمىب،ائًالسٌبفعطاءيرتغيٌ":قاؿعنوافغس بفؿيفضٌالمي

ثقة،(6)ةكشعبىسفيافى ثقةه أحمدي: ـي اإلما صاًلح"،كقاؿى "،(7)رجؿه اًتـ: حى أبك ـي ا اإلمى ومحمٌكقاؿى
ـ قيـالحديثًمستىصالحه،طختمًيىأفٍا،قبؿىقديمندؽيالصٌ يطوتخالًفيحديثً،وحفظيرىخرةتغي بآى ث
ـيكثيرةه خاليطعنوتىثكفىيحدٍّالذيفىيفىالبصريٌة،كحديثيعبىفياف،كشيعطاء:سيفٍمًماعًالسٌ،كقدي
ألن كى قدـىثيرة، فيآخرًو كمىعمرًعمييـ ابفيه، ركلعنو فىضىفيا رفعىكاضطرىيوغمطهفًيؿ، اب،

التابعيفىيركًكافىأشياءى عف فرىيو الصٌفعى، إلي في،(8)"ابةحىو الذىبي  ""الكاشؼ"كقاؿى أحدي:
قاؿ:"،يوفًيفولًعمىعبلـًاأل ـ  ثقةنقدآخرهوبًحفظيساءىثقةهث الراجحفيوأٍفيككفى ".فيبدكأف 

بآخرة" كسفياف(9)اختمطى تغيره قبؿى عفعطاءى رككا الذيفى أف  األئمةي ذكرى كذا : قمتي كشعبةى،.
ا،فحديثيـصحيح ـى،لثكرمٌكالذمركلعنوفيىذاالحديًثىكسفيافي اإلما فإف  كعمىأٌمحاؿو

                                                           

 (.32ابفحجر،طبقاتالمدٌلًسيف)ص:((1
 .4592ترجمة(،391)ص:مرجعسبؽذكره(ابفحجر،(2
 (.6/465التاريخالكبير)البخارم،((3
 (.6/334ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((4
 .249(،2/207محمدعثماف،مكسكعةتاريخابفمعيف)((5
 (.3/400العقيمي،الٌضعفاءالكبير)((6
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((7
 (.6/334)المرجعالسابؽ((8
 .3798(،ترجمة2/22الذىبي،الكاشؼ)((9
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الحديث"فيقكؿ: فيوفي"عمكـً القكؿى الٌصبلًحقدلٌخصى أىؿيفاحتج ه،عمرًآخرًفياختمطى" ابفى
كترككاحة،الصٌفيكافىومنٍيـسماعىألف عبة،كشيالثكرمٌسفيافمثؿو،عنٍرابًاألكىبركايةًالعمـً

فماركلعنوالقدماءي،.كعميوفيكثقةهلكٌنوتغٌيربآخرة(1)"اآخرنومنٍسمعىمفبركايةًاالحتجاجى
بو فبل.،محتجٌّ ذلؾى  كماغيرى

.(2)"دالرابعةمف،الحديثًفيليٍّ،الثقفيٌ:ريٍمىعيبفاللًبيدًعيبفيبيرٍحى" -

ٍرًببًفعبيًدالًلالث قىًفي- مىجييكؿ: "خاؿحى
(3). 

 اإلسناد. ثالثًا: الحكـُ عمى

عبيدالًلبفعيميرالثٌقىًفٌيليٍّفالحديث بفى فيوحربى ؛ألجًؿأف  الحديًثضعيؼه كخاليو،إسنادي
ييتابىعىا،ال ذمركىلعٍنومجيكؿ ـٍ ككذالبلضطراًبالحاصًؿفيوكماسيأتي.،كل

 رابًعا: تخريُج الحديث.

أبيشيبةىفي"الميصن ؼ"عفككىيع أخرجوابفي
في"شرًحمعاًنياآلىثىار"،(4) اكم  كالطحى

الًفريابيٌ ًعي،(5)عىف األىشجى عف في"التارًيخ" البغدادٌم ًكيع(6)كالخطيبي )كى ،كالًفريىابيٌ،ثبلثتييـ
ًبو. الثكًرٌم سفيافى كاألشجعٌي(ركىكهعٍف
 األربعةى الحديًثالذم–كقدخالؼى نيعيـ)فينصٍّ أبا

أ مف"مسنًد الثكرمٌ-كاألشجعي ،كالًفريابي ،كككيعى،("حمدىسقتأكالن عفسفيافى ،فيركايتيـ

الٌرحمًفبفمىيًدمخالفىيـ عنو،عبدي وأحمدي مفطريًقوعفالثكرٌمًبو،فأىخرجى لكن و،كأبكداكدى
اًلو مفبىٍكًربفكىائؿعٍفخى فيو:"عفرجؿو الرجؿى-،قاؿى سممةىكقدتابعىحم .(7)"-كلـييسٍـّ اديبفي

                                                           

الحديث)ص:((1  (.392ابفالٌصبلح،عمـك
.1167(،ترجمة155التيذيب)ص:(ابفحجر،تقريب(2
(.3/249ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
مىىاٍلميٍسًممً((4 عى :لىٍيسى ٍفقىاؿى الز كاة،مى ،)ابفأبيشيبة،المصٌنؼ،كتابي عيشيكره .10678(،ح5/558يفى
 .3064(،ح2/32(الطحاكم،شرحمعانياآلثار)(5
 (.4/258(البغدادم،تاريخمدينًةالٌسبلـ)(6
المسند)(7 كالفىيءكاإلمىارىة،بابفيتىعشيًر15895(،ح25/230(أحمد، رىاًج ،سنفأبيداكد،كتابالخى

 .3048(،ح547)ص:أىًؿالذٍّمًةإذااختمفكابالتجارة،
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عمىمثًؿركايًةاألربعًةالمتقدمًةعنو الثكرم  ٍرب،عٍفعىطىاء،سفيافى اًلو،عفحى كماعندى،عفخى
.(1)الطحاكٌمفي"شرًحمعانياآلثار"

عفأبينيعيـ ٍرب،كركاهأبكداكدمفكجووآخرى بفحى عف،عفعىطىاء،عفعبًدالسبلـً
رًببًفعبيًدالًلبف مفبىنيتىٍغًمب،عيمىيرالث قىًفيٌحى .(2)عفجدٍّهرجؿه
كذا عفككيعكركمى آخرى امفطريًقو،مفكجوو كاهأبكداكدأيضن عف،عفسفيافى،فرى

،عىطاء كلـيذكٍرخالىو،-صمىالليعميوكسم ـ–عفحىربعفالنبيٍّ كمفطريًؽأبي،(3)مرسبلن
في"السٌ كاهالبىييقي  نًفالكيبرىل"داكدىرى

(4).

ًرير اعفجى أيضن ٍرببفًىبلؿالثقًفيٌ،عفعىطىاء،كركاهأحمدي عفأىبيأيمي ةى،(5)عفحى
مفبنيتىٍغًمب مفطريًؽنيصيربفأبياألىٍشعىث،(6)رجؿه الكيبرىل" في"الٌسنًف البىييىقي  كاه ،كرى

رًببفعيبيًداللً،عفعطاًءبفالس ائبً ًمدةى،فأىبيوعى،عفحى صٌمىاللي–عفالنبي،عفأبيحى
.(7)-عميوكسٌمـ

عفجدٍّه،عفحىرببفعيبيًدالل،عفعطىاء،مفطريؽأىبياألىٍحكىص(8)كركاهأبكداكد
عفأبياألحىكص،عفأبيو،أبيأمٍّو آخرى مفكجوو أبيشيبةى،يرفعيو.كركمى ابًف كلـ،عند

                                                           

اكم،شرحمعانياآلثار)(1  .3063(،ح2/32(الطحى
2 بالتجارة،( اختمفكا إذا الذٍّمًة أىًؿ تىعشيًر في باب كاإلمارة، كالفيء رىاًج الخى كتاب السنف، داكد، أبك )

 .3049(،ح547)ص:
 .3047،حالمرجعالسابؽ((3
الًجٍزيىة،(4 السنفالكبرل،كتابي البييقي، فىييٍرفىععنوالًجزيةكالييعىش رمالو،)( ـي ييسًم الذٍّمٌي (،ح9/335بابي

18705. 
في"تىعًجيؿالمىنفىعة")(5 ٍحبىة،1/440(كعندىابًفحجرى لوصي ؿالث قىًفٌيعىفأبيأيمي ةالث ٍعمىًبٌي،كى ٍرببفًىبلى (:"حى

د،كىعنويعىطاءبفالس اًئب،غيرمىٍشييكر،كىأىظنوي :يعنيالذمأخرجلوأبكدىاكي ابفعبيداللاٍلميتىقىٌدـ".قمتي
ؿ،كىحرببفعبيدالل، ٍرببفًىبلى حبىافًفي"الثٍّقىات"بىيفحى ابفي قدفر ؽى بأٌنويىيك.كى كاًحدو غيري قدجزـى كى

كىابأن يما  .2345،ك2344(،173-4/172كىاًحد.كتنظرترجمتيماعند:ابفحٌباف،"الثقات")كىالص 
في"اإلصابة")15897(،ح25/233أحمد،المسند)((6 الحافظيالعسقبلني  ًرير19/29.كقدقاؿى (:"ركايةيجى

األٌكؿ". مفقكلوعفجٌدهأبيأٌموإلىأبيأيمٌية.كالٌصكابي ٌنياتصحيؼه مىط،كا   غى
 .18707(البييقي،السنفالكبرل،ح(7
 .3046ف،(أبكداكد،السن(8
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عفجدهأبيأٌموإن،يذكٍرفيو"عفأبيو" .(1)"-ىالليعميوكسم ـصم –عفرسكًؿالًل،ماقاؿى
بنحكه. كىكاالحديثى ككٌؿىؤالءقٍدرى
 والراجِح فيو. ،خامًسا: بياُف االختالِؼ في الحديث

فيالحديًثاضطرابناكبيرنا مفالتخريًجفإف  عنو:،فركاهعطاءيبفالسائبً،ككمايتبي في كاختيًمؼى

ًرير - كاهعنوجى ٍرببفًىبلؿالث قىًفيٌ،فرى فيوعفحى مفبىنيتٍغًمب.،كقاؿى  عفأًبيأيمي ةىرجؿه

ير - ٍرببفعبيًدالل،كركاهعنونيصى ًمدةى،عفأبيو،كقاؿفيو:عفحى يٌػػػػػػػبعفالنٌ،عفأبيحى
 .-ىالليعميوكسمـصمٌ-

ًفيو:عفٍ ،أبكاألىحكىص كركاهعنو - أبيأمٍّو،حىرببفعبيًداللًكقاؿى ،عفأىبيو،عفجدًٍّه
 .-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–عفالٌنبٌي

ٍرب،كركاهأبكنيعيـ - بفحى الٌسبلـً ،عٍفحرًببًفعبيًدالًلبفعيمىيرالثقفي،عٍنو،عفعبًد
مفبني  .تىٍغًمبعفجدٍّهرجؿه

 واختمَؼ عنو: ،ورواه عنو سفياف الثوريُّ  -
ًكيعفىرى عي ،كأبكنيعىيـ،كاهكى الل،عفعطاء،عنو،كالفريابي ،كاألشجى عف،عفحىرببفعبيًد

اًلو مىيًدم،خى مفبٍكربفكىاًئؿ،فركاهعٍنو،يرفىعو.بينىماخالىفيـابفي عف،كقاؿفيو:عفرجؿو
،عٍفعطىاء،خاًلو.كمرةنركىاهكًكيععنو ،-عميوكسم ـصٌمىاللي–عفحىربعفالنبيٍّ مرسبلن

كلـيذكٍرخالىو.
: إذقاؿ: قمتي أبيحاتـ؛ ابًف االختبلًؼعندى بيافي كجكه،عمىعطاءعفالركاةياختمؼى"تقدـى
بفًايرًصىكني،صكًاألحٍيكأبً،ريرجىبركايةًيشتغؿٍكلـٍعطاء،عفالثكرم ركلامىاييىأشبىفكافى
مو..انتيىكبل(2)ثشعىاألىأبي

عفعطاءفييقديمةه اختبلًطو–فأم اركايةيالثكرمٍّ أبكحاتـ:"،–قبؿى ـيقاؿى مفماعًالس كقدي

                                                           

 .10677(،ح558-6/557(ابفأبيشىيبىة،المصٌنؼ)(1
الجرحكالتعديؿ(2 ابفأبيحاتـ، عف.1108(،3/249)( الثكرمٍّ عفركايًة ابًفأبيحاتـو قكؿى :إف  كقمتي

عميؽ،كتضم ع،إذالبد  ليذاالن اقًدالعالـ،كفيـو عمىخبرةودقيقةو عطاء:أشبوبالصكاب،ليدؿ  مفأن وكافى
كىايتي رى أف  ـي قاؿ:"ىيأشبوبالصكاب"،كيعم تغٌيره،كألجؿذلؾى عفعطاءقديمةهقبؿى ركايةىالثكرمٍّ أف  ـي يعم

بيما. إلييما،كالييشتغؿي ًرير،كأبياألىحكًصعنوبعدىالتغير،كلذاجعميماالييمتفتي  جى
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رير(1)"فيافيسي:اءعطى جى بينما اختبلطو،. عنوبعدى يىا كى رى أبي،كأبكاألٍحكىصقد ابفي قاؿى كلذا
بيما ييشتغؿي ال "اإل،حاتـ في العسقبلني  الحافظي ذكرى "كذا ا: أيضن كقاؿى يررًجىركايةيصابة"

ًديثي":مىًعيفابفيقاؿقدك.(2)"مطغى عىطاءلتغيرًًبذىاؾىلىٍيسىريرجىكىأىشبىاهالحميدعبدًبفيررًجىكىحى
االختبلط؛.(3)"عمرهآخرًفي بعدى األىشعىثسمعى أبي بف نيصيري مفٍعىسمًمفٍجميعيفككذا
.(4)كالثكرمٌ،شعبةيإالطًاالختبلفيمنوسمعى،اءعطى

عفعطىاء ممىةىالتيتابعىفيياسفيافى فيسماًعومف،كأم اركايةحم ادبفسى فقٍداختمؼى
بعدىاختبلًطوأـقبىمو؟.،عطىاء أكافى

الحافظيالعسقبلني ق –يـكبلمًمجمكعًمفلنافيحصؿي":اؿن األئمًةالذمنقؿى يعنيكبلـى
م ،كزائدةى،اكزىيرن،كشيعبةى،الثكرم سفيافىف أ-وفيعطاءكاختبلط عنوكأيكبى،يدزىبفىادكحى

منومعىسًون أكالظاىري،يـقكليمؼىفاختى،مةمىسىبفادحم إالفيوتكقؼيييـاىيدىعىكمفٍ.صحيحه
،البصرةىـإلييًدخؿىالم ذلؾىبعدىكمرةن،الد ارىقيطًنيٌكبلـيإليويكمًييامىكىأيكبىمعىمرةن:مرتيف
إذفككنيوقدسمعىمنومرتيف.(5)"أعمـكالل،يوكًذىكىريرجىمعىمنوكسمعى :فالراجحي ،قمتي مرةنقبؿى

في"التاريًخالكبير"الركاياًتالمضطربًةليذا.كمرةنبعده،اختبلطو قدساؽى البخارم  ـى اإلما لكف 
فيترجمًةحربً،الحديث ـ قاؿبعدىركايًةحم اد:"كالييتابعيعميو"،بفعبيًداللكذلؾى ث

(6).
                                                           

 .1848(،6/334(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
شديد".(2 اختبلؼه "فييا الحديًث،كقاؿ: مفطريًؽ ا بعضن التغمبٌي،كقدساؽى أبيأيمي ةى ذلؾفيترجمًة (قاؿى

 (.7/29ينظر:ابفحجر،اإلصابةفيتمييزالصحابة)
 .1465(،1/206(محمدعثماف،مكسكعةتاريًخابًفمعيف)(3
 (.7/205(ينظر:ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(4
فيترجمًةعطاًءبفالس اًئبفي"تيذيبالتيذيب")(5 ابًفحجرمفصبلن  (.7/207(كيينظركبلـي
220(،فيترجمًةحىرًببفعبيًداللرقـ3/60الكبير)(البخارم،التاريخ(6 النبي  ا:"كقدفرضى أيضن صمى–.كقاؿى

فيخمسةً-الليعميوكسمـ فيماأخرجًتاألرضي العيشرى ،كتعقب وعمىىذاالفيـً البخارم  اإلماـي أىكسيؽ"،كذاقاؿى
مصن ًؼابًفأبيشيبةى:محمدعك امة) :"كذا10677(فيكبلموعمىحديث6/558لمحديًثمحقؽي ،قائبلن

 عشكر":ًجزيةيالٌرقبًة-رحموالل–قاؿى عمىالمؤمنيفى المرادىيقكلو"ليسى ك-الاألىرض–معأف  الترمذم  ماقاؿى
الحديث) التأني634عقبى يجبي مفاألمثمًةعمىردٍّالحديًثكتضعيفًوبالفىيـ،كىذابابه (،فميحفظىذامثاالن

عىام ةأىًؿالًعمـ: فيوحتىالغاية"!!. عمىىىذاعندى بوفإٌنوقاؿ:"كالعمؿي الترمذمالذماستدؿ  اإلماـً كأٌماقكؿي
الن ٍصرىا أف  الن بيٍّ كقكؿي رقبىًتو، كضعٍتعنوجزيةي أسمـى إذا -صمىالليعميوكسم ـ-ني  عمىالمسمميفى "ليسى

ارىل، عمىالييكًد،كالن صى قاؿ:"إن ماالعشكري ىذاحيثي عيشكر"إن مايىعنيًبو:جزيةىالرقبىًة،كفيالحديًثماييفىٌسري
عيشيكر".الترم عمىالمسمميفى  (.2/20ذم،الجامعالكبير)كليسى
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الكسطى"ي"فًاإلشبيمىٌالحؽٍّعبديكقاؿى - ومفختبلؼ،كالأعممياهفيإسنادًحديثه":األحكاـً
 .(1)"بوييحتج طريؽو

كاإًليياـ": - القط اففي"بياًفالكىـً ابفي :فىقىاؿىمًعيف،اٍبفعىنويسيًئؿىاللًبيدًعيبفكىحربي"كقاؿى
أبكهجد افىأىم .ًركايىتوقبؿيتيالمىشيكرمففكـًركىايىتو،تثبيتًفيكىاؼوغيركىىىذىا.مىٍشييكر

لى.أىبكهيفىكيؼى،أصبلنكىمفٍعرؼيييفىبلو،أمٍّ بفعطاءعمىفيوًميختىمؼهن ويإفىذىا،كاً 
 .(2)"ذلؾفىاعمـًٍإليًو،يٍمتىفتمىابيارًييقىالكفيي...الس اًئب

األكثركف - التيركاىا سفيافالثكرٌم ركايةى إذفأف  نيعىيـ،ككيع–فالراجحي ًعيٌ،كأبك ،كاألشجى
تغيره،عفعطاءبفالس ائًبأشبويبالٌصكاب،عنو،كالًفريابي كما–إذركايتوعنوقديمةهقبؿى

حجر ابف يىع،-قاؿى ال لىًكف كى الحديثى أف  كيبقى الثكرٌم. حديًث صحةى بالضركرًة ذلؾى ني
الل،ضعيؼه بفعبيًد حرًب خالو،لضعًؼ ،كجيالًة فيوعفعطاء. أجٍدكلبلختبلًؼ كلـ

صحٌ قد وأحدنا ضع ،حى كؿ كقد األلباني  ـي اإلما أبيؼ عند كردت التي الحديًث ركاياًت
شعيباألرنؤكط(3)داكد قاؿى (4)فيركاياًتمسنًدأحمدأسانيدىاضعيفةهالضطرابيا.ككذلؾى
.-كاللأعمـ–

 لو ينيُّ مدِ  ،(5)يّ مِ مَ سْ األَ  ديمِ وَ خُ  بف دىَ رْ جَ قاَؿ ابُف أبي َحاِتـ في ترجمِة: "الحديث الرابع:
 عف ،عنافِ  بف اللِ  عبدِ  روايةِ  مف - حمفالرّ  عبدُ  ووابنُ  ،ـمسمِ  وابنُ : عنو وىرَ  .(6)ةحبَ صُ 

                                                           

 (.3/117(اإلشبيمٌى،األحكاـالكسطى)(1
 (.3/494(ابفالقٌطاف،بيافالكىـكاإليياـفيكتاباألحكاـ)(2
 (.547)ص:السنف(أبكداكد،(3
 (.233-25/230(ينظر:أحمد،المسند)(4
بفأقصى("األسمىًمٌي:"بفتًحاأللًؼ،كسككًفالسيًفالميممًة،كفتًح(5 ،ككسًرالًميـ،ىذهالٌنسبةيإلىأسمىـى البلـً

األنساب) السمعاني، بفعمرك". "ابف1/151ابفحارثة السمعانٌي عندى ٍرىد جى فينسًب جاءى : قمتي .)
األثيًرفي"المبىاب") ،كتبعوابفي (،1/527(،معىأٌنوقدذكرىابفاءفي"أيسًدالغىابىة")1/58أقصى"بقاؼو

ترجمكهكابًفسىٍعدفي"الطبقات")ككذا الذيفى جؿ  (،كابف1/553(،كالبغكٌمفي"المعجـ")5/202فإف 
"أٍفصى"،القاؼ،2/75(،كابفحجرفي"اإلصابة")1/270عبدالبٌرفي"االستيعاب") (قدذكركهبفاءو

أكغمطهطباعٌي. "المباب"تصحيؼه ماكقعىفي"األنساب"،كى  فمعؿ 
ٍرىىدبفًرزىاحاألىٍسمىًمٌي،ييػػػػػػػػػػكنىأب(6 ىذافقاؿ:"جى األىٍسمىميٍّ يمدو كى ٍرىىدبفخي جى أبيحاتـبعدى ابفي ػػػػػػػػػػا(كقدترجـى

ٌنماىماكاحد،كًرزىاحنسبةن عبدً ذلؾ".فجعمىيـاثنيف،كا  أبييقكؿي ف ًة،سمعتي مٍفأىًؿالص  الرحمًف،ككافى
سعدفي"الطبقاتالكبير")األعمى،إلىجدٍّه ابفي ًرزىاًحبفعىًدم865(،ترجمة5/202قاؿى ٍبفي ٍرىىدي :"جى

= 
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 عفْ  ةَ ينَ يَ عُ  ابفُ  وىورَ  ،هِ دّ جَ  عف يوبِ أَ  عف حمفِ الرّ  عبدِ  بف ةَ عَ رْ زُ  عف ،رِ ضْ النَّ  يأبِ  عفْ  ،ؾلِ امَ 
 اللُ  ىصمّ - بيّ النّ  عف ،هجدّْ  عفْ  ،بيوأَ  عفْ  ،دىَ رْ جَ  بف ـسمِ مُ  بف ةَ عَ رْ زُ  عفْ : فقاؿَ  رضْ النَّ  أبي
 حديثِ  مف حيحُ الصّ : يقوؿ يّ كِ الِ المَ  يدنَ الجُ  ابفَ  سمعتُ  قاؿَ  ،حمفِ الرّ  عبدُ  ثنا. حدّ -ـوسمّ  يوعمّ 
سحاؽُ  ،فعْ ومَ  ،ىبوَ  ابفُ  وروى :دمحمّ  أبو قاؿَ  .ىذاؾ الِ مَ   بف دومحمّ  ،اعبَّ الطّ  يسىعِ  بف وا 
 يّ ػػػػػػػػبالنّ  عف ،بيوأَ  عف ،دىَ رْ جَ  بف حمفِ الرّ  عبدِ  بف ةَ عَ رْ زُ : الوافقَ  يسوَ أُ  بيأَ  وابفُ  ،يّ كِ المَ  برْ حَ 
 فػػػػػػػػبا ةَ ػػػػػػػػػعَ رْ زُ  عف ،رِ ضْ النَّ  يأبِ  عف ،يّ ورِ الثّ  عف ،ةيصَ بِ قَ  وروى .-ـوسمّ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ -

.(1)"-ـوسمَّ  عميو اللُ  ىصمَّ - بيّ النّ  عف ،دىَ رْ جَ  هِ جدّْ  عف ،حمفِ الرّ  عبدِ 

بالقكؿً أبيحاًتـقدساؽىطريقيفآخرىيففيترجمةً كالبأسى ابفى اإف   فِ حمالرَّ  عبد" :أيضن
 وفإنّ  ،ؾخذَ فَ  طّْ غَ " :قاؿَ  ونَّ أَ  -ـوسمّ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ - بيّ النّ  عف ،دىَ رْ جَ  بيوأَ  فعَ  وىرَ  ،دىَ رْ جَ  بف
 فعَ  رِ ضْ النَّ  أبو الـسَ  وروى .عنو ىريّ الزّ  عف ،رمَ عْ مَ  عف ،روبةعَ  أبي ابفُ  روى ".العورةِ  مف
 (2)"وعنْ  حمفِ الرّ  عبدِ  بف ةَ عَ رْ زُ 

 أواًل: نصُّ الحديث.

 ْبف حمفِ الرَّ  َعْبد ْبف ةَ عَ رْ زُ  َعفْ  ،رِ ضْ النَّ  َأِبي َعفْ  َماِلٌؾ، َحدََّثَنا"قاَؿ أبو ُمصَعب الزُّىِرّي: 
  اللُ  ىَصمّ - اللِ  َرُسوؿُ  ناعندَ  جمَس : َقاؿَ  ،ةِ فَّ الصُّ  أصحابِ  فمِ  وكافَ  َجّده َعفْ  يو،بِ أَ  َعفْ  ٍد،ىَ رْ جَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بفأٍفصى،ككافشريفناييكنىىأىباعىبدالر حمًف،ككافى ـى بفأسم بًفسىٍيـابفمىازفبفالحارًثبفسبلمافى
،ع بفعيبيدو محم دي نا أخبرى : كقىاؿى ف ة. ،عىفمفأىىؿالص  أىبيبىكرو بًف الًل بًد اؽى،عىفعى بفًإسحى ًد فمحم 

ٍرىىدابفخكٍيًمدو :ىكجى ،قىاؿى ابفمىاككالفي"اإلكماؿ"الزىرمٍّ كاحدنا،ككذلؾى سعدو ابفي األىٍسمىًمٌي".فجعميما
ٍبًدالبىٌرفي"االستيعاب")4/16) عى ابفي عمىفعم1/271ً(.كقدتعقبى أبيحاتـو (ابفى ابفي وفقاؿ:"كجعؿى

 قىاؿى ىكذا در اج، ابف ٍرىىد جى  غيرى ىذا يًمد كى خي بف ٍرىىد جى ٍبد[أبيحاتـ عى يكنىأبا كقاؿ: األسممٌي در اج[
لو التكاديتثبتي ـى كاحدهمفأسم عفأبيو،كىذاغمط،كىكرجؿه ذلؾى فًة،ذكرى مفأىًؿالص  الرحمف،ككافى

:أم اتعقب در اج"صيحبة".قمتي كاب،كأم انسبتوإياه"ابفى اكاحدهفصى لجعميمااثنىيف،كىمى وعمىابًفأبيحاتـو
 كاحدو نسبىوغيري ىكًرزىاح،ككذا ن ما قاؿ،كا  ا ابفأبيحاتـلـينسٍبوكمى تقد ـ–فإٌف تعقبو-كما .ككذلؾى

كالتعديؿ"،فقاؿفيحاشية) فيتحقيقو"الجرحى ترجمًة"جرىًدبفًرزاح"كجرىدىذاىك(عمى2المعممي 
لوقىًديـ"،كيراجع:تعميؽالشيخالمعممٌيعمى"تاريًخالبخارٌمالكبير") إلىجدو  (.2/248السابؽنيسبى

 .2239،ترجمة(2/539ابفابيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
 .1037(،ترجمة5/220)المرجعالسابؽ((2
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 .(1)"ةرَ وْ عَ  خذَ الفَ  إفَّ  ؾ،ارَ زَ إِ  عميؾَ  رْ خمّْ : َفَقاؿَ  ،ةٌ فَ شِ كَ نْ مُ  يذِ خِ فَ وَ  -ـَوَسمّ  َعَميو

 ثانًيا: الحكـُ عمى رجاِؿ اإلسناد.
،يوقًالفىدنيٌالمىاللًعبدًأبك.يٌحًبىصٍاألىمركعىبفرامًعىيبًأىبفؾالًمىبفسنىأىبف"مىاًلؾ -

ـي ياكمٍّاألسانيدًأصح :البخارمٌقاؿىىحت،يفتًبًثىتىالميككبيريتقنيفىالميرأسي،اليجرةًدارًإما
ثبلثوسنةىهمكلديككافى،كسبعيفىتسعوسنةىماتى،السابعةًمف.عمرىابفًعفافعنىعفالؾمى

 .(2)"ةسنىتسعيفىبمغىمٌدًالكاقًكقاؿى،كتسعيف

ـيسىأبكالن ٍضر" - ككافىبتهثىثقةه.دنيٌالم،يٌيمًالت اللًعبيدًبفعمرىىمكلى.ةميٌأييأبًبفيال
 .(3)"عكعشريفىتسعوسنةىماتى،الخامسةًمف.ؿسًرٍيي

ٍرعىةىبفعبًدالٌرحمف - )ـسمًميبفةرعىزي:قاؿكيي،دىىرٍجىبف"زي
قوكثٌ.دنيٌالمىيٌمًمىسٍاألىدىىرٍجىبف(4

أبيحاتـكقاؿ:". (5)"كفدالثالثةًمف،سائيٌالنٌ بفـسمًميبفةعىرٍزي:قاؿييكقدترجموابفي
"ثقة"،(6)"حٌصًيىكالد،ىىرٍجى : الٌنسائي  حٌباف،(7)كقاؿى ابفي ٍمفكف،(8)كذكره خى فيكابفي

في"صحيحو"مي،(9)"الثقات" حٌبافى ًبو"حتجًّ"كرللوابفي الذىبٌي:،(10)ا كفي"الكاشًؼ"قاؿى
في"،(11)"كجدهأبيوعف" قاؿى حيفى القٌطاففخالؼى كاإليياـ":"إف أٌماابفي زٍرعىة،بياًفالكىىـً

                                                           

1) ) ركاية المكٌطأ، )مالؾ، الرسالة مؤسسة طبعة ح2/183أبيميصعبالٌزىرٌم، في2122(، أٌما لكٍف .
اليبللي) بتحقيؽسميـ الفرقاف، طبعةمجمكعة الثمانية" مالؾبركاياًتو .2051(،حديث4/564"مكطأ

ٍرىىداألى رعةبفعبًدالٌرحمفبفجى سمىمٌي،فقىدأسقط"جٌده"،معأٌنيامفركايةأبيميصعىب،فقاؿ:"عفزي
الٌصٌفة–عفأىبيو مفأىًؿ في"التقٌصي")ص:-ككافى البرٍّ عبًد ابفي ـي اإلما (،فىقدساؽى274..."،كأٌما

فيو:"عفجٌده". أبيمصعبعفمالؾبتماًموسندناكمتننا،كذكرى  حديثى
 .6425(،ترجمة516ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((2
.2169(،ترجمة226)ص:(ابفحجر،تقريبالتيذيب(3
بًدالًل".ينظر:ابفالقٌطاف،بيافالكىـكاإليياـ)(4 ٍرعىةبفعى القٌطافيقاؿ:"زي ابفي  (.3/339(كقاؿى
 .201(،ترجمة215)ص:مرجعسبؽذكره(ابفحجر،(5
 (.3/606(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(6
 (.9/349(المزم،تيذيبالكماؿ)(7
 (.4/268حٌباف،الثقات)(ابف(8
 (.5/58(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(9

 (.106(العراقي،ذيؿميزافاالعتداؿ)ص:(10
 (.1/404(الذىبي،الكاشؼ)(11



 
 

580 

كفيغيرىكأباه (1)الًركىايىة"مشييكرمكال،الحاؿًمعري غيري رعةى زي في القٌطاف ابًف كقكؿي .
كاحد،فقدركلعنوجماعةه،صحيح فيكثقةهبتكثيًؽأبيعبًدالٌرحمًفالٌنساًئٌي،ككثٌقوغيري

متثبٍّت ٍمفكفكابفً،كابًفحٌبافى،كىكمتقدـه عنو،خى ،كمعركؼالحاًؿبركايًةجماعةو تفٌردابفي
فيترجمتً،كىكميتشدد،بتجييمو-عمىتأخًره-القٌطاف الذىبي  ومف"تذكرةالحٌفاظ":قاؿى

 .(2)"ؼأنصىافمىرجاؿوأحكاؿًفيتىتعن ولكنٌ"

ٍرىىد - كذا.(3)"كفدالثالثةفمً،لحاؿًامجيكؿي،اللًعبدي:قاؿكيي.يٌمًسمىاألى"عبدالٌرحمًفبفجى
بجيالًتو حجرى ابفي حزـى،قاؿى ابفي القٌطاف،كمثمو كابفي اًنٌي؛ التركمى كابفي في، حزـى ابفي قاؿى

(6)كعفمجيكًليف"كىىكمىجييكؿ.(5)جرىىدابفًعفٍفإٌنوي:(4)ٍرىىدجىيثيدحًأىم ا"الميحٌمى":" ،كقاؿى
القٌطاف"في"بياًفال كاإليياـ":"إن وابفي كؼًغىيريكىىـً اًؿ،معري (7)الًركىايىة"مشييكرًكالالحى ،كقاؿى

اًنٌيفي"الجكىىًرالٌنًقٌي":"في التركمى أباالرحمفًعبدىف إكالثانية.:"..مؿدعًىىرٍحديثجىابفي
ٍرعىة حٌباففقدذكرهفي"الثقات"،كقاؿ:"(8)"اؿالحىمجيكؿيزي ابفي ركل،أبيوعفركميى،أٌما
الميمقًٍّففي"البدًرالمينير"،كقدنقؿى(9)"وظىحفًكافىإفٍيؿقًعىبفدمحمٌبفااللًعبديعنو ابفي

مشيكًر كال الحاًؿ، معركًؼ غيري ٍرىىد جى بف الٌرحمًف عبدى أف  فيو الذم القطاًف ابفى كبلـى
يقكؿ:"بمىىمامعركفاف(10)الٌركاية حٌبافذكرهفي"الثقات"،كأضاؼ:"،كنقؿىكعٌمؽى ابفى أف 

قد" ًديثوالٌترمذم فىحس كى كىلىدرٍجىبفالر ٍحمىفعبدك،حى الز ٍىًرمٌشيىابابفيابنوًمىعىعىنويرى
ًديثكىأخرجىاإًلمىاـ، ط أ،الًفيمىالؾًجيىةمفالحى ـىكقدٍميكى اؿًفيتحريوشد ةعم .(11)"الرٍّجى

                                                           

كاإليياـ)(1  (.3/339(ابفالقٌطاف،بيافالكىىـً
 .1130(،ترجمة4/1407(الذىبي،تذكرةالحفاظ)(2
 .3829(،ترجمة338ص:التيذيب)(ابفحجر،تقريب(3
يًبر".(4 كى في"المحٌمى"إلى"جي  (تصٌحؼى
كىىىر".(5 في"المحٌمى"إلى"جي  (تصٌحؼى
،المحٌمىباآلىثىار)(6  (.4/146(ابفحـز
كاإليياـ)(7  (.3/339(ابفالقٌطاف،بيافالكىىـً
 (.2/322)البييقي،السنفالكبرل،كبذيمياالجكىرالٌنقٌيالبًفالتركمانٌي((8
 (.5/22ابفحٌباف،الثقات)((9

كاإليياـ)ينظر:((10  (.3/339ابفالقٌطاف،بيافالكىىـً
 .(4/152ابفالممٌقف،البدًرالمينير)((11



 
 

581 

فٍ كا  : معركفناقمتي بككًنو ىيدرجتيو،سٌممنا منزلىتيو،فما تككفي ضعيفنا؟.،صدكقنا،ثقةن،كماذا
ذلؾى ٍفعيًرؼى مضطرب؟!.،كحتىكا   فماذاييفيديإلسنادو

ٍرىىد - الترجمًةكالحديًثالذمفيواالختبلؼ ،جى أبيحاتـ:"،كىكصاحبي ابفي بفدىىرٍجىقاؿى
 .(1)"حبةصيولىمدينيٌّيٌمًسمىاألىديمًكىخي

 ثالثًا: الحكـُ عمى اإلسناد.

ٍرىد الٌرحمفبفجى عبًد معرفًة أك بجيالًة القكًؿ مسألًة مٍف خرجنا ذا ،كا  فيفيبقىأف 
بأسانيًدهعفحدٍّالٌصحة عمؿفىقاؿ،الحديًثاضطرابنايخرجي ذكرى القٌطافحيفى ،ىذاالحديثابفي

سقكطى المكرثي بوفقاؿمنيا:"االضطرابي فيو،الثقًة أٌنيـيختمفكفى ".كقاؿ(2)كذلؾى فيالمزٌم:
كىثير" اًنٌيفي"الجكىىًرالٌنًقٌي":"في،(3)إسناًدحديًثواختبلؼه التركمى ابفي :مؿدعًىىرٍحديثجىكقاؿى

حدىإ سندًف إاىا اضطرابنفي فيو،(4)"اه ٍرىىد جى "حديثي الفىٍتح": "مقدمًة في حجرى ابفي كقاؿى
في"،(5)طرىاب"اض قاؿى ذلؾى في،(6)"يؽعمًالتٌتغميؽًكمثؿى ":"اختمؼى برى بًرالخى في"مكافقًةالخى كقاؿى

باالضطرىاب" .(7)سياًقواختبلفناكثيرناحتىكصؼى
 رابًعا: تخريُج الحديث.

الًلبفنىاًفعركاه الكىبير"مفطريًؽعبًد ـً في"المعجى في"ال،(8)الطبراني  مسنًد"كأحمدي
عفعبًدالٌرحمًفبفمىيًدم
يس"،(9) في"الكبرل"مفطريًؽابًفأبيأيكى كالبييقي 

كركاهمٍعف،(10)
                                                           

 .2239،ترجمة(2/539ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
 (.4/152)مرجعسبؽذكرهابفالقطاف،((2
 (.4/524المزم،تيذيبالكماؿ)((3
 (.2/322البييقي،السنفالكبرلكبذيمياالجكىرالٌنقٌيالبًفالتركمانٌي)((4
 (.27ابفحجر،ىىدمالٌسارم)ص:(ينظر:(5
 (.2/209(ينظر:ابفحجر،تغميؽالتعميؽ)(6
7)( بىرى ٍبًرالخى  (.120-2/119(ينظر:ابفحجر،مكافقةالخى
أبيحاتـ.2144(،ح2/272(الطبراني،المعجـالكبير)(8  .كىذهالركايةقٍدذكرىىاابفي
 .15926(،ح25/274(أحمد،المسنىد)(9

الٌرجؿ)(10 عكرًة 3228(،ح2/322(البييقي،السنفالكبرل،ًجماعيأبكاًبلبًسالمصٌمي،بابي .كقدذكرى
ل فييا، "جدٍّه" ذكًر لكفدكفى يسىذه أبيأكى ابًف اتـطريؽى أىبيحى أبيابفي ابًف ركايًة أف  كفمعاإلشارًة

ٌفة". مفأىًؿالص  جرىدناكافى ٍرىىدأف  فييا:"عفعبًدالٌرحمفبفجى يسيقكؿي  أيكى
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اللبفنىاًفع،(2)كماقاؿابفعبدالبىٌرفي"التجريد"،(1)بفعيسىا الٌرحمًف،أربعتيـ)عبدي كعبدي
مىٍيًدما أكيس،بف أبي أك،كابفي ييتاًبعكفى بفعيسى( عفمىعف ركايتو في الٌزىرٌم مصعبى با

مكصكالن،مىالؾ ًبو الن ضًر أىبي عندى،عف كما تام ةن متابعةن الن ضًر أبا نىاد الزٍّ أبك تابعى كقد
في"العمؿ" فيو:"جد ه"(3)الدارقطنيٍّ ٌفة،.ككٌميـيذكركفى مفأصحاًبالص  كىكالذم،كأٌنوكافى

الًل بورسكؿي الحديث.،كفىخذيهمنكىًشفة،-عميوكسٌمـصٌمىالل–مر 

في"المسنىًد"عفإسحاؽبفًعيسىالطب اع في"المسنىد"،(4)كركاهأحمدي كركاهالدارًمي 
بفالميبىارؾ كىـً عفالحى
كأبكداكدى،(6)يركىحيىبفبيعفيىير"بًفي"التاريخالكىالبخارم ركاهك،(5)

اللبفمىٍسمىمةىالقىٍعنىًبيٌكالطبراني ،(7)في"الس نف" في"الكبير"عفعبًد
في"شرًح،(8) كالطحاكم 

ك"شرًحالمعاني"مفطريًؽعبًدالًلبفكىٍىب،الميشًكؿ"
،خمستييـ)إسحاؽبفعيسىالٌطٌباع،(9)

بفالميبىارىؾ ـي كى كىٍىب(عفمىالؾ،كالقىٍعنىًبي ،كيىحيىبفبيكىير،كالحى عف،بيالن ضرًعفأ،كابفي
ٍرىد ٍرعىةىبفعبًدالٌرحمًفبفجى ٌفة،عفأىبيو،زي مفأصحاًبالص  بو،كأٌنوكافى كأٌنوىكاٌلذممر 

اللً مخالفيفالركاةعفمالؾ،كلـيذكركافيوجٌده،كفخذيهمينكًشفة-ـىالليعميوكسم صم -رسكؿي
الذيفذكركه الرحمف.-كتقٌدمتركاياتييـ–اآلخريفى زرعةىبفعبًد ،عفأبيو،كقدتابعالزىرم 
أبيعىركبىة ٍرىىد،عفالٌزىرمٌ،عفمىعمىر،فركاهابفي عفأبيو.كماعندى،عفعبًدالٌرحمفبفجى

                                                           

فيياجٌده.!(1 إٌنواليذكري أبيحاتـ،لكٌنوقاؿى  (كركايةيمٍعفقدذكرىاابفي
 (.274سانيد)ص:(ابفعبدالبٌر،تجريدالتمييدفيالمكطأمفالمعانيكاأل(2
 (.13/487(الٌدارقطًني،العمؿ)(3
أبيحاتـ.15931(،ح25/279(أحمد،المسند)(4  ،كىذهالطريؽذكرىاابفي
أبيحاتـإلىالطرًؽاٌلتيًفيياركايةيسىالـأبي2692(،ح3/1734(الدارمي،المسنىد)(5 ابفي .كقدأشارى

رعىةىبفعبًدالر   .-حمًف،عٍفعبًدالٌرحمففيترجمًةعبًدالٌرحمفبفجىرىدالن ٍضًر،عٍفزي
(.2/249البخارم،التاريخالكبير)((6
 .4014(،ح718(أبكداكد،السنف)ص:(7
 .2143(،ح2/272(الطبراني،المعجـالكبير)(8
2728(،ح1/475،شرًحمعانياآلثار)1703(،ح4/406(الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)(9 .كىناأمره

ٍرىىد،عفأىبيو،عفجٍرىىد"، ٍرعىةىبفعبًدالٌرحمًفبفجى أنٌبوعميوكىكأن وجاءىفيركايًةالطحاكٌم:"عفزي
 إف  ٍرىىد"الجٌد،ثـ  "جى فيياذكري ليسى ركايةىابفكىبى أف  أبيحاتـذكرى ابفى ٍرىىد،فيحيًفأف  أعنيبزيادًةجى

ٍرىد.كقدنٌبوالطحاكمقدرك ا،كلـيذكٍرفيوجى بإسنادهكمتنوفي"شرًحمعانياآلثارأيضن لىذاالحديثى
ٍرىىد"قدكقعىزيادةنفيإسناًدمطبكًع"شرًحمشكًؿاآلثار"،25/279محققكا"مسندأحمد") قكلىو"عٍفجى (أف 

 كىيخطأ،فإٌنياليسٍتفياألصًؿالخطٌيمف"شرًحالمٍشًكؿ".
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في"الكبير" في"الكبرل"،(1)الطبرانٌي (2)كالبييقٌي . الممًؾ عبدى سٌماه الطبرانيٍّ بفاكفيركايًة
ٍرىىد ٍرىىدكفيرك،جى عبدالٌرحمًفبفجى البييقٌيقاؿى الرحمًفكي،ايًة قاؿعبديػػػػػػػػػػكقدتٌقدـأٌنوعبدي
أبيشىٍيبىةىأٌماعبديالممًؾفأظٌنياخطأ.،اللً كىاهابفي كرى

في"المستدرىؾ"،(4)كالترًمًذم ،(3) اكـي كالحى
(5)

سفيافبفعييىينىة أبيالن ضرً،مفطريًؽ ٍرىىدع،عفسالـ بفجى بفميسًمـ ٍرعىةى عفجدٍّه،فزي
يقٍؿعفأبيو ـٍ كل ٍرىىد. ا،جى أيضن عييينةى عفابًف أحمدي كاه ٍرعىة،عفأبيالن ضرً،كرى بفاعفزي

ٍرىىد ميٍسًمـبفجى
يقٍؿعفأىبيو،(6) ـٍ فىمى في"الس نىف"مفطريًؽ(7)عفجدٍّه،مرسبلن كاهالدارقطني  .كرى

اابًفعييىينى رعةىبفميسًمـعٍفأىًبيوعفجدٍّه،عفأبيالن ضرً،ةىأيضن عفزي
(8).

مفطريؽزيىيربفمحٌمد أحمدي بفصاًلح،(9)كركاه مفطريؽالحسًف (10)كالترمذم 
اًلح(،كبلىمىا)زيىىيربفمحٌمد بفاعفعبًدالًل،عىٍفعبًدالًلبفمحم ًدبفعقيؿ،الحىسفبفصى

جٍرىد ، أبيو. سىًعيدعف بف يىحيى عف أحمدي بف،(11)كركاه الٌضٌحاؾ طريًؽ مف حٌباف كابفي

                                                           

 .2147(،ح273-2/272الطبراني،المعجـالكبير)((1
أبيحاتـلطريًؽالزىرٌمىذهكمافيترجمًة3229(،ح2/322(البييقي،السنفالكبرل)(2 ابفي .كقدأشارى

في"البدًرالمينير") حزـى ابفي ٍرىدركىلعىنويمعى4/153عبًدالٌرحمفبفجٍرىد،كقاؿى (:"عبدالر حمىفبفجى
اـ".ابٍ الز ىًرٌماإًلمى شيىابى  نًوابفي

3)( ؿ الر جي جسًد مٍف يىظيرى أٍف ييكرىه ا مى األدىب، كتاب المصٌنؼ، شىيبة، أبي ابف ح13/578-579( ،)
27228. 

الفخذىعىكرىة)(4 ماجاءىأف   .2795(،ح4/493(الترمذم،الجامعالكبير،أبكاباألدب،بابي
ًحيحيف)(الحاكـ،المستدرؾعم(5  .7438(،ح4/297ىالص 
6)( حباففي"الثقات" ابفي ٍرىداألسممٌي:يىركمعٍف4/268(كقاؿى الرحمًفبفجى "زرعةبفعبًد (فيترجمًة

." ـٍ ٍرىىدفقدكىًى مسًمـبفجى أن وزرعةيبفي نىاد،كسىالـأبكالٌنضر.كمٍفزعـى ٍرىىد،ركلعنوأبكالزٍّ  جى
.15927(،ح25/276)(أحمد،المسند(7
8)( منيا كالفخذي العكرة بابفيبيافي كتابالحىيض، السنف، الدارقطني، ح1/497( محقؽي861(، ـى ككًى .

فقاؿ الدارقطنٌي، ركايًة في كما مسمـ بف رعةى زي كييقاؿ: ٍرىد، جى بف الرحمًف عبًد بف رعةى زي في " "السٌنفى
الٌرحمفكم رعةبفعبًد ًمفالميحٌقؽ:"ىكزي الحافظيفيالتقريب:"مقبكؿه الحافظيفي"التقريب"،قاؿى اقاؿى

ٍرعىةبفعبًدالٌرحمًفىذاآخر.ينظر:ابفحجر،تقريب ماقٌدمتو،كزي المحقؽكالصكابي الثاًلثة".كذاقاؿى
 .2016(،ترجمة215التيذيب)ص:

 .15930(،ح25/278(أحمد،المسند)(9
 .2797(،ح4/494لكبير)(الترمذم،الجامعا(10
 .15933(،ح25/280(أحمد،المسند)(11
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ٍخمىد مى
ةىبفعيٍقبىة،(1) مفطريًؽقىًبيصى ٍخمىد،ثبلثتييـ)يىحيىبفسىًعيد،(2)كالطبراني  بفمى اؾي ح  ،الض 

ةي اًكٌممفطريؽ،(4)نىادكركاهأحمديمفطريًؽابًفأبيالزٍّ،(عفسفياف(3)بفعيقبةاكقىًبيصى كالطحى
ثبلثتييـ)سيفياف،(5)ًمٍسعىر نىاد،كى أًبيالزٍّ نىاد،ابفي ككهعفأبيالزٍّ ٍرعىة،كًمٍسعىر(رى فعبًدػػػػػػػػػباعفزي

ٍرىىد ٍرىىداألسمىًميٌ–عفجدٍّه،الٌرحمفبفجى الرحمف.كفيركايًةابًف-جى يذكٍرفيوأباهعبدى ـٍ .كل
ٌدًه،كنىفىرًمٍفأىٍسمىـىسكاهيذىًكمزاد:"أبيالٌزناد ٍرىىدجى اعىفجى ".ًرضن

عييىينىةى عفابًف أحمدي ناد،مفطريًقو(7)كالدارقطني ،(6)كركاه ٍرىىد،عفأىبيالزٍّ جى عىف،عفآًؿ
مىٍعمىرى طريًؽ مف أحمدي كاه كرى ٍرىىد. جى نىاد، الزٍّ أبي ٍرىدى،عف جى ابًف أىبيو،عف ،(8)عف كركاه

امفطريًؽالثكًرمٍّالدارقطني  نىاد،أيضن ٍرىد،عفأبيالزٍّ ٍرعىةبفجى .(9)عفأبيو،عفزي

معم قنابصيغًةالتمريًضفقاؿ:" الحديثى كلالبخارم  كمحم دًكجٍرىىد،عٌباس،ابفًعفًكييركىلكقٍدرى
ٍحش،بفا .(10)"عىٍكرىةهفىًخذيال":-سىم ـكعميوًالليصم ى-الٌنًبيٌعفجى

 والرّاجح فيو: ،خامًسا: بياُف االختالِؼ في الحديث
فيوعمىركاًتو،االضطرابي كعمةيىذاالحًديث الكىبيري كاالختبلؼي

(11)، كقدتقٌدمتأقكاؿي
حكميعمىإسناًدالحديثأكالٌ ابًف،العمماًءباضطرابوعندى ىناكبلمنالئلماـً أٍفأنقؿى كالبأسى

                                                           

 .1710(،ح4/609(ابفحٌباف،الصحيح)(1
 .2138(،ح2/271(الطبراني،المعجـالكبير)(2
ٍرعةىبفعبًدالٌرحمف،(3 قبيصةىركاهعفسفيافالثكرٌم،عف"أبيالٌنضًر"عفزي أبيحاتـ:إف  ابفي (كقدقاؿى

نىادعفجدٍّ ةعفالٌثكرٌمعفأبيالزٍّ قىًبيصى كالذمكجدتيوىكركايةي ٍرىىد. جى في–الأبيالن ٍضر–ه كما
 .!-المتف

 .15932(،ح25/279(أحمد،المسند)(4
 .1704(،ح4/406(الطحاكم،شٍرحالمشكؿ)(5
 .15928(،ح25/277(أحمد،المسند)(6
 (.13/483(الدارقطني،الًعمىؿ)(7
 .15929(،25/277(أحمد،المسنىد)(8
 (.7/484(الدارقطني،العمؿ)(9

فيالفىًخذ)ص:(10 ماييذكري  (.54(البخارم،الصحيح،كتابالص بلة،بابي
اكتفىبذكًر(11 إن ما لو، طريؽو ييرٌجحأم  لـ لكن و الحديًث، فيىذا الكبيرى االختبلؼى الدارقطني  ذكرى كقد )

 .3374(،13/482الحديًثعمىركاتو.كينظر:الدارقطني،العمؿ)االختبلًؼفي
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فيو:القطٌ فٍ"افيقكؿي ٌنمىا،عٌمةنسنىادًإلافيااًلضًطرىابىأرلالىكنتيكىاً  يىديكرمفكىافىًإذاًلؾذكاً 
ؼيضٌرهيالفحينًئذ،ثقةنالحديثيعمىيوً أىكاقؼ،كىكىرىافعوأىكؿ،رسًكميميٍسندوًإلىىعنويالنقمىةاختبلى
أكًثقىة،غيرًبغيرًه،أىكببىعًضو،أىكىذىا،بجًميعًعميوًاٍضطربىال ذمكافىًإذاكأما.عاطًكقىكىاصؿو
كؼ،غيرى اؿيكىًذهو،كىنًًفيًزيادةنيككفيًحينًئذوفاالضطرابيمعري بىرىذىاحى ،(1)"الخى كأيبيٍّفي

 اضطرىابىوكمايىًمي:
 عنو:ورواه مالُؾ عف أبي النَّضِر واخُتمَؼ  ،واختمَؼ عنو ،َرواه ساِلـ أبو النَّْضر .1

أبكمصعىبالٌزىًرمٌ عفمىالؾ: بفنىافع،فركاه الًل بفمىيدم،كعبدي الر حمًف بيأىابفيك،كعبدي
ٍرعىةىبًفعبًدالرحمًف،عفأبيالن ضرً،خمستييـركىكهيعفمىالؾ،كمٍعفبفعيسى،أكيس عفزي

ٍرىىدا جى أىبيو،بًف جٌده،عف ،عف الٌنبي كسمٌ–عف عميو اللي ،-ـصٌمى تابع-مكصكالن كقد .
الرحمف زرعةىبفعبًد عف،عفالٌزىرمٌ،عفمىعمىر،فركاهابفأبيعىركبىة،عفأبيو،الزىرم 

ٍرىىد  عفأىبيو.،عبًدالٌرحمفبفجى
بفًعيسىالٌطب اع - مفأصحاًبماًلؾ:إسحاؽي الًلبفمسمىمةىالقىعنىبيٌ،بينماخالؼى ،كعبدي

 بيكىاكيىحيى الميبىارؾ،يربف بف ـي كى كىىٍ،كالحى بف الًل مىالؾبكعبدي عف فقالكا: أبي،. عف
ٍرىد،الن ضرً رعةىبفجى ٍفأىبيو،عفزي  .-كماذكىركاجد ه–عى

 واختمَؼ عنو:  ،ورواه سفياُف بف ُعَيْيَنَة عف أبي النَّضر .2
بفمىطىر - ٍرىىدعف،عفأىبيالن ٍضر،عفابًفعييىينىةى،فركاهًبٍشري ٍرعىةىبفميسًمـبفجى عف،زي

 .-صمىاللعميوكسٌمـ–عفالٌنبٌي،عفجٌده،أىًبيو
 الؾمىحديثًمفالصحيحي:يقكؿيٌكًالًالمىيدنىالجيابفىسمعتي"بفأبيحاتـ:حمفًالرٌعبديكقاؿى
في"التاريًخالكبير"فيترجمًة:قمت.(2)"ىذا قاؿى دىىرٍبفجىحمفًالرٌعبدًبفةىرعىزيلكٌفالبخارم 
أبيحاتـ(3)"حٌصًيىكلـٍد،ىىرٍجىبفميٍسًمـبفرعةيزي:ةىينىيىعياٍبفيقاؿى:"يٌمًاألىسمى ابفي قاؿى ،(4)،ككذلؾى

 أٌنو "كمىفزعـى حٌباف: ابفي في(5)"ـكىًفقدٍدىىرٍجىبفميسمـٍبفٍرعىةزيكقاؿى المزم  قاؿى كمثميـ ،
.(6)"التيذيب"

                                                           

كاإليياـ)ابفالقٌطاف،((1  (.3/339بيافالكىىـً
 (.2/539كالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،الجرح(2
 .1468(،ترجمة2/249(البخارم،التاريخالكبير)(3
 (.3/606)مرجعسبؽذكره(ابفابيحاتـ،(4
 (.4/268لثقات)(ابفحٌباف،ا(5
 (.9/349(المزم،تيذيبالكماؿ)(6
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أًبيعمرىكر - ٍرىىد،عفأىبيالٌنضرً،عفابًفعييىينىةى،كاهابفي عف،عٍفزرعةىبفميسًمـبفجى
عًقبىو:"،-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–عفالٌنبٌي،هجدٍّ الترمذم  ًديثهكلـيذكٍرأبىاه.كقاؿى سىفهحى حى
في"المستدرًؾ":"،(2)"يححًصى":األلباني قاؿىك ،(1)"ًبميت ًصؿوًإٍسنىادىهيأىرىلمىا الحاكـي ىذاكقاؿى

:"صحيح"".جاهيخرٍّكلـٍاإلسنادًصحيحيحديثه الذىبي  :(3)كقاؿى مفسٌماه.قمتي كىـي كتقدـى
رىداـرعةبفمسمًزي لمحديثً،بفجى الترمذمٍّ تحسيفى لوإنماىك،كلعؿ  األلبانيٍّ كتصحيحى

األخرل الحديًث الحاك،بشكاىًد بتساىموأم ا معركؼه فإٌنو تصحيًح،ـي مف العجبى لكف 
 الذىبٌيلو!.

ٍرىىدمرسبلن،عفأبيالن ضرً،كركاهأحمديعفابًفعييينة - بإسقاًط،عفزرعةىبفمسمـبفجى
ٍرىىد.،كجٌده،أبيو رعةىبفمسمـبفجى زي  ككذافيوكىـهفياسـً

 واختمَؼ عنو: ،. ورواه أبو الزَّْناد3

نىادفرك - أبيالزٍّ الثكرمٍّ،كًمٍسعىر،اهابفي ٍرىىد،عنو،كسفيافي الٌرحمًفبفجى ٍرعىةىبفعبًد ،عفزي
ٍرىىداألىسمىًميٌ يرفىعيو.،عفجٌدهجى

ذىٍككىاف بف الًل بفعبًد الٌرحمًف عبدي ىك أبيو اٌلذميركمعف نىاًد أبيالزٍّ كابفي : ،قمتي
مىالؾ فيو؛فقاؿى دكؽ،بفشىيبىة:"ًثقة"كيعقكبي،مختمؼه الثاني:"صى عؼ"،كزادى ،(4)كفيحديًثوضى

عنٍحدٍّماليييدًبفمىحمفًالرٌعبديكافىك أحمدي،(5)وثي حيىيىكقاؿى،(6)"الحديثمضطربي":كقاؿى
أبكحاًتـ،(7)"يثوبحدًحتج ييال":معيفبفا معيفذكرى ابًف أبكحاتـ:،(8)كالٌنسائيٌ،كمثؿى كزاد

حديثو" .(9)"ييكتبي

                                                           

.2795(،ح4/493(الترمذم،الجامعالكبير،طبعةد.بشارمعركؼ)(1
الشيًخاأللبانٌي)ص:(2  .2795(،ح626(الترمذم،السنفمعأحكاـً
الذىبٌيمفطبعًة"المستدرؾ"المعتمد4/297(الحاكـ،المستدرؾ)(3 بتحقيًؽالشيًخ(،كقدسقطىتعميؽي ًةلدم 

 (.4/180الكادعٌي،فأثبتيومفطبعةدارالمعرفًةعفالنسخًةاليندٌية)
 (.6/172(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(4
 .1201(،ترجمة5/252(ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
 ،نفسالصفحة.المرجعالسابؽ(ينظر:(6
 لصفحة.،نفساالمرجعالسابؽ(ينظر:(7
 (.6/172(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(8
 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(ينظر:ابفأبيحاتـ،(9
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ا:"ضعيؼ" أيضن النسائي  حٌباف:"،(1)كقاؿى ابفي ،المدينةأىؿيكالعراقي كفىعنويركلكقاؿى
كىٍثرىةوحفظًسكءًمفذًلؾككافى،األثبىاتعىفبالمقمكباتًيٍنفىرديًمم فكافى يجكزيفىبلىوخطئًكى

بىرهًاالحتجاجي افىأىمااٍنفىردًإذابخى اًدؽهفىييكالثٍّقىاتكافؽىًفيمى كىايىاتًفيصى ،(2)"ًبوًيٍحتىجالرٍّ كقاؿى
في"الًميزاف":"أحديالعمماًءالكبارً المحٌدثيفليشىاـبفعيركة"،الذ ىبي  حجر:،(3)كأخيري ابفي كقاؿى

.(4)"ادبغدىـىقدًالم وحفظيرىتغيٌصدكؽه"

ق حجرى حٌبافكابفى ابفى :كلعؿ  فيوقمتي إذاماكافؽى،دلٌخصاالقكؿى صدكقنامقبكالن فيككفي
ًبوكماقالكا.،الثقاتً الفبلييحتج  كا 

بفعييىينىة- ٍرىىد،عٍنو،كركاهسيفيافي ٍرىىد.،-ىكذابإبياًمًيـ–عفآًؿجى عفجى

في"التاريًخالكبير":" البخارم  .(5)"حصًيىالكىذاكقاؿى

،عنو،كركاهمىٍعمىر- ٍرىىد–عفابًفجرىدى الرحمًفبفجى ىكعبدي فكافى فقداللًعبديكيقاؿي،كا 
بً قائؿو بيفى فيو معركؼ،الًتويجىاختمؼى يقكلكفى ،كآخركفى الٌرحمًف بفعبًد ٍرعىةى زي فكافى بفاكا 

ٍرىىدفقٍدكثٌقويالٌنسائٌيكمىاتقٌدـ :"قاؿىعفأىبيو.،-جى :األلباني قاؿىك،(6)"سفهحىحديثهىذاالترمذم 
كصٌححاهلغيره.،كلعميماقدحٌسناه،(7)"حيحصى"

 عنو: ، واختمؼَ أبي الزَّْناد عفْ  ورواه الثوريُّ  .4

ٍخمىداف،حيىالقط فركاهيى - اؾبفمى ةيبفعيٍقبىة،كالضح  بفاةىعىرٍو،عفزي،عنٍمٌكرًعفالثٌ،كقىًبيصى
 .دىىرٍهجىىد،عفجدٍّرٍبفجىحمفًالرٌعبدً

 كىبلـ.فقاؿى ةبفعيقبةىعفالثكرمٍّ :كفيركايًةقىًبيصى إال ثقةهىك:عيفمىبفًىحيىيىقمتي
"،(8)"القكمٌبذاؾىليسىالثكرمٌسفيافىحديثًيفً ٍنبؿ: حى بف ألحمدى يفًةىبيصىقىقصةيامىكقيؿى

                                                           

 .367(،ترجمة68(الٌنسائي،الضعفاءكالمتركككف)ص:(1
.590(،ترجمة2/21(ابفحٌباف،المجركحيف)(2
.4908(،ترجمة2/575(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(3
 3861(،ترجمة340التيذيب)ص:ريب(ابفحجر،تق(4
 (.2/249(البخارم،التاريخالكبير)(5
 (.495-4/494(الترمذم،الجامعالكبير)(6
 .2798(،ح626(الترمذم،الٌسنفمعأحكاـاأللباني)ص:(7
 (.7/126(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(8
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لوق،مطًالغىكثيرىكافى:قاؿف،فياف؟سي غيريفى:ولىفقيؿىط،ضبًيىالاصغيرنكافى:قاؿى،ا؟ذىىغيرىفى:يؿى
فيهعندىيكفٍلـٍشيءوكأمٌ،(1)ونًدىبىيفًوبًبأسىال،ثقةناصالحنرجبلنبيصةيقىكافى:قاؿىفياف؟سي

.(2)"الحديثكثيريوأنٌيذكري،"الحديث؟

 يو.بًأىد،عفٍىىرٍفجىبةىعىرٍ،عفزيادًنىبيالزٍّ،عفأىمٍّالثكرًعفٍؿيم ؤىميركاهك -

:ك بفًاحيىليىقمتي:يدعًسىبفيعثمافيقاؿى.كمٌدىالعىالقرشيًٌإسماعيؿىبفيىكاؿيم ؤىميقمتي
،(4)"الحديثمنكر:البيخاًرم كقىاؿ،(3)"ثقةهىك:فقاؿى،سفيافىفيؤمؿًالميحاؿييءوشأم:عيفمى

" زرعة: أبك "،(5)"ثيركىخطأهوحديثًفيكقاؿى اتـ: حى أبك كثيري،نةًالس فيشديده،صدكؽهكقاؿى
الدارقطنٌي:"،(6)"وحديثيكتبييي،الخطأً ،(7)"أطىالخىكثيريصدكؽهكقاؿى لكٍففي"تيذيبالتيذيب"أف 

قاؿ:" فيوكىكمكٌثؽ":"صدكؽ"،(8)"الخطأكثيريثقةهالدارقطني  ـى تكٌم ٍف الذىبٌيفي"مى ،(9)كقاؿى
حجركمثموقا (10)"فظالحًءيسيٌ"كزاد:،ؿابفي صدكقناكثيرى بحالوأٍفيككفى األليؽى :كلعؿ  .قمتي

.-كالليأعمـ–الخطأكماذىىبكا

الح .5 بفصى سفي االحى أيضن بفمحٌمد،كقدركلالحديثى ًقيؿ،كزيىيري ،عفعبًدالًلبفمحم دبفعى
ٍرىىد ٍرىىداألىسمى،عفعبًدالًلبفجى  ًمٌي.عفجى

" قاؿ: الترًمذم  :األلباني الشيخيقاؿىك،(11)"جوًالكىىذامفريبهغىحسفهحديثهىذاكعم ؽى
:(12)"صحيح" قمتي طرقو. ًبمىجمكًع ىك إٌنما كتصحيحو عٍّؼ: . قدضي الت ًميمٌي محم د بفي كزيىىيري

                                                           

"ببىدىًنو(1 السبلـ": مدينًة في"تاريًخ قاؿى كذا "تدٌيًنو".( بشارمعركؼفيالحاشيةفي)ـ( المحقؽد. كقاؿى ،"
:كلعٌمياىيالصكاب  .-كالليأعمـ–قمتي

 (.14/494(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(2
.7029ترجمة،(8/374ابفابيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
.(29/178(الًمزم،تيذيبالكماؿ)(4
.(4/228)ميزافاالعتداؿالذىبي،((5
،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((6
.492(،ترجمة277الدارقطني،سؤاالتولمحاًكـ)ص:((7
(.10/381(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(8
ًفيوكىكمكٌثؽ)ص:((9 ـى .347(،ترجمة183الذىبي،مفتكٌم

.7029(،ترجمة555ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((10
 .2797(،ح4/494ترمذم،الجامعالكبير)(ال(11
الشيًخاأللبانٌي)ص:(12  .2797(،ح626(الترمذم،السنف،معأحكاـً



 
 

589 

كلعٍنو فيو:"رى البخارم  كىلال ًذمكىأىف ":أىٍحمىدقىاؿىك،يراكًمنىأحاديثىالشاـًأىؿي فقاؿى أىؿعىنورى
أبكحاتـ:"،(1)"اسموفىقيًمبىآخر،زيىىيرالشاـ وحديثيككافىكء،سيوحفظًكفيدؽ،الصٌومحمٌكقاؿى
ـىكقدـى،المدينةىسكفىافاسىخرىأىؿًمفككافىو،حفظًلسكءًاؽبالعرىوحديثًمفٍأنكرىبالشاـً الشا

حجر:"،(2)"اليطأغىيوفًفىوحفظًمفثحدٌكماالح،صىفيكوكتبًمفثىحدٌافمى ابفي إالثقةهكقاؿى
.كأم اعبدالًلبفمحٌمدبفعىًقيؿ:(3)"ابيىبسبًؼىفضعٍّ،مستقيمةغيريعنوالشاـًأىؿًركايةىأف 

" حٌبافى،(4)"ةخرىأىبًرتغي قاؿكيي،يفلًوًحديثًفيصدكؽهفيكى ابفي فيكنٌبو فقاؿى ميـ أمرو عمى
إفٍقيؿعىبفدمحمٌبفاللًعبديعنوركل.بيوأىعفٍركميى.يٌمًاألسمىدىىرٍجىبفاللًعبدًترجمة:"

ًديث.كعميوفإسناديىذهالطريًؽ(5)"وظىحفًكافى يحفٍظالحى ـٍ إلىأن ول أباحاتـالبستٌييشيري .فمعؿ 
محمد،ضعيؼ بف زىير ككثر،لضعًؼ غمطو أغبلطو–ًة مف عىًقيؿ،-كلعٌميا ابف ،كضعًؼ
يحفٍظىذاالحديثفىأىخطىأفيو.،كتغيٍّره ـٍ كلعٌمول

فيالحديًثاضطرابناكاختبلفناكثيرناعمىركاًتًو مفجميًعماتقٌدـ:أف  اًصؿي كالحى أقكؿي
بوعفحدٍّالصٍّحة ا.،يخرجي يابعضن لوشكاىدىقٍديىشد بعضي حيفلكف  حـز ابفي ـي اإلما كقدخالؼى

عكرة الفخذى أف  في الكاردًة األخباًر كؿٍّ بسقكًط "الميحٌمى" في "،قاؿى : خبىارىألىاذكىركافًإفٍفقاؿى
الممٌقًففي"البدًرالمينير"،(6)"اقطىةسكيٌميافييىعىكرىة؛الفىًخذىأف ًفيالكاًىيىةى عميوابفي كاعترضى

الفخذىعكرةهوقىٍكلًًفيؼىأسرىقدٍفقاؿإن و:" فيأف  فييا،"ثـ ساؽىأحاديثى كالكبلـى
(7).

عٌباس بف الًل عبًد أحاديث: مف ٍحش،كشكاىديه جى بف ،كعًميٌ،كمحٌمد الًل بفاكعبًد
،ركبفالعىاٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػعىمٍ الليعنيـأجمىعيف–كأىنسو :-رضيى

البخارٌمفي ـي ٍحش،بفكمحم دًكجٍرىىد،عٌباس،ابفًعفًكييركىل"الٌصحيح":"قاؿاإلما جى
م ـكعميوًالليصم ى-الٌنًبيٌعف .(8)"عىٍكرىةهالفىًخذي":-سى

                                                           

 .1420(،ترجمة3/427(البخارم،التاريخالكبير)(1
 (.3/590(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 .2049(،ترجمة217(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(3
 .3592(،ترجمة321)ص:السابؽالمرجع((4
 (.5/22(ابفحٌباف،الثقات)(5
،المحٌمىباآلثار)(6 .(2/244(ابفحـز
.(4/147(ابفالممٌقف،البدرالمنير)(7
فيالفىًخذ)ص:(8 ماييذكري  (.54(البخارم،الٌصحيح،كتابالص بلة،بابي
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الليعنيما–اسعبٌبفًاللًعبدًحديثيك- اللً،-رضيى رسكؿي :"مر  م ى-قاؿى -سم ـىكعميوالليصى
و"تًكرىمفعىجؿًالر فىًخذىفإف ؛ؾىفخذىغىطٍّ:"فقاؿى،ارجةهخىهخذيكفىرجؿوعمى

(1).

ٍحش:"- محم ًدبفجى م ى-ي الن بأىف كحديثي المسجدًبًفناءًمىرومعٍعمىمر -كسم ـىيومعالليصى
مٍّ:"-سم ـكعميوالليىمٌصى-الن بي لوفقاؿىفىًخذًه،طرىؼًعفكاًشفناًبيناحتىمي مٍعمىر؛يىافىًخذىؾىٍرخى

.(2)"عىكرةهالفخذىفإف 

عٌباس ابًف حديثى الترجمًة: في البخارم  ذكرى "كقد "السٌنف": في البىييىقي  ـي اإلما ،قاؿى
ٍحش،كجٍرىىد بيا"،ببلإسناد،كمحٌمدبفجى صحيحةهييحتج  انٌي،كىذهأسانيدي التركمى فتعٌقبوابفي
ماـًاإلاهصاحبيحكىسنادًاإلومختمؼينٌأ:ماحداىي:إتافاعمٌيضنأشحٍجىابفًيحديثًكفً":ًبقكًلو

مفٍهندىمىابفيأىكخطٌ(3)ووكالحالىاسمىؼٍعرًألـٍوعنمثيرالراكاكىبىأف أ:كالثانيةي.عفالدارقطنيٌ
يىاسفيسندًعبٌابفًكحديثي.حابةومفالصٌجعمى أبك يوفًـهاتمتكمٌت حيىالقىه ابفيكذكرى...
.(4)"حةعفالصٍّمتقاعدةهالثبلثةىف أبلحًالصٌ

الليعنو–عمي حديثيك- كاهعبديالًلفي"المسنًد"مفزياداتًوعمىأىبيو.-رضيى قاؿى"و:كلفظيرى
الل ،(5)ت"الميٍّكىحي إلىفخذًنظٍر،كالتىؾىذىخًزفىبرً"التي:-سم ـكىصم ىالليعميًو-ليرسكؿي

                                                           

1) )( المسند ح4/295أحمد، عيؼ.2493(، ضى سناده كا  :؛ حجرى ابفي فيو قاؿى القٌتات، يحيى أبا فيو ألف 
.8444(،ترجمة684"صدكؽ".ينظر:تقريبالتيذيب)ص:

الًلبفجىحش،ذكره22494،ح(37/163أحمد،المسند)((2 أبككثيرمكلىمحٌمدبفعبًد .كفياإلسناًد
( حٌباففي"الثقات" )5/570ابفي في"الكاشًؼ" الذىبي  :"شيخ"،كقاؿى6797(،ترجمة2/453(،كقاؿى

في"التقريب")ص: حجرى في"الفتح"668ابفي لىوصيحبة"،فيحيفأٌنوقاؿى "ثقةهمفالثانيًة،كيقاؿي :)
في"مجمعالٌزكىائد"1/479) الييثمي  اًبتعًديؿ"،بينماقاؿى أًجٍدفيوتىصريحن ـٍ قىدركلعنويجماعةهلكٍفل (:"ى
فقداختيًمؼفيالحديًثعميو.(:"رجاؿ2/52)  أحمدثقات".كعمىأٌمحاؿو

حالىو((3 فإف  فيو، النقاًد كأقكاًؿ عمىأبيكثير، الكبلـي جىحش، ابًف حديًث عمىإسناًد فيالكبلـً تقٌدـ كقد
فييا.! فاختمؼى  معركفةهكا 

الحديث)ص:(،كينظر:2/323)البييقي،الٌسنفالكبرلكبذيمياالجكىرالٌنًقٌي((4  (.95ابفالٌصبلح،عمـك
أبيثىاًبت،عٍفعىاًصـ1249(،ح2/405(مسندأحمد)(5 بفي بيبي ًنيحى رىيج،أىخبرى جي .كفياإلسنادقاؿ:"ابفي

فيو منقطع،ألٌف سناديه ٍمرىة".كا  مفعاًصـبفبًفضى عنعىف،كلـيسمٍع بفأبيثىاًبتمدٌلس،كقٍد بيبى حى
ٍمرةشيئنا.ق بيب؛6/51اؿأبكحاتـفي"الًعمؿ")ضى بذىااإلسناًدمفحى يسمٍعىذاالحديثى ـٍ رىيجل جي (:"ابفي

الثكرٌم: سفيافي بيبركايةهعفعاصـ".كقاؿى الدالكاسًطٌي،كاليىثبيتلحى "ماإنماىكمفحديًثعمركبفخى
ٍمرىةحديثناقٌط".ابفأبي بيبنايحدٍّثعفعىاًصـبفضى حى (،كينظر:1/79حاتـ،الجرحكالتعديؿ)سمعتي

 (.158العبلئي،جامعالتحصيؿ)ص:
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ة"كرىعى:"الفخذيكلفظوثار"اآلىمشكؿًفي"شرحًكركاهالطحاكم 
(1).

ك- النبياٌصركبفالعىمٍبفعىاللًعبدًحديثي كفيوأف  م ـى-، سى كى مىٍيًو م ىالليعى ذاقاؿى-صى "كا  :
إلىشيءوبليىه،فىهأكأجيرىكـعبدىأحديأنكحى وكبتيًإلىريوًتًمفسر اأسفؿىمىفإف و،تًرىكٍعىمفٍنظرف 
.(2)"وكرتًعىمفٍ

في"الٌصحيح":"- البخارمٍّ الًل أبكعبًد ـي اإلما حىكقاؿى أنىسه كقاؿى الٌنًبي  يوعمىىالليصمٌ-سىرى
ٍففىًخًذهً-ـىكسمٌ أىسنىدي،عى أىنىسو ٍرىىدأىٍحكىطي،كحًديثي جى مفاخ،كحديثي ت ىييخرىجى .(3)فيـ"تبلحى

"ال في العىسقىبلني  ـي اإلما أنىستحفىكعم ؽى "حديثي "قكلو: فقاؿ: البيخارم  قالىو ما عمى "
إسنادنا أمأصح  إلى،أىسنىدى": بالنسبًة مرجكحه فيك ًتو بٌصحى قمنا كلك ٍرىدى جى حديثي يقكؿ: كأٌنو

ل أٍم طي أحكى معىو كما أم ٍرىىد": جى "كحديثي كقكلو أنس. يريدى،مٌديفًحديًث أف يحتمؿي كىك
مفاختبلًفيـ"،أكالكىرىع،باالحتياًطالكجكب لقكًلو"حتىيخريجى كىكأىظيىري

(4).

الفقياًءفيحدٍّعكرىًةالٌرجؿ :كقدنشأىعفاالختبلًؼفيىذاالحديًثاختبلؼي كىؿ،قمتي
ال؟.ففي"،فىخذيهمنيا ـٍ دٌفيلكبلـيقيدىامىة:"فاابفيالميغًني"قاؿىأ الحيالعكرًة،حى المذىًب،ًفيكالص 

كالر كبىةًالس ٌرةًبيفىماالٌرجؿًمفأٌنيىا مىالؾ،قكؿيكىكىجماعىة،ركايىةًفيأحمىديعميونىص .
، كقاؿكأكثىرحًنيفةىكأبيكالش افًعيٍّ الس كأىتاف. العكرةي إن ما آخركف: كقاؿى سأىلالفقيىاء. تيمييىن ا،

االعىكر مى :الفىرجي.؟ةيأحمدى ابًفأ،قاؿى دى،يًذئببكالد بير.كىذىاقكؿي كىلأىنىسهاكى دًلمىارى الن بي ":كي أىف 
خى-صٌمىالم ويعميوكسم ـ- اإلىيكـى ،حسرى إلىبياًضفىخًذزارىيبرى ٌتىإٌنيألىنظري عىففىخذًه،حى
ـىصٌمىالم ويعميًوكسى-ٌيالن ب كىاهيال،"–ٌم اًرم رى ٍرىىدأىحكى":ؿاكقى،بيخى جى أنىسأسندي،كحديثي طحديثي
في"،(5)"... البغكم  أىؿً":"ةنٌالسٌشرحًكقاؿى .(6)"عىكرةالفىخذًعمىأىف العمـًكأكثري

                                                           

عفرسكًؿالًل(1 ميٍشكًؿماركمى م ىالليعميوكسم ـ-(الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار،بىاببيافي فيذكر-صى
العكرىًةأىـال؟) مفى  .1697(،ح4/401الفخذىؿىكى

حجر6756(،ح11/369أحمد،المسند)((2 ابفي فيو،كقاؿى فٌياختمؼى ،كفياإلسناًدسىك اربفدىاكدالصيرى
لوأكىاـ".فإٍفترٌجحككنوصدكقنافحديثوقديككف2682(،ترجمة259في"التقريب")ص: :"صدكؽه
الفيكأنزىؿ. حسننا،كا 

فيالفىًخذ)ص:(3 ماييذكري  .(54(البخارم،الٌصحيح،كتابالص بلة،بابي
 (.1/479(ابفحجر،فىتحالبىاًرم)(4
(.2/413ابفقيدامة،الميغًني)((5
 (.9/20(البغكٌم،شرحالٌسٌنة)(6
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المسألةً ىذه في الحكـى ييمخص  مٌما أيًطيؿ-،كلعؿ  ال -كحتى اختبلؼي كثرى كقد
في"الفىتًح"عفالقرطبيٌالعمماءً حجرى فيكردىإنمامعويكماأنسوحديثيقاؿ:"،فييامانقموابفي
عمىمخصيكصةوأكقاتوفينىةوميعي قضايا البقاًء أك الخصكصٌيًة احتماًؿ مف إلييا يتطرؽي

كميٌ إعطاءىحكـو ٍرىىدكمامعو؛ألٌنويتضمفي إلىحديًثجى ،اإلباحةمااليتطرؽي شرعو ظيارى كا 
بوأكلى. العمؿي فكافى ـٌ ٌنؼًعا المصى ىذاىكمرادي ٍرىىد-يعنيالبخارمٌ–كلعؿ  جى بقكلًوكحديثي

طي .(1)"أىحكى

 

أبيحاتـفيترجمة: الحديث الخامس: ابفي  يأبِ  عف ،رجؿٍ  فْ عَ  وىرَ  .الففُ  بف يؿاعِ إسمَ " قاؿى
 انَ مَ طعَ أ ذيالّ  للِ  الحمدُ " :قاؿ ـَ عِ طَ  اإذَ  كافَ  -ـوسمّ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ - النبيَّ  أفّ  ،يّ رِ دْ الخُ  يدعِ سَ 

 الرحمفِ  عبدِ  بف يفصَ حُ  وعنْ  وروى ،يّ انِ مَ الرّ  ـاشِ ىَ  أبو وعنْ  وىرَ  ."يفمِ سمِ مُ  انَ جعمَ وَ  اانَ وسقَ 
 عفْ  أبي سألتُ  .ديثالحَ  يرفع ولـْ  ،يدعِ سَ  بيأَ  فع ،إسماعيؿَ  فْ عَ : وقاؿَ  ،وسبْ ينْ  لـْ  وأنَّ  غيرَ 

 .(2)و"ىُ  فمَ  يدرِ أَ  ال :قاؿ ىذا سماعيؿَ إ

 

                                                           

منيا.481-1/480ابفحجر،فتحالبىاًرم)((1 فيالمسألًةفيىذهالمراجًعالتينىقمتي  (.كينظرمزيدتفصيؿو
ترجمةىإسماعيؿىذافي697(،ترجمة2/205(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2 أبيحاتـو ابفي .كقدجعؿى

في منسكبنا،فقاؿى آخرى نفسويقدترجمىوفيمكضعو أبيحاتـو ابفى الييٍنسىبيكف"،معىأف  الذيفى "باًبإسماًعيؿى
ًبيدىةىالسممٌي،ركلعفأبيو،أك56(،ترجمة2/169"الجرحكالتعديؿ") غيًره،."إسماعيؿبفًريىاحبفعى

 يقكالفذلؾ.قاؿى رعةى زي أبيكأبا الكاسطٌي.سمعتي الخدرٌم.ركلعنوأبكىاشـالر مانٌي عفأبيسعيدو
 أف  إسماعيؿ"!.لكفأظف  ،عفرياًحبفعبيدة،كالأعمـحافظنانسبى إسماعيؿي أبييقكؿيقاؿي كسمعتي

أبيحاتـأفيككف:"إسماعيؿ"بف فينقًؿكبلـً .كقد-كاللأعمـ–ال"عف"–"رياحبفعبيدة"الصكابى
حافظنانسبىو".المزم،تيذيبالكماؿ) ـي ابًفأبيحاتـعنو:"كالأعم قكؿى المزم  (،فىتعقبىوعميو3/92نقؿى

في"اإلكماؿ") التركٌيفقاؿى قىميجو حافظنانسبىو.كذا2/169ابفي ـي عفابًفأبيحاتـ:الأعم (:"قاؿالمزم 
الرحمًفنفسىونسبىوعفشيخيًوكىمىاحافظاًفجببلًففيذ عبدى كرىهكلـيتبعوعميو،كماأدًرممعناه،فإف 

ٍرعىة–الحفًظإلييماالمينتيى ،كأبازي ترجمةىإسماعيؿبفًرياحمفعنًدابف-يعنيأباحاتـو فقاؿ...كساؽى
"كم مغمطامحيفقاؿ: مرادي فتبٌيفبذلؾى :أبيحاتـ. أكالن أبيحاتـ ابًف قكؿى كيعًنيبو: أدرممعناه": ا

يعكدي ثـ  ىك. مف يدرم ال أن و فيو أبيو عف كنقمىو يينسىبكف، ال الذيفى في كجعمو فبلف"، بف "إسماعيؿ
ـيحافظنانسبىو"!!.  فيترجموثانيةنكينسبوكيقكؿ:"كالأعم
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 أواًل: نصُّ الَحديث.

ـُ أحمُد في "المسَند": " ، َىاِشـ أبو حدَّثَنا سفَياُف، حدَّثَنا َوِكيع، حدَّثَناقاؿ اإلما  الرُّمَّاِنيُّ
،الُخْدرِ  َسِعيد أِبي عفْ  َغيرِه، عفْ و أ أبيِو، عفْ  َعِبيَدَة، بفِ  ِرَياحِ  بف ِإسماعيؿَ  عفْ   النَِّبيَّ  أفَّ  يّْ
 َوَجَعَمَنا َوَسَقاَنا، َأْطَعَمَنا الَِّذي لمَّوِ  الَحمدُ : "قاؿَ  َطَعاموِ  مفْ  َفَرغَ  ِإذا كافَ  -وَسمَّـَ  عميوِ  اللُ  صمَّى-

 .(1)"ُمسمميف

 ثانًيا: الحكـُ عمى رجاؿ اإلسناِد.

ًكيعي" - ثقةه،الككفيٌفيافىسيأبك.ةميممىثـ،زةكىم،الراءًبضـٌ.يٌاسًؤىالر يحمًمىبفاحر الجىبفكى
وكلىكمائةكتسعيفىسبعوسنةًأكؿكأ،ست سنةًآخرًفيماتى،التاسعةًكبارًمف،دهعابًحافظه
 .(2)"عسنةسبعكفى

- " إماـهعابدهقيوهفىحافظهثقةه،الككفيٌاللًعبدًأبك.مٌكرًالثٌكؽسريمىبفيدعًسىبفسفيافي
أربعهكلوكستيفىإحدلسنةىماتى.سدلٌمارب ككاف،ةعىالسابًالطبقةًرؤكسًمف،ةحج 

 .(3)"عكستكف

الر م اًنٌي." - ىىاًشـ ابفكقيؿى،ارينىدًبفىحيىيىواسمي،يٌطًالكاسً،الميـًكتشديدً،الراءًبضٍـّأبك
سنةىكقيؿ،كعشريفىيفتىاثنىسنةىماتى،السادسةًمفثقةه.افعنىابفكقيؿى،سكداألى

 .(4)"ععيفىكأربىخمسو

حجر،،كذاقاؿى(5)"سالثالثةمفمجيكؿه"إسماعيؿبفرًياحبفعىبيدة:" -  ابفيكسئؿىابفي

-  

                                                           

 .11276(،ح17/375أحمد،المسند)((1
 .7414(،ترجمة581تقريبالتيذيب)ص:جر،ابف((2
.2445(،ترجمة262)ص:المرجعالسابؽ((3
 .8425(،ترجمة680)ص:المرجعالسابؽ((4
 (.2/205ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
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فقاؿىعنوينيٌدًالمى كقاؿ:(1)"مجيكؿوأعرفيال": الكبير"، "التاريًخ في البخارم  كترجمو ،
عنٍ" كل حيرى كأىصىو ىىيف، كيىاشًبك ىك"؟(2)"حيىـ، مىف أدرم "ال حاتـ: أبك كقاؿى ،

(3)،
حٌباففي"الثقات" راكيناسكلأبيىاًشـ(4)كذكرهابفي ،فتًبعىوالذىبي (5)،كلـيذكٍرلوالمزم 

"فقاؿىك "ؿيىجٍييي"الكاًشؼ":
كفي(6) مىعيٌتابًشبوي"اف":يزى"المً، أدرً، خر ذىفٍممىا أبكلىجىا و

 .(7)"برًضطىوميه،كحديثيكحدىماني ـالر ،كركلعنوأبكىاشًاكددى

جيالةىالعىيف ًدينٌي:"الأعرفيو،مجيكؿ"فإنويريدي ابًفالمى اإلماـً :أٌماقكؿي أقكؿي
،ككذاقكؿ(8)

فارتفعتٍ عىنو، مفالركاًة لوثبلثةن البخارٌم بعدٍّ عيًنومدفكعه تجييؿى لكف  المزٌمكمىفتًبعىو،
جيالةيعيًنو،لكٍفبىقيتحاليومىجييكلة
الترجمًةالتيسقتييامفعنًدابًفأبي(9) .كىكصاحبي

. حاتـأكالن









                                                           

 (.1/296ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((1
 (.1/353البخارم،التاريخالكبير)((2
 .444(،ترجمة107ابفحجر،التقريب)ص:((3
 (.6/38ابفحٌباف،الثقات)((4
 (.3/91الًمزم،تيذيبالكماؿ)((5
 .374(،ترجمة1/245الذىبي،الكاشؼ)((6
 .875(،ترجمة1/228الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((7
الحٌؽ،اإلماـعمٌيبفالمدينٌيكمنيجوفينقًدالٌرجاؿ)ص:((8 ا:594ينظر:إكراـالًلإمدادي (،كينظرأيضن

 (.49مقدمةالكاًشؼ)ص:
9) حٌبافلو؟!،( ابًف كتكثيًؽ عينو، جيالًة ارتفاًع لمجرًد صدكقنا، "الكاشؼ" محققكا جعمو أدرمكيؼى كلستي

 (.247-246كينظركبلميـ)ص:
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ًبيدىة:بفًريىاح" - مىًميٌأكلوًبفتحًعى ،بينىييماكفر ؽىالرابعة،مفثقةهالككفٌي،الس  كىكالمزم 
 .(2()1)س"تدكقيؿبىاًىميٌ،سيمًميٌفقيؿىنسبىًتوفياختيًمؼىكاحده،شخصه

ٍدًرمٌ" - رجىبٍكاألىر،جىبٍاألىبفيدبىعيبفةبىعمىثىبفيدبىعيبفافنىسًبفالؾمىبفعديسى: أبكسىًعيدالخي
اكغزىؽ،ندىالخىدهًاىًػػػػػػػػمشأكؿ و،بكنيتًمشيكرهج،رىزٍالخىبفثارًالحىبفكؼعىبفةدرىخيىك
م ى-لم وًارىسيكؿعػػػػػػػػػم مىٍيوًالم ويصى م ـىعى سى رىسيكؿًعفظىػػػػػػحففم مًككافىغزكة،عشرةىاثنتي-كى

م ى-الم وً األنصارًجباءًنيمفككافىا،جمًّاعممنعنوكركلكثيرة،اسننن-م ـىكسعميوًالم ويصى
كسبعيفأربعوسنةىتكفيى.ـيًكفضبلئًيـكعممائً كجماعةه،الصحابةًمفجماعةهعنوركل.
.(3)"التابعيفمف

                                                           

في"تقريبالتيذيب")ص:(1 حجرى ابفي ًبيدة،1973(،ترجمة211(قاؿى بفتًحأكٌلو،كمابعدىا:"ًرياحبفعى
أٌكلو،الٌسمىًمٌي قاؿ:"رًياىحبفعىبيدةبفتًح خد"،ثـ  مفالرابعًة الحجازى ثقةه،سكفى البىاًىًمٌي،مىكالىـ.ككفيٌّ
 سيمىًمٌيكقيؿى فيًنسبًتوفقيؿى اختًمؼى كاحده كىكشخصه الًمزم  بينىيما فٌرؽى ثقةهمفالرابعًة.ىكذا الككفٌي،

.1941،1942(،ترجمة9/257ينظر:الًمزم،تيذيبالكماؿ)بىاًىمٌيدتس".
( في"تيذيبالتيذيب" قاؿى قد ا أيضن حجرى ابفي 3/300ككافى المؤلؼي ذكرىه "ىكذا -يعنيالًمزم –(: أف 

فىمىف قيطًني  المؤتمًؼكالمختًمؼ،الد ارى لـيذكٍرهأىصحابي غريبه ابفعىبيدةاثناف،كىكقكؿه بعدىه،بؿفيرياحى
بفرياح، سماعيؿي اجبفأىٍرطىاة،كىاً  ىذااٌلذميىركمعىفأًبيسىًعيد،كعنوحج  بأف  أكثًرىـماييصرحي كبلـً

حٌبافًفي"الثٌقات") ابفي بفعبًدالعىزيز.كىكذاقاؿى عمرى ميسي :"ًرياحبفعىبيدة.4/238ىكجى (فإن وقاؿى
عبًدركلعىفأًبيسىًعيد،كعنوا بًف عمرى مفجمسىاًء مفالعب اًد كافى كقاؿى الًعراؽ. كأىؿي بنيوإسماًعيؿ،

 كاحد،كىكاألظيري سكىلرجؿو ًرياحابفعىبيدة فيباًب كم يـ يىذكركا ـٍ كل أعمىـ-العزيز، انتيىى-كاللي ."
. جرى ابًفحى كبلـي

الًمز عمى تعقًبو في ميغمطىام مف استفادىه كلعم و : الكىماؿ"قمتي تيذيًب "إكماًؿ في كمىا اثنىيف بجعًمو ٌم
في"تاريخاإًلسبلـ")1623(،ترجمة5/15) الماجعمىواثنيففقاؿى أيضن كىـى الذىبي  (،3/236.ككذافإف 

ًفيالط بىقىًةاآلت82ًترجمة البىصًرٌم؛ذاؾى ،الالبىاًىمي  الكيكًفي  مًمي  ًبيدىةالس  يىًة.ركلعف:أىبي:"ًريىاحبفعى
 ٍكىىب".ثـ  اجبفأىٍرطىأة،كعٍمركبفعثمافبفمى ،كغيرىما،كىعنو:ابنيوإسماًعيؿ،كحج  ،كابًفعمرى سًعيدو

( )3/409قاؿى في"الميزاًف" الذىبي  قاؿى كقد ." النسائي  كثقو ، الباىمي  "ًريىاحابفعبيدةى في1/228(: ،)
إسماعيؿبفًرياح، في"الكىاشًؼ"875رقـترجمًة قاؿى يىالة".!،مىعأن وكافى ًفيوجى بفعىبيدة رياحى ."إف 

ينظر:1/399) ٍرعىةى،كغيرىما. كأبكزي مىعيف، ابفي كثٌقو كقد كثٍّؽ". قد "إن و تصنيفنا: "الميزاًف" (كىكقبؿى
القٌطاًف2316(،ترجمة3/511الجرحكالتعديؿ) ابفي كاإليياـ")في.كعميوفييتعىقبي (4/601"بيافالكىـً

أبكه،كركل منو،بؿالىكيعرؼالبتةى".فقدعيرؼى بفًريىاحمىجيكؿ،كأبكهأجيؿي إسماعيؿى لٌماقاؿ:"إف 
. حجرى ،كابفي رعىةى،كالنسائي  معيف،كأبكزي بفأىٍرطىأة(،ككثقوابفي اجي معهمنيـ)ابنيوإسماًعيؿ،كحج  –عنوجى

 .-ـكماتقدٌ
 (.211(ينظر:ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(2
 .954(،ترجمة2/602(ابفعبدالبٌر،االستيعابفيمعرفةاألصحاب)(3
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 ثالثًا: الحكـُ عمى اإلسناد.

 ؛ألجًؿ ضعيؼه ًبيدةجىإسناده بفرًياحبفعى إسماعيؿى كاضحه،كلبلضطرىاب،يالًة كىذا
فيو الحاصًؿ "،بقكلو:عفأىبيو،مفالٌشًؾ الًمزٌم: ـي اإلما قاؿى ،(1)"ثيركىاختبلؼهويفًأكغىيره.

اإلم منكر"كقاؿى "غريبه "الًميزاف": في الذىبي  ـي ا
الحديًث،(2) "في قاؿ: " اإلسبلـً "تاريًخ كفي

.(3)ر"كثيابهاضطرى

ابيح" المىصى "مشكاًة في الحديثى األلباني  الشيخي ضٌعؼى (4)كقد "كضعيؼ الجامًع،
.(6)كفيأحكاًموعمى"سنًفأبيداكد"،(5)الٌصغير"

 رابًعا: تخريُج الحديث. 

في"التاريًخالكبير"ر في"الش عىب"،(8)في"الٌسنىًف"أبكداكد،(7)كاهالبخارم  مفكالبييقي 
في"الشمائًؿالميحمدٌية"،(9)بوكيع،كىطريؽً كأخرجوالترًمذم 

في"شرًح،(10) كًمفطريًقوالبىغىكم 
.(11)الٌسٌنة"

ك و كالميأخرىجى اليكـً "عمىًؿ كتاًب في الكبرىل"الٌنسائي  الٌسنًف مف مًة"
طريًؽ،(12) مف

ًبيدىة"بفريىاحعىف،ريىاحبفإسماعيؿى كقالكافيو:"عف،عفالٌثكًرٌمًبو،الٌزبىيًرمٌ ينًسب،عى ـٍ كل
                                                           

 (.9/259(المزم،تيذيبالكماؿ)(1
 (.2/229(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(2
 (.3/236(الذىبي،تاريخاإًلسبلـ)(3
 .4204(،ح2/1216(الٌتبًريزم،ًمشكىاةالمصاًبيح)(4
 (.1/643(األلباني،ضعيؼالجامعالٌصغير)(5
 .3850(،ح691(أبكداكد،الٌسنف)ص:(6
 (.1/353(البخارم،التاريخالكبير)(7
إذاطىًعـ)ص:(8 الٌرجؿي ايقكؿي  .3850(،ح691(أبكداكد،الٌسنف،كتاباأٌلطًعمىة،بابمى
 .5639(،ح8/164(البييقي،شعباإليماف)(9

192(،ح158(الترمذم،الشمائؿالمحمدٌية)ص:(10 الكتابالدكتكرمصطفىالعىدكٌم:إف  محقؽي .كقاؿى
،كماتقٌدـفيترجًمتو. :بؿثقةهبتكثيًؽجمعو   رياحبفعىبيدةىالييعرؼ"!،قمتي

.2829(،ح11/278البغكم،شرحالسٌنة)((11
ي(12 ما الٌسنىفالكبرىل، الٌنسائي، فيذًلؾ( فيو أبيسعيد الناقميفلخبًر اختبلًؼ ذكري الٌمبف، شىًربى إذا قكؿي

كالميمة"،بتحقيؽالدكتكرفاركؽحمادة)ص:10048(،ح9/116) اليكـً في"عمًؿ (،ح265.ككقعى
بصكاب.289 "الٌزبيرٌم"،كليسى  :"الٌزبيًدٌم"،بدؿى
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ًكيع،الترمذم  في"المسنىد"عفكى أبىاىىاًشـ.كركاهأحمدي عفمىنصكر،كالالبىغًكم  ،عٍفإسرائيؿى
في"التاريًخالكبير"مفطريًؽمؤٌمؿ،(1)مرفكعنا،سىعيدعفأىبي،عفرىجؿو عف،كركاهالبخارم 
أبيىاشـ،سفياف إ،عف ًريىاحعيؿىاسمعف ؿ،بًف رىجي أىًبيسىًعيد،عٍف (2)يرفعو"عىف كركاه،

في"الكبرل" في"الٌدعاء"،(3)الٌنسائي  عف،يافعفسيف،مفطريًؽميعاكيىةىبفًىشاـ،(4)كالطبراًني 
بفًرياح،عفًريىاحبو،أىبيىىاًشـ بىاحعفكعندىالنسائٌي:"قاؿ،كقدسقطىمنوإسماعيؿي قىاؿ،رى كى

"-صمىالليعميوكسٌمـ-انٌيفي"أخبلًؽالٌنبٌييىصبىيًخاألى".كركاهأبكالش ًريىاحوعف:أيخرلةنمر
الد بفأبيخى .(5)عفأبيسعيد،دةابًفأخًتأبيسعيدعفًريىاحبفعىبي،مفطريًؽإسماعيؿى

امفطريًؽقىًبيصةبفعيقبة عفإسماعيؿ،عفأبيىاًشـ،عفسفياف،كركاهأبكالشيًخأيضن
أىبيشىٍيبىةىفي"الميصٌنؼ"،(6)كلـيذكركافيوًرياح،يرفعو،عفأبيسعيد،بفًرياح كركاهابفي

(7)،
وفي"الس نف" مىاجى ابفي كعنو
األىحمىرع(8) اًلد اج،فأىبيخى ٍبيدىة،عفحج  عف،عفًريىاحبفعى

ألًبيسىًعيد في"الجاًمع". عفأًبيسعيد،مكلىىن ،مفطريًؽحٍفًصبفًغيىاث،(9)كركاهالترمذم 
الداألىحمىرمعنا اجبفأرطأةى،كأًبيخى ٍفص:عفابًفأخيأبي،عفًرياح،كبلىماعفحج  حى قاؿى

أبيشيبةىك،سىعيد ابًف الداألحمىركقكًلوعندى أبكخى مىاجو،قاؿى )ابفأخيأبي،كابًف ككبلىما
ا،سعيد أيضن .(10)كمكلىأبيسعيد(عفأبيسىعيد.كمفطريًؽحفًصبفًغياثركاهالبخارم 

اجبفأىٍرطىأة مىيدمفطريًؽحج  بفحي ًبيدة،كركاهعبدي عف،عفرىجؿ،عفًريىاحبفعى
الخدرمٌ(11)أًبيسىعيد عفأبيسعيدو الحديثى ىؤالءركىكا كؿ  .، إلىالنبيٍّ صمىاللي–مرفكعنا
بمفًظو.،-عميوكسم ـ

                                                           

 .11935(،ح18/420أحمد،المسند)((1
 (.1/353ارم،التاريخالكبير)البخ((2
 .10047(،ح9/116النسائي،السنفالكبرل)((3
 .898(،ح1217الطبراني،الدعاء)ص:((4
 .689(،ح3/375،كآدابو)-صمىالليعميوكسٌمـ–أبكالشٌيخاألصبىياني،أخبلؽالٌنبٌي((5
 .690(،ح3/375)المرجعالسابؽ((6
.24992(،ح404-12/403المصٌنؼ)((7
ماييقاؿإذافىرىغىمفالٌطعاـ)ص:(8  .3283(،ح553(ابفماجو،السنف،كتاباألطًعمة،بابي
إذا (الترمذم،الجامعالكبير،أبكابالٌدعكات،(9  .3457(،ح5/451فىرىغىمفالٌطعاـ) بابمايقكؿي

 (.1/354(البخارم،التاريخالكبير)(10
عيًف"عبيدة"،905(،ح2/86د،المنتىخىبمفميسنده)(عىٍبدبفحيمىي(11 ،كقدجاءىضبطي"رياحبفعىبيدة"بضٍـّ

بجيالًةإسماعيؿبفرياح،كأبيو.! المحقؽالشيخمصطفىالعدكمقاؿى بفتًحيا،ككذافإف  كالصكابي
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وقد روَي الحديُث مف طرٍؽ أخرى موقوًفا: 

في"الكبرل"مفطريًؽىيشىٍيـ أبيشيبةىفي"المصن ؼ"مفطريًؽ،(1)فركاهالنسائي  كابفي
اعفعبًدالًلبفإدًريس(2)يؿمحٌمدبففيضى يؿ،ثبلثتييـ)ىيشيـ،(3).كركاهأيضن ،كمحم دبففيضى

مىًميٌ الس  الٌرحمًف عبًد بف يف عفحيصى ركىكه إدًريس( بف الًل عف،كعبد قاؿ: ىيشىيـ فيركايًة
بفإدريس يؿقاؿ:عفإسماعيؿبف،عفأبيسعيد،(4)إسماعيؿى أبيكفيركايًةمحمًدبففيضى

بفأبيسعيد،عفأبيو،سعيد قاؿ:عفإسماعيؿى أبك،كفيركايًةعبًدالًلبفإدريسى قاؿكافى
الحديث،سعيدالخدرمٌ .(5)كيذكركفى

                                                           

الناقميف(1 اختبلًؼ ذكري المبف، شربى إذا يقكؿي ما الكبرل، السنف الٌنسائي، ذلؾ( في فيو أبيسعيدو لخبًر
 .10049(،حديث9/116)

اسموفي"الشمائؿالمحمدٌية")ص:(2  (إلى"محٌمدبفالفضؿ".158(تصٌحؼى
،24995(،حديث406-12/405فيالتسميًةعمىالطعاـ)(ابفابيشىيبىة،المصن ؼ،كتاباألطعمة،(3

إذا24996ك  .30179(،ح15/287فرغىمفطعاًمو).ككتابالدعاء،مايدعكبوالرجؿي
في"تيذيًبالكماؿ"(4 بفأًبيإدًريس.فىقاؿى إسماعيؿى (كقعفي"المطبكع":"إسماعيؿبفإدريس،كسٌماهالمزم 

الٌطعاـ.كعىنو:424(،ترجمة3/41) دًرٌم:فيالقكًؿبعدى بفأىبيإدًريس.عٍف:أًبيسًعيدالخي :"ًإسماعيؿي
بف يفي عفحيصى يف، حيصى عف : كقيؿى يف، حيصى عف ىيشىيـ، عف ميًطيع، بف الم ًو عىبدي قالىو الر حمف، عبًد

مىنسكب،عىفأبيسىًعيد.  ًإسماًعيؿغيرى
أبي(5 بف سماعيؿى كا  : قمتي ) غيرى سماعيؿي كا  فيبلف، بف إسماعيؿي ككذا إدًريس، أىبي بف سماعيؿي كا  سعيد،

نفسيوإسماعي ىيكى أبيحاتـمرتيفكماقٌدمت،منسكب،ىيكى ًبيدةىالس ممٌي،الذمترجمىوابفي بفًرياحبفعى ؿي
فيو: فقاؿى ترجمتو عاكدى ثـٌ ىك"، أدرممىف "ال فقاؿ: أباه، عنو كسئؿى فبلف، بف إسماعيؿى مرةن كسٌماه

فإسماعيؿبففبلف،"إسماعيؿبفًرياحبفعىبيدة".كىكالذميركمعنوأبكىاشـالٌرمانٌي،كمرةنيقكؿع
بفًرياحبفعىبيدة،عفأبيو،أكغيرهعف عفرجؿ،عفأبيسعيدمرفكعنا،كمرةنيقكؿ:عفإسماعيؿى

ا،كيقكؿعفإسماعيؿ يفبفعبًدالٌرحمفأيضن ا،كىكاٌلذميركمعنوحيصى اأيضن كال–أبيسىعيد،مرفكعن
-يىنسٍبو الخدرٌم في–رضياللعنو–،عفأبيسعيد أبيحاتـ ابًف عميوكبلـي دؿ  ذلؾى كؿ  مكقكفنا.

في"التقريب")ص: لمحافًظابًفحجرى ميـ  كبلـو (،ترجمة106مكضعيترجمًةإسماعيؿ،كىناينبغينقؿي
البًف423 ترجـى مفالثالثًةس"،ثـ  قاؿ:"إسمىاعيؿبفأىبيإدًريسأظٌنوبفًريىاحاآلتي،مجيكؿه ،حيفى
ًريا )ص: "التقريب" في 107ح، ترجمة كالتحتانٌية،444(، أكٌلو، بكسًر ًريىاح، بف "إسمىاعيؿ فقاؿ: ،

بفأبيسعيد،فمعٌمو كأماقكليـسعيدي أٌنيماكاحده يؤكدي ابًفحجرى مفالثٌالثةس"،فقكؿي الٌسمىًمٌي.مجيكؿه
فإٌني بالتفريًؽ، إٌنولكقمنا ثـ  نٌساخ،أكتحريؼ. اسموإسماعيؿبفأبيسعيد،أخطاءي أحدنا كجدتي ما

إسماعيؿبفأبي أٌما ىناؾإسماعيؿبفأبيسعيد،غيره. إٌنما درٌم، أٌنوركلعفأبيسعيدالخي كذكرى
رياحكاحدنا.قاؿ بأٌنو،كابفي ابًفحجرى قكؿي ترجمكهقالكا"الييعرؼ"،كتارةن"مجيكؿ"،فجاءى إدريسفالذيفى
= 
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والرّاجح فيو: ،خامًسا: بياُف االختالِؼ في الحديث

 وأقوُؿ ابتداًء إفَّ ِلَيذا الحديِث ثالُث ِعمؿ: 

:جيالةي .احيىبفرًإسماعيؿىأكالن

فيو.،الشؾ  ثانينا: الحاصؿي كاالضطرابي

عفأبيسعيد.،فمرةنيقكلكف:إسماعيؿبفرياح-

عفأبيسعيد.،كمرة:إسماعيؿغيرمنسكبو-
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصن ًؼابًفأبيشىيبىةى)الشيخمحٌمدعكٌ :24995،24996(،حاشيةحديث406-12/405امةمحقؽي
االسـإالإسماعيؿابفأبيسعيد بيذا مفالركاة أحدنا نظر،كلـأرى "إسماعيؿبفأبيسعيد،فيىذا

البخارٌم ىذا".588،)2(،كابفأبيحاتـ1130،)1مكلىالمىٍيرم،المترجـعندى قاؿ: (،كىكغيري ثـ 
يؿ) بفعبدالرحمف،112"لفظيالمطبكًعمف"كتابالدعاء"البففيضى يفي يؿ،حٌدثناحيصى فيضى (:"حٌدثناابفي

فياألصًؿ:عف إلىأف  المعمٍّؽي كنٌبو "... أبكسعيد كافى : قاؿى الخدرٌم، ،عفأىبيسىًعيد عفإسماعيؿى
ابًفأبيسىًعيد،كأن وتحٌرؼ،لكفٍ صحةىماإسماعيؿى مىٍفىكإسماعيؿ؟.كقكؿالميصنًٍّؼ"عفأبيو"يفيدي

مصن ًؼابًفأبيشيبة–فيالٌنسًخىنا فيركايةالنسائي:-يعنينسخى ركايةى،كسمٍّيى لكٍفىؿىكصحيحه
:فيركايتيابًفأبيشىٍيبىةفي"الميصٌنؼ"،مرةنيقكؿعإسماعيؿبفأبيإدريس".انتيىكبلميو ف.قمتي

يؿ أبكسعيد.كمرةنإسماعيؿبفأبيسعيد،عفأبيو،كفيركايًةابًففيضى -إسماعيؿبفأبيسعيد،كافى
إليياالشيخعكامة :-التيأشارى أبكسعيد.كىناأمكره ،يقكؿ:إسماعيؿبفأبيسعيدالخدرٌم،كافى

الخدرٌم- كاحدنا-رضيالليعنو–راكمالحديًثىكأبكسعيدو .قكالن
بناءن- إسماعيؿبفأبيسعيد،أكإسماعيؿبفأبيسعيدالخيدرٌم،ليستبصكاب، الركاياتالتيجاءفييا

بفًريىاح،الابفأبيسعيد،كزيادةيالكىىـقكليـ:" الراكمعفأبيسعيد،ىكإسماعيؿي عمىماتقٌدـمفأف 
ىك"إسماعيؿبفأبيسعيدالخدرٌم"،أك"إسماعيؿبفأبيسعي إسماعيؿى دعفأبيو"،فإٌنيـبذايجعمكفى

 فيياألبيسعيدو إلىالمكاضًعالتيترجـى إٌنيقدعمدتي البتةى،ثـ  بصكابو الخدرٌم،كليسى أبيسعيدو ابفي
الليعنو–الخػػػػػػػػػػػػػدرٌم أجٍد!،إٌنم-رضيى ـٍ اسموإسماعيؿفم احتىأقطعىالشٌؾباليقيف،كألرلىؿلوابفه

في"الطبقات") سعدو ابفي الخدرٌم5/351قاؿى الًل،كحمزىة،-رضيالليعنو–(:"مفكلًدأبيسعيدو :عبدي
ىؤالء غيرى الٌرحمف"،كلـأجٍدأحدناذكرى بحًثي–كسىعيد،كعبدي مزدكج-حد  لعٌمومف-،فيتبٌيفبذاأٌنوكىـه

نقموكاحدهعفكاحد -الٌنساًخ،أكتحريؼه بفأىبيسىعيد،حيفى ٌنماىكابفًريىاح–سمكهإسماعيؿى ،أك-كا 
الصحابٌيأبيسعيد قالكا"الخدرٌم"،كجعمكهابفى .كلعٌميـصٌحفكاإسماعيؿ"عف"-رضيالليعنو–حيفى

أبيسعيد،فصٌحفكىاإلى"ابًف"أبيسىعيد.
أحدن- فيقكًؿالشيخمحمدعك امةالمتقًدـ:"كلـأرى إف  إالإسماعيؿبفأبيسعيدثـ  بيذااالسـً امفالركاًة

 البخارم، كينظر: غيرالذمذكره. االسـً بيذا فيالركاًة ىناؾى فإف  نظر؛ التاريخالكبيرمكلىالمىٍيرم"
 (.2/129(،)2/169(،ابفحجر،لسافالميزاف)1/359)
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عفأبيسعيد.،كمرةن:إسماعيؿبففبلف-

أكغيريهعفأبيسعيد.،ًريىاحبفعىًبيدىة،كمرةن:بالشؾ-

يد.عفأبيسع،كمرةن:ًريىاح-
أخًتأبيسعيد- ًبيدىةابفي عفأبيسعيد.،كمرةن:رياحبفعى
عفأبيسعيد.،كمرةن:رجؿ-
أىخيأبيسعيد- عفأبيسعيد.،كمرةن:ابفي
ألبيسعيد- عفأبيسعيد.،كمرةن:مكلىن
بفأبيسعيد- عفأبيسعيد.،كمرةن:إسماعيؿي
ٍدرمٌ- فأبيسعيد.ع،كمرةن:إسماعيؿبفأبيسعيدالخي
بفإدريس- عفأبيسعيد.،كمرةن:إسماعيؿي

فيرفًعو قًفو،ثالثنا:اختبلؼه كى ايىمي:،كى كمى ذلؾى كؿ   كأبيٍّفي
 واخُتِمَؼ عنو: ،ىذا الحديُث َرواه سفياُف الثوريّْ  .1
بفًريىاح،عٍفأىبيوأكغىي - ًكيععنو،عفأبيىىاًشـالر م انٌي،عفإسماعيؿى ًره،عفأبيفركاهكى

كلعٍفأبىيو، لجيالًةإسماعيؿبفرياح،كلمشًؾفيوأىرى سىعيدالخدًرٌم،يرفعيو،كىذاإسنادهضعيؼه
ًعيؼ" :"ضى األلباني  الشيخي  .(1)أـعٍفغيًره،ككذافإٌنومضطًرب،كقاؿى

بفًريىاح،عفأبيسعي - كركاهقىًبيصةيبفعيقبىةعنو،عفأبيىىاشـ،عفإسماعيؿى رضيالل–دو
سماعيؿإٌنمايركمعنو.كقىًبيصةي-عنو حديثًفيالٌإثقةه،يرفعو.كأسقطمفاإلسناًدًرياح،كا 
 .(2)ٌم"كالقىبذلؾىليسىمٌالثكرً

ًريىاحعيؿىاسمعفإ،عفأبيىاشـ،عنو،كركاهمؤم ؿ - ؿ،بًف يرفعو.عىفأىًبيسىًعيد،عٍفرىجي
 ـ.كفييـمبيى،كأسقطىمنوًرياح

َبيِريّ  -  واخُتمَؼ َعَميو. ،وَرواه عنو الزُّ

فيخطىءيييقدٍوأنٌإالٌبتثىثقةه.الككفيٌ،يربىالزٌبفاللًعبدًبفدمحمٌ،مٌبيرًالز دأحمىأبك"ك

                                                           

محققكا"مسندً.3850(،ح961(أبكداكد،الٌسنف)ص:(1 (:17/375أحمد"الشيخاألرنؤكط،كغيره)كقاؿى
بصكاب،كتقدـالكبلـيفيككًنوثقةن!. :ليسى ًبيدىة:كىكالٌسممٌيالككفٌي،فيوجيالة".قمتي "ًريىاحبفعى

.722،ترجمة(7/126(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
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 .(1)"مٌالثكرًحديثً

فعفالٌزبىيًرٌم،عنو،عفأبيىىاًشـ- بفغىٍيبلى مىنسكب–فركلمحمكدي ،عفإسمىاعي-غيرى ؿى
الطريؽ: إيراًدهىذا عقبى البغكم  ابفًرياح،عفًرياحبفعىبيدىة،عفأىبيسىًعيد،يرفىعيو.كقاؿى

مينقًطع" يىاحيىرًكمعفأىبيو،كىذاالحديثي بفرى سماعيؿي "كا 
.ككذافمحمكديبفغىيبلفيركمعف(2)

 الٌزبيرٌمأبيأحمد.

بىاًطٌي،عف- بفكىثير،عفأبيكركاهأحمديبفسىًعيدالرٍّ الٌزبىيًرٌم،عنو،عفأىبيىىاًشـإسماعيؿى
ًبيدةى،عفأبيسىعيد،يرفعو. بفًريىاح،عفًريىاحبفعى اًنٌي،عفإسماعيؿى ىىاشـالر مى

سماعيؿبفًرياحمجيكؿ،كىذاإسنادهمضطرب. كا 

،رةنأخرل:عفًريىاحكقاؿم،عفربىاح،عفأبيىىاًشـ،عفسفياف،كركاهمعاكيةيبفًىشاـ -
ا.مرفكعن،عفأبيسعيد

إسماعيؿي- أبيخالدكركاه أختأبيسعيد،بف ابف رياحبفعىبيدة أبيسعيد،عف ،عف
مرفكعنا.

اُج بف َأرَطأة2  واختمَؼ عنو: ،. ورواه حجَّ

ًبيدىة،فركاهعنويزيديبفىىاركف- ا.مرفكعن،عفأىبيسىًعيد،عفرىجؿ،عفًريىاحبفعى

منقطعه ضعيؼه إسناده ،كىذا أرطىاة بف حٌجاجى فإف  ككذا مبيمنا. فيو الخطأًكثيريصدكؽهألف 
.(3)كقدعنعىف،مفالمرتبًةالرابعةً،كالتدليس

الداألىحمىر- ًبيدىة،كركاهعنوأبكخى ألىًبيسىًعيد،عفًريىاحبفعى ،عفأًبيسىعيد،عفمكلىن
مرفكعنا.

                                                           

.6017(،ترجمة487(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(1
بعضيـمفبعض،لكٍف2829(،ح11/278م،شرحالسٌنة)البغك((2 قدسمعى اإلسناًد .أقكؿ:كركاةيىذا

العمماًءكابًف بعضى أف  منسكب،فيكميبيىـ،ذلؾى بانقطاعوألٌففيوأبىاىاشـغيرى قاؿى البغكم  ـى لعٌؿاإلما
يتعٌيف،كعميوفقدح ـٍ فيالمبيىـمىٍفسٌميكل يدخؿي مثبلن حجرى فيومبيمنا،معىأف  بانقطاًعاإلسناًدألف  كـى

ٍفلـيتعٌيففيركايًةالبغكٌمفقدتعٌيففيركايًةغيره،كىكثقةهكماتقٌدـ!.كينظر:محٌمدعمر أباىاشـكا 
(.24-23بازمكؿ،تحريرالمنقكؿفيالراكمالمجيكؿ)ص:

(.49،ابفحجر،طبقاتالمدلسيف)ص:1119(،ترجمة152ينظر:ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((3
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سنادهضعيؼه اكا  كمكلىىأبيسىًعيدمجيكؿ.،حٌجاجمدٌلس،أيضن
بفًغيىاث- مرفكعنا.،عفأبيسىًعيد،عفابًفأًخيأىبيسىًعيد،عفًريىاح،كركاهعنوحفصي

أخيأبيسىًعيدمجيكؿ. ا.كابفي أيضن سنادهضعيؼه كا 
.  وَرواه َوِكيع مف أوجٍو مختمفة:3
:عفإسرائيؿى- مرفكعنا.،عفأبيسعيد،عفرجؿو،عفمىنصكر،فمرةنقاؿى

ا.،كفياإلسناًدمبيـهفيكضعيؼه كالضطراًبوأيضن
اًنيٌ،كثانيةنقاؿ:عفالثكًرمٌ- بفًريىاح،عفأىبيىاًشـالر مى عفأبي،عفأىبيو،عفإسماعيؿى

مرفكعنا.،سىعيد
 وروي الحديُث مف أوجٍو موقوًفا:  -
يؿ- الًلبفإدريسك،فركاهمحم ديبففيضى ٍيف،عبدي بفأبيسىعيد،عفحيصى عف،عفإسماعيؿى

أبيسعيد.
سماعيؿبفأبيسعيديقاؿفيوالكبلـالذمتقدـكذكرتو رياح،كا  فيوأٌنوابفي كىك،كالصكابي

مجيكؿ.
ٍيف،كركاهىيشىٍيـ- بفًإدًريس،عفحيصى عفأبيسعيد.،عفإسماعيؿى

إدريسييقا بف سماعيؿ كذكرتيوكا  تٌقدـى اٌلذم الكبلـي ًفيو ًريىاح،ؿ ابفي أٌنو فيو كىك،كالصكابي
مجيكؿ.

تقٌدـ كما مضطربه الحديثى ىذا فإف  كبالجممًة كثيرنا،أقكؿ: ركاًتو عمى فيو لىو،اختمؼى لكٍف
شكاىديقٍدتيقٌكيو:

ميٌكعندىابًفأبيشىي ،(2)كأىنىس،(1)ففيالٌصًحيحيفعفأبيأيمىامىة- ػػػػػػػػػكعن،(3)بىةىعٍفعى دىالبٌزارى

                                                           

إذافىرىغىمفطعاًمو)ص:(1 ايقكؿي  .5458،5459(ح674(البخارم،الصحيح،كتاباألطعمة،بابمى
2 كأخًذ( الن كـً عندى يقكؿي ما باب )الٌدعكات(، كاالستغفار كالت كبًة كالد عاء الذٍّكًر كتاب الصحيح، مسًمـ، )

ع،)  .6788(،حديث1333ص:المىٍضجى
كما30180(،ح15/288،)24997(،حديث12/406(ابفأبيشىيبىة،المصٌنؼ)(3 صحيحه .كالحديثي

أبكحاتـالرازٌم،ينظر:عمؿالحديث)  ،2075(،مسألة5/402،)1492(،مسألة4/370نص 
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عىٍكؼ بف الٌرحمًف عبًد عيمىرى. (1)عف ابًف عف أحمدى كعندى
(2)، عٍنيـ–كغيًرىـ اللي رضيى

 .-أىجمىًعيف
 

 الحديث السادس:

أبيحاتـفيترجمة: ابفي  بيّ النّ  عف وىرَ  .طابِ سَ  بف حمفِ الرّ  عبدِ  والدُ  ،(3)يّ حِ مَ الجُ  طابِ سَ " قاؿى
 أعظـُ  يافإنَّ  يبِ  وُ صيبتَ مُ  كرْ ذْ ميَ فَ  يبةٍ صِ مُ بِ  يبَ صِ أُ  فْ مَ ": قاؿ وأنَّ  -ـوسمّ  عميو اللُ  ىصمّ -
 ،طابِ سَ  ابفِ  عف ،دثَ رْ مَ  بف ةَ مَ قَ مْ عَ  عف ،يزيدَ  بفُ  مروعَ  ةَ دَ رْ بُ  أبو الحديثَ  ىذا روى ".ائبِ صَ المَ 
 في افِ الوحدَ  كتابِ  في أبي الحديثَ  ىذا خرجَ أو  .-وسمـَ  عميو اللُ  ىصمّ - النبيّْ  عف ،أبيو عف

 قاؿَ  :قاؿَ  ،طابِ سَ  ابفِ  عف ،دثَ رْ مَ  بف مقمةَ عَ  عف ،الثوريُّ  سفيافُ  روى ،يّ حِ مَ الجُ  ابطِ سَ  ترجمةِ 
 .(4)"طابِ سَ  ابفِ  والدُ  يوفِ  ليَس : -ـوسمّ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ - النبيُّ 

 أواًل: نصُّ الحديث.

،ال َيْحَيى نا يٌَّف،ُمطَ  َحدََّثَناقاَؿ ابُف َقاِنع: " ،ال ُبْرَدةَ  َأُبو نا ِحمَّاِنيُّ  َعفِ  َمْرَثٍد، ْبفِ  َعْمَقَمةَ  َعفْ  ِكْنِديُّ
 ِبُمِصيَبةٍ  ُأِصيبَ  َمفْ ": -َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  اللُ  َصمَّى- المَّوِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  َأِبيوِ  َعفْ  َساِبٍط، اْبفِ 

 .(5)"َمَصاِئبِ ال َأْعَظـُ  اَفِإنَّيَ  ِبي ُمِصيَبَتوُ  َفْمَيْذُكرْ 

 

 
                                                           

النع3/255(البٌزار،المسند)(1 البٌزار:"كىذاالحديثي مميوييركلبيذاالمفًظعفعبًدالٌرحمًفبفعىكؼ،(.كقاؿى
الييثمٌيفي"مجمًعالٌزكىائد") مفركايًةمحٌمدبف5/29إالمفىذاالكجوبيذااإلسناًد".قاؿى (:"ركاهالبٌزاري

ي ـٍ مىمةىل ،كأبكسى ييسـ  ـٍ ول أىبيلىيمىسىٌيءيالًحفظ،كشيخي  سمٍعمفأىبيو".أبيلىيمىعفبعًضأىًؿمكة.كابفي
5938(،حديث10/190(أحمد،المسند)(2 ًحيح.كينظرفيشكاىًدىذاالحديًثكالكبلـً سناديالحديًثصى .كا 

( الشافعٌي بفعبٌلفالٌصٌديقٌي لمحٌمد الٌنكاكٌية: عمىاألذكاًر الفتكحاتالٌربانٌية : مفٌصبلن (،5/221عميو
 (.5/29ككذا:الييثمي،مىجمعالٌزكائد)

السمعاني،(3 مىح". إلىبىنيجي الٌنسبةي ىذه الميممىة، الحاءي كفيآخًرىا الًميـ، كفىتح ، الجيـً بضٍـّ مىًحٌي: "الجي )
 (.2/85األنساب)

 .1395 (،4/320(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
 (.1/323ابفقانع،معجـالصحابة)((5
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 ثانًيا: الحكـُ عمى رجاِؿ اإلسناد.

أبيحاتـ:"ف،الكيكًفيٌي طىبميالمعركؼي،يٌمًالحضرىبفسميمافىاللًعبدًدبفيمحم " - ابفي كتبى.قاؿى
بفادمحم ،عفالٌدارقطنيٌفًسىأباالحى:سألتيي يمًالس قاؿى،(1)"دكؽصىكىك،وحديثًبعضًبًإلينا

"(2)"ؿبىجىفقاؿ:ثقةه،ف،مطي سميمافى الذىبٌي:"مطٌيفكثٌقوالناسي :كخبلصةالقكًؿ(3)،كقاؿى ،قمتي
. ٍمعو  فيوأٌنوثقةهبتكثيًؽجى

انيم الحً،المعجمةكسككفً،المكحدةًبفتحً:يفمًشٍبىبفحمفالرٌعبدًبفيدمًالحىعبدًبفحيىيى" -
التاسعةًصغارًمف.الحديثًبسرقةًكهيميات يـأن إالحافظه.الككفيٌ،الميـًديدًكتش،مةًالميمىبكسرً
 .(4)"ـكعشريفىثمافوسنةىماتى

 .(5)"ؽالثامنةمفضعيؼه.يميٌالتمًزيديىبفعمرك"أبكبيٍردىةالًكٍنًدٌم، -

مىٍرثىد - ٍمقىمىةبفي ،بفتحً ،"عى ثقةهالككفٌي،الحارثًأبكحضرًمٌي،الميثمثة،بعدىاالراء،كسككفًالميـً
 .(6)ع"السادسةمف

فيػػػػػػػػباكيقاؿ.يححًػػػػالصٌكىكطابًسىبفاللًعبدًبفياكيقاؿ،طابًسىبفحمفًالرٌعبدي"ابفسىاًبط، -
انيىثمىسنةىماتى،الثالثةًمف،اؿاإلرسىكثيريثقةه،يٌكٌالمىيٌحًمىالجيحمفًالرٌعبدًبفاللًعبدً
 .(7)"4ـعشرةى

عبًدالبٌرفي"االستيعىاب":قاؿأىبيكعيمىر مفكبارً،طابًالم ًوبفسىالر حمًفبفعىبدًىكعبدي"بفي
بدالم ًوبفسىيجكنظرىرىجيعنويابفيثىيـ.حد ائًعيفكفقيىالتابً ةًحابىًفيالص طمذككرهابًاؤه،كأبكهعى

كؼالص يشحًفيقرىمىمفبنيجي  .(8)"سبالن ،مشيكريحبةً،مىعري

                                                           

 .1618رجمة(،ت7/298)مرجعسبؽذكرهابفأبيحاتـ،((1
.2(،ترجمة72الٌسيمي،سؤاالتولمدارقطنٌي)ص:((2
(.3/607الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((3
 .7591(،ترجمة593(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(4
 .5140(،ترجمة428)ص:المرجعالسابؽ((5
 .4682(،ترجمة397)ص:المرجعالسابؽ((6
 .386مة(،ترج340)ص:المرجعالسابؽ((7
 (.3/914(ابفعبدالبٌر،االستيعاب)(8
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بىٍكىبفركمٍعىبف(1)ةضىيٍمىحيأىًبيبفطابًسىبفاللًعبدي"كأبكه: -
يٌرشًالقيحىمىجيبفةىافىذىحيبف(2)

مىًحيٌ عبدالر حمًفبفسىفٍمىوعىبدالر حمًف،كىركلعنويابني.كيٌمى،اٍلجي ه.وًإلىىجدٍّطنسبىابًقىاؿى
ايأتًالتابًط،مفكبارًابًالم ًوبفسىالر حمًفبفعىبدًماىكعىبدينٌكا  طسابًهاٍبفييذكريعيف،أكثرمى

كػػػػػػػػػػػػػ،كأىبيئنايأيوشىرىفغيرًوأكمًأيًرىطإذاركلعنويمفٍابًالر حمًفبفسىنسكب،أكعىبديمىغيرى
بدً . (3)..."الم ًولويصحبةهعى حب اففي"الثٌقات":كقاؿى أبك،كيٌالمٌيٌحًمىالجيطابًسىبفاللًعبدي" ابفي
 .(4)"ةحبىصيولى.حمفًالرٌعبدً

 ثالثًا: الحكـ عمى اإلسناِد.

": اليىيثًمي  عيؼ.قاؿى فيوأبكبيٍردىةىالكٍنًدٌمضى ؛ألف  الحديًثضعيؼه ةىدىرٍبيأبككفيوإسنادي
"هغيريفوع كضىاف،حب فيابوقىكثٌزيد،يىبفركمٍعى

فىًفيو(5) الًحم انيميدًالحىعبدًبفحيىيى،ككذلؾى
عمى ًفيو "اختمؼى كزاد: سندىه، "اإلصابًة" في حجرى ابفي حس فى كقد الحديث، بسرقًة متيـه

مقىمىة" عى
الًةالٌراغًبالميتمًني"فقاؿ:"(6) كاضحهاىؿهتسكىك،كتعٌقبىوسميـبفعيداليبلًلٌيفي"عيجى

-اللرحمو-منو "ةحابىالص أسماءًتجريدً"فيىبيٌالذٌاإلماـًقكؿيمنوكأحسفي، صح يىكال":
:"(7)"ىذا األلباني  الشيخي .(8)"ـأعمىكاللي،صحيحهبشكاىًدهفالحديثيكبالجممةً،لكٍفقاؿى

 

 
                                                           

(.10/275(كينظرفيضبًطيا:الزبيدم،تاجالعىركس)(1
2 )( المعجـ البىغكم، في: جاء )4/20( الغىابة أسد األثير، كابف الكماؿ3/252(، تيذيب كالمزم، ،)

ابىة1/202(،ك"تيذيبو":"أيىيب"،كفي:الذىبي،تجريًدأسماًءالصحابة")17/123) (،كابفحجر،اإًلصى
(كمافي"االستيعاب":"كىٍىب".6/93)

 ،نفسالصفحة.مرجعسبؽذكره(ابفعبدالبٌر،(3
 (.3/234(ابفحٌباف،الثقات)(4
(.3/2(الييثمي،مجمعالزكائد)(5
(.4/96(ابفحجر،اإلصابة)(6
كتابً((7 تخريًج في المتمىٌني الراغب عجالة )الًيبللي، الٌسنٍّي البًف كالميمة" اليكـً كعبارة2/660"عمًؿ .)

،قاؿفيترجمًةسىابط:"كالديعبًدالٌرحمف،ركل2108(،ترجمة1/202الٌذىبٌياٌلتينقمىيىاعف"التجريد")
ىذا.! ًبمصيبةوفميذكيٍرميصيبىتىوًبي"،كاليىصح  ٍفأيًصيبى "مى عنوابنيوحديثى

(.3/98،سمسمةاألحاديثالصحيحة)(ينظر:األلباني(8
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 رابًعا: تخريُج الحديث.

ٍخمىد بفمى ٍرًدمٌ،ركاهبقيي شىاًىيف،كالبىاكى في"اإلصابة"كمى،كابفي حجرى عنيـابفي اذكرى
(1)،

ابة،(2)كأخرجوالبغكم  المٌصحى يًيمى قىاًنعىفيمعجمى كابفي
كأخرجوأبك،(4)كالطبراًنٌيفي"الكبير"،(3)

حابة" الص  في"شعًباإًليمىاف"،(5)نيعىيـفي"معرفًة كالبييقي 
بيٍردىةىكم يـركىكهمفطريًؽأبي،(6)

ٍمقىمىةىبفمىٍرثىد،عٍمركبفيىًزيدالٌتًميًميٌ بمثًمو.،ًبومكصكالن،عفعى

الميبارؾً ابًف عمى "الز ىد" في زياداًتو في حم اد بف نيعيـ كركاه
في،(7) الرزاؽ كعبدي

مقىمىةىعفٍ،الثكًرمٌسفيافعف(8)"المصن ؼ" ،اًبطسبفالر حمفًعىبدًعفٍمىٍرثىد،بفعى ـٍ فمى مرسبلن
ٌمى-الم ورسكؿىيا:اؿى"ق،كفيمتًنوزيادة،يذكٍرأباه ـىعميوالليصى ٌنةًأىًفي:-كسٌم فإنٍّيخيؿهالجى

؟أيحب  يؿى ٌنةىالم ويشاءىإفٍالم ويييدًخمؾى":قاؿىالخى اءىحمرىياقيكتىةوًمففىرىسناتىركبىأفٍتىشاءيفبلىالجى
ن ةوأمٍّيفًبؾىيىطيري "فىعمتىًإال ًشٍئتىجى

 والراجُح فيو. ،خامًسا: بياُف االختالِؼ في الحديث

ٍمقىمةىبفمىٍرثىدىذا عنو:-كىكًثقىة–الحديثركاهعى  كاختمؼى
كاهأبكبيٍردىةىعمركبفيىزيدالٌتًميًمٌي - عيؼ–فرى عف،عفعبًدالرحمًفبفسىاًبط،عنو،-كىكضى

.،-صمىالليعميوكسٌمـ–ٌنبٌيعفال،أىبيو  مكصكالن

-  الثكرم  كاهعنو،-كىكثقةه–كخالىفوسفيافي صٌمىاللي–عفالٌنبي،عفعبًدالٌرحمًفبًفسىاًبط،فىرى
لـيذكٍرفيوأباه.،-عمىيوكسمـ  مرسبلن

،عفأبيو،فمرةنييركلعفابًفسىاًبط كعمةالحديًثىياإلرساؿ: ٌمىالليص–عفالٌنبيٍّ
.كأخرلعفابًفسىاًبط-عمىيوكسٌمـ ،مكصكالن .كاٌلذم-صٌمىالليعميوكسٌمـ–عفالنبيٍّ مرسبلن

                                                           

 (.4/96)(ابفحجر،اإلصابة(1
 (.4/20(البغكم،معجـالصحابة)(2
 (.1/323(ابفقانع،معجـالصحابة)(3
  (.7/199(االطبراني،لمعجـالكبير)(4
(.3/1440(أبكنيعيـ،معرفةالصحابة)(5
 (.12/424(البييقي،شعىباإليماف)(6
 (.2/77حٌماد،الٌزىد)(نيعيـبف(7
 .6700(،حديث3/564(الٌصنعاني،المصن ؼ)(8
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اللبفسابط بفعبًد الٌرحمًف عبدي ىك ثقةن،ييرسميو فكافى كا  ،كىك اإلرساًؿ كثيري كما–لكن و
كالصحبةيألىبيوعبًداللبًفسىاًبط(1)تقدـ جازمنافأخرجىكذا،.كالحديثي البغكم  فيالحديثىقاؿى

قاؿ:"بفالم وعبدًترجمة ـ  ـيسابط.ث لمركايًةالمكصكلًة(2)"ركلغيرهكالأعم –.كعميوفالحكـي
فيوأبكبيٍردىةعٍمركبفيىًزيد فكافى رجالييا–عمىالركايةالمرسمًة،-كىكضعيؼ،كا  فكافى كا 

ا-ثقات مفجعؿى أخطأى كقد . لسابًط الرحمف–لحديثى عبًد جد  مجمعكالييثميفي"-كىك
المتمنيالراغبعجالةكسميـبفعيداليبلليفي"،(4)"القديرفيض كالمنىاًكٌمفي"،(3)"الزكائد
،(5)"يٌنٌالسٌالبف"كالميمةاليكـعمؿ"كتابًتخريجفي الذمأكقعيـفيىذاىكظن يـأف  كلعؿ 

تحقيؽذلؾ.!،عبًدالرحمفًسابطىىككالدي كتقدـى

،(7)عىب اسابفًك،(6)"عىاًئشىةىكلمحديًثشكاىدي:عف مرسؿي -،كغيرىـ(8)مىٍكحكؿعفكآخري
.-رضيالليعنيـ



                                                           

1) الًلبفسىاًبطعمىالٌصحيح،قاؿى الٌرحمًفبفعبًد الٌرحمًفبفسىاًبط،كىكعبدي فيالحديًثعبدي (كقدكردى
 الن بيٍّ ًف عى أرسؿ ، "تابعيٌّ كسم ـ-الًمزٌم: عميو اللي تيذيبا-صٌمى المزم، ."( 17/123لكماؿ كقاؿى ،)

ركاياتوميرسمة".الذىبي،تاريخاإلسبلـ) مىًعيفيعٌدأٌفأكثرى ابفي :"كافى :3/272الذىبي  حجرى ابفي (.كقاؿى
عبديالٌرحمًفبف بًدالًلبفسىاًبط،كمفقاؿى مىًعيفيقكؿ:عبديالٌرحمًفبفعى ابفى يثىمةسمعتي أىبيخى ابفي "قاؿى

كم يـفيعبًدالرحمًفسىاًبطفقٍد كاحدو حب اففي"الثقات"،كغيري ،كأبكحاتـ،كابفي أخطىأ،ككذاذكرىهالبخارم 
ثقىة".ينظر:ابفحجر،تيذيبالتيذيب) تابعيٌّ  (.6/180بًفعىبداللكقاؿى

 (.4/20(البغكم،معجـالصحابة)(2
 .3952(،ح3/79(الييثمي،مجمىعالٌزكاًئد)(3
 (.1/286(المناكم،فىيضالقىدير)(4
كىالميمة"البًفالس ٌنٌي)(5 الةالٌراغًبالميتمٌنيفيتخريًجكتاًب"عمًؿاليكـً  (.2/659(الًيبللي،عجى
بًرعمىالمصيبىة)ص:(6 فيالص  جاءى ناًئز،بابما السنف،كتابالجى ابفماجو، 1599(،ح280( .لكف 

ف ألف  ، ضعيؼه بمجمكًعإسناده األلبانٌي: الشيخي كصٌححو ضعيؼ، كىك الٌربىًذٌم، عبيدةى بف مكسى يو
 الطرؽ.

إسنادهضعيؼ،فيوأحمديبفالحيًفبفعبًدالٌصمد.9677(،ح12/424البييقي،شعباإليماف)((7 لكف 
 مىجيكؿ.

السنف)((8 ،كىكمرسىؿ.85،ح(1/222الدارمي، الحديًثصحيحه سنادي أخرللمحديث،كت.كا  نظرشكاىدي
 ة)كالحكـى ًحيحى  (.3/97عمييافي:األلباني،سمسمةاألحاديًثالص 
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:الحديث السابع

أبيحاتـفيترجمًة:" ابفي  يبن مف ،(1)يّ وسِ األَ  ،اريّ ػػػػػػػػػػػػػاألنص يؾتِ عَ  بف اللِ  عبدقاؿى
 يقوؿُ  أبي سمعتُ  .يؾتِ عَ  بف اللِ  عبدِ  بفُ  دُ محمَّ  عنو روى ،يّ ينِ دِ المَ  وؼعَ  بف اويةمعَ  بفِ  الؾمَ 

 عف ،الؾمَ  بف بعْ كَ  بف حمفِ الرّ  عبدِ  عف ،يّْ ىرِ الزُّ  عف ،يُّ يدِ بَ الزُّ  وروى :دمحمّ  أبو قاؿَ  .ذلؾ
 افبيَ والصّ  ساءِ النّ  قتؿِ  عف ىنيَ " :وأنَّ  -ـوسمَّ  عميو اللُ  ىصمَّ - بيّْ النَّ  عف ،يؾتِ عَ  بفِ  اللِ  عبدِ 
 ،ةنَ يْ يَ عُ  ابفَ  الحديثِ  ىذا في يُّ بيدِ الزُّ  وخالؼَ  ".يؽقَ الحُ  أبي ابفِ  لقتؿِ  وُ وأصحابَ  وُ عثَ بَ  حيفَ 

 بفا اللِ  عبدَ  اإلسنادِ  ىذا في منيـ أحدٌ  يذكرْ  فمـْ  .إسماعيؿ بفَ  وابراىيـَ  ،زيديَ  بفَ  ويونَس 
- بيالنَّ  عف ،وعمّْ  عف ،مالؾ بفِ  كعبِ  ابفِ  عف ،الزىريّْ  عف فروى ةَ ينَ يَ عُ  ابفُ  افأمَّ  ،يؾتِ عَ 

براىيـُ  ،يونُس  اوأمَّ  ،-ـوسمّ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ  ف ػػػػػػع ،ريّْ ػػػػػػػىالزّ  عف اػػػػػػػيَ وَ رَ فَ  ،سماعيؿإ بفُ  وا 
.(2)"-ـعميو وسمّ  ى اللُ صمّ - عف النبيّْ  ،بيوعف أَ  ،الؾبف مَ  بف كعبِ  حمفِ الرّ  عبدِ 

 أواًل: نصُّ الحديث. 

 بفُ ا محمَّدُ  ثََنا ،يّ الَخْواَلن ُسَمْيـ بفُ  أنُس  انحدَّثَ روى الطبرانيُّ في "مسنِد الشامّييف" قاؿ: "
، عف َحرب، بفُ  محمَّدُ  ثَنا ُمَصفِّى، َبْيِديّْ ،الزُّ  عف الزُّ  بفِ ا بِ ػػػػػػػػػػعكَ  بف الرَّحمف عبدِ  عف ىِريّْ

 وَأصحابوُ  ىو بعَثوُ  حيفَ  -وسمَّـ عميوِ  اللُ  صمَّى- يَّ الّنبِ  أفَّ : "َعِتيؾ بفِ  المَّوِ  بدِ ع فػػػػػػػع اِلؾ،مَ 
 ريبَ ِبخَ  َوىو (3)ْيؽِ قَ الحُ  أِبي ابفِ  لقْتؿِ 

                                                           

كابًف(1 آخركفأن وخزرًجٌي كذىبى أكسٌي، بعضيـ فيوفقاؿى اختمؼى المىدىنٌي، ًتيؾاألنصارٌم عبداللبفعى )
(.3/947االستيعاب)دالبٌر،ابفعب(،كسيأتي.كيينظىر:275-2/273ىشاـفي"السيرةالنبكيًة")

 .557(،ترجمة5/121(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
مفكتًبالسنًة،فعندىابفىشاـفي"السيرًةالنبكية":(3 (كقدكردٍتقصةيمقتموفيخيبرفيغيًرمكضعو

سبل  بنيقيريظىة،ككافى ندؽ،كأمري الخى ىشأفي اانقضى إسحاؽ:كلم  ابفي قىيؽ،كىكأبكرىاًفعًفيمىف"قاؿى أبيالحي ـبفي
 الًل رسكًؿ عمى األحزابى كسم ـ-حز ب عميو اللي -صم ى بفى كىعبى قتمٍت قد أيحدو قبؿى األكسي ككانٍت ،
الًل-صم ىالليعميوكسم ـ-األىشرىؼ،فيعداكًتولرسكًؿالًل رسكؿى -كتحريًضوعميو،استأذنتالخزرىجي

إسحاؽ:كحد ثني-اللعميوكسٌمـصٌمى ابفي ليـ.قاؿى يبر،فأىًذفى قىيؽ،كىكًبخى ـبفأبيالحي فيقتًؿسبل 
مم اصنعىالليبولرسكًلو :ككافى ًشيابالزىرٌم،عفعبًدالًلبفكعًببفمالؾ،قاؿى بفميسمـابفي محم دي

ٌييفمف-صٌمىالليعميوكسم ـ- ىىذيفالحى زرىج،كانىايتصاكالًفمعىرسكًؿالًلأف  -األىنصار،كاألىكًسكالخى
الًل-صٌمىالليعميوكسٌمـ شيئناعفرسكًؿ األكسي الفىحمىيف،التصنعي -صٌمىالليعميوكسٌمـ-تىصاكؿى

الًل رسكًؿ عندى عمينا فضبلن بيًذه التذىبكفى كالًل : قالتالخىزرجي كفي-عميوكسم ـصم ىاللي-غىناءإال 
ذلؾ.كلم اأصابت مثؿى شيئناقالتاألكسي ذافىعىمٍتالخزرجي :فبليىنتىيكفحتىييكقعكامثمىيا،كا  اإلسبلـ.قاؿى
= 
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بيَ وَ  النّْساءِ  قْتؿِ  عفْ  ىيَ نَ    .(1)"افالصّْ

 ثانًيا: الحكـُ عمى رجاِؿ اإلسناد.
كٍعيقىٍيؿأىبيك:ـالس مىبفسنىأى" - ،الني الخى ـى:عف.الدٍّمشقيٌثيـ األٍنطىرىسيكسي  يحيىىبفاـشىىًبفًإبراىي

ر اني،الؾمىبفمٍخمىدك،انيٌسٌالغى ٍيـ،يؿ،فىنيبفكميعىٌمؿالحى ديحى يفالشاميٍّمفبيرةوكىكجماعةوكى
 .(2)"كخمؽكالط بىرىانٌي،عىًدٌم،كابفب،قىالعىأبيبفعمي :كعنو.يفكالحرانيٍّ

" الص حيحة": األحاديث "سمسمًة في األلباني  الشيخي ـمىسىبفأنسيؿيٍقىعيكأبككقاؿى
تاريخ"فيعساكرىابفيالحافظيويمىترجىفقد،الركايةًمفالمكثريفىالشيكخًمفىك،يٌالنكٍالخى

كمائتيفسنةىبدمشؽىثىحد وأن فذكرى(3)"دمشؽ كثمانيفى منيـاىـ،سم شيكخًالمفمعوجىعفتسعو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األشػػػػػػػػػػػػػػرًؼفيعداكًتًولرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿالًل بفى كػػػػػػػػػػػػػػػػعبى :كالًل-ـصمىالليعميوكسم -األكسي قالتالخزرجي
لرسكًؿالًل :فتذاكىركا:مىٍفرجؿه عميناأبدنا،قاؿى بيافضبلن فيالعداكًة-صمىالليعميوكسم ـ-التذىبكفى

الًل يبر،فاستىأذنيكارسكؿى قىيؽ،كىكًبخى أبيالحي فيقتًمو،-صمىالليعميوكسم ـ-كابًفاألىشرىؼ؟فذكىركاابفى
لي مىمىةىخمسةينىفىر:عبديالًلابفعىتيؾ،كمسعكديابفًسناف،كعبديفأذفى زرىًجمٍفبىنيسى إليوًمفالخى ـ.فخرجى

ليـمفأٍسمىـ.فخرجكاكأم رعمييـ د،حميؼه ابفأسكى بفًربًعي،كخزاعي  اللبفأينيس،كأبكقتادةىالحارثي
الًل -صم ىالليعميوكسم ـ-رسكؿي ًتيؾ،كنيىاىـعفأفيقتمكاكليدناأكامرأةن،فخرجكاحتىعبدى عى اللبفى

 ،فمـيدعكابيتنافيالداًرإالأغمقكهعمىأىًمو.قاؿ:ككافى قىيؽليبلن ابًفأبيالحي ،أتىكادارى يبرى إذاقًدمكاخى
عمىباًبو،فاستأذنكا فييا،حتىقامكا ميو،فخرجتإلييـامرأتيو،فيًعمي ةلوإليياعىجمةقاؿ:فأسندكا عى

:فممادخمنىا مكاعميو،قاؿى الًميرىة.قالت:ذاكيـصاحبيكـ،فادخي مفالعرًبنمتمسي فقالٍت:مٍفأنتـ؟قالكا:ناسه
بينىنىاكبينىو،قالت:فصاحتامرأتيو، اكلةهتحكؿي دكنىوميجى عميو،أغمقنىاعميناكعميياالحجرة،تخكفناأفتككفى

وكأن وقيبطي ةهفنك ىى بأسياًفنىا،فكالًلمايدلنىاعميوفيسكاًدالميًؿإالبياضي تبنىاكابتىدىٍرنىاه،كىكعمىفراشًو
رسكًؿالًل نييى منايرفعيعميياسيفىو،ثـيذكري الرجؿي :كلم اصاحٍتبناامرأتو،جعؿى صٌمىاللي-ميمقاة.قاؿى

كسم ـ -عميو يدىه، )فيىكؼ  النبكيًة" في"السيرًة الخبًر كانظربقي ةى ًبمىيؿ". منيا لفرغنىا -2/273كلكالذلؾى
275 في"الصحيح"مفحديًثالبراًءبفعازبو القصةىالبخارم  اللعنو–(.ككذافقدذكرى ،-رضيى مطكالن

قىٍيؽ،كيي بًدالًلبفأىًبيالحي عى أىًبيرىاًفعو يبىر،كييقاؿكتابالمغازم،بابقىٍتؿي ًبخى قىيؽكافى ـبفأبيالحي قاؿسىبل 
كىعببفاألىشرىؼ)ص: ىكبىٍعد الٌزىرٌم: كقاؿى از، ًبأرًضالًحجى لىو ،4038(ح487-486فيًحٍصفو

4039.
 .1760(،ترجمة3/37مسندالشامٌييف)الطبراني،((1
مىٍيـ".كفي"إرشاًد.كقدكقعىاسمي155(،ترجمة6/722تاريخاإلسبلـ)الذىبي،((2 بفسي وعندىالطبرانٌي:"أنسي

شيكًخالطبرانٌي")ص: ميسمـ".709الىقاصيكالد انيإلىتراجـً بفي  ("أنسي
.825(،ترجمة313-9/312(ابفعساكر،تاريخمدينةدمشؽ)(3
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ـي العشرة،ىـعدديجاكزىالشيكخًمفجمعهعنوكركل.اشيخنالعشريفىىـعدديقاربى،ارعم بفيىشا
لو،تعديؿهعنوىؤالءركايةىكلكف ،تعديبلنكالاجرحنفيويذكٍركلـ.مدًعىكابفيالطبراني منيـ
.(1)"عنوالطبراني أكثرىكقدٍماكالسي 

،العاشرةًمف،سدلٍّييككافى،كىاـهأىلوصدكؽه،يٌشًرىالقييٌمصًالحًكؿمييٍبيبف:ىصف ميبفدمحم " -
.(2)"ؽسدكأربعيفىست سنةىماتً

كتسعيفىأربعوسنةىماتىالتاسعةًمف،ثقةبالمعجمةًشبرىاألى:يٌصًمٍالحًيٌنًالىكٍالخىبرٍحىبفدمحمٌ" -
 .(3)"عكمائة

بيدمٌالز رعامًبفييدلًالكىفبديمحم " - القاضي،الحمصيٌيؿذىالييأبك،رصغىميكحدةًكالمي،بالزام:
دـخكأربعيفىتسعوأكسبعوأكستوسنةىماتى،السابعةًمف،الزىرمٌأصحابًكبارًمفثبتهثقةه
 .(4)"ؽس

بفًىرةىزىبفًثارًالحىبفًاللًعبدًبفًيابشًبفًاللًعبدًبفًاللًعبيدًبفيـسمًميبفيمحمدي" -
تقانً،وجبللتًعمىمتفؽه،الحافظيقيوالفىبكرأبكوككنيتي،الزىرمٌالقرشيٌبلبكً كىك.وًبتًثىكى،وكا 

(5)"عنتيفسىأكبسنةوذلؾىقبؿىكقيؿى،كعشريفىخمسوسنةىماتى،الرابعةًالطبقةًرؤكسًمف

اؿقىكيي،التابعيف كبارًمفثقةهالمدنيٌالخطابًأبك:األنصارمٌالؾمىبفًعبكىبفالرحمفًعبدي"-
 .(6)"عسميمافخبلفةًفيماتى-كسم ـعميوالليصم ى-بيٌالنٌعيدًفيكلدى

عىكيي:يؾتًعىبفياللًعبدي" - بفيكيي،يؽتًقاؿ بالتصغيرًبىعيقاؿ األرجحي،يد بابفًعرؼيكيي،كىك
ؽمقبكؿه ،زىرمي س الثالثة حاتـ.(7)"مف أبي ابفي فييا ساؽى التي الترجمًة صاحبي كىك

فيالحديث. االختبلؼى

 
                                                           

حيحة)(األلباني،سمسمةي(1 (.6/336األحاديًثالص 
 6304(،ترجمة507)ص:(ابفحجر،تقريبالتيذيب(2
 5805(،ترجمة473)ص:لسابؽالمرجعا((3
 .6372(،ترجمة511)ص:لسابؽالمرجعا((4
.6296(،ترجمة506)ص:لسابؽالمرجعا((5
 .3991(،ترجمة349)ص:لسابؽالمرجعا((6
.3463(،ترجمة313)ص:لسابؽالمرجعا((7
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 ثالثًا: الحكـُ عمى اإلسناد. 

ـَ عمى ىذا اإلسناِد أقوؿ:  ولكي نستطيَع الحك

لـيرٍدفيوجرحه بفالس مـً فيوأنسى عد ركايةىالش،كالتعديؿ،إف  األلباني  الشيخى يكًخلكف 
ركايةىىؤالءعنوكانٍتتعديبلن :ىىٍبأف  لو.قمتي كىكاعنوتعًديبلن رى ففيأٌممراتًبالتعديًؿ،الذيفى

.،سيككف لفظةومفألفاًظونيطًمؽيعميو؟.ىذاأكالن كأم 

تفردنا الحديًث في فإف  ثانينا: فيو،كميخالفةن،أم ا خالؼى فقد حاتـ؛ أبي ابفي قاؿى كما
محمديبفالكليدكىكمفأصحاًبالزىرمٌال ٍكهعنو،زبيدم  ركى بقيةىأصحاًبالزىرٌمالذيفى ،خالؼى

ـيا ك،زيديىبفكيكنسي،ةنىيٍيىعيابفيمنيـ منيـلـف.اعيؿإسمىبفبراىي أحدنا ادًػػػفياإلسنيذكٍرإف 
غيرى،بينماذكرهىك،يؾتًعىبفىاللًعبدى الًلكسيأتيأن وخالؼى افيذكرهعبدى اىؤالًءأيضن بفى

عمييـاألسانيد مم فتدكري الزىرم  ـى اإلما ف  لييـترجعيالطرؽ،عىًتيؾ.كا  ،كلومفاألصحابً،كا 
عنوالكثير في،كالركاًة اإلماـمسمـه .قاؿى أمرنامحتمبلن قداليككفي بركايًة فأٍفيتفر دعنوكاحده
يفنًتقًالمياظًالحف وأصحابًككثرةًو،جبللتًفيالزىرمٍّلمثؿًعمدييىاهرىتىفٍمىافأم "مقدمًةصحيحو":"

نقؿىقدٍ،مشترؾهمبسكطهالعمـًأىؿًعندىماييكحديثيركة،عيبفًىشاـًلمثؿًأكه،غيرًكحديثً،ولحديثً
مفالعددىاىمىأحدًعفأكما،عنييفيركمه،أكثرًفيمنيـاالتفاؽًعمىايمىحديثىماعنييايمىأصحابي
فغيريىـ،عندىام مًالصحيحًفييـكىشارىقدٍفم مًكليسىا،مىيًأصحابًمفأحدهويعرفيالامم الحديثً
اإلماـالن يسابكًرمٌ.(1)"-ـأعمىكاللي-اسالن مفالضربًىذاحديثًبكؿيقىجائزو ،كذاقاؿى معىأف  كى

ثقةه بذكرهعبدىالًل،ًءأصحاًبالزىرمٌمفرفعا،الزبيدم  الركاًةعفالزىرمٍّ كؿ  بفاإالأن وخالؼى
عييينة،كىـ)مىالؾ،عىتيؾ إسحاؽ،ييكنس،مىٍعمىر،ابفي فصة،ابفي بفأبيحى ،محم دي ـي بفاإبراىي
سىعد ـيبفإسماعيؿى براىي بفميجمع(.فإٌفأحدنامفىؤالءلـيذكره.!،كا 

ابفي فييقكلكفىيـفإن تقدميفىالمياظًالحف أكثرياكأم رجبفي"شرًحعمؿالترمذٌم":"كقاؿى
فٍكاحدهبوانفردىإذاالحديثً فيو،عمةنذلؾىكيجعمكفىعميو،تابعيييالون إوخبلفىالثقاتييركًلـٍكا 

يستنكركفىماكرب كنحكه،كالزىرمٌوثيكحديوعدالتيكاشتيرتٍ،وحفظيكثرىفٍم مًيككفىأفٍإال يـ الم 
ضابطهلذلؾىىـعندىكليسى،خاصٌّنقدهحديثوكؿٍّفيكليـٍا،أيضنالكبارًالثقاتًتفرداتًبعضى
 .(2)"وطييضبً

                                                           

 (.12-11(مسمـ،مقدمةالصحيًح)ص:(1
 (.2/582(ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)(2
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الحديث:ثالثًا ىذا ذكره بعدى كىائد" الز  ًع "مٍجمى في الييثمي  قاؿى كىاه" : ،رى رجاؿيكرجاليوالطبراني 
بل،الص حيحً فىى،بفمحم دخى ،كذاقاؿى.(1)يىضر"الكبلـهكفيوثقةهكىكميص  التحقيًؽفإف  كعندى

بفالس مـً لييماركايةهفيالصحيحً،كعبدىاللبفعىًتيؾ،أنسى  كالمسمـ.!،العندىالبخارمٌ،ليسى

ضعيفنا؛ألجًؿأنًسبف األليؽىبإسناًدىذاالحديًثأٍفيككفى فيوجرحهكالتعديؿكلعؿ  ليسى ،الٌسمـً
فيوتفرٌدا .-كماسىايبيٍّف–كمخالفةن،كألف 

 رابًعا: تخريج الحديث.

مىٍعمىر مفطريًؽ في"المسنًد" أحمدي أخرجو
الشافعي ،(2) في(4)كالحميدم ،(3)كأخرجو

في"المصن ؼ ،"مسندييما" أبيشيبةى في"الس نف" ،(5)"كابفي عييىٍينىةى(6)كالبييقي  ابًف ،مفطريًؽ
عييىينة(،كبلىما)مىعمىر ،عفعمٍّو،عفابًفكعًببفمالؾ،ركيىاهعفالزىرمٌ،كابفي عفالنبيٍّ

مىالؾىكعبديالر حمف.-ـىالليعميوكسمٌصمٌ– كعببفى ابفى  .كفي"مصٌنًؼ"ابًفأبيشيبةىأف 
زاًؽعفمٍعمىركعبديالر  ،(7)"كركاهمىالؾفي"المكطأ

أبيشيبةىعفمحم دبفإسحاؽفي،(8) كابفي
ا" عفسفياف،(9)"مصن فيًيمى اؽ،مىٍعمىر،أربعتيـ)مىالؾ،(10)كأحمدي كسفياف(عف،محم دبفإسحى

كلـيذكركاعم و.،مرسبلن،-صٌمىالليعميوكسٌمـ–عفالٌنبٌي،عفابًفكعًببفمالؾ،الٌزىًرمٌ
 يحيى اًلؾكقاًؿ مى بف كٍعب بف الرحمًف عبد قاؿى أٌنو سٍبتي "حى اًلؾ: مى عف ركايىًتو في الميًثٌي

                                                           

 9607(،حديث5/316الييثمي،مجمعالٌزكائد)((1
.000/66(،حديث39/506أحمد،المسند)((2
بيىاف)(3  .1734(،ح4/29(الٌشافعي،المسند،بابالن يًيعفقتًؿالنساًءكالصٍّ
4)( المسند مىيًدم، الحي )2/122 ح ابف898ً(، ضبطي ككقع . كقاؼو الميممًة، الحاًء بفتح فيو قىٍيؽ، الحي أبي

ذكركه:بضـالحاء،كفتحالقاًؼ،كسككًفالياء.  مكسكرة،كىكغمط،كالصكابكماجاءىعندىكؿالذيفى
 .33787(،حديث17/571(ابفأبيشىيبة،المصن ؼ)(5
الن ييعفقصًدالنساًءكالصبي(6  .18086(،حديث9/131اًفبالقىتؿ)(البييىقي،السنفالكبرل،بابي
7)( الغزك، في كالكلداًف النساًء قتًؿ عف الن يًي باب الجياد، كتابي المكطأ، مالؾ، حديث3/13-14( ،)

1059. 
البيىات)(8 الجياد،بابي حديث5/202(عبدالٌرزاؽالصنعىانٌي،المصن ؼ،كتابي  .9385(،عقبى
ٍيبىر)(ابفأبيشىيبىة،المصن ؼ(9  .38053(،ح20/447،كتابالمىغىاًزم،غزكةيخى

 .000/67(،ح19/507(أحمد،المسنىد)(10
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اًرمٌ مف،(1)األىٍنصى اًكم  كاهالطحى الل.كرى كىعببفمالؾىكعبدي ابفى فيابًفأبيشيبةىإف  كقاؿى
ليًدبفميسًمـ عفمىالؾ،طريًؽالكى

في"الكبير"مفطريًؽي ،(2) بفيىزيدكالطبرىاني  كبلىيمىا (3)كنسى
،عفأىبيو،عفعبًدالٌرحمًفبًفكىعًببفمىالؾ،عفالزىرمٌ،كييكنسبفيىزيد(،)مالؾ عفالٌنبيٍّ

بفميسمـ(4)مكصكالن-ىاللعميوكسم ـصم – الكليدي فػػػػػػػػع،عفالزىرمٌ،عفمىالؾ،.كقدركاه
مالؾ بف كٍعب بف الرحمًف النٌ،عبًد عف كسٌمـ–بٌي عميو اللي أبي،مرسبلن-صٌمى عندى كمىا

اؽ(5)عىكانة أبيشىيبةىمفطريًؽمحم دبفإسحى عفعبًدالًلبفكعًب،عفالزىرمٌ،.كركاهابفي
،بفمالؾا عمىيوكسٌمـ–عفالٌنبٌي ابًف،(6)-صٌمىاللي مفطريًؽ في"الكبير" الطبراني  كركاه

رىيج –عفالٌنبي،عفعم و،عفأبيو،عفعبًدالٌرحمًفبفعبًدالًلبفكىعب،عفالٌزىًرمٌ،جي
كسٌمـ عميو أبيعىًدم،(7)-صٌمىاللي ابًف مفطريؽ "الكبير" في الطبرىاني  ،كركاه بفاكركًح

ةى،عيبىادة ٍفصى ابفأبيعىًدم:"ع،كبلىماعفمحم دبفأبيحى فيركايًة فػػػػػػػػػعفالزىرٌم.قاؿى
كح:عف-صٌمىالليعميوكسٌمـ–عفأبيو"عفالٌنبٌي،عبًداللبفكعببفمالؾ ًفيركايًةرى .كى

                                                           

عبًدالبٌرفي"التمييد")(1 ابفي كىعب،كتابىعو11/66(قاؿى الرحمًفبفى عبدى أن وقاؿى يىحيىىحسبتي (:"ىكذاقاؿى
بيكىير،كأبكال عمىر،كابفي بفي ،كًبٍشري القاسـً الًلابفي عبدى أن وقاؿى القىعنىبٌي:حسبتي مصعىب،كغيريىـ.كقاؿى

،عفمىالؾ،عػػػػفالزىرٌم،عفابًفكػػػعًببًفمالؾ، كىىبو الرحمًفبفكعب،كركاهابفي ابفكعبأكعبدى
إسحاؽفي"ال ابفي اه مٍفذىلؾ".كسم  شيئنا الرحمًفكالحسبتي الًلكالعبدى عبدى )لػػػػـيقٍؿ (:2/273سيرة"

الٌرحمًف،أـعبدي ابًفكىٍعب،ىؿىكعبدي فياسـً أبيشيبةى،كعميوفقداختًمؼى اهابفي "عبدالل"،كمثموسم 
الٌزىرممنيما كسماعي ثقة، فكبلىما ليسيضر  بفمالؾو كعًب ابًف فياسـً الشؾ  ىذا ف  كا  : فقمتي الل؟

حي ،كركايتوعنيمىافيالص  (.8/310حيف.كينظر:الًمزم،تحفةاألشرىاؼ)ثابته
ا(2 مى السيىر،بابي الطحاكم،شرحمعانياآلثار،كتابي الحرب ( كالًكلدىاففيداًر النساًء ينيىىعفقتًمومفى

 .5161(،ح3/221)
 .145(،ح19/74(الطبراني،المعجـالكبير)(3
بفمسمـمرتيف،مرةنمسندن(4 ميـاليبللٌي:"الكليدي(كذاركاهالكليدي "مكطًأمالؾ"سى محقؽي ا،كأخرلأرسىمو.كقاؿى

عفمالؾماركاهعنوابفمسمـيدلٍّسي كيسكٍّم،كلـيصرحبالتحديًثفيجميًعطبقاتالسند،كالصحيحي
".مالؾ، الجياد،بابالن ييعفقتًؿالنساًءكالكلداًففيالغىزك) أصحابويمرسبلن  (.3/14كتابي

الحرًبكالغىٍزك)(5 فيداًر بياًف كالصٍّ النٍّساًء قتًؿ حظًر بيافي المسند،كتابالحدكد، أبكعىكانىة، )4/221،)
.6587ح

ٍيبىر)(6 أبيشيبة،المصٌنؼ،كتابالمغازم،غزكةيخى  .38053(،حديث20/447(ابفي
 .150(،حديث19/75(الطبراني،المعجـالكبير)(7
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كعب،عبًدالل قائدى اللبفكعبككافى عىًدٌمفي(1)..".عفكعبقاؿ:،أكعبيًد .كركاهابفي
يع رى ةى،"الكامؿ"مفطريًؽيزيًدبفزي ٍفصى الًل،لزىرمٌعفا،عفمحم دبفأبيحى بفاعفعبيًد

قائدىهي،عفكعببفمالؾ،عبًدالًلبفكعببفمالؾ .(2)..".قاؿ:،ككافى

ٍكح في"المىطىاًلبالعىاليًة"عفرى كركاهإسحاؽيبفرىاىكيىوفي"المسنىًد"كماعندىابًفحجرى
ة،بفعيبادىةا بفابفعبًدالًلبفكعبعفعبًدالٌرحمف،عفالزىرمٌ،عفمحٌمدبفأبيحفصى

بفكعب،مالؾ الًل عبًد بفمالؾ-،أك كعًب قائدى رضياللي–عفكعببفمالؾ،-ككافى
اللي-عنو إلينارسكؿي بفإسماعيؿ،(3)..."-صٌمىالليعميوكسٌمـ–قاؿ:عيدى ـي بفاكركاهإبراىي

مٍّع ب،عفالٌزىرم،ميجى الًل الٌرحمفبفعبًد ،(4)مرفكعنا،عفأبيو،فكىٍعببفمىالؾعفعبًد
ًدينة" شب ةفي"تاريًخالمى كىاهابفي كرى
في"الٌسنًفالكيبرل"،(5) كالبىييىًقي 

،مفطريًؽإبراىيـبفسىعد(6)
الرىطى،عفعبًدالرحمًفبفعبًدالًلبفكعب،عفالزىرمٌ (7)أف  ىؤالءركىكهبألفاظو ..".ككؿ 
فيوالقصةى.،ضييـيركيومختصرنامتقاربًة.بع لوفيذكري كبعضييـيطكٍّ

 

 

 

                                                           

 .148،ك147(،ح75-19/74)ابؽالمرجعالس((1
 (.7/511(ابفعًدم،الكامؿ)(2
3)( المطىالبالعالية حجر، ابف ح9/297( المطبكًع،1954(، رىاىكيو" ابًف "مسنًد في الحديثى أجد ـٍ كل .

محقؽ"المطالب". قاؿى  ككذلؾى
4)( في"التمًييد" البىرٍّ عبد ابفي ذكرىىا الطريؽي ىذه كأشارى11/70( فيوعبد(، قاؿى لكٍف أبيحاتـ، ابفي إلييا

 الٌرحمفبفكعببفمالؾ،كلـأعثٍرعميياعندىغيًرىما.
 (.2/467(ابفشٌبة،تاريخالمدينة)(5
6) كأف  اختياره لئلماـً اإلنصاتى أف  مىٍفزىعـى (البييًقي،الٌسنفالكبرل،ًجماعيأبكاًبآداًبالخيطبىة،بابحٌجًة

فً يىخطبميباحالكبلـى ـي ايىعنيوأكيىعنيغيرىهكاإلما  .5840(،ح3/314) يمى
7) زىاًعٌيحميؼه ًتيؾ،كعبديالًلبفأينىيس،كأسكديبفخي الر ىطي:عبدالًلبفعى الحديث:"ككافى البييقٌيعقبى (كقاؿى

الخاًمس".ق الٌزىرم،كاليحفظيالٌزىرم  تقٌدـذكرهيمفعنًدابًفىشاـليـ،كأىبكقىتىادىةفيمايظف  :كالخامسي متي
 (،كىك"مسعكديبفًسناف".2/273في"السيرة")
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، والراجح فيو.في الحديث خامًسا: بياُف االختالؼِ 

يقولوَف فيو: ،َفَرواه عْنو َجمٌع مف أصحاِبو.(1)واختمَؼ عْنو ،ىذا الحديُث رَواه الزىريُّ 

-مـصمىاللعميوكس–عفالنبي،عفابفكعببفمالؾ،عنو - ألًبيودكفى ذكًر،ذكرو كدكفى
ابًفكعب.  اسـً

عفعمٍّو.،عفابفكعببفمالؾ،كمرةنعنو -

عفعبداللبفعىًتيؾ.،عفعبدالرحمفبفكعببفمالؾ،كمرةعنو -

عفأبيو.،عفعبدالرحمفبفكعببفمالؾ،كمرةنعنو -

 عفأبيو.،عفعبداللبفكعببفمالؾ،كمرةنعنو -

 عفكعببفمالؾ،فعبيداللبفعبًداللبفكعببفمالؾع،كمرةنعنو -

عفعمٍّو.،عفأبيو،عفعبدالرحمفبفعبداللكعببفمالؾ،كمرةنعنو -

عفعبداللبفكعببفمالؾ.،كمرةنعنو -

عفعبدالرحمفبفكعببفمالؾ.،كمرةنعنو -

عفأبيو.،عفعبدالرحمفبفعبداللبفكعببفمالؾ،كمرةنعنو -

الًل،حمفبفعبداللبفكعببفمالؾعبدالرٌ،عفكمرةنعنو - رسكؿي الٌرىطىالذمبعثى –"أف 
 ...".-صمىالليعميوكسم ـ

بفاعفكعب،أكعبًداللبفكعب،عفعبًدالٌرحمفبفعبًدالًلبفكعببفمالؾ،كمرةنعنو -
مالؾ.

 عمى الزىرّي كما يمي: واالختالَؼ فييا ،وأبيُف الطرؽَ 

كقدتفر دى،-وابًأصحىكبارًمفبتهثىثقةهكىك-،امرعىبفليدًالكىبفيديمحمٌ،فركاهعنوالٌزبىيًدمٌ -
عفالٌزىرمٌ الٌرحمًفبفكىعببفمىالؾ،بركايتوالحديثى ،عفعبًدالًلبفعىًتيؾ،عفعبًد أف 

  ...".-صٌمىالليعميوكسٌمـ–النبي 

                                                           

ابػػػػػػػػػػػػػػػػًف(1 عمىمىالؾفيياعندى اٌلتياختمؼى ا،كتيرىاجعالطرؽي عنوأيضن ،كاختمؼى مالؾه كاهعفالزىرمٍّ (كقدرى
في"التمييد")  (.67-11/66عبًدالبرٍّ
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اجمعنامفأصحاًبالزىرٌم: - أيضن  كخالؼى

كاهمىعمىر - بفعييىينىة،(1)-ؿهفاضًثبتهثقةهكىك-،كرى إالةهحج إماـهفقيوهحافظهثقةهكىك-،كسفيافي
بفإسحاؽ،(2)-الثقاتعفلكفٍسدل مارب ككافى،ةخرىبأىوحفظيرىتغي وأن  -،ساريىبفاكمحم دي

،عفابًفكعًببفمالؾ،الثبلثةيركىكهعفالزىرم،(3)-ردىكالقىبالتشيعًكرميىسييدلٍّصدكؽهكىك
  .-صٌمىالليعميوكسٌمـ–عفالن بيٍّ

كاهمىٍعمري - اعفالزىًرمٍّ،كرى عييىٍينىةىأيضن ،(4)عفعمٍّو،عفابًفكىعببًفمىاًلؾ،كابفي –عفالن بيٍّ
 .-صٌمىالليعميوكسٌمـ

الكليدي - كتابعى،(5)-ةسكيًكالت التدليسًكثيريولكن ثقةهكىك-،عفمىالؾبفأىنس،بفميسًمـكركاه
ي بفيىمالؾى فيركىكىك–زيدكنسي إالأف  قىايًتوعفالزٌثقةه ا كىمن الزٌ،ميبلنىرمٍّ ىرمٍّكفيغيًر

صٌمىالليعميو-لٌنبٌيعفا،عفأبيو،عفعبًدالٌرحمًفبفكىعب،كبلىمىاعفالزىرمٌ،(6)-طأخى
افيركايًةىذا-كسٌمـ عمىمالؾأيضن االختبلؼى في"التمييد":بعدىأٍفذكرى عبًدالبىرٍّ ابفي .كقاؿى

 "اتفؽى مفناذكرٍماحسبًعمىمرسبلنالحديثىذاركايةًعمىالمكطأًركاةًجماعةيالحديث:

                                                           

 .6809(،ترجمة541حجر،تقريبالتيذيب)ص:(ابف(1
.2451(،ترجمة245)ص:المرجعالسابؽ((2
 .5725(،ترجمة467)ص:المرجعالسابؽ((3
في"اإلصابة")(4 حجرى ابفي ابًفكعًببفمىالؾ:فقاؿى عٍـّ فياسـً :"عبدي4923(،ترجمة6/206(كقعىخبلؼه

فيحديًثابًفالم ًوبفمىالؾبفأىبيالقىيٍ مىندىه:لوذكره ابفي زرىًجٌي،أخككىعببفمالؾالشاعر.قاؿى فالخى
( في"اإلصابىة" ا أيضن حجرى ابفي بفكعب،كالييعرٍؼلوركاية".كترجـى الم ًو (،ترجمة4/280أًخيوعبًد

،"لسىيؿبًفمىالؾبفأبيكىعببًفالقىيفاألنصارٌم،أخككعببفمالؾال3545 ٌشاعرالمشيكر.قاؿى
،عف مفطريًؽمالؾعفالٌزىرمٍّ حجر:"كركلأبكعكانةىكالٌطحاكم  ابفي قاؿى حٌباف:لوصحبة.ثـ  ابفي

النبٌي الٌرحمًفبًفكعببًفمىالؾ،عفعمٍّو،أف  أىًبي-صٌمىالم ويعميوكسم ـ-عبًد ابفى قىتمكا نىيىالذيفى
قىيؽعفقتًؿالٌنسا اسـيعٌموسىٍيبل".!الحي أفيككفى محفكظنااحتمؿى ًءكالٌصبياف.فإٍفكافى

 .7456(،ترجمة75(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(5
أبي((6 الـأبكيزيد،مكلىآًؿ التحتانٌية،بعدىىا اليمزًة،كسككًف بفتًح اداألىٍيًمي، يىزيدبفأبيالنٍّجى بفي يكنسي

سنةىستيفع".ابفحجر،سفياف،مفكباًرالسابعةً عمىالصحيح،كقيؿى كخمسيفى سنةىتسعو المرجعماتى
حٌباففي"مشاىيرعمماءاألمصار")ص:7919(،614)ص:السابؽ ابفي (،ترجمة214.بينماقاؿى
اختبلؼالطرؽ.كقدغمطىمحق1452 أبيحاتـلماذكرى اهابفي ؽي:"مفميتقًنيأصحاًبالٌزىرٌم".ككذاسم 

يىرًكعفالزىرم.!9/298"المطالبالعىالية") ـٍ ل عبًداألعمى.كاألخيري  (لٌماقاؿ:يكنسبفي
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جميعًمفعنويةًركاكؿٍّفيالؾمىعفهأسندىاأحدنعممتيكال،منيـكاحدههسندٍييلـيـاختبلفً
ثـ ساؽىطريؽالكليًدىذه.،"(1)مسمـبفالكليديإالركاتوً

ليًدبفميسًمـ ابًفأبيعىكانىةفي"المسنىد"مرةنبركايًةالكى عندى ،عفمىالؾ،قمت:كقدجاءالحديثي
م ـعميوًالليصم ى-الن ًبي أىف ،عفعبًدالٌرحمًفبفكىعببفمىالؾ،عفابًفًشيىاب  .(2)..."-كسى

رىيج - جي الرحمًف،عفالزىرمٌ،-ؿسًرٍكييسيدلٍّييككافىفاضؿهفقيوهثقةهكىك-كركاهابفي عفعبًد
 .(3)مرفكعنا،عفعمٍّو،عفأبيو،بفعبًدالًلبًفكىعبا

ة - ٍفصى عفعبًدالًلبفكىعببف،عفالٌزىًرمٌ،(4)-خًطئييصدكؽهكىك-كركاهمحٌمديبفأبيحى
كمرةركاه،بدكًفذكًرأبيو،كمرةنركاهعفعبًدالًلبفكىعببفمىالؾ،مرفكعنا،عفأبيو،مىالؾ
بفاعفكعب،أكعبًدالًلبفكعب،عفعبًدالٌرحمفبفعبًدالًلبفكعببفمالؾ-بالشؾٌ–

عفكعب.،عبداللبفكعببفمالؾ.كمرةعفعبيداللبف(5)مالؾ

بفيىسىار - بفإسحاؽى محم د ،عفالزىرمٌ،(6)-ردكالقىبالتشيعًميىكريسيدلٍّييصدكؽهكىك-كركاه
.-صم ىالليعميوكسم ـ–عفالٌنبٌي،عفعبًدالًلبفكعًببفمالؾ  مرسبلن

 

                                                           

 (.11/66(ابفعبدالبٌر،التمييدًلمىافيالمكطأمفالمىعىانيكاألىسانيد)(1
ٍبيىاًف(2 ٍظًرقىٍتًؿالنٍّسىاًءكىالصٍّ حى ٍرًبكىالغىٍزًك)(أبكعىكانة،المسند،كتابالجياد،بىيىافي (،ح4/221ًفيدىاًرالحى

6587. 
ٍرعة:5/357.كفيالجرحكالتعديؿ)4193(،ترجمة363(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(3 أبكزي ("قاؿى

إن ما شيئنا، الز ىرٌم مف سمعتي "ما قاؿ: ٍيج، رى جي ابًف عف أنىس، بف قريًش عف أصحاًبنا بعضي أخبرًني
أعطىانيالز ىرمٌ )ص: رحكالتعديؿ" الجى كفي"تقدمًة كأجازىه. فكتبتيو عًمٌي:245جزءنا بفي عىمرك "قىاؿى :)

قىاؿعثماف أن وسمعىمفالز ىرٌمشيئنا".كى ٍيجاليصحح  رى جي ابفي :"كافى يىٍحيىىبفسًعيدالقط افيقكؿي سمعتي
فً بشيءو لىٍيسى مىًعيف: ٍبف يحيى عىف الدارمي، سىًعيد الس بلـٍبف مدينة تاريخ البغدادم، الز ٍىًرم". ي

(12/142.) 
في"المىطىالبالعىاًلية")5826(،ترجمة474(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(4 حجرى ابفي (:"ىىذىا9/397.كقاؿى

حيح".  ًإسنادهصى
في"المىطىالبالعىاًلية")(5 حجرى ابفي  (:"ىىذىاًإسنادهصىحيح".9/397(قاؿى
 .5725(،ترجمة467(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(6
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سىعد - بفي ـي ـىبف كركاهإبراىي ـىةهحج ثقةهككىي-ىرمٌالز كؼعىبفًحمفًالرٌعبدًبفإبراىي بلبًيوفًتيكيمٍّ
.،عفعبًدالرحمًفبًفعبًدالًلبفكىعببًفمالؾ،عفالزىرمٌ،(1)-حادًقى  مرسبلن

مٍّع - بفإسماعيؿبفميجى ـي بفاًفػػػػػػػػػعفعبًدالرحم،ًرمٌػػػػػعفالزى،(2)-يؼعًضىكىك–كركاهإبراىي
مرفكعنا.،عفأًبيو،كىعببفمالؾعبًدالًلبف

 الترجيُح بيَف الطرؽ: 

ىذهالطرًؽالتيتقدمتكٌميا حبيفى أحدناقدرج  يًدمأفأجدى جى كقدحاكلتي ،أكقاؿى إف 
األئٌمًةىك:،إحداىاىياألشبوبالصكاب الذمكجدتومفكبلـً لكف 

الرحمًفبفأبيحاتـفي"عمًؿالحديث": عبدي انىثىكحد ،يٌمصًالحًكؼوعىبفدمحم كسمعتي"قاؿى
ةىبىمىعٍثىأبيعف،سىإدريأبيعف،مٌالزىرًعفة،ينىيىعيابفًعفاص،ك الخىيمكفًمىبفـمٍسىعف
قاؿى؛يٌنًشىالخي فسمعتي.(3)"افكالكلدىساءًالن قتؿًعف-صٌمىالليعميوكسٌمـ–اللًرسكؿييىنى":
بيفٍييكلـىذا،مفأكثرىفٍيٌبىييكلـ."الحديثىذافييمكفمىبفـمٍسىغمطى":يقكؿكؼعىبفىدىمحم 

حافظى-الجنيدبفسيفًالحيبفىعمي ألتيفسى.ذلؾعفأبيسؤاؿيلييتفؽٍكلـىك،امىالصحيحى
،(4)الؾمىبفًعبًكىابفًعف،الزىرم :الصحيحي:فقاؿالحديث؟ىذالوكذكرتي-الزىرمٌحديثً
.(5)"-صٌمىالليعميوكسٌمـ–بيٌو،عفالن مٍّعفعى

نيدىيركايةيمٍعمىر الجي التيصٌححياابفي :كىذهالطريؽي ،كابًفعييىينىةعفالزىرمٌ،قمتي
كعب ،كلـييسٌميافيياابفى اختبلؼى ذكرى أبيحاتـفي"الجرًحكالتعديؿ"حيفى إليياابفي كقدأشارى

.الطرًؽ أكالن

                                                           

 .177(،ترجمة89(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(1
 .148(،ترجمة88)ص:المرجعالسابؽ((2
عفالٌزىرٌمإال7011(،حديث7/113(الطبراًني،المعجـاألكسط)(3 :"لـيرًكىذاالحديثى الطبراني  ،كقاؿى

ك اص".سفيافابفعييىينىة، ٍمـالخى  تفٌردبوسى
4)) كىعببفمىالؾىك:عبديالٌرحمًفبفعبًداللبفكىعببفمىالؾ،فيككفي ابفى ٍفقمناىنا:إف  عمٍّوعيبىيدالم ًوكا 

6728(،ترجمة7/338بفكىعببفمىالؾاألىٍنصاًرٌمالٌسمىًمٌي،كىكتابعٌيكمافي"اإلصابة") ابفي ،فقاؿى
!حجر:"ر حديثيومرسبلن أخيوعبديالٌرحمًفبفعبًدالل".كعميوفيككفي  كلعنوابفي

 .1004(،مسألة3/454(ابفأبيحاتـ،عمؿالحديث)(5
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فيالحديثً الخبلًؼ أكجوى ساؽى أٍف بعدى البٌر عبًد ابفي عف،كنقؿى بفاديمحم كطرقىو:
ـىقكؿيالحديثًىذافيناعندىكالقكؿي"قاؿ:الذ ىمٌيحيىيى ـى،عمٍّجىميبفإسماعيؿىبفإبراىي براىي كا 
ـيكاللي-كالحديثي.دسعٍبفا ألف ناعندىالمحفكظيكىك،بعٍكىبفاللًعبدًبفًحمفالرٌلعبدً-أعم
اختمؼىإسحاؽىكابفي،ياهسمٍّييلـٍينةيىعيكابفى،ارنمىعٍمى فيوعنٍقد اسمًمالؾهكشؾ ،و فقاؿوفي
،عببفكىعبداللً:(1)يؿقىعيكقاؿى".ؾشىفغيرًمً،عببفكىحمفًعبدالرٌ:سييكنيكقاؿى،حسبيأى

ـيكاتفؽى ـي،سعدبفيإبراىي براىي عببفكىاللًبفعبدًحمفًالرٌعمىعبدًعمٍّجىبفميبفإسماعيؿىكا 
.!(2)"عندناكىكالمحفكظي

اًتـ أبيحى قٍدذكرىىىاابفي بفإسماعيؿى ـى :كركايةيإبراىي الر حمًف،أقكؿي فيياعبدي لًكٍفقاؿى
ٌدهالابفعبًدالًلبفكىٍعبفكأٌنونسبىوإل،بفكىعببفمىالؾا ،ىجى كتابعىوعمىركايتوكمىاقاؿى

بفيىزيد إسمىاًعيؿ،كأم ايكنسيفقاؿ:"،يكنسي بفي ـي براىي يىاعفالٌزىرمٍّ،كا  كى الٌرحمًف،فىرى عفعبًد
،عفأىبيو،بفكعًببفمىالؾا أبي-صٌمىالليعميوكسٌمـ-عفالنبيٍّ ابفى أف  ".فاٌلذميظيري

عبدىالرٌ عبدىالٌرحمفبفكىٍعبحاتـقدنسبى قاؿى ،حمفإلىجٌدهحيفى بيفى اكأٌنوقدقرفى خصكصن
الٌرحمفبفكىعببفمىالؾ،ييكنسى عبدى كاألٌكؿسٌماه بفإسمىاًعيؿى ـى براىي الثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسم ،كا  اه

اعندىابًفعبًدالبٌرفيكمى–الؾعببفمىاللبفكىبفعبدًعبدالٌرحمفً ابفي "التمًييد".فإٍفكافى
بفسىعد،أبيحاتـنسبىوإلىجٌدهفعبلن ـى إبراىي ٍفكانٍتطريؽي محفكظةن،كا  بفإسماعيؿى ـى براىي كا 

بفيزيدألٌنوقدتابعىيما إلييماطريؽييكنسى الذ ىمٌيفينضـٌ اٌلفىبل،كماقاؿى .(3)كا 

ديثيإبراىيـبفسىعد حى إف  ـ  براىيـبف،ث فيياكا  إسماعيؿكبلىماميٍرسىبلف:فاألكؿقاؿى
بفكىعب الًل الٌرحمفبفعبًد ...،عبدي الٌرىطى "،أف  : البييقي  ذكًره عقبى فٍكىذاكقاؿى كافىكا 

                                                           

كركايتو(1 فيذكرى( البخارم  )"ىا "(5/310التاريخالكبير" عفابًف: عفعيقىيؿ، عفالميث، الًل: عبدي قاؿى كى
:أىخبرنيعبدي ًشياب،قاؿى النبي  مىًمٌي؛أىف  الس  م ـ-الًلبفكىعببفماًلؾو مىالليعمىيوكسى -صى نىيىىال ًذيفى

قىيًؽ،عىفقىتًؿالنٍّساًءكالًكلداًف". أىًبيالحي  قىتىميكاابفى
11/70التمييدلمافيالمكطأمفالمعانيكاألسانيد)ابفعبدالبٌر،((2 (.معأن وقدتقد ـأف  فياسـً الشؾى

إٍذكبلىماثقة، بقادحو الل،أكعبدالرحمف،فميسى عبدى كافى ابًفكعًببفمالؾالذمركلالحديث،سكاءن
 اإلماـابفعبًدالبٌر،يرجحي أدرمماالذمجعؿى كلكمييماركايةهعفأبييما،كركايةهلمزىرٌمعنيما،فمستي

مؤثر؟!.الركايةىالتيرجحيا،لمجرًدالشًؾفيا  سـالراكم،معأنوغيري
بفمالؾ((3 كعًب ابفي ىك بفكىعب، الٌرحمًف عبدي يككفى أٍف ا قائمن يظؿ  االحتماؿى كأف  ا أعنيال–خصكصن

لكعببفمالؾالصحابٌيالمعركًؼ-حفيده كلدنااسميوكعب،كقدجاءتركايتو-رضياللعنو–،فإف 
مرةوكماتقٌدـف  يطرًؽالحديث.عفأبيوغيرى
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إبراىيـ(1)"مازًغىالمىأربابًبيفىفيمامشيكرةهقصةهكىذهد،جيٌمرسؿهفيكمرسبلن بفا.أٌماحديثي
فإٌنومر الٌرحمفبفعبًدالًلبفكىعببفمىالؾيركمعفأبيوعبًداللإسماعيؿى عبدى ألف  ،سؿه

ككبلىماتابعٌياف.،-صٌمىالليعميوكسٌمـ–كأبكهيركمعفرسكًؿالًل

 يفمفحديًثعبًدالًلبفعمرى ًحيحى الليعنيمىا–كلمحًديًثشاًىدهفيالص  .(2)-رضيى

اب مفحديًث الًلعمى"المسند"كلىوشاىده فيزياداًتعبًد فييعرًبفسىكاألسكدً،(3)ًفعباسو

الليعنيـأجمعيف-كغيرىـ،(4)"مسنًدأحمىد" .(5)-رضيى
َـّ أقوؿ: إفَّ اختالًفا فقييِّ  وىؿ النَّْيُي عف َقْتِؿ النّْساِء  ،ا نشَأ عف االختالِؼ في ىذا الحديثث

ـْ ال؟!. ،والولداِف فيو  ناِسٌخ أ

كالزىرمٌ جماعةه ناسخه،فذىبى ىذا قىٍيؽ الحي أبي ابًف قتًؿ حديثى أف  إلى عييىٍينة كابًف
المشركيفى نساًء قتًؿ إباحةي اٌلذمفيو ثامىةى بفجى عًب الص  ،كذرارييـ،لحديًث البخارمٍّ كىكعندى

عف،اسعب ابفًعف،اللًعبيدًعف،م الزىرثناحد ،سفيافيثناحد ،اللًعبدًبفي عماثنىحد قاؿ:"
-بكاءًباألى-ـكسم عميوالليصمى-ي بالن يبمر قاؿى،-عنيـاللييىرض-ةىامىث جىبفًعبًالص 

                                                           

 .(3/314البييقي،الٌسنفالكبرل)((1
2 ) الحىرب( في النٍّساء قتًؿ كباب الحىرب، في بياف الصٍّ قتًؿ باب الجياد، كتاب الصحيح، البخارم،

364)ص: حديث ،)3015 الٌنساء3016، قىتًؿ تحريـً باب كالسيىر، الجياًد كتاب مسمـ: صحيح ،
.4438،4439،حديث(878كالٌصبياففيالحىرب)ص:

مفالرابعًة2316(،حديث4/161(أحمد،المسند)(3 اًجبفأىٍرطىاةمدلسه ،ألجًؿالحج  إسنادىهضعيؼه ،لكف 
ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص: ييصٌرحبالٌسماع.ينظر: ـٍ ،طبقاتالمدلسيف1119(،ترجمة152كل

 (.49)ص:
المسند)(4 بف15589(،حديث24/356(أحمد، مفاألسكًد لـيسمٍع الحسفى إف  ،كقيؿى سنادهصحيحه .كا 

لوسماعناببلشٌؾ.-رضيالليعنو–سىًريع فٌي"قدأثبتى اتـالعىكًنيفيكتاًبو"المرسًؿالخى الشيخحى ،لكف 
 أحدى عفالحسًف الحديثركاه "كىذا كقاؿ: التيسًمعيا، األحاديًث مفجممًة الحديثى ىذا كساؽى عشرى

فيوسماعىالحسًفمفاألسكًد بفعيبىيدالذم-رضيالليعنو–راكينا،ذكرى منيـيكنسى ثبلثةهمنيـ".كعد 
ًفٌيكعبلقتيو سىًفىنافي"المسنىد"،لكفمفطرؽوأخرلليسٍتفيو.ينظر:العكني،المرسىؿالخى ركلعفالحى

 (.719-682بالتدليس)
5) بقٌيًة في ا أيضن كينظر ذلؾ( كغيًر النساًء مف قتًمو عف نيييى ما بابي الزكائًد، مجمع الييثمي، شكاىًده:

(5/315-318.) 
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ىـٍ:"قاؿييـارًرىكذىيـنسائًمفابيصىييفىشركيفالميمفىكفىتييبي ارًالد أىؿًعفئؿىكسي-افد كىبًأك
.(1)"-ـكسم عميوالليىصم -وسكلًكلرىللًإال ىمىحًال":يقكؿوتيكسمع."ـمنيي

"فكافى : الش اًفًعي  أف يذىبيسفيافيقىاؿى كسم صمىاللي-النبيٍّقكؿىإلى "ىي-ـعميو ـٍ:
بحديثًثىاحد إذالزىرم :ككافىلو.قاؿىؽناسخهيٍقىأبيالحيابفًحديثىيـ،كأف لقتمًنيـ"إباحةهمً

".الؾمىبفًكعبًابفًعوحديثىةأتبىثامىبفجىعبًالص 

ىالليصمٌ-النبيٌفيعمرةًةكافىامىث جىبفًعبًالص :"كحديثي-اللرحموي-الشافعي قاؿى
ففيسنتًكقيؿى،ياقيؽقبمىأبيالحيابفيتؿىقيكلىفقدٍاأليتوًفيعمرىكافى،فإفٍ-ـعميوكسمٌ يا،كا 

مومىعٍنىـٍأعمـ".قاؿ:"كلى،كالليشؾ غيرًمفيؽقىأبيالحيابفًأمرًكبعدىفييخرةًاآلىوًفيعمرتًكافى
ـ كالكلدافًالنساءًفيقتؿًصىرخ  كمعنى(2)وىعنٍيىنىث كالليوعندىىنييً، ـينا النساءًعفقتؿًأعم

وكمعنىقكلً"منيـ.قاؿ:وًبقتمًفأمرىم زيفمًمي ميفكفىعرىييكىـٍ،ىـبقتؿوقصدىقصدىأفيى:كالكلدافً
منيـ يجمعكفىأن :ىـ أفٍخصمىيـ كالحكـىذميمنعيال اإليمافًحكـيليـٍليسىتيف، دارًالدـ،
.(3)ار"عمىالدٌارةىالغىذميمنعيالٌاإليمافً

أـال ا اختبلفيـفيككنوناسخن :كلعؿ  الدليميفًييخرجي،قمتي إذىكأكلىمف،منوبالجمعبيفى
قيؽعفتعمًٍّدقتًؿالنساًءكالصبيافً،القكًؿبالنسًخفييما فيحديًثابًفأبيالحي النيي  ،فيككفي

كقصد،كقصًدىـ تعمٍّدو ثىامةىففيغيًر فيحديًثالصعًببفجى (4)-كالليأعمـ–كأم ا ابفي قاؿى .
" : ث امةى–الحديثًيذابًثىحد إذام الزىرككافىالجكزمٍّ عًببفجى الص  يقكؿ-يعنيحديثى ىذا:

                                                           

)ص:(1 كالذىراًرم، الكلدافي ابي فىييصى يىًبيتيكفى الداًر أىًؿ بابي كتابالجياد، الٌصحيح، البخارم، ح364( ،)
3012. 

فيالجكىرالن قي)(2 أن و9/78(كقاؿى ٍفلـيىثبٍت-ميوالسبلـع-(:"قٍدصح  الترخيًص،كا  بعدى نيىىعفذلؾى
أن و ابًفعمرى فيصحيًحوحديثى حب افذكرى ابفى أف  قيؽ،فقٍدتبي فبغيًره،كذلؾى بحديًثابًفأبيالحي -ذلؾى

 فيبعًضأسفاًرهرألامرأةنمقتكلةنفىنىيىىعٍفقتًؿالٌنساًءكالٌصبياف...".-عميوالسبلـ
قتًؿابًفأبيالحقيؽ،18092(،حديث135-9/133(البييقي،الس نفالكبرل)(3 تاريخى البييقي  .كقدذكرى

 ا-صمىالليعميوكسم ـ–كعمراًتالنبيٍّ ناسخن يككفي ،فكيؼى كميف  قبمىيف  قىيؽكافى ابًفأبيالحي قتؿى ،كأف 
بعدىه ثامىةىالذمكافى عًببفجى لحديًثالص  إليوالشافعي  كجويالحًديثيفماأشارى قاؿ:"فيككفي رحمو–...ثـ 

 ".-كالليأعمـ–اختبلًؼالحاليًفمف–اللي
،كماكردى135-9/133:البييًقي،الس نفالكبرل)(ينظر(4 قتًؿالنساًءكالصبياًفكالغىارًةمفغيًرقصدو (،بابي

 فيإباحًةالٌتٍبًييت.
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ن صحيح،بًوقكليكليسى.سكخمنٍ ،عبًالص كحديثي.بالقتؿلدافًكالكً،النساءًدًتعمٍّعفيييالن ماكا 
.(1)"تناقضفبل،دٍيتعم لـافيمى

 

 الحديث الثامف:

- النبيّْ  عف روى.يّ رْ كُ شْ اليَ  اللِ  عبدِ  بف غيرةِ المُ  والد ،(2)يّ رِ كُ شْ اليَ  ؽفِ تَ نْ المُ  بف اللِ  عبد"قاَؿ:
 بفا غيرةِ المُ  عف ،إسحاؽَ  بيأَ  بف ونَس يُ  روايةِ  مف ،"ولَ أَ وس اهأتَ  وأنَّ " -ـوسمّ  يوعمَ  اللُ  ىصمّ 
 ةِ غيرَ المُ  عف ،ةادَ حَ جُ  بف دمحمّ  فعَ  اـىمَّ  وىرَ فَ  ؛ةادَ حَ جُ  بف دُ محمّ  فووخالَ  ،يّ رْ كُ شْ اليَ  اللِ  عبدِ 

- بيَّ النّ  أتيتُ  :قاؿَ  ،ؽفِ تَ نْ المُ  ابفُ  لو قاؿُ يُ  يسقَ  مف رجؿٍ  عف ،بيوأَ  عف ،يّ رِ كُ شْ اليَ  اللِ  عبدِ  بفا
.(3)"-ـوسمَّ  عميو اللُ  ىصمَّ 

 أواًل: نصُّ الحديث.

ـُ أحمُد في "المسَند": " : قاؿ ،-يَّ مِ سْ المُ  يعني- افحسّ  بف روعمْ  عف يع،كِ وَ  ثناحدّ قاَؿ اإلما
 يَ نِ بُ  ما أوؿَ  ةِ وفَ الكُ  مسجدَ  خمتُ دَ : قاؿَ  بيو،أَ  فعَ  ،يّ رِ كُ شْ اليَ  اللِ  عبدِ  بف غيرةُ المُ  ثناحدّ 

: قاؿَ  ،اَس النّ  ثُ يحدّْ  رجؿٌ  افإذَ  ،(4)ةمَ يْ سَ  فمِ  هرُ وجدُ  ئذ،ومَ يَ  رِ مْ التَّ  أصحابِ  في وىو ا،ىَ مسجدُ 
َـّ  ي،بمِ إِ  مف راحمةً  فاستتبعتُ  اع،دَ الوَ  ةُ حجَّ  ،-ـوسمّ  وعمي اللُ  ىصمّ - اللِ  رسوؿِ  ةُ حجَّ  يمغنِ بَ   ث

 بٌ كْ رَ  افإذَ : قاؿ -ةفَ رَ عَ  ريؽِ طَ  في لو قفتُ وَ  أو- ،ةفَ رَ عَ  طريؽِ  في لو جمستُ  تىحَ  تُ خرجْ 
 طريؽِ  عف لي ؿّْ خَ : وأمامَ  رجؿٌ  فقاؿَ  ة،فَ الصّْ بِ  ييـفِ  -ـوسمّ  عميو اللُ  ىصمّ - اللِ  رسوؿَ  فتُ رَ عَ 
  (6)وُ حَ يْ وَ : "-ـوسمّ  عميو اللُ  ىصمّ - بيُّ النّ  فقاؿّ  ،(5)ابكَ الرّْ 

                                                           

ك(1 منسكًخو)ص:(ابفالجى بعدىرسكًخًوبناسًخالحديًثكى العاًلـً  (.401زم،إعبلـي
الكاًؼ،كفيآخًرىاالراء،(2 (اليىٍشكيًرٌم:"بفتًحالياًءباثنىتىيفالمنقكطًةمفتحًتيا،كسككًفالشيًفالمعجمًة،كضٍـّ

ابًفأبيحاتـفي(.كسيأتيب5/697نسبىةنإلىقبيمًةيىٍشكير".ينظر:السمعاني،األنساب) اإلماـً كىـً يافي
 اسًمو.

.698(،ترجمة5/152(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
بالدٍّقىاؽ".الٌسنًدم،حاشيتوعمىالميسنىد)(4 ليسى (.9/79(سىٍيمىة:"رمؿهخشفه
لممىطايا".(5 خمؿه عفالطريًؽلئبٌليحصؿى عفطريًؽالٌركاب:"أمتنح  فحة.،نفسالصعالسابؽالمرج(خؿٍّ
ٍيح(6 رحمىةن".ابفمنظكر،لسافالعرب)ص:(كى السندٌمفي"الحاشية")4937:"كممةهتهقاؿي (:9/80(،كقاؿى

أٌنياتىصًحيؼ". كالظاىري و"،قاؿى "دىعو"،بدؿ"اترٍكو"،كفيبعًضالٌنسًخ"كيحى
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 عمى ينِ لَّ دُ  الل، رسوؿَ  ايَ : قمتُ : قاؿَ  يف،تَ اقَ النَّ  رأُس  تْ فَ اختمَ  تىحَ  ومنْ  نوتُ دَ فَ  ."(1)ولَ  امَ بٌ رَ أَ فَ 
 لقدْ  ،ةِ بَ طْ الخُ  في رتَ صَ قَ  كنتَ  فئِ لَ  ،!(2)خٍ بَ  خٍ بَ : "قاؿَ  ار،النَّ  مف ينينجِ ويُ  ة،الجنَّ  يدخمنِ يُ  عمؿٍ 
 ؤديوتُ  الة،الصَّ  وتقيـُ  ا،شيئً  وبِ  شرؾتُ  ال -وجؿّ  عزّ - اللَ  تعبدُ  ا،إذً  وقَ افْ  ،المسألةِ  في أبمغتَ 

: قاؿَ  س،ونُ يُ  فْ عَ  يع،كِ وَ  اثنَ حدَّ . "ابكَ الرّْ  طريؽَ  خؿّْ  ،رمضافَ  وتصوـُ  ،البيتَ  حجُّ وتَ  كاة،الزّ 
 .(3)"هحوَ نَ  بيو،أَ  عف الل، بدِ ع بفا المغيرةِ  مف الحديثَ  ىذا سمعتُ 

 ثانًيا: الحكـُ عمى رجاِؿ اإلسناد.

كىيع" - ـ ،كىمزة،الراءًبضٍـّ.يٌاسًؤىالر يحمًمىبفاحًر الجىبفكى حافظهثقة.الككفيٌسفيافىأبك.ةميممىث
أك]ك،تسًسنةآخرًفيماتىالتاسعةًكبارًمف،عابده ئةكما]كتسعيفىسبعوسنةأكؿٍّ[ كلو[

 .(4)"عسنةسبعكفى
مىعيف:"ثقة"يٌمًجيرٍالبييٌيمًمًالتٌيٌمًسٍالميافسٌحىبفعمرك" - ابفي أرىلًبو،(5).قاؿى أحمدي:"مىا كقاؿى

اتـ:"البأسبو"،(6)بأسنا" أبكحى حٌباففي"الثقات"،(7)كقاؿى :ىكًثقة.(8)كذكرهابفي  .قمتي

                                                           

1) ة، اجى أمحى أىرىب: حاجةن( لو أف  لئلبيىاـ "ما" قيؿ:كلفظة كقد لو، فبليتعرضي ىنا، ىا كقؼى ألجًميا ما
:كركمبكزًفكىًتؼ؛بمعنى:الحاذؽالكامًؿ؛ :مالو؟كقيؿى فقاؿى سأؿى :ثـ  التقدير:حاجةهجاءٍتبو،فحذؼى

سأؿ:مالو؟أم:ماشأنو؟.السندم،مرجعسبؽذكره (،كينظر:البغكم،شرح9/80)أمىكأىًرب،ثـ 
(.1/35فيغريًبالحديث)(،ابفاألثير،النٍّياية23-1/22السٌنة)

لممبالغًةفيقاؿبىٍخبىٍخ(بىخو(2 ابالشىيء،كتيكرري المدًحكالرٍّضى عندى "فًإٍف-بالبناًءعمىالسككف–بىخ:"كممةهتيقاؿي
نىت".ابفمنظكر،لسافالعرب)ص: فٍّفٍتكنكٍّ في"المساف220فيصمىت"خي ":"إففيًصمىت"،كلكف(.كذاقاؿى

( السنًدم" في"حاشية )9/80قاؿى في"الٌنياية" ذلؾى كمثؿى بدؿ"إففيًصمىت"، "إفكصمىت"، :)1/101.)
"إٍفكصمىت"،كمافي"المساف"تصحيؼ. الصكابى كلعؿ 

3)( المسند أحمد، "أ.15883،15884(،حديث25/217( قاؿ: الٌصحيحة" األحاديًث خرجوكفي"سمسمًة
خطأه كلعٌمو الل، بفعبًد عفالميغيرًة ييكنسي ىك نىما كا  الًل". بفعبًد المغيرةى يكنسبف مفطريًؽ أحمدي

طباعٌي.
.7414(،ترجمة581(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(4
.1259ترجمة(،6/226(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
1690(،ترجمة2/189أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ)((6 ،لكفكقعاسموفيو"عمر"،ال"عمرك"،كالصكابي

الثانيكماترجموالبقٌية.
(.6/226الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،((7
(.8/477ابفحٌباف،الثقات)((8
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،اؼالكىكضٍـّ،المعجمةًكسككفً،ةالتحتانيٌبفتحً:مٌرًكيشٍاليىيؿقًعىأبيبفاللًعبدًبفةغيرىالمي"-
 .(1)"ستـدـالرابعةمفثقةه .الككفيٌ

سينٌيفي"اإلكماؿ":اليىٍشكيًرمٌيؿقًعىأبيبفاللًعبدي"- حمزةىالحي ،ؽفًتىنٍالميبفًاعىف".قاؿابفي
في"تعجيؿالمنفعة"،"ًبمىشيكرليسى،الميغيرىةابنوكىعنوي حجرى ابفي الييثمي ،(2)كعنونقؿى كقاؿى

رعةالعراًقٌي،(3)"اللعبدًبفغيرةالميوابنًغيرىوعنٍكلرىاأحدنأرىـٍلىفي"المىجمع":" أبكزي كقاؿى
حالىو" .(4)في"ذيًؿالكىاشؼ":"الأعرؼي

ماتىالخامسةًمفى ،قميبلنـييًيىصدكؽه.الككفيٌائيؿىإسرىأبك،يٌيعًبًالس اؽىإسحىبيأىبفكنسيي"-
 .(5)"4ـريححًالص عمىكخمسيفىاثنتيفًسنةى

ثالثًا: الحكـُ عمى اإلسناد.

اليىٍشكرٌم الًل بًفعبًد الميًغيرًة كالًد فيتسميًة كىمنا أقكؿ:إف  عمىاإلسناًد الحكـً كقبؿى
ابًفأبيحاتـفيالت الميغيرةً،رجمةكقعىمفاإلماـً المينتىًفؽكجعمىوكالدى الًلبفى ،فسم اهعبدى كليسى

اللبفأبيعىًقيؿاليىٍشكيرمٌ فاسميوعبدي الميغيرًة كالدي ،بصكاب؛إذىمىارجبلف:أم ا ابفي كاآلخري
في"اإلصابة" العسقبلني  الحافظي قاؿى ٍنتىًفًؽغيريه.كذلؾى أبي(6)المي ابفى نفسو.بؿإف  ترجـىحاتـو

                                                           

 .6842(،ترجمة543)ص:عسبؽذكرهمرج(ابفحجر،(1
مفالٌرجاؿ)ص:فيذكًرمفلوركايةهفيمساإلكماؿالحيسىيني،((2 أحمدى اإلماـً .464(،ترجمة243نًد

( المىنفعة تعًجيؿ 1/753كابفحجر، ترجمة في"السمسمًة567(، قكلو األلبانيٍّ عمىالشيًخ كيستدرؾي .
ـ3/465ٍالصحيحة") أحدنالـيترجـلعبًداللاليشكرٌمفيكتًبالرجاًؿإالفي"تعجيًؿالمنفعىة"،كل (:"إف 

ابًفحجرقدذىكىرىاه،ككذاذكرهالعراقي يزٍد الحسينٌي،كالييثمٌيقبؿى بالمشيكر".فإف  فيوعمىقكلو:"ليسى
 كماتقد ـ.

كىائد)((3  (.1/43الييثمي،مىٍجمعالز 
لوعمىالصكاًبباسًموعبًداللابف800(،ترجمة161الًعراًقي،كتابذيًؿالكىاشؼ)ص:((4 .كقدترجمتي

ًقيؿاليىٍشكيًرٌم،بخبلًؼتسميًةابًفأبيحاتـلو"عبدالًلبفالميٍنتىًفًؽاليىٍشكيرٌم".أ  بيعى
 .7899(،ترجمة613(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(5
4972(،ترجمة6/226(ابفحجر،اإلصابىة)(6 ذلؾى :"كقٍدكقعىبيافي حجرى الحاًفظيابفي ا–.كقاؿى يعنيككنيمى

ادىة:حد ثنيالمغيرةيبفعبًدالم ًواليٍشكرٌم،عف-اثنىيف حى مفطريًؽمحم دبفجي فيماأخرجوأحمديكالطبراني 
أبىاهحد ثو،قاؿ:انطمقتيأبيو. أف  مفقىيس كفيركايةالٌطبرانيٍّ المسجدى،فإذارجؿه إلىالككفًة،فىدىخمتي

الميٍنتىًفؽ،كىكيقكؿ:كص لوابفي الم ًوييقاؿي ًليرسكؿي أبي...".-صٌمىالم ويعميوكسٌمـ-ؼى كقدتابعىابفى
( في"االسًتيعىاب" البىٌر،فقاؿى عبًد ابفي عمىالكىىـً :"عبدالًلبفالميٍنتىًفؽ1670(،ترجمة3/998حاتـو

= 



 
 

625 

لمغيرةى آخرى غيرةيميكىك،ٍشكيرمٌاليىاللًعبدًبفيمغيرةيفقاؿ:"،-عمىالٌصكابً–كأبيو،فيمكضعو
بفاكرًريعٍكالمى،ارثًبفالحىاللًكعبدً،ةىعبىشيبفًيرةًغًالمي:كلعفرى .يؿقًعىيأبًبفًاللًعبدًبفيا
أبييقكؿيسمعتي.درثىمىبفيكعمقمةي،بدىحٍاألىؿيككاصً،ادبفشد امعيجى:ركلعنو.بيوأىك،يدكىسي

.(1)"ذلؾ

عيؼه الحديًثفىضى ًبمىشيكر،كأٌماإسنادي الًلبفأبيعىًقيؿاليىٍشكيًرٌمليسى عبدى كحاليو،ألف 
بل،الييعرىؼ مسًمـخى اؿي مواإلسناديالثاًنيالذم.كمثيمًسٍالميافس حىبفركمٍعىكأٌمابقٌيةيرجاًلوفىرجى

اؽىالس ًبيًعٌي. بفأبيإسحى كيععفيكنسى فيوكى ييحدٍّثي

 رابًعا: تخريُج الحديث. 

اؽ بًفأبيإسحى ًكيعنافيركىايتًوعفيكنسى اتابعىأبكقىطىفكى ،ًبنحكه،ًبو،كعندىأحمدىأيضن
لحاجًتو غدا حيفى المغيرًة كالدي سًمعيا القٌصة أف  في،(2)فيالٌسكؽكيذكري الٌرٌزاًؽ عبدي كركاه

.(3)"المصن ؼ"



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بًدالم ًو كلعنوابنيوالميغيرةيبفعى حبىتًونىظىر.كرى أبكاليىٍشكيًرٌم:ًفيصي ذكرى برناًفييىٍكـالٌدار"،ثـ  اليىٍشكيًرٌمخى
رٌم زى األثيًرالجى اابفي كقاؿ:"فيىذاالحديًثصٌحةلقاًئوكرؤيًتو،كجيؿاسًمو"!.كمثميمى ىذاالحديثى عمرى

( الغىابىة" "أيسد في 3/398فقاؿى ترجمة اليىش3209ٍ(، الميٍنتىًفؽ أىبيك الميٍنتىًفؽ، بف الًل "عبد كقيؿ:: كيًرٌم،
ًفيعىبد ـى قىدتقٌد قاؿ:"كى ،ثـ  ىذاالخبرى ٍنويابنيوالميًغيرىة...كساؽى ،ًفيصحبىًتونىظىر.ركلعى الس ممٌي.ككفيٌّ
ا لعبًد ترجـى حيفى ا أيضن ذلؾى مثؿى كقاؿى كىاحد". كالجميعي اليىٍشكيًرٌم، الم و بًد ًفيعى كيىًردي أىًبيالميًغيرة، لًلالم ًو

عبدىالًلاليىٍشكيًرٌم،كعبدىالًلبفالميٍنتىًفًؽ،كعبدى3256(،ترجمة3/315اليشكرٌم) :فىيكًبذىايجػػػػػػػػػػػػػعؿي .قمتي
في"اإلصابة") حجرى ابفي الًل6659(،ترجمة7/321الًلأىبيالميغيرًة،كاحده،كقدنقؿى ،فيترجمًةعبًد

قاؿ:"كىككماقاؿاليشكرٌم،كالًدالمغير ابًفاألثيًرىذاثـ  ابفاألثيًرمفككًنًيـ-ًةكبلـى يعنيكماقاؿى
:-كىاًحد لوبكالًدالميًغيرةكًباليىٍشكيًرٌم،بؿيذكرٍهفيأحًدىمىا،كينٌبوعميو".قمتي ـى يىٍنبىًغيلىوأٍفييتىٍرًج ،كمىاكافى

أي الًلبفالمنتىًفؽىكاليشكرم  الًلبفالمنتىًفؽ،كعبدي عبدى نفسوإف  الحافًظابًفحجرى قكؿي ا،لكٍفتقدـى ضن
، عبًدالبرٍّ يجعميماكاحدناىنا؟!!.كلـيذكرابفي ـى أىبيحاتـفيذلؾ،فىًم ابفى ـى ىككالديالمغيرًة،بؿككٌى ليسى

ًقيؿكالًدالمغيرًة  .-الصكابعمى–كالابفاألثيًرترجمةنلعبًدالًلبفأبيعى
 .1009(،ترجمة8/224(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 .23164(،ح38/232(أحمد،المسند)(2
 .20336(،ح206-11/205(عبدالٌرزاؽ،المصن ؼ)(3
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ك الس نة"،(1)في"المسنىد"أحمديركاه في"شرًح في"الٌشعب"،(2)كالبىغكم  مف(3)كالبييقي 
مىٍعمىر اؽى،طريًؽ ،عفأبيإسحى منسكبنا–(4)عفالميًغيرىة المنتىًفؽ،ًبو-غيرى ابفى بؿ،كالذكرى
"يقكؿ:"انتييتي معمرنا،إلىرىجؿو يكنسى بفي مختصرنا.كتابعىإسرائيؿي الحديثى عندىابًفسعد،كذكرى
عفعف اف،(5)في"الطبقات" في"الش عًب"،(6)كركاهأحمدي ٍعد(7)كالبىييىًقي  ،مفطريًؽعمٌيبفالجى
)عف اف عفىم اـ،كبلىمىا عد( بفالجى ادىة،كعمي  بفجيحى الًلعف،عفمحم د عبًد بًف الميغيرىًة

الميٍنتىًفؽ،عفأبيوً،اليىٍشكيًرمٌ لوابفي مفقىيسييقاؿي كذا،عفرىجؿو كاهالطبراني  ة.كرى القص  كيذكري
عد ادة،عفمحٌمدبفيىحيى،عفىٌماـبفيىحيى،مفطريًؽعمٌيبفالجى حى ،بو،عفمحٌمدبفجي

لوأىبكال مفقىيسييقاؿي القٌصة،ميٍنتىًفؽعفرىجؿو .كقدتابعىزيبىيدياليىاًمٌيفيركايةوعندى(8)كفيوذكري
ادىة حى بفجي محم دى الميٍنتىًفؽ"(9)"الطبىرىاًنٌي" إلىابًف "انتييتي اليىٍشكيًرٌم: الًل فيوعبدي كقاؿى .، كذكرى

في"الكىبير"عفميعاًذبًفالميثن ى عفمحم د،عفابًفعىكف،يوعفأبً،الحديث.كركاهالطبرىاني 
ادىة لو،بًفجيحى كىافى،عفأبيو،عفزميؿو رىسكؿًعىففسأىٍلتيمك ةىأىتىيتي":قىاؿى،ميٍنتىًفؽًالأىبىاييٍكنىىكى

ٌمى-اللً .(10)"كسم ـعميوًالم ويصى

                                                           

1)( المسند أحمد، )25/220 ح "إسناديه15885(، اإًلسناد: ىذا عمى تعميقيما في "المسنىد" محٌققا كقاؿى .
عيؼه ألجًؿكالًدالمغيرًةعبًدالًلبفضى ًقيؿاليىٍشكيًرٌم".كالٌصكابي الًلبفأبيعى مفأجًؿالميغيرًة،كىكعبدي

المغيرةىثقة،كلعم وسىقطهطباعٌي. ًقيؿاليىشكيًرٌم،فإف   أىبيعى
 .9(،ح22-1/21(البغكم،شرحالسنة)(2
 .10620(،ح463-13/462(البييقي،شعباإليماف)(3
4)( الٌرٌزاؽ" عبًد "ميصن ًؼ محقؽي كقاؿى ابف11/205-206( المغيرةي "ىك الشيخحبيبالٌرحمفاألعظمٌي: )

الٌصكاب عف"مسنًدأحمىد"،فإفكافى سىعد،كمافي"الٌزكائًد"،أكالمغيرةبفعبًدالًلكمافي"اإلصابة"نقبلن
الطائً ـً الصكابالثانيفأبكهىكعبديالًلبفالمنتىًفؽاليشكرٌم".األكؿفأبكهىكسعديبفاألىخرى فكافى ٌي،كا 

كالًدالمغيرًةبفعبًدالل.! فياسـً أبيحاتـعمىالكىـً ابفى ـى ،لكالأٌنوتابعىاإلما :كىككماقاؿى  قمتي
 (.8/178(ابفسعد،الطبقاتالكبير)(5
 .27153(،حديث45/131(أحمد،المسند)(6
 .10621(،ح13/464(البييقي،شعباإليماف)(7
.473(،ح19/210(الطبراني،المعجـالكبير)(8
 .475(،ح19/210)المرجعالسابؽ((9

 .474(،ح19/210)المرجعالسابؽ((10
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ـ األىٍخرى سىٍعًد مفحديًث شىاىده عب،كلىو أخيًو اللػػػػػػػػػػػػػػػأك في،ًد بفأحمدى الًل عبدي ركاه
في"الٌشعًب"،(1)زكائًدهعمى"الميسنىد" في،بفييكنسامفطريًؽًعيسى(2)كالبييقي  كاهالبىغكم  كرى

" في"الكىبير"،(3)"المعجـً في"الشعب"،(4)كالطبراني  كأبك،مفطريًؽيىحيىىبًفًعيسى(5)كالبىييقي 
كيىحيىبف،بفييكنساثبلثتييـ)ًعيسى،(6)ًة"مفطريؽىعبًدالًلبفداكدنيعيـفي"معرفًةالٌصحاب

عف،عفالميغيرىًةبًفسٍعداألىٍخرىـ،عفعمركبًفمير ة،عفاألىعمىشً،الًلبفدىاكد(،كعبدًعيسى
ًو،أًبيو "–أكعمٍّ األعمشي .كذكر،شؾ  زـً :"عفعىٌمو"بالجى قاؿى البغكمٍّ ًبنىحكه.لكٍفعندى كاالحديثى

ًريرعفاألىعمىش اليىشكيًرمٌاعفالمغيرة،عفعىمركبفمٌرة،كركاهجى الًل أعرابينا،بفعبًد أف 
 النبي  .(7)-عميوالٌصبلةيكالٌسبلـ–سأؿى

 والرّاجح فيو.  ،خامًسا: بياُف االختالِؼ في الحديث

فيالحديًثفىإن ماىك الحاًصؿي الحديثًأٌمااالختبلؼي اًبيٍّ ،كصاحًبالًقٌصةً،عمىصحى
الًل الًلبفأبيعىًقيؿاليٍشكيرٌمكالًد-صٌمىالليعميوكسٌمـ–كراًكيياعفرسكًؿ .ىؿىكعبدي

مفقىٍيس،المغيرةً الميٍنتىًفًؽالٌرجؿي ييسـ ،أـىكابفي ـٍ ل ألعرابي  ـٍ االختبلًؼفيالتالي:،أ كبيافي

كىاهأبكإس - اؽرى س افالميٍسًمي،حى اؽ،(8)كعىٍمركبفحى بفأبيإسحى كىكهعفالميغيرًة،كيكنسى ثبلثتييـرى
،-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ–عفالٌنبٌي،عٍفأىبيو،بفًعبًدالًلاليىٍشكيًرمٌ فجعىمكاكالدىالمغيرًةصاحبى

                                                           

 .16705(،ح27/259(أحمد،المسند)(1
 .10619(،ح462-13/461(البييقي،شعباإليماف)(2
يىحيى3/60جـالٌصحابة)(البغكم،مع(3 عفاألىعمشغيرى ـيحد ثىذاالحديثى عقبىو:"كالأعم البغكم  (،كقاؿى

الًلبفداكد.كينظرترجمةي :بؿتابعوعيسىبفيكنس،كعبدي ابفًعيسىالر مًمٌيكفيحًديثوًليف".قمتي
.739(،ترجمة9/178يحيىابفعيسىالٌرممٌيفي"الجرحكالتعديؿ")

4)( الكبير المعجـ الطبراني، )19/211 ح "عمر"،476(، إلى مٌرة"، بف "عىمرك المطبكع في كتصٌحؼى .
 ك"المغيرةبفسىعد"،إلى"المغيرةبفسىعيد".

 .10619(،ح462-13/461(البييقي،شعباإليماف)(5
ابة)(6 حى  (.6/3086(أبكنيعيـ،معرفةالص 
 (.9/38)(البخارم،التاريخالكبير(7
في"اإلصابًة")(8 ،كسككًف6/226(تصٌحؼى الميـً ٌنماىك:"الميٍسمٌيالكيكفٌي،كالميٍسًمٌي:بضٍـّ (إلى"المىكٌي"،كا 

يد:ميٍسًمية أبكبٍكربفديرى ارث.كقاؿى السيًف،كتخًفيفيىا،ىذهالنسبةيإلىبنيميٍسًمية،كىيقبيمةهمفبىنيالحى
تىوعفكىذا،كىكالس مككالسٍّمكىاف،كىذهالقبيمةينزلٍتالككفةى،كصارٍتمحمةنمعركفةنلنزكًلياميٍفًعمةمٍفأىٍسمىي

 (.403(،كابفديريد،االشًتقىاؽ)ص:5/295بيا".الٌسمعاني،األنساب)
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،القٌصة ىك ككالديه في،ًرمٌٍشكييىاليؿقًعىأبيبفاللًعبديكالحديث. سينٌي الحي حمزةى ابفي قاؿ
في"تعجيًؿالمنفعة"،ًبمىٍشييكرلىٍيسى"اإلكماؿ": حجرى  .(1)كمثمويابفي

حالىو" - الكىاًشؼ":"الأعًرؼي العراًقٌيفي"ذيًؿ ٍرعىةى أبكزي "كلـ.(2)كقاؿى : أحدناأرىكقاؿاليىيثًمي 
 كعميوفأسانيديىـضعيفةهألجًؿكالًدالميغيرة..(3)الل"عبدًبفالمغيرةًابًنوغيرعنوركل

كىاهىٌماـبفيىحيى - ادىة،كرى حى جي عف،عٍفأىبيو،عىفالميًغيرًةبًفعبًدالًلاليىٍشكيًرمٌ،عفمحم دبفي
مفقىيس المينتىًفؽ،رىجؿو لوابفي لمطبرانيٌ–ييقاؿي ،-كٌناه"أباالمنتًفؽ"،كفيركايةو –عفالنبيٍّ

ادىة:-ىالليعميوكسم ـصم  حى بًفجي محم د إسنادى حيفساؽى في"شيعًباإليماف" البييقي  .كقاؿى
ة" حى أكلىىبالصٍّ اإلسنادي "إسناده،(4)"ىذا ا: أيضن "الشعًب" امدمحقؽن حى العىمٌي الدكتكرعبد كقاؿى

كالًدالمغيرًةالتيعمىـ؟!!. يىصح كحاؿي :كيؼى  صحيح".قمتي

ادىة،بعىزيبىيدياليىاًميٌكتا - حى فيساًبقو،محٌمدىبفجي فيوماقيؿى البًفالميٍنتىًفؽ.كيقاؿي عىبلالحديثى ،فىجى
 فىًفيوكالديالميغيرًة!.

عىكف - كاهابفي ا،(5)كرى ادىةأيضن حى عىيؿوعىفزىم،عفمحٌمدبفجي كافييٍكنىىأبىافأبيولىويييخبري ،كى
ٍنتىًفؽ ركاالمي كذا الطبراني . الحديثً،ه ىذا إسناًد في عكفو ابفي "اضطربى عقبىو: قاؿى ـ  كلـ،ث

ادىةى حى :"،(6)كضبطىوىم اـ"،يضبطوعفمحم دبفجي البييقي  عىٍكفكقاؿى كاهابفي عفمحٌمد،كقدرى
فيإسناًدها مطى فىخى ادىة حى اب(7)"بفجي ؛الضطراًب عيؼه ًإذىفضى اإلسنادي فيذا : قمتي فيو. عكفو ،ًف

ادة فيركايتًيمىاعفمحٌمدبفجيحى ـى فيومجيكلىيف:الرجؿى،كمخالفًتوىم ا  كأبيو.،ككذافإف 

                                                           

بف،ا465(،ترجمة243(الحيسيني،اإلكماؿفيذكرمفلوركايةفيمسنداإلماـأحمدمفالرجاؿ)ص:(1
 .567(،ترجمة1/753)حجر،تعجيؿالمىنفعىة

اللبفأبي800(،ترجمة161الًعراقي،ذيؿالكىاشؼ)ص:((2 لوعمىالصكاًبباسًموعبًد .كقدترجمتي
في كىمو بيافي كسيأتي اليشكرٌم، المنتفًؽ بف الل عبًد حاتـ أبي ابًف تسميًة بخبلًؼ اليشكرٌم، عقيؿ

 تسميتو.
 (.1/43،مجمعالزكائد)الييثمي((3
 .(13/463البييقي،شعباإليماف)((4
 (مف"عىكف"بالنكًف،إلى"عىٍكؼ"بالفاء.2/226تصٌحفتفي"اإلصابة")((5
 .474(،عقبحديث19/210(الطبراني،المعجـالكبير)(6
 .(13/463البييقي،شعباإليماف)((7
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ًريرعفاألىعمىش - ،عفالمغيرًةبفعبًدالًلاليىشكيًرمٌ،عفعىمركبفمٌرة،كركاهجى أعرابيناسأؿى أف 
 كالٌسبلـ–النبي  الٌصبلةي ر،-عميو جى خالؼى ًعيسىكقد األىعمىش)يىحيىبف أصحاًب بقٌية ،ير

ثبلثى،كعبدكًعيسىبفييكنس عف،عفعمركبفمٌرة،كهعفاألعمشًكىتيـرىاللبفداكد(فإف 
 عفأعرابٌي.،العفالمغيرًةبفعبًدالًلاليشكرمٌ،عفأبيو،المغيرًةبفسىعدبفاألىخرىـ

عىف - الحديث: شاىدي أم ا ـالميغيرًة األىٍخرى ،عفأىبيو،بفسىعًد نقؿ-ؾعمىالشٌ–أكعمٍّو فقد :
في"اإلصابة" العسقبلني  "،الحافظي بفاألىٍخًرـ: العسكرمٌأحمدأبكقاؿىفيترجمةسعًد اكأم :

فقاؿالبخارم  حديثى،الم وعبدًبفمغيرةىعفالحديثيماإن ": "تاريخ،(1)"مٌرًكيشٍاليىفذكرى كفي
فيالحاشية:،خارٌم"الب ،صحٌيىالـًخرىاألىبفدعٍسىبفمغيرةي:دمحمٌقاؿى:نسخةؽامشًيىبًكى"قاؿى
قىك،(2)"اللعبدًبفغيرةيميىكامىن إ اليىٍشكيًرٌمحيفى ٍنتىًفًؽ اللبفالمي عبًد فيترجمًة حجرى ابفي اؿى

" : الحديثى عفأك،يوأبًعفكلرىـًرىخٍاألىبفدعٍسىبفغيرةىالميكأف ـ،رىخٍاألىبفعديسىـتقد ساؽى
مفٍركايةىكرٌجحىفيو،االختبلؼىالبخارم ىحكىكقد.الم وعبديوًعمٍّاسـي:كقالكا،الشؾٍّعمىوعمٍّ
أبيوًعف،مٌرًكيشٍاليىالم وًعبدًبفالمغيرةىقاؿى ." قاؿ: ـ  ـخرىاألىبفدعٍسىابفىكافىإفٍحتمؿيكييث

ايىكىرىـخرىاألىبفعدًسىبفكالمغيرة،مٌرًكيشٍاليىالم وًعبدًبفالمغيرةفمًكؿٌّيككفىأفٍامحفكظن
:"،(3)"اميعنجىالحديثى ـً ديًثسىعًدبفاألىخرى في"مىجمًعالزكىائد"عفحى اليىيثىًمي  اللًعبديكاهرىكقاؿى

بفًاىحيىيىفيضعؼوعمىات،ثقىيابعضي،كرجاؿوسانيدىبأ"الكبيرً"فيكالطبراني ،واتًزيادىمف
ـً(5)"(4)ثيركىيسىعً بفاألىخرى بفسعًد المغيرًة حديثى الحديثي كافى إذا لكن ولـيرجحمىا عف،.

المغيرًةبفعبًدالًلاليىشكًرمٌ،أبيو  عفأبيو؟!.،أـحديثى

في" األلباني  الشيخي كساؽى،كمٌقىإن وشاىدًال"عفىذايحةحًالص األحاديثًسمسمةًكقاؿى
مفزياداًتعبًدالًلعمى"مسنًد"أبيو ـ قاؿ:"،الحديثى رجاؿيثقاتهيـكمٌورجالي،ديٌجىإسنادهكىذاث

:يٌجمًالعًكقاؿ،اتالثقىمفجمعهعنوركل،الطائيٌـخرىاألىابفيكىكدعٍسىبفغيرةًالميغيرى،مسمـ

                                                           

 (.4/133(ابفحجر،اإلصابة)(1
 (.2(،حاشية)5/39رم،التاريخالكبير)(البخا(2
 (.6/227(،)4/133(ابفحجر،اإلصابة)(3
4))( لمبغكٌم الصحابًة" "معجـً محقؽي "عىمى3/60غمطى كقاؿ: الييثمٌي، كبلـى فنقؿى كنٌي، األميفالجى محٌمد ،)

كثير، يحيىبفعيسىىكابفي أف  فييىحيىبفًعيسىبفكىثير"،فظف  ٍعؼو لضعًؼضى ٌنماكثيركصؼه كا 
 يىحيىبفعيسى.!

 (.1/43الييثمي،مىجمعالٌزكىائد)((5
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"فياللًعبديكاهرى:"ي يثمًاليىقاؿىىذاكالحديثي.(2)"الثقات"فيافىحبٌابفيكذكره،(1)"قةثًككفيٌّ"
يسىعًبفحيىيىفيؼوعٍضىعمى،ثقاتهيابعضيكرجاؿو،أسانيدىبً"الكبيرً"فيكالطبراني ،"اداتوزيى
ىكلىاألىفكافىنتيبيٌاكمىدهجيٌكىك،أيترىاكمىومنٍمكهخياللًعبدًإسنادي:-األلبانيٌ–قمتي".ثيركى
 .(3)"عيؼالضٌبالطريؽًعنوينشغؿكالوحالىفىبيٌكيي،يوعمىـيتكم أفٍيٌيثمًاليىبً

ماقالىوالبخارٌم: بيأٍفأنقؿى الحديًث:فيحسفي بفدعٍسىبفمغيرةي"أٌمابالنسبًةلصحابيٍّ
رٌجحىفى،(4)"اللعبدًفبغيرةيميىكامىن إ،صحٌيىالـًخرىاألى بفاغيرةىػػػػػػػػػػػػػػػػػالمقاؿىمفٍركايةىالبخارم 
ا:.أبيوًعف،مٌرًكيشٍاليىالم وًعبدً أيضن يككفىأفٍامحفكظنـخرىاألىبفدعٍسىابفىكافىإفٍحتمؿيييكقاؿى
.(5)"اميعنجىالحديثىايىكىرىـخرىاألىبفعدًسىبفكالمغيرة،مٌرًكيشٍاليىالم وًعبدًبفالمغيرةفمًكؿٌّ

في نيعىيـ أبك منيـ: كاحدو غيري قاؿى كذا فيصحبىًتو؛ مختىمؼه ـً بفاألىخرى سعدى كى : قمتي
في"االستيعاًب،(6)"ابةحىالصٌمعرفة" حٌباف(7)"وحديثًفيختمؼيكييكزاد:"،كأبكعمرى .كعٌدهابفي

مرةن في"التقريب"،(9)أخرلكفيالتابعيفى،(8)فيالٌصحابًة حجرى في(10)كابفي باالختبلًؼ قاؿى
حديثىفمعٌموإفلـتىثب،(11)صحبًتوكذا الحديثي و.تلوصحبةاليككفي

                                                           

 ،4701(،ترجمة11/321مغمطام،إكماؿتيذيًبالكماؿ)((1
في"الكاًشؼ")3/150ابفحٌباف،الثقات)((2 الذىبي  في5588(،ترجمة2/285(.كقاؿى حجرى :"ثقة"،كابفي

:ىكثقةه6836ة(،ترجم543"التقريب")ص: .-كالليأعمـ–:"مقبكؿ"،قمتي
3)( ًحيحة الص  األىحاديًث سمًسمة األلباني، )3/465 تصحيؼه الشيخي الذمساقو الحديًث فيمتًف كقعى كقد .)

فاحش،فقاؿ: النبي  ماجاءب-صٌمىالليعميوكسٌمـ–"أتيتي قاؿ:"مأرىبه فىة"،ثـ  ٌنماىك"ًبعىرى و"،ًبغرقد"،كا 
." ٌنماىي"فىأىرىبه  كا 

 (.2(،حاشية)5/39الكبير)(البخارم،التاريخ(4
 (.6/227(،)4/133(ابفحجر،اإلصابة)(5
 (.3/1274(أبكنيعيـ،معرفةالٌصحابة)(6
 (.2/582(ابفعبدالبٌر،االستيعاب)(7
 (.3/150(ابفحٌباف،الثقات)(8
 (.4/295)المرجعالسابؽ((9

 .2228(،ترجمة230فحجر،تقريبالتيذيب)ص:(اب(10
أبيحاًتـفي"الجرحكالتعديؿ")(11 كلعػػػػػػػػف:347(،ترجمة4/80(كترجموابفي ـ.رى ،فقاؿ:"سىٍعدبفاألىخرى

ذىلؾ". أىبييقكؿي كلعنو:ابنيوالميغيرةيبفسىٍعدبفاألىٍخرىـ،سمعتي  عبًدالًلبفمىسعكد.رى
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الميٍنتىًفؽ بىني كىافدي ىك الٌصحاًبٌي ىذا إف  "قيؿى فقاؿ: ٍنبىمٌي الحى رىجىب ابفي كاسميو،كأٌما
أبيحاتـف(1)لىًقيط" بفاةرىبًصىبفيطقًلى:قاؿكيي،ؽفًتىنٍالميبفرامًعىبفيطقًلىقاؿ:".كقدترجموابفي
وعنٍكلرىصحبة،لو،يميٌقىالعييفزًرىبكأىؽفًتىنٍالمي أبيسمعتيـ،اصًعىوكابنيس،ديعيبفيعكًكى:

يتحٌصؿمنوأٌنوىكراكمالحديًثأـال؟!(2)"لؾذىيقكؿي ـٍ ل .(3).كفيواختبلؼه

األش الًلاليشكرمٌكلعؿ  الحديًثىكعبدي صحابيٌّ المغيرةً،بىوًبالٌصكاًبأٍفيككفى ،كالدي كماماؿى
البخارٌم ـي .-كالليأعمـ–اإلما

يدخميوالجٌنة-صٌمىالليعميوكسٌمـ–كلسؤاًؿالرجًؿفيىذاالحديًثالنبي  ،عفعىمؿو
في"الٌصًحيحيف" مفحدي،شكاىدي البخارمٍّ ثًفركلى أىف  "أىًبيأىي كبى ًلمن ًبيٍّ قىاؿى ٌمىالٌموي-رىجيبلن صى

                                                           

كالًحكىـ)ابفرج((1  (.1/518ب،جامعالعمكـً
 .1008(،7/177ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
ار")ص:((3 حب اففي"مشاىيًرعمماًءاألىمصى ابفي ًزيفالعيقىيمٌي،اسميولىًقيطابف408(،ترجمة76قاؿى :"أبكرى

لىوكافديب ًبرىةبفالميٍنتىًفؽ،كىكاٌلذمييقاؿي اًمربفصى ًبرىةفقٍدعى لىًقيطبفصى نيالميٍنتىًفؽ.لىوصيحبة،كمفقاؿى
إلى ًبرة،لكفمنسكبنا اًمر،ىكلىًقيطبفصى بفعى لقيطى فيو،فمنيـمفجعؿى نسبىوإلىجدٍّه".كقداختمؼى

في"اإلصابة") حجرى ابفي ىمااثناف.قاؿى عمي 7549(،ترجمة16-9/15جدٍّه،كمنيـمفقاؿى ،"ذىبى
ٍرًدٌم، يثىمىة،كمحٌمديبفسىٍعد،كمسًمـ،كالبىغكٌم،كالٌداًرمٌي،كالبىاكى أًبيخى ٌياط،كابفي ميفةيابفخى ًدينٌي،كخى بفالمى
اًمر لىًقيطبفعى مىٍفقاؿى ف  مىعيف:إٌنيماكاحد،كا  ابفي ًبرىة.كقاؿى لىًقيطبفصى قىاًنع،كغيريىـإلىأٌنوغيري كابفي

نسبىولجدٍّه، بوابفي ـى ،كجزى إليوالبخارم  ًبرىةبفعاًمر،كحكاهاألىثرـيعفأحمدى،كمىاؿى ٌنماىكلىًقيطابفصى كا 
حيح، ًبصى إٌنوغيريه،كليسى :قيؿى ابفسىعيدفي"إيضاًحاإلشكىاؿ".كقاؿى الغىنٌي ،كابفالٌسكًف،كعبدي حٌبافى

فيمقابمو:ليسى البٌر،كقاؿى عبًد ابفي قاؿى بأٌنيماككذا في"األطراًؼ" فيوالًمزٌم،فجزـى كتناقضى ًبشيء.
بكنيىتًو، اًمرمعركؼه لىًقيطبفعى اثناف،ألف  فينظًرمأٌنيما كاحد.كالراجحي بأٌنيما اثناف،كفي"التيذيًب"

ًزيفالعيقىيميٌ أىبكرى شاىيف،فقاؿى يذكٍركنيتوإالماشٌذًبوابفي ـٍ ًبرىةل ا.كالركاةيعفأىبيكلىًقيطبفصى أيضن
ًبو، ٌنماقٌكلككنيمىاكاحدناعندىمٍفجزـى إالابنيوعىاًصـ،كا  ًبرىةالييعرؼلوراكو ًزيفجماعةه،كلىقيطبفصى رى
ا منيمى كؿ  أٍفيككفى بكاضح،ألن وييحتمؿي بًنيالمينتىًفؽ،كليسى اأن وكافدي منيمى كاحدو كؿٍّ ألٌنوكقعىفيصفةو

رأسناك الحافظ."افى مفطريًؽعاًصـبفلىقيط،عفلقيطبفانتيىكبلـي كقٌصةيكفادًةلقيًطيركيياالطبراني 
( الكبير" "المعجـً في 19/211عاًمر ح ،)477( الكىبير التاريخ البخارم، ا: أيضن كيينظر .7/248،)

(،ابفعبد3/359حٌباف،الثقات)،ابف1154(،ترجمة1/325،مسمـ،الكينىكاألىسماء)1058ترجمة
االستيعاب) 3/1340البٌر، ترجمة األصكؿ)2239(، جامع ابفاألثير، تيذيب12/829، المزم، ،)

( 24/248الكماؿ ترجمة الكاشؼ)5012(، الذىبي، ،2/151 ترجمة تيذيب4688(، حجر، ابف ،
 (.8/456التيذيب)
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كسم ـى -عميًو ن ة": ييدًخميًنيالجى بنحكه،(1)"أخبرًنيًبعمىؿو ا أيضن مسمـه كفي"الٌصحيحيف"،(2)كركاه
ًممتيوإذىاعىمؿوعمىىديل ًنيالم و،رسكؿىيا:قاؿىاأعراًبيًّأف "ىريرىةىأبيعفٍ كفي،(3)"الجن ةدخمتيعى
ـىعميوًالم ويصم ى-الم وًسيكؿًرإلىجاءىأعراًبيًّاأف "الم وًعيبىيدًبفًطىٍمحةىعف"الص حيحيف" -كسٌم

فقاؿىالر أًس،ثىاًئرى كالمفظي(4)..."الص بلة؟مفىعمي الم ويفىرضىاذىامأخًبرًنيالم و،رسكؿىيا: .
الليعنو–ٍفأنىسعكفي"صحيًحمسًمـ"،لمبخارمٌ ..."-رضيى مفأىؿالباديًة رجؿه .(5)"جاءى

 أبيأمامىةى مفحديًث كلالترمذم  عنو–كرى اللي ،-رضيى الًل رسكؿى سمعتي صمىالل–قاؿ:
الٌناس-عميوكسٌمـ "أٌييا دىاعيقكؿ: الكى فيحٌجًة اللى،يىخطيبي خمسىكـ،ات قكا كىصيكمكا،كصٌمكا

بٍّكيـ"،كأطيعكاذىاأمرًكـ،كأٌدكازكاةىأمكاًلًكـ،شيرىكـ ٌنةرى ،تدخمكاجى حسفه :"حديثه الترمذم  كقاؿى
.(6)صحيح"

 الحديث التاسع: 

أبيحاًتـ: ابفي  يبأَ  عف ،افمَ ثْ عُ  بف ريزُ حَ  وىرَ  .ةحبَ صُ  ولَ  ،يّ مِ مَ السُّ  سيْ قَ  بف ةَ مَ صْ عِ " قاؿى
 عميو اللُ  ىصمَّ - بيَّ النّ  ىتَ أَ  وأنَّ  ّي:مِ مَ السُّ  يسقَ  بف ةَ مَ صْ عِ  فْ عَ  ،(7)داشِ رَ  بفرىَ زْ األَ  يدلِ الوَ 

                                                           

كج((1  .1396(،ح169كًبالٌزكاة)ص:البخارم،الصحيح،كتابالٌزكاة،بابي
2)) بودخؿى اأيًمرى بمى ًبوالجن ة،كأٌفمٍفتمس ؾى مسمـ،الصحيح،كتاباإليماف،باببىيافاإليماًفالذميىٍدخيؿي

 .15(ح35الجٌنة،)ص:
3)) )ص: الٌزكاة كجكًب بابي الٌزكاة، كتاب الٌصحيح، 169البخارم، ح كتاب1397(، مسمـ، صحيح .

الجٌنة،)ص: بودخؿى أيًمرى ا بمى تمس ؾى مٍف ًبوالجن ة،كأٌف ؿي اٌلذميىٍدخي اإليماًف بىياًف (،36اإليماف،بابي
 .16ح

رمضاف،كقكًؿالًل((4 ،بابكجكًبصكـً ٿ ٹ        ٿ ٿچ :-تعػالى–البخارم،الصحيح،كتابالٌصـك

،1891(،ح226[،)ص:183]البقػػػػػػرة: چٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
ـ،)ص:  .9(ح34صحيحمسمـ،كتاباإليماف،باببياًفالٌصمىكاًتاٌلتيًىيأحديأركاًفاإًلسبلى

الٌديف((5 كشرائًع بالًل اإليماًف بابفيبياًف كتاباإليماف، الٌصحيح، )ص:]أركافاإلسبلـ[مسمـ، ،34،)
.11ح

.616(،ح1/602بالٌسفىر)الترمذم،الجامعالكبير،أبكا((6
7)( فقاؿفي"الجرحكالتعديؿ" اًتـ أبيحى ابفي كترجمو )2/313 ترجمة ليد1179(، الكى أبك بفرىاًشد "أٍزىىر :

كلعىفًعٍصمىةىبفقىيسصاحًبرسكًؿالًل ًنٌي:رى -صم ىالليعميوكسم ـ-اليىٍكزى كابًفعب اسميرسؿ،كسميـً
اًمرسمىابًف أبييقكؿذلؾ".عى بفعي اش،سمعتي سماعيؿي بفعيثماف،كا  ريزي اعنا،ركلعنوحى
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 سمعتُ  يس،قَ  بف ةُ مَ صْ عِ  نتَ أ بؿْ " :قاؿَ  ،يسقَ  بف(1)يَّةصَ عُ :قاؿَ  ؟"ؾاسمُ  ما" :فقاؿَ  ،-ـوسمَّ 
 أبو قاؿَ  .افعثمَ  بف يزرِ حَ  فعَ  ،اشيَّ عَ  بفُ  عيؿُ اسمَ إ واهرَ  ىكذا :دمحمَّ  أبو قاؿَ  ذلؾ، يقوؿُ  أبي
 بفا ريزُ حَ نا ،اشعيَّ  بف يُّ عم نا ،يّ شقِ مَ الدّْ  ةَ عَ رْ زُ  أبو اثنَ فحدَّ  ،يزرِ حَ  فعَ  ؼَ واختمِ  :دمحمَّ 
 عميو اللُ  ىصمَّ - بيّْ النّ  صاحبِ  ةَ مَ صْ عِ  عف ،(2)يّ نِ زَ وْ اليَ  رزىَ أ بف ليدُ الوَ  ثنىحدَّ  قاؿَ  ،ثمافعُ 

.(3)"ِربغْ المَ  ةِ نَ تْ فِ  مف ذُ تعوّ يَ  كافَ  ونَّ أ -ـَ وسمَّ 

أواًل: نصُّ الحديث.

ـُ الطبرَانيُّ في "المعجـِ الكبير": "  َنْجَدةَ  بف الوىَّابِ  عبدِ  بف أحَمدُ  َحدََّثَناقاَؿ اإلما
،حَ ال ، زكِريَّا بفِ  اللِ  عبدِ  بف أحمدُ  َناثوحدَ  ح، َأبي َثَنا ْوِطيُّ  ةَ َنْجدَ  بف الَوىَّابِ  عبدُ  َثَنا اإِلياِديُّ

،  ،(4)يّْ زِ الَحرَّا اللِ  عبدِ  بف َأْزَىرَ  عفْ  رو،َعمْ  بف َصفَوافَ  عف َعيَّاش، بف ِإسماِعيؿُ  َثَنا الَحْوِطيُّ
، َقْيس بفِ  ِعْصَمةَ  عف َمِميّْ  َصمَّى- الّنِبيّ  عف ،-وسمَّـَ  عميوِ  اللُ  َصمَّى -اللِ  رسوؿِ  َصاحبِ  السُّ

                                                           

1) معقكًؿالنبيٍّ بالسياًؽأٌنو"عٌصية"،ليتناسبى كاألليؽي –(كجاءتفي"الجرًحكالتعديؿ":"ًعصمة"،كالظاىري
ًعٍصمىة"،كفي"االستيعىاب")-صٌمىالليعميوكسٌمـ ،(:"كر3/1069:"بؿأنتى ًريًزٍبًفعيٍثمىافى عفحى كمى

 مىًمٌي،أٌنويأتىالٌنًبي  ًليًداألىٍزىىربفرىاًشد،عفًعٍصمىةىبًفقيسالس  ٌمىالم ويعميًوكسم ـى-عفأًبيالكى ،-صى
ًعٍصمةبفقىيس،كفي"أسًدالغىابة") :بىٍؿأنتى :مىااسميؾ؟فقاؿ:عىًصي ةيبفقىٍيس،فقاؿى (4/37فقاؿى "كافى

الم ًو ٌمىالم ويعميًوكسم ـى-اسميو"عىًصٌية"،فسم اهرسكؿي  "ًعٍصمىة".-صى
ابًفأبيحاتـنفسو،كتقٌدمتترجمىتيو.!(2 بفرىاًشد،كماتقٌدـفيكبلـً ليًداألزىىري ٌنماىكأبكالكى ،كا   (كذاقاؿى
ابفابيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3 كاسعةه.كا98(،ترجمة7/19( المىشرؽ،كىيببلده "بالفتًح،ضٌد لمىٍغًرب:

 البىحري الس كسالتيكراءىىا جباًؿ إلىآخًر إفريقٌية حدكًد كىيآًخري ًمٍميىانة، مفمدينًة حد ىا قيؿى كبيرةه.
فيوجزيرةياألندلس ىذافيالبٌرمسيرةيشيريف".ينظر:الحمػػػػػػػػتكم،معجػالمحيط،تٍدخؿي ػػػػػػػػػػـالبمداف،كطكؿي

 (.3/1293(،عبدالمؤمفالبغدادم،مىراًصداالطٍّبلع)5/161)
اأًلؼ.نسبةن(4 معجمةيتكسىطييمى ثـ  رىاًزٌم"بميممةو الطبرانٌيبميممىتيف،كصكابيا"الحى ("الحراًرٌم"كذاكقعتعندى

ًحمصأكثري مفًذمالكبلعًمفًحٍميىر،نزؿى رىازكىكبطفه بفعبًدإلىحى بيًذهالٌنسبًةاألزىري ىـ،كالمشيكري
 بىشير بف الٌنعماف يىركمعف الشاًمٌي، رىاًزٌم الحى عنيما-الًل اللي عىمرك-رضيى بف فكاف صى عنو ركل ،

،كأبىعيبيدةىبفالجٌراح رىاًزٌمالًحٍمًصٌيالميرىاًدٌم،يىركمعفعمرى ضيىر-الس ٍكسىًكٌي،كاألىزىىربفسىٍعدالحى
في"األنساب")-الليعنيما الٌسمعاني  الشاـ".كذاقاؿى 2/193،ركلعنوأىؿي بيفى (،كيفيـمنوأٌنويفٌرؽي

رىاًزٌمالًحٍمًصٌيالميرىاًدٌم،كالصكابأٌنيماكاحده، رىاًزٌمالشاًمٌي،كاألىزىىربفسىٍعدالحى بفعبًدالًلالحى األزىري
كسي .كينظر:تعميؽىالمحقًؽعمرالباركدٌمفيحاشية)عمىماقالىوالبخارم  ذلؾى بيافي  (.2أتيمفٌصبلن
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ذُ يتعَ  فَ اك أنَّوُ " :وسمَّـ عميوِ  اللُ   ِتمؾَ ": قاؿَ  الَمْغِرِب؟ ِفتَنةُ  فكيؼَ : لوُ  ِقيؿَ  المشِرؽِ  ِفتَنةِ  ِمف ِباللِ  وَّ
.(1)"وأعَظـ َأعظـُ 

 ثانًيا: الحكـُ عمى رجاؿ اإلسناد.

ىكنىييميممةهىابعدى،الكاككسككفً،ةالميممىالحاءًبفتحً،يٌطًكٍالحىأحمىدبفعبًدالكىى اببفنىٍجدىة" -
 .(2)"سكسبعيفىتسعوسنةىماتى،عشرةالحاديةًمفدكؽهصى،اللًعبدًأبا

.نةساكًكاكهىابعدى،الميممةًبفتحً،يٌطًكٍالحى،الجيـًكسككفً،النكفًبفتحً،ةدىجٍنىبفابى الكىعبد" -
 .(3)"سدكثبلثيفاثنتيفسنةىماتى،العاشرةًمفثقةه،دمحمٌأبك

". اإًليىاًدمٌاكريٌزىبفاديىزًبفاللًعبدًبفدأحمى" - في المىنصيكرم صىبلح نىايؼبف إرشادًقاؿى
يؿاعًإسمىبفايٌزكرًبفاديىزًبفاللًعبدًبفأحمد":"يٌانًالطبرىشيكخًتراجـًإلىيانًكالد ياصًالقى
 .يٌطًكٍالحىةىدىجٍنىفبابى الكىكعبدًيس،قىبفزيديى:عفثىحدٌ.يٌمًبىالجىمٌادًيىاإلًجعرىاألىيٌعمًأبك

كعنو بفاأحمدىكأبك،"يفمىعجىالمي"فيكمائتيفكسبعيفىتسعوسنةىةىمىبىجىبًالطبرانيٌالقاسـًأبك:
بىمىة–ابيىماعةوجىعفٍاني الطبرىكسمعى":ي انًمعىالسٌكقاؿى،(4)"ومكامً"فيهيذكرٍكلـ،مٌدًعى ،-أمًبجى

كيقكؿ كقاؿى،(7)"يبوتيذً"فيزم المًهكذكرى،(6)ياءالضٍّلوأخرجى.(5)"مةبىجىمدينةًبًفبلفاأنى:
خراجي،مقبكؿ:قمتي،(8)"وأعرفٍلـٍ":الييثمي  االحتجاجيذلؾىمفيمزـياللكفٍو،ينفعيلوالضياءًكا 

المنصيكرمٌ.(9)"امطمقنلوأخرجىبمفٍ ا،انتيىكبلـي أكردى كقد "المجفقمت: في ىذالييثمي  مع"
الطبرانٌيالحديثى عندى آخرى ،كفيوأحمدبفعبًداللبفزكرٌيا،-فيالتخريجكسىيردي–مفطريؽو

"كرجالوثقات" يعرٍفو"!.،(10)لكٍفقاؿى ـٍ كتقٌدـقكلوفيوأٌنو:"ل
                                                           

 .501(،حديث17/187(الطبراني،المعجـالكبير)(1
 .73(،ترجمة82(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(2
 .4264(،ترجمة368)ص:عالسابؽالمرج((3
(.2/410(ابفعدم،الكامؿ)(4
بىمىة:"بمد((5 السكىاحؿ".السمعاني،األنسىاب)جى ،قريبةهمفًحٍمص،مٌمايىًميتمؾى (.2/19ةهمفببلًدالشاـً
(.8/271ارة)المختىالمقدسي،األحاديث((6
(18/520ماؿ)(المزم،تيذيبالكى(7
(.263-10/262(الييثمي،مجمىعالٌزكىائد)(8
.131(،ترجمة130(المنصكرم،إرشادالقىاًصيكالد اًني)ص:(9

.502(،ح17/187(،كالركايةعندىالطبرانٌي)7/220(الييثمي،مجمعالزكائد)(10
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اًعيؿيإ" - ي اشبفسمى أىؿًعفكايتوًرًفيصدكؽه.يٌصًمٍالحًةىبىتٍعيأبك،بالنكفً،يٌسًنٍالعىيـمىسيبفعى
كسبعكفىبضعهكلو،انيفىكثمى-تيفاثنىأك-لإحدىسنةىماتى،الثامنةًمف.ىـغيرًفيطهخمٌمي،هبمدً
 .(1)"4مسنة

فكىاف" - خمسوسنةماتى،الخامسةًمفثقةه.يٌصًمٍالحًركمٍعىأبك،يٌكًسىكٍالس ـرًىىبفعىٍمركبفًصى
 .(2)"4ـبخىابعدىأككخمسيفى

مىٍيعبفاللًبدًعىبفٍزىىرأى" - وبأن البخارم ـىكجزى،بًصٍلمن فيومكاتكم .صدكؽهمصيٌّحً،مٌازًرىالحىجي
 .(3)"ستدالخامسةًمف،عيدسىبفيا

مىًميٍّقىٍيسوٍبفًًعٍصمىة - الترجمًةعندىابًفأىبيحاتـ.الس   :كىكصاحبي
 ثالثًا: الحكـُ عمى اإلسناِد.

الطبرانٌيالييعرىؼ،كألجًؿإسنادهضعي أحمدىبفعبًدالًلبفًزياداإًليىاًدٌمشيخي ؛ألف  ؼه
بينىيما، االنًقطاًع كالحتماًؿ عنو، كالٌراكم الحديًث، صحابيٍّ تسميًة في الحاصًؿ االختبلًؼ

 كاالختبلًؼفيرفًعوكىكقًفو.
 رابًعا: تخريج الحديث.

 آخرى فيمكضعو الطبراني  و في"الكىبيًر"أخرجى ا في"اآلحاد(4)أيضن أبيعاصـ كابفي ،
ثاني" كالمى
ابة"(5) حى بفعي اش،كركاه (6)،كمفطريقوأبكنيعيـفي"معرفةالص  مفطريؽإسماعيؿى

.(7)نيعىيـبفحٌمادمفطريًؽعثمافبفكثير،كعبًدالقٌدكًس،كبىقٌية

في"التاريخالكبير"عفأب ياليىمىافكأخرجوالبخاًرم 
،خمسىتييـ)إسماعيؿبفعي اش،(8)

بف األزىًر عف عثماف، بف ًريز حى عف اليىمىاف( كأبك كبىقٌية، القٌدكًس، كعبد كىثير، بف عثماف
                                                           

 .473(،ترجمة109ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:((1
.2938(،ترجمة277)ص:المرجعالسابؽ((2
األيكلىالتياعتمدتييا)(3 فكافب501(كفيركايًةالطبرانيٍّ  فعىمركبالرفًع،الالكقؼ.(،جاءتركايةيصى
.502(،حديث17/187المعجـالكبير)الطبراني،((4
.1389(،ح3/73ابفأبيعاًصـ،اآلحادكالمثاني)((5
.5385(،ح4/2146(أبكنيعيـ،معرفةالٌصحابة)(6
.718(،ح177تف)ص:(نيعيـبفحٌماد،الفً(7
 .287(،7/63(البخارم،التاريخالكبير)(8
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مٍف كىاه فىرى بفعثمىاف، ًريزى بفعمرك،حى فكافي مكقكفنا.كتابعىصى الل،عفعصمةىبفقيسو عبًد
بفحٌماد ـي طريًقونيعي
كا(1) أبيعاصـ، البىغكم (2)بفي كاه أبيعىاًصـرى ابًف ًبو(3)،كمفطريًؽ ،

ا ذيبالم ًوًمفًفتنًةالمىشًرًؽ،:"-ًعصمىة–.كلفظيوعندىنيعيـابفحٌماد:أٌنو(4)مكقكفناأيضن يتىعىك  كافى
."وًمفًفتنًةالمىٍغرًبًفيصبلتًـٌثي

م ادفي"الًفتىف" بفحى ـي كاهنيعىي مفطريًؽأىٍرطأىةىبفالمينًذركرى
(5) فيو"تمؾى أٌنوقاؿى ،غيرى

سىعدفي"الطبقاًتالكىًبير" كأعظىـ"،كركاهابفي "أعظـى "،بدؿى ـٌ كأىطى أعظـي
ًريزبف(6) ًمفطريًؽحى

ًنيٌ اليىٍكزى أىٍزىىرى ًليد الكى أىبي عف بفعثماف( ًريز كحى المينذر، بف )أىرطىأة كيىاه كرى ، عثمافى
عف(7) ،
في"المىخزكف" الٌصحابًة"،كأبكالفىتًحاألزدم  في"معجـً والبىغكم  ،مٍف(8)ًعٍصمةىمكقكفنا،كأخرجى

ًريز ،عفحى ميبىشٍّربفإسمىاعيؿى طريًؽ
ًليد(9) بفقىيسأىًبيالكى ،عفأىزىرى

(10) الٌنبيٍّ –صاحًب
يتعكذيفيصبلًتوًمف-صٌمىالليعميوكسٌمـ ًفتنًةالمىغربأٌنوكافى

(11).

                                                           

 .726(،ح178،الًفتف)ص:نيعيـبفحٌماد((1
 .1388(،ح3/73(ابفابيعاًصـ،اآلحادكالمثاني)(2
 .5384(،ح4/2146ابفأبيعاًصـ،معرفةالٌصحابة)((3
 .5384(،ح4/2146البغكم،معرفةالٌصحابة)((4
 .717(،ح177(نيعيـبفحٌماد،الًفتف)ص:(5
 10562(،9/434بقاتالكبير)(ابفسىعد،الط(6
مف((7 ًنٌي:"بفتًحالياًء،كسككًفالكاًك،كفتًحالزام،كفيآخرىىاالٌنكف.ىذهالنسبةيإلىىىٍكزىف،كىكبطفه اليىٍكزى

،يىركم ًنٌي،شاميٌّ ًذمالكىبلىعمفًحٍميىر،نزلٍتالشاـ.كالمشيكرباالنتسابإلييا:أبكالكليًداألىزىىراليىٍكزى
 مفأصحاًبالٌنبٌي الٌسمعاني،-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-عفرجؿو الر حًبٌي". بفعثمافى ًريزي ،ركلعنوحى

 (.5/656األنساب)
عثمىاف".(8 بفي حًريزي دناركلعنوي،إال  أحى بفقىيسالنحفظيأف  :"أزىىري األزًدم  األزًدم،(كقاؿى المخزكففيعمـً

ٌنماىكخمطهككىىـ.(،ق50الحديث)ص: بفقىيس"،كا  مفييسٌمى"أزىرى ىناؾى :كسيأتيأٍفليسى متي
ًريز".(9 بميممة"حى الٌصكابى رير"بمعجمةو،كلعؿ  الٌصحابة":"جى  (جاءتفي"معجـً

لوغيرىه".!(10 ـي :"الأعم البىغكم   (كقاؿى
 .128(،1/185(البىغكم،معجـالصحابة)(11
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اتـمفطريًؽعًمٌيبفعي اش أبيحى كاهابفي كرى
ٍرعىةى(1) مفطريًؽأىبيزي عبًدالبىرٍّ ،كابفي

ًليد(2)الٌدمشًقيٌ ًريزبفعثمىاف،عفالكى ٍرعةىالٌدمىشًقٌي(عفحى ابفعي اش،كأىبكزي ،كبلىما)عًمي 
ًنٌي،عفًعٍصمىةىمكق كفنا.بفأىٍزىىراليىٍكزى

غيرالمتقدمىة،فركاهأبكعىمركالٌدانيفي"السنًفالكاردًةفي - آخرى مفطريؽو كقدركمالحديثي
، :حد ثناسعيديبفعثمافى ثىاًبت،قاؿى :حد ثناأحمديبفي القيشىيًرٌم،قاؿى الًفتف"قاؿ:"حد ثنىاأىبكأىحمدى

عمً حد ثنا قاؿ: كؽ، بفمرزي نىٍصري حد ثنا : أىبييحيىىقاؿى بفي ًإسحاؽي حد ثنا قاؿ: ٍعبىد، مى بفي ي 
 الم ًو رىسكؿي :"كافى ٍرب،قاؿى م ـ-الكىٍعًبٌي،عىفشيعىيًببفحى كسى ًمفًفتنىًة-صم ىالليعميًو ذي يىتىعىك 

المىغًرب"
بفيىحيىىالكىعًبٌي،ىىاًلؾ"(3) منقىطع:فىًفيوإسحاؽي عيؼه .كىىذاإسنادهضى

كشيعيبابف،(4)
 حىربمفالطبقًةالتاسعة،مفصغاًرأتباًعالتابعيف.

 رابًعا: بياُف االختالِؼ في الحديث، والراجح فيو.

الصحابٌيالذمركاهعفرسكًؿالًل فيوعمىاسـً بالًعمؿ؛فاختمؼى مسمسؿه كىذاحديثه
كسٌمـ– عميو كك-صم ىاللي عفالصحابٌي، الراكمالذمركاه كاسـً ـ ، ث بينىيما، االنقطاًع جكًد

فيرفًعو،ككقفو،كأيبٌيفذلؾكٌمو: اختمؼى



                                                           

 .98(،ترجمة7/19الجرحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،(1
2)( االستيعاب البٌر، عبد ابف )3/1069 رعةى1811(، زي أبي ركايًة في أمرو عمى أينٌبو أٍف ينبغي كىنا .

،حد ثنا عثمافى بفي ًريزي حى الدٍّمىشقٌي،حٌدثنا ٍرعةى أبيزي كاهمفطريًؽ رى البٌر عبًد ابًف اإلماـً الٌدمشقٌي،فعندى
 الكًليدي الٌنًبٌي ًنٌي،عفًعٍصمىةىصاحًب اليىٍكزى ـى-بفأىزىىرى كسٌم ٌمىالم ويعميًو أبي-صى ابًف فيركايًة بينىما ،

بفعيثمىاف،قاؿى ريزي بفعي اش،ناحى ٍرعىةىالدٍّمىشًقٌي،ناعمي  عفأبيزي ليديبفحاًتـالمتقدمًةقاؿى حد ثنىالكى
ًنٌي،عفًعٍصمىةى أزىراليىٍكزى ابفأبيحاتـ-صم ىالليعميوكسم ـى-صاحًبالٌنبيٍّ ،بمعنىأٌنوفيركايًة

 األلباني  الشيخي ذكرى ريز،بينماسقطىفيركايًةابًفعبًدالبٌر.كحيفى رعةىكحى أبيزي بفعٌياشبيفى عمي  أدخؿى
في"السمسمًةالٌضعيفة") ابًفعبًدالب1/64ىذاالحديثى أف  ٌرركاهفي"االستيعاب"مفطريًؽأبي(،ذكرى

كما البٌر عبًد ابًف عندى كذلؾى ىك كليسى عميًّا، بينيما فأدخؿى ريز، حى عف عٌياش، بف عمٌي عف رعةى، زي
 أسمفت.!

ًذالٌنًبٌي (الٌداني،السنفالكاردةفيالفتف،(3 تعىك  ٌمىالليعميًوكسم ـى-بابي (،ح4/925ًمٍفًفتنىًةالمىغرب)-صى
485. 

 .804(،ترجمة1/205(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(4
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َرواه َحِريُز بف عثماَف واختمَؼ عنو. واالختالُؼ عمى َحِريز بف عثماف كاَف في تعييِف اسـِ  .1
 التاِبِعّي اّلذي َروى عنو ىذا الحديث.

 ًنٌي.زكٍاليىرزىىأىبفالكليدكأخرل،(1)اشدرىبفزىرىاألالكليدًابفابفأبيحاتـسٌماهمرةن:أ -

ر اكمرةنيقكلكف - ٍبًدالًلالحى ٍبًفعى  .مٍّزًأىٍزىىرى

نٌي. -  كمرةنأباالكليًدأٍزىىراليىٍكزى

لوفيالخارجً - قىيس.كىذاالكجكدى بفى كىكىىـ،كمرةنأباالكليدأزىرى ،إٌنمانىشىأعفخمطو كماقاؿى
كسيأتي. حجرى ـيابفي  اإلما

ًنٌي.ك -  مرةنالكليدىبفأزىراليىٍكزى

حديًثو في"اإلصابًة"عندى كبلمناميمًّاأكرىدهالحافظيالعسقىبلنيي بيىناأٍفأنقؿى كيحسفي
ترجمًة"أٍزىىربفقىٍيس":" ىذاالراكم،فقاؿتحتى ،غكم البىهذكرىعفاالختبلًؼالحاصًؿفياسـً

كىككىـه.هفبعدىكمى،يرثًاألىيـابفيكتبعىة،حابىفيالص مكسىأبككٌر،البىعبدًكابفياىيف،شىكابفي
:يوفًطأًالخىكجوىيـكأبٌيفيكبلمىممت.كسأذكريفيماعىولوأحدهتنبًيىلـٍ

ميبٌشربفإسماعيؿ،عف:غكم البىفقاؿى حٌدثنا بفأٌيكب، "أزىىربفقىيس:حد ثنيزيادي
ًريز تعٌكذييىوكافىأن -ـعميوكسم صٌمىالم وي-النبيٍّاحبًيسصىبفقىأزىرىليدًبيالكىعفأى،(2)حى

ـيالمغربًمففتنةًوًفيصبلتً .يدلًيسأبكالكىأزىربفقى"شاىيف:ابفيقاؿىك.(3)"هلوغيرى،الأعم
 يزٍدشيئنا".كقاؿى ـٍ فذكره،كل الًلبفمحٌمدالبغكم  ،يسربفقىزىىأى":(4)رٌالبعبدًابفيحٌدثناعبدي

صٌمىالليعميو–حديثىوعفالنبٌيمتمًاعىهفيمىوغيريعنٍيركًاف،لـٍثمىبفعي(5)يزرًركلعنوحى
يتعٌكذيفيصبلًتومففتنًةالمىغًرب".-كسٌمـ أٌنوكافى

                                                           

1) اتـكذافيحديًثتىغييًرالنبيٍّ أبيحى بياف-صٌمىالليعميوكسٌمـ–(كسٌماهابفي السًمو،لكٍفماأيريدهىنا
التابعٌي.  االختبلًؼالكبيرفياسـً

ا:"((2 أيضن حجرى ريز"بميممة.كقعتعندىالبغكٌم،كنقمياعنوابفي رير"بمعجمةو،كلعؿ صكابىيا"حى  جى
.50(،ترجمة1/185(البغكم،معجـالصحابة)(3
 .19(،ترجمة1/74ابفعبدالبٌر،االستيعاب)((4
ًريز".((5 في"االستيعاب":"حى بصكاب،كالمثبتي رير"بمعجمة،كليسى  تصٌحفتفي"اإلصابًة"إلى"جى
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يىًزدشيئنا. ـٍ (1)ثيرًاألىابفيهاذكرىكلم كأكرىدىهأبكمكسىفي"الذىيؿ"مفطريًؽابًفشاىيفل
الكىـي.(2)رٌالبىعبدًهابفيدىعمىماأكرىاقتصرى ـٌ اٌلذماإلسنادىوأف ا،كسببيعمييـفيوجميعنكقدت
حاًبي–أبيواسـيكبقيى،حابيٍّالص ر،كاسـيىىزٍأىوكالديمنٍسقطىوالبغكم ساقى كالًدالص  يىعنياسـى

،كالكجكدىالٌصحابيٍّر،كاسـًىىزٍأىكالدًكمفاسـً،رزىىأىمفاسـًىذهالترجمةفتركيبي-كىكقىيس
يضاحيتأٌمؿ.همفغيرًبعدىجاءىمفٍاىيف،كبقٌيةيشىابفيالبغكم كتبعى.فيالخارجلذلؾى أف ذلؾىكا 
،ًنيٌزىكٍاليىوًالم عبدًد،كقيؿ:ابفًاشًرىبفًارزىىعفأىالمذككرىاركلالحديثىمىإن ريزبفعثمافىحى

ثناعمي حد شقٌي:مىالدٌعةىرٍأبكزي،قاؿى-ـعميوكسمٌصٌمىالم وي-بيٍّيس،عفالنٌبفقىةىمىصٍعفعً
يسبفقىةىمىصٍ،عفعًًنيٌزىكٍاليىأزىرىعثماف،عفأبيالكليدًبفي(3)ثناحريزي:حد بفعٌياش،قاؿى

كسصٌمىالم وي-النبيٍّصاحبً كافىأن -ـم عميو بغرًالمىتنةًمففًبالم وًتعٌكذييىو ابفي ساؽى ثـ  ."
،كقاؿ:" أكالن الحديًثالتيأكردتييا طرؽى أف كضكحنذلؾىكيزيديحجرى اذكركاهلم كغيرىالبخارم ا

فيركمعنو.عثمابفىحريزىيس،كأف بفقىةىمىصٍويركمعفعًعٌرفكهبأن يٌنًكزىاليىرىأزىىترجمةى
البخارم قاؿى الكى": أبك اليىأزىر عً،يٌنًكزىليد الم ويصم -النبيٍّصاحبًةىمىصٍركلعف عميوى
ركلعف،يٌنًزىكٍيداليىلًدأبكالكىاشًبفرىارزىىأى"أبيحاتـ:ابفيكقاؿى.(5)"(4)يزرًركلعنوحى-ـكسمٌ
مفاس،كسمعىعبٌعفابفًكأرسؿى،-ـعميوكسمٌويصٌمىالم -بيٍّالنٌيسصاحبًبفقىةىمىصٍعً
رىىزٍأى"التابعيف:اففيثقاتًحب ابفيكقاؿى.(6)"كغيره،بفعثمافىيزيرًر.ركلعنوحىامًبفعىيـًمىسي

.(8)"افبفعثمىا(7)يزيرً.ركلعنوحىحابةًمفالصٌيركمعفرجؿو،يٌنًزىكٍيداليىلًأبكالكى

                                                           

 .78(،ترجمة1/192بة)(ابفاألثير،أيسدالغا(1
البٌرفي"الكافيبالكفيات")(2 عبًد دهابفي اعمىماأكرى أيضن الٌصفدم  ،1462(،ترجمة8/240(كقداقتصرى

( كالٌسنف" المسانيًد "جامًع في كثير 1/199كابفي ترجمة ،)36 ًبزىامو ًريز" "حى اسـي فيو تصٌحؼى كقد .
بميممة. ًرير"براءو  بمعجمةو،إلى"حى

رير"بمعجمةكىكغمىط.(3  (تصحفتفي"اإلصابًة"إلى"جى
رير"بمعجمةكىكغمىط.(4  (تصحفتفي"اإلصابًة"إلى"جى
 .1467(،ترجمة1/459(البخارم،التاريخالكبير)(5
 .1179(،ترجمة2/313(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(6
ا!(7  (كقعٍت"جرير"أيضن
 (.4/39)(ابفحٌباف،الثقات(8
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أخرجىرٌالبىعبدًابفىأف العجبيكىارج.وفيالخىلىيسالكجكدىبفقىىرىبيذاأفأزفكضحى
.انتيى(1)"ـىٍجوىناعمىالكىكأخرىكابًيسعمىالصٌةبفقىصمىعًفيترجمةًالمذككرىالحديثى

الحافًظابًفحجر. كبلـي

مرتي الحديثى فذكرى في"االستيعاب" البرٍّ عبًد ابفي فعؿى كذلؾى : فيترجمًةقمتي مرةن ف:
،كأخرلفيترجمًةعصمىةىبفقىيسعمى(2)"أىزىىرابفقىيس" حجرى اٌلذمبي نىوابفي عمىالكىىـً
ًنٌي،كيقاؿقىٍيسبفًًعٍصمىةىالٌصكاًبفقاؿ:" مىًمٌي،:اليىٍكزى ًفتنةًمفبالم وًيتعكذيكىافىصحبة،لىويالس 

المىغرب"ًفتنةيفكيؼى:لىويفقيؿىالمىشًرؽ،
(3). .ىذاأكالن

بفقىيسقدكىًىـ،أٌماثانينا: اٌلذمترجـىألزىىرى اأف  كٌموأيضن ابًفحجرى مفكبلـً فىيتحٌصؿي
الصحابٌي اسـى أف  الصكابى الحًديث.كأف  ياىذا كى كخمطىفياسمىيالتابعٌي،كالٌصحابٌياٌلذىيفرى

ًلعصمىةىبفقىيسرىاكمالحديث:ًعٍصمىةبفقىيس،عمى التاًبعٌي.كقدترجـى فياسـً –اختبلؼو
الليعنو مكضعى-رضيى اًتـكىىيالترجمةيالتيفيياالحديثي ًمف:ابًفأىبيحى رىاكمالحديًثكؿٌّ

ابة" حى حابة"،(4)الدراسة.كابًفقىاًنعفي"معجـالص  ،(5)كأبينيعىيـفي"معرفًةالص  البرٍّ كابًفعىبًد
اتقد ـ–"االستيعىاب"في في-كمى .(7()6)"اإلصابة"،كابًفحجرى

 في"سمسمًةاألحاديًثالٌضًعيفًة"تعميقناعمىكؿٍّ األلبىاني  ىناكبلمناقالىوالشيخي ثالثنا:أنقؿي
التابعيراكمالحديث أيرٌجح–ىذااالختبلًؼالحاصًؿفياسـً ـ  -ث كىذا:"-رحمىوالل–إٍذيقكؿي

الحديثًعمىتابعيٍّشديدهتبلؼهاخ كمفالصٌفياسمًىذا ترجيحيجدًّعبًو، مفالكجكهًكجووا
                                                           

 .513(،ترجمةأزىىربفقىٍيسرقـ1/194(ابفحجر،اإلصابة)(1
 .19(،ترجمة1/74ابفعبدالبٌر،االستيعاب)((2
 .1811(،ترجمة3/1069)المرجعالسابؽ((3
 .828(،ترجمة2/295ابفقانع،معجـالصحابة)((4
 .2237،ترجمة(4/2146أبكنيعيـ،معرفةالصحابة)((5
 .(4/415ابفحجر،اإلصابة)((6
7) )( كىالتاريخ" في"المعرفًة سفيافالفىسكٌم عندى اسمو في"تجريًد2/431ككقعى الذىبي  ـي اإلما أٌما "عقبة"، :)

( قيساليكٌزنٌي" بف "ًعصمة فياألكلى: سٌماه مرتيف مو فترجى الٌصحابة"، 1/381أسماًء ثـ 4099(، .
،سٌماه"عيصيمىة"بالتصغيًر،4104(،ترجمة1/381رالمعرفًةالمعتمدًةلدٌم)ترجموثانيةن،ففيطبعًةدا

:"مفتاريًخالبخارمٌ قاؿى "المغرب"،ثـ  ا:"فتنًةالعزب"،بدؿى أيضن في"تاريًخالبخارٌم"عمىماكقاؿى ".كليسى
ا:نسخًة"التجريًد"اليندية،طبع فياسًموإٌنمابالٌصكاب،كراجعأيضن ةدائرًةالمعىارًؼالٌنظامٌيةبحيدىرقاؿى

 (.313آبىاد)ص:
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عمى؛فيكيدؿ -اليكـايقكلكفىكمى-شيءوعمىدؿ ات،كىذاإفٍيـثقىياكم ركاتىالثبلثة؛ألف 
ال عندىمشيكروىذاالراكمغيريأف  ذارجعنىكافيو،ػػػػػػػػػػفااختمىلمى؛ىـكا  -منيـاألكؿًاإلىترجمةًكا 
"أزىرى:البخارم اآخر؛فقاؿىافيواختبلفننىمف"التيذيب"؛كجدٍ-مٌازًرىالحىاللعبدًبفًي:أزىرىأعنً
،كمرةن"زنيٌكٍىى"كمرةن،"مٌادًميرى"كهمرةن،نسبييد؛كاحدهزًبفيىيد،كأزىرىعًبفسىالل،كأزىرىبفعبدًا
رىاز" فػػػػػػػػبايدىك:أزىريعًبفسىأزىرىاألثر:أف أىؿًإماـً"فيذاقكؿيو:عقبى.قاؿالحافظي(1)"محى

أكثرًوقكؿيأن "مٌازًرىعيدالحىبفسىأزىرى"فيترجمةًكذكرى.(2)عمىذلؾجماعةهويافقىكىعبدالل.كى
أشارىالٌ"مٌازًرىالحى"أف كأظف .(3)العمماء الذم المذككريبخارم إليو ىذا الكجوًىك األكؿ،في

أفدكفى(4)في"التيذيب"ًومترجـه؛فإن يٌنًكزىداليىاشًرىوابفيليد؛فإن أبكالكىىكاألزىري"يٌنًاليىكزى"كى
بفأىكمفذلؾىاالختبلؼ.ومفكجكهًإلىأنٌيشارى المتقدـي.كلـٍزىىالكليدي مفترجىرى عكمىمو.أرى

اال فميسىىذا حبافىختبلؼ؛ ابًف غيري مكثٍّؽه الحديث ليذا الراكم عدادًليذا في عندم فيك
الشيًخ(5)"يفستكرًالمى .-رحمىوالل–.انتيىىكبلـي

                                                           

1) في( البخارم  ـى اإلما فإف  لمبخارٌممفخبلًؿصنيعو الكبلـى ىذا استنتجى حجرى ابفى اإلماـ أف  كالذميظيري
لوركاي،ترجمًة1462(،458-1/457"التاريًخالكبير") رىازٌمالحمصٌي،قٍدساؽى أزىىربفسىعيدالحى اتو

. حجرى  باألسماًءالتيذكرىاابفي
يىزيد(2 بف أزىر بيفى فٌرقا قد كأبكه اتـ حى أبي ابفي ـي فاإلما شائكىة، الراكم ىذا في كالتفريًؽ الجمًع كمسألة )

رىاًزٌم.ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ مىيعالحى الميرىادٌم،كأزىربفسىًعيدالًحٍمصٌي،كأزىربفعبًدالًلبفجي
(2/312 التراجـ ،)1171 ،1173 الكبير1174، التاريخ ، المتفي في كما البخارٌم جمعيـ بينما .
ابف1/465-495) ينظر: أربعةن. في"الثقاًت" حٌبافجعمىيـ كابفي عميو، تعميقاتالشيخالمعممٌي مع ،)

( الثقات تيذيب39-4/38حٌباف، التفريؽ، عمى حاتـ أبي ابفى المزم  تابعى كقد ،)( (،2/323الكىمىاؿ
ا:ابفحجر،تيذيب2(،حاشية)2/328(.كتعميقوفي)1كتعميؽالدكتكربٌشارحاشية) (،كييراجعأيضن

 (.205-1/201التيذيب)
3)( "التيذيب" الحافظفي قاؿى بفسعيد1/203( أزىر ىك الحرىاًزٌم، الًل عبًد بف أزىر عمىأف  "أكثريىـ :)

 الحرىازٌم".
في"تيًذيبالتيًذيب")(قاؿى(4 حجرى كل1/201ابفي ًليدالٌشاًمٌي.رى ًنٌي،أىبكالكى (:"تمييز،أىٍزىىربفرىاًشداليىٍكزى

، عيثمافى بف ًريز حى عٍف كل رى كًعٍصمىة. عٌباس ابًف عف كأرسؿى سماعنا، بىاًئرٌم الخى اًمر عى بف ًميـ سى عىف
حٌبافف :ذكرهابفي سماعيؿابفعٌياش.قمتي ًنٌي،شاًمٌي.ركلعفكا  ًليداليىكزى ي"الثقات".فقاؿ:أىزىىرأبكالكى

ًريزبفعثمىاف...". حابة،كعنوحى مفالص   رجؿو
 (.13/63(األلباني،سمسمةاألحاديثالضعيفةكالمكضكعة)(5
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الشيًخ -رحمىواللي–أٌماقكؿي بدقيؽو،فإف  ابًفحٌباففميسى إالعندى بمكٌثؽو إٌفراكمالحديًثليسى
الثٌق في"معرفًة فقاؿ:"العجمي  ،ككذا(1)"تابعيٌثقةهشاميٌٌّم،ازًرىالحىاللًعبدًبفرىىزٍأىات"ترجـى

ًبوبأسنا" ًنٌي:"ماعممتي بفرىاشداليىكزى في"الميزاف"فيترجمًةأزىرى قاؿى الذىبي  ـى اإلما فإف 
(2)،

" فقاؿ: ترجـى ـ  حسفيتابعيٌّ.يدعًسىبفاىرأزىىكاؿقىييٌي،مصالحًٌم،ازًرىالحىاللًبدًعىبفرأزىىث
في.(3)"-وعنٍالليرضيى-عمي مفيناؿي،بيٌناصًولكنٌ،الحديثً ترجمىو حجرى ابفى إف  بؿ

تمييزنا:" دكؽ"!فترجـى :"صى الكليدًأبك،يٌنًزىكٍاليىداشًرىبفرزىىأى"التقريًب"ثبلثنا،فيجميعيـيقكؿي
 .(4)"حابةالص فيهيعدٌمفمطىغ،السادسةًمفصدكؽه.الشاميٌ

 .(6()5)،مفالخامسة"اللًعبدًبفزىريأىىككيقاؿ،دكؽصىحمصيٌّ،مٌازًرىالحىيدعًسىبفرزىىأىك" -

مىٍيعبفاللًعبدًبفرزىىأىك" - وبأن البخارم كجزـى،صبًلمن يوفًمكاتكم صدكؽحمصيٌّ،مٌازًرىالحىجي
مع–.كسكاءاعتبرناىـكاحدنا(7)"الخامسةمفعيدسىبفيا أٌف-عمىقكًؿمفجى ،أكفٌرقناىـفيبقىى

بقكًلو:"صدكؽ" حجرى الراكمقدعٌدلوابفي
(8)!. 

آنفنا الذمسمؼى ابًفحجرى اإلماـً التابعٌيفىييستنبطيمفكبلـً أٌمابالنسبًةلمراجًحفياسـً
ب الحديًث"أزىرى مفسٌمىصحابي  ـى كىى  يضاحيفقىيس"،فإن وقاؿليؤكدىكىمىيـ:"...حيفى ذلؾىكا 

،ًنيٌزىكٍاليىالم وًعبدًد،كقيؿ:ابفًاشًرىربفًزىىعفأىالمذككرىاركلالحديثىمىإن بفعثمافىيزىرًحىأف 
ارم البخاأف كضكحنذلؾىكيزيدي...-ـعميوكسمٌصٌمىالم وي-بيٍّيس،عفالنٌبفقىةىمىصٍعفعً
لم كغيرى ذىه ترجمةىا بأن يٌنًكزىاليىرىأزىىكركا كأف بفقىةىمىصٍويركمعفعًعٌرفكه بفىايزىرًحىيس،

                                                           

 .56(،ترجمة1/215(الًعجمي،معرفةالثقىاًت)(1
 .695ة(،ترجم1/172(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(2
 .699(،ترجمة1/173)المرجعالسابؽ(الذىبي،(3
 .306(،ترجمة97(ينظر:ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(4
5) ىذيف،كبيفى بيفى نفسوفي"اإلصػػػػػػػابة"مكافقةنلمبخارٌمكماتقٌدـ.بينمافػػػػػٌرؽى حجرى ابفي (كبككنيماكاحدناقاؿى

نٌي،الب ،كينظر:ابفحجر،تيذيبالتيذيب)أزىربفراشداليكزى حجرى 1/201خارٌمكابفي ابفى (.عمىأف 
ًنٌي". في"اإلصابة":"أىزىىربًفرىاًشد،كقيؿ:ابفعبًدالم ًواليىٍكزى قاؿى اكافى أيضن  حجرى

 .308(،ترجمة97(ينظر:ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(6
 .310(،ترجمة98)ص:المرجعالسابؽ(ينظر:(7
بفسعيد(8 فيوأزىري حديثو إسنادى نفسوقدحٌسفى األلباني  الشيخى إف  االحتماالًتالتيأكردىاالشيخي–(ثـ  أحدي

راكمالحديثىذا الشيطاًفيجيءيبالعكًد-فياسـً في"األدًبالمفرد"،بابي :"حسفاإلسنىاد"،كذلؾى ،فقاؿى
وعمىالًفرىاش،)ص:  .1191(،ح435كالشيًءيطرحي
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اففيحب ابفيكقاؿى،يٌنًزىكٍيداليىلًدأبكالكىاشًربفرىزىىأى"أبيحاتـ:ابفيكقاؿى،عثمافيركمعنو
منوحابةًمفالصٌيركمعفرجؿو،يٌنًزىكٍيداليىلًرأبكالكىىىزٍأى"التابعيف:ثقاتً ابًفحجرى ".فقكؿي

الكليد، أبك ًنٌي اليىكزى الًل عبًد ابًف أك ىكأزىربفرىاشد، راكمالحديًث أٌنويرلبأف  منو ييفيـي
 قاؿى راكمالحديًث اسـً في ذلؾى كمثؿى كابفحٌباف، أبيحاتـ، كابًف البخارٌم، بترجمًة مستدالًّ

عفأبيالشيخي المعمًمٌي،ففيالترجمًةالتيسقتييامفعنًدأبيحاتـكفيياركايةياألخيًرالحديثى
" فيو: الدمشقٌي،كقاؿى رعةى "نًزىكٍاليىزىرأبفليديالكىزي : فقاؿى المعممي  تعقبىو بكأىىكمان ا كاذىكىٌي"،

راكموابًبىفيوترجمتيمتٍكتقد ،ـىتقد اكمىداشًرىبفريزىىأىليدًالكى منوأف  ذايفيـي المعمميٍّ "،فقكؿي
 الترجمًة نفًس في نفسو حاتـ أبي ابًف بقكًؿ مستدالًّ رىاشد، بف أزىري ىك فييا–الحديًث التي

المختمؼفيو التيجاءىفييااسـي-الحديثي الركاياتي افيكتابو.كعميوفتككفي ،كبترجمتولوأيضن
ًنيٌ اليىكزى أزىر الراكم بالٌصكاًب أشبىو الكليد أعمـ–أبك "-كاللي األلبانٌي: قكًؿ بخبلًؼ كمف،

اختبلفنافيرفًعالحديًثأككقفومفالكجكهًكجوواترجيحيجدًّعبًالصٌ .عمىأف  "،يعنيفياالسـً
كقعىبعدىذلؾ.

 َوَوقِفو. ،االختالُؼ في رفِع متِف الَحديث .2

مرةن - عىٍمرك بف فكىاف صى كاه عيثمىاف،فىرى بف ًريزي حى الكقًؼ عمى كتابىعىو مرفكعنا، كأخرىل مكقكفنا،
فكاف" صى ًريزنافكؽى :"حى إف  قاؿى أحمدى ـى اإلما ككبلىماًثقة،لكف 
ابف(1) ريزى حى أبكحاتـ:"إف  ،كقاؿى

فكىافبفعىٍمرك" ًمفصى ،ككذاعمىالكقًؼتابىعيمىاأرطىأةيبفالمينًذر(2)عثمافأثبتي
،كىكثقة(3)

قًؼ،. (4)مثمىيما مىيومفالكى مااجتمىعىكاعى كقدكقىفىوأىثبىت-فىيككفي ًريزى أكلىًمم ا-مًعككًفحى يككفي
 انفردىًبوأحديىـًمفالٌرفع.

                                                           

 .2538(،2/347(أحمد،العمؿكمعرفةالٌرجاؿ)(1
 (.3/289(ينظر:ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
كاهنيعيـبفحٌمادفي"الفتف")ص:(3 فكافبالكقًؼرى ريز،كصى ،717(،ح179-177(كمفطريًؽأرطأةى،كحى

718 "اًلع726، في سمماف آؿ حسف مشيكر الشيخ كقاؿى .( الًفتف" كآثاًر أحاديًث في (:1/362رىاؽ
"األحاديثالميسندًةالمرفكعًةمفكتاًب"الًفتىف"لنيعىيـبفحم اد")ص مؤلؼى ،167رقـ138"كالعىجىبأف 

لو،168،170 بعٌمةو ىكليسى عمىشرًطو،كضٌعفوبما (أكرىدهفيكتاًبومٍفطرًقوالثبلثًة،كىكليسى
الحديث"!-كعادتو-نيعىيـ،كىـمتابىعكف،كلـيذكرفتعٌمؽىبشيكخً  مصادرى

 .1249(،ترجمة2/326(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(4
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: األلباني  الشيخي عمىامكقكفنككنومع،(1)يالةكالجىلبلضطرابًعيؼ؛ضىفالحديثي؛كبالجممةً" قاؿى
ـيسبؽىاكمم ،-ـأعمىالليك-اجحالرٌ ارـًالصٌ"وكتابًأكؿٍّفيجزـىحيفىمٌيجرًالتكىالشيخًخطأىتعم
.(2)رفكعالمىحكـًفيوكأن يس،قىبفةمىصٍعًإلىوتًبنسبى"شيكرالمى

عنييىالاكىذى!(3)"قاتثًوكرجالي"وفيالييثميٌقكؿيىكماإنٌذلؾىفيتوعمدىأفٌكأظف 
ـياكمىالكجكهًمفبكجووالحديثًتقكيةى حكـًفيوبأن وقكليكأما.ريؼالشٌمـًالعًبيذاالبصيريذلؾىيعم

ـ العرشىتثبًأىكلكفٍعـ؛نى:فنقكؿيالمرفكع؛ اإلفرنجًىعمىالحديثىحمؿىوأن ائبوًغرىكمف!(4)انقيٍشث
فٍكىـٍ!غربالمىفييـككنًبحكـً عفكاالنحراؼًالببلءًمف-المسمميفىصابىأالمىاسببنكانكاكا 
قامةًو،بأحكامًكالعمؿً،الشرعً ىـيـأن رًتبادىالميمففميسىىـ؛لببلدًـىًاستعمارًبسببً-هحدكدًكا 

ااصطبلحنكالاشرعنال-صح لك-الحديثمفالمقصكدكفى اكأم .اضحكىفىالشرعياأم .
بغرًالمى"مفليكـىاالمفيكـىفإف ا؛اصطبلحن شمافيالكاقعةيالببلديىيامىإنٌ" غربىةإفريقي ًؿ
 .(5)"ةإسبلمي ببلدهكىيش،راكًكمىزائركالجىكنسكتييبيالً:كىيمصر،

" الًفتىف": كآثاًر أحاديًث "الًعراؽفي في سمماف مشيكر الشيخ آخرىتظيريتفيالفًكقاؿى
ـيالتكاديف،أماكًاليىاألمكاجيكىذه،"شؼتنكى"ك"تجيءي"أمكاجوىيئةًعمىمافًالزٌ محٌمة،منياتسم

ئذوكعندىب،رًغٍالمىإلىتتحٌكؿيثـ ؽ،شرًبالمىكتبدأيمعٌينة،بمدافوفييككفيالمباشرىاارتطاميىكلكف 
رىاصاتيبداياتيتككفي .(6)"مدًيٍالمىركجخىؽسبًتىتيالٌـبلحًالمىكا 

                                                           

أٌفاإلمىاميفالذىبٌي(1 عفالصحابٌي،كقىدتقٌدـقكلو،كبيافي جيالةىالراكمالذمركلالحديثى الشيخي (يقصدي
قدعٌداله. حجرى  كابفى

 (.7/220لمىجمع)(الييثمي،ا(2
إالعف(3 فبلييقاؿي غىيبٌي، عفأمرو إخباره ألٌنو المرفكًع؛ لوحكـي األثري "كىذا التكيجرٌم: الشيخحمكد قاؿى )

ماعًةبمىاجاءىفيالًفتًفكالمىبلًحـكأشراًطالٌساعة)  (.1/20تىكًقيؼ".التكيجىرم،إتحاؼالجى
انقيش"،مفكمما(4 ثـ  ثـ ("أثًبتالعرشى أكالن يقكلياكثيرنا،كمرادهبيا:أثًبتالدليؿى التيكافى ًتالشيًخاأللبانيٍّ

 اعتقدكاعمٍؿبو.ينظر:ترجمًةالشيخفيمقدمًة"األدًبالمفرد"بتعميقاتو)ص:ز(.
 (.13/65(األلباني،سمسمةاألحاديثالضعيفة)(5
بفتنًةالمىشرًؽ،كفتنًةالمغرًب،ففييما1/362(سممىاف،العراؽفيأحاديثكآثارالفتف)(6 (،أقكؿ:كأٌماالمرادي

الًلمحٌمدالمىراكشٌي،البىيافالمغربفيأخباًر كثير،لكفراًجع:أبكعبًد منيماكبلـه المراًد كفيتحديًد
( كالمىغرب الدكتك1/5األندلًس بتحقيؽ الًفتف، في الكىاًردة الس نف الٌداني، بعدىىا(، الًلكما اء رضى ر
 )ص: الساعة1027المباركفيكرٌم كأشراًط كالمبلحـً فيالًفتًف جاءى بمىا إتحاؼالجماعًة كالتكيجرم، ،)

(1/63-64.) 
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فيالحديًثع .3 أزىػػػػػػػػػػػػػربفراىًشػػػػػػػػػػػػػدكلعؿ  بيفى انقطاعو إلييا،ىيعمةي أشارى أحدنا كجدتي ما مةن
": ترجمىوقاؿى أبيحاتـحيفى ابفى ـى اإلما الحديثًعصمىةبفقىيس،فإف  نٌي،كصحابيٍّ كلرىاليىكزى

يـمىكسيؿ،رسىمي،اسعبٌفًكاب-ـكسمٌعميوالليىصمٌ-اللًرسكؿًصاحبًيس،قىبفةىصمىعً:عف
سماعيؿي،عثمافىبفريزيحى:عنوكلرىا،سماعنامرعىبفا ،(1)"ذلؾيقكؿيأبيسمعتياش،عيٌبفكا 

فيترجمتومف"التيذيب":" حجرى ابفي كىلكقاؿى رسؿىأك،اسماعنمٌائرًبىالخىرامًعىبفيـمىسي:عىفرى
"ةمىصٍكعًاسعبٌابفًعىف

ركايةىأزىىرعىفًعصمةى،فاإلماماًفأب(2) حجرييقٌررىافأف  يحاتـ،كابفي
الليعنو– ترجمىوفي-رضيى حيفى أىزىرى قدعد  حجرى ابفى فىإف  الثاني: أٌما دىليؿ، ىذا مرسمىة،

يىثبتليـ(3)"التقريب"مفالطبقًةالسادسةً ـٍ التابعيف،لكفل ،كىيالطبقةياٌلتيعاصرٍتصغارى
ابة"!!لقاءيأحدو مفطرًؽالحديًث،(4)مفالٌصحى ابالٌسمىاًعفيأم  لوتصريحن إٌنيماكجدتي ـ  .ث

 بؿكٌميامركيةهبالعنعنة.

كعصمةى أزىرى منقطعهبيفى الليعنو–كعميوفالحديثي عمىًعصمةى-رىضيى –،كىكمكقكؼه رضيى
 .-كالليأعمـ–.-الليعنو



 ،بيوأَ  عف وىرَ  .الؾمَ  بف عبكَ  بف حمفِ الرّ  عبدِ  بف بعْ كَ "ي حاتـ:قاَؿ ابُف أبالحديث العاشر:
 ،ـىَ رْ دِ  بف دمحمّ  عف الروايةُ  واختمفت ،نيّ ائِ دَ المَ  ـىَ رْ دِ  بف دُ محمّ  عنو وىرَ  .ادةتَ قَ  بيأَ  عف
 ،ةَ قتادَ  يبأ ابفِ  عف ،حمفِ الرّ  عبدِ  بف عبكَ  عف ،ـىَ رْ دِ  بف دمحمّ  عف يّ سِ الِ الطيَ  داودَ  أبو وىرَ فَ 

 ،يّ عمِ  بف ـاصِ وعَ  ،يّ اطِ مَ نْ األَ  اجػػػػػػػػجَّ حَ  اهوَ ورَ  ،-ـوسمّ  عميو اللُ  ىصمّ - بيّ النّ  عف بيوأَ  عف
 أبي عف ،عبكَ  بف حمفِ الرّ  عبدِ  بيوأَ  عف ،حمفِ الرّ  عبدِ  بف عبكَ  عف ،ـىَ رْ دِ  بف دمحمَّ  عف
 .(5)"ةادَ تَ قَ 

 

 
                                                           

 .1179(،ترجمة2/313(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(1
 (.1/201(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(2
.306ترجمة(،97(ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص:(3
لتقريبالتيذيب)ص:(4  (.75(مقدمةابفحجرى
 .915(،ترجمة7/162(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
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 أواًل: نصُّ الحديث. 

 بفا دُ محمَّ  ثناحدَّ  قاؿَ  ،اوددَ  أبو ثناحدَّ نِد أبي َداود الطَياِلسّي: "قاَؿ يونُس بف َحِبيب في مس
 عف ،األنصاريّ  قتادةَ  أبي بفِ ا عف ،يّ ْزدِ األَ  الرحمفِ  عبدِ  بف كعبُ  ثنيحدَّ  قاؿَ  ،(1)ْزِديّ األَ  ـىَ رْ دِ 

 وهعُ أوسِ " :فقاؿَ  ،المسجدَ  يبنِ نَ  ونحفُ  -ـَ سمَّ وَ  عميو اللُ  ىصمَّ - اللِ  رسوؿُ  أتى: قاؿ أبيو
. (2)"َمُئوهمْ تَ 

 ثانًيا: الحكـُ عمى رجاِؿ اإلسناد.
 محم دبفًدٍرىىـاألىٍزًدٌم: - ًحب اففي"المجركحيف"،(3)"ةثقىبًليسى:"يفعًحيىبفمىيىقاؿى ،كذكرىهابفي

" : بفاىحيىيىككافى،خبىاراألىمفانفىردىًبمىااججىحتًااليجكزيالأ،الخطىفرطىمي،الكىىـىأىكثرىقائبلن
عىًدٌم:اقىاؿى،ك(4)"عميوًالحمؿًشديدًعيفمى ـيال"بفي ، (5)"ككًفيًّايككفىأىفوشبكييحديثكثيرىلويأىعم
"،كقاؿ:(6)"عيؼضى":قطني الد ارقاؿىك الٌضعفاًءكالكٌذابيفى في"تاريًخأسماًء شىاىيفى ،كأكرىدىهابفي
 .!(8)شىبىابىةيبفسىك اراٌلذميىرًكمعٍنوفقاؿ:"ًثقىة"بينماخالؼى ،(7)"يءشىبًليسى"

عيؼ القكًؿفيوأن وضى :كحاصؿي  .قمتي
في"التاريًخالكبير":" :مٌدًزاألحمفًالرٌعبدبفعبكى" - البخارم  أىبيٍبفالر حمىفعىبدبفكىعبقاؿى

ا،كالتعديبلن، (9)"أىبيوعىفٍ.قىتادىة يذكٍرفيوجرحن ـٍ حب اففي"الثقات"كقاؿ:"كل يركم.كذكرهابفي
 .(10)"منوسمعىكافىإفٍ،هجدٍّعف

                                                           

1)( :"األزًدٌم"،كفيترجمتومف"التاريخالكبير" نسبوالطيالسي  ،قاؿفينسبىًتو:198(،ترجمة1/77(كذا
(،2/267،"العيشي"،كفي"المجركحيف")1366جمة(،تر7/249"العىبسٌي"،بينىمىافي"الجرًحكالتعديؿ")

العقيمٌي)930ترجمة "القيسي"،كفي"ضعفاًء عدٌمفي1617(،ترجمة4/65، ابفي "البىصًرٌم"،كقاؿى ،
 (:"أراهككفينا".7/415"الكامؿ")

 .639(،ح1/520(الطيالسٌي،المسنىد)(2
 .3763(،ترجمة1/394محمدعثماف،تاريخابفمعيف)((3
 .930(،ترجمة2/267(ابفحٌباف،المجركحيف)(4
 .1674(،ترجمة7/415م،الكامؿ)(ابفعدً(5
 (.6/154(الدارقطني،العمؿ)(6
 .556(،ترجمة165(ابفشاىيف،تاريخأسماءالضعفاءكالكذابيف)ص:(7
 .198(،ترجمة1/77(البخارم،التاريخالكبير)(8
 ،972(،ترجمة7/225)(المرجعالسابؽ(9

 (.5/335)(ابفحٌباف،الثقات(10
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":ماألنصارقتادةأبيبفا" - ىك: البخارم  بدقاؿى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىًربًعٌي،ٍبفارثػػػػػػػػػػػػػػالحبفالر حمىفعى
بد ًدينةأىؿًفيييعىد .األىنصارمٌقىتادة،أىبيٍبفالر حمىفعى كىل.أىبيوعىفٍ.المى أيراه.كىعبابنوعىنورى
فيو(1)"قىتادةأىبيٍبفاللًعىبدأخا يذكرا كالتعديؿ،كلـ في"الجرًح أبيحاتـ ابفي ذكره ككذلؾى ،

ا،كالتعديبلن حب اففي"الثقات"(2)جرحن ،بينماذكرىهابفي
(3).

-  مىمة. بفسى ارثبفًربعٌي الحى "أبكقىتىادىة: الًل رسكًؿ فرساًف ،-صٌمىالليعميوكسٌمـ–مفخيًر
تكفي كٌميا، المشاىدى عمٌي معى كحضرى أيحدنا، شًيدى أٌنو عمى كاتفقكا بدرنا، شيكًده في اختيًمؼى
أبك ركلعنو سىنة. سبًعيفى كيقاؿابفي سنة، اثنتافكسبعكفى كلو كخمسيف، أربعو سنةى بالمدينًة

الليعنيـ–كجابرسىعيدالخدرٌم،كأنس،  .(4)"-رضيى
 ثالثًا: الحكـُ عمى اإلسناِد.

": العقيمي  عًؼمحٌمدبفًدٍرىىـ،كتفٌردهبو؛قاؿى عيؼ،ًلضى الحديًثضى ًإالييعرىؼالإسنادي
لـيذكرىمىا(5)"بو أبيقتادةىاألنصاًرٌم، الرحمًف،كابًف بفعبًد كىعبى فإف  ،كاختبلًفوفيو،ككىذا

،كالتجريح،إالماكاٌفمفعدٍّابًفحب افليمافي"الثقىات".أحدهبت عديؿو
 رابًعا: تخريُج الحديث.

في"التاريًخالكىبيًر"عف ارم  عف،بفًدٍرىىـدميحمٌعىفة،شىبابىعفبفمحم د،الم وًعبدًركاهالبخى
دٍّهعفاألىنصارٌم،الر حمفعىبدبفًكىعب مفمحٌمدبفالفىٍضًؿ،.(6)قىتادىةأىبيجى كتابعىشبابةىكؿٌّ

ا،ككذافيركايةالدارقطنيفي"الًعمؿ" البخارٌمأيضن ،كلـيىقكلكاًفيو(7)كأبيداكدالطياًلسٌيعندى
كذافي"التاريخ"عف ،بفًدٍرىـدمحم عف،الر حمفعبدسًعيديأىبعف"أبيو".كعٌمقوالبخارم 

                                                           

 .881(،ترجمة5/272)مرجعسبؽذكره(البخارم،(1
 (.5/224(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
 (.5/82(ابفحٌباف،الثقات)(3
ر،اإلصابة(،ابفحج2/749(،أبكنيعيـ،معرفةالصحابة)1/169(ينظر:ابفقىاًنع،معجـالٌصحابة)(4

(11/304-305.) 
 (.4/65العيقيمي،الٌضعفاءالكبير)((5
التاريخالكبير)(6 البخارم، )7/225 الشيخ972(، قاؿى كقد الر حمىفٍبفأىبيقىتادىة. كىعبٍبفعىبد ترجمة ،

الٌرحمف أمابفعبد الترجمة، ىكصاحبي أبيسعيد فيركايًة كعبىنا "إف  معمقنا: بفأبيالمعممي 
 قتادة".

 (.6/154(الدارىقطني،العمؿ)(7
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الرحمف،أبك(1)"قىتادىةأبيعىفأىبيو،عفمىف،الر حعبدبفكعبعف أباسىعيدعبدى ،كقدتابعى
،(2)دىاكدالطيالسٌيفيركايةيىحيىبفأبيطالبعنوفي"سنًفالبييقٌي"

بابفيركايةابفخزيمةفي"الصحيح" ،كحٌجاجابفالمنيىاؿفيركىايتىي(3)كزيديبفالحي
بفزكريافيركايةالدارقطنيفي"الًعمؿ"،ك(5)،كالبييقيٌ(4)العقيميٌ بفجعفر،كسعيدي ،(6)محمدي

بفعميفيركايةالبغدادٌمالخطيبفي"تاريخببلده" .سبعتيػػػػػػػػػػػػيـ)أبػػػػػػػػػػػػػػكسػػػػػػػػػًعيد(7)كعاصـي
                                                           

 .972(،7/225(البخارم،التاريخالكبير)(1
فيكيفٌيًةبناًءالمىساًجد)(2 .كىناينبغيأٍفأينٌبوعمى4306(،ح2/616(البييًقي،سنف،كتابالٌصبلة،بابه

فيواختبلفنا،فركايةيأبيداكدالطيالسيٌ أف  قدييظف  فيياعفمحمدبفًدٍرىىـاألزدٌم،عفأمرو المتقدمةقاؿى
عفالطيالسٌي بفحبيبى كعببفعبًدالٌرحمفاألزدٌم،عفابًفأبيقتادةى،عفأبيو.كىذهركايةييكنسى

في"الٌسنف"،مفطريًؽالطيالسٌي ،فقاؿ:-ركايةيحيىبفأبيطالبعنو–في"المسند"،كقدركاهالبييقي 
باًدئىعفأبي داكد،عفمحٌمدبفًدرىـ،عفكعببفعبًدالٌرحمف،عفأبيو،عفأبيقتادة.فقدييظف 

كذلؾ،بؿ األمري فيركايًةالبييقٌيمخالفةنلركايًةالطيالسٌيمعأٌنوقدركاىامفطريقو،كليسى األمًرأف 
عف"ا أبادىاكدقاؿى مافياألمًرأف  ىمامتساكيتاف،ككؿ  البييقٌيعف"أبيو"،ثـ  بًفأبيقتادة"،بينماقاؿى

طريقيالطيالسٌي، عمىأف  عف"أبيقتادة"،كىماسىكاء.!كمٌمايدؿ  البييقي  أبكداكدعف"أبيو"،كقاؿى قاؿى
اؼالخيىرىةالمىيىرىة") .945(،ح2/17كالبييقٌيىيذاتياصنيعيالبكصيرٌمفي"إتحى مفعنًدفىساؽىالحديثى

داكدى أبك ثنا ، أبيطاًلبو بًف يحيىى طريًؽ مف "سينًنو" ًفي االبييًقي  "ركاهي قاؿ: ثـ  الطياًلسٌي، داكدى أبي
البييقٌيالتيركاىافي"الٌسنًف"مفطريًؽالطيالسٌي،الط يىاًلًسٌي...فذكرىهي". طريؽى ذكركاأف  بخبلًؼالذيفى

مخالفةهلمركايًةالمشيكرةً الحكيني  أبكإسحاؽى الشيخي في"بذًؿاإلحسىاف"-حفظىوالل–لوفي"المسند"،فقاؿى
باب،2/212) (،"...كقداختيمؼعمىمحٌمدبفًدٍرىىـفينسًبعبًدالٌرحمًفكالًدكىعب؛فىركاهزيديبفالحي

عفمحٌمدابفًدرىـ،عفكع ـٍ منيىاؿكغيريىي بفي بفعاصـ،كحجاجي ببفعبًدالٌرحمف،عفأبيو،كعمي 
عفأبيقتادة،كتابعيـالطيالسٌي...أخرجوالبييقٌيعفيىحيىابفأبيطالب،ثناأبكداكدالطيالسي.

 عف-الشيخ–قيٍمتي فركاه حبيب، بف يكنس كخالفو الطيالسي. عف طالب، أبي بف يحيى ركل كذا :
إلىأف  معاإلشارًة في"مسنده". كىذا الطيالسي، قاؿى حينما عندىه، بفعمٌي" "عاصـً فياسـً كقعى قمبنا

 الشيخ:"عمٌيبفعاصـ".
األمًربتىكًسعًةالمساجًدإذابيًنيىت)(3  .1320(،ح2/280(ابفخيزيمة،الٌصحيح،كتابالصبلة،بىابي
 .1617(،ترجمة4/65(العيقيمي،الضعفاءالكبير)(4
 .4305(،حديث2/616(البييًقٌي،الٌسنف)(5
 (.6/153(الدارقطًني،الًعمؿ)(6
"عاصـبفعمٌي"عندىالشيًخ781(،ترجمة3/175(البغدادم،تاريخمدينةالسبلـ)(7 فياسـً .كقدكقعىقمبه

الحكينٌي أبيعبًدالرحمف")-حفظىوالل–أبيإسحاؽى (،2/212في"بذًؿاإلحسافًبتقريًبسنًفالن سائيٍّ
س بفعىاًصـ".حيفى طرًؽىذاالحديًث،فسم اه"عمي   اؽىاختبلؼى
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بفالًمٍنيىاؿ،مح اجي بىاب،حج  بفالحي عفىر،سعيديعبدالرحمف،أبكداكدالطيالسٌي،زيدي بفجى م دي
ابفزىكريا،عاصـيبفعمٌي(قالكاعفمحم ًدبفًدٍرىـ،عفكعًببفعبًدالرحمًف،عفأىبيو،عف

أبيقىتىادةى،مرفكعنا.

يثىمىةىفي"التاريخالكبير أبيخى في"المعجـالكبير"مفطريؽ،(1)"كركاهابفي كالطبراني 
اكتابعىوعندى،قىيسبفالربيع )قىيسبفالٌرًبيع،طىمؽبفغٌناـ(2)الطبرانيأيضن كطىٍمؽ،كبلىما

،عفأىبيو،عفكىعببفعبًدالٌرحمًفبفكىعببفمىالؾ،قاالعفمحٌمدبفًدٍرىـ،بفغىن اـ(ا
عًدٌمفي"الكامؿ"مفطريًؽطىٍمؽبفغن اـ،عفجدٍّهكىٍعببفمىالؾ كاهابفي عف،مرفكعنا.كرى

الٌرحمفبفكىعببفمىالؾ،عفمحٌمدبفدٍرىـ،بفالٌربيعقىيس عفجدٍّه،عفكىعببفعبًد
يىقٍؿفيوعفأىبيو،كىعب ـٍ متقارًكهبًكىيـرى.ككمٌ(3)كل ة.بىألفاظو

، والراجح فيو:خامًسا: بياف االختالِؼ في الحديثِ 

 طريقيفلمحديثفي"الٌسنف": أفساؽى بعدى البىييًقي  .(4)"ًإسناًدهًفياختيًمؼىقىدًحديثهىذىا"قاؿى
كأمابيافاالختبلؼفأقكؿ:

مداريهعمىمحٌمدبفًدٍرىـ ًعيؼ–ىذاالحديثي كاه-كىكضى عنو:،فىرى كاختمؼى

،عفأىبيو،عفابًفأىبيقىتىادةى،عفكعببفعبدالرحمفاألىٍزًدمٌ،ركاهأبكدىاكدالطياًلسٌيعنو -
 مرفكعنا.

بفالفىٍضؿ،شىبابىةيكركاه - الٌرحمًفاألنصارمٌ،عنو،كأبكداكد،كمحٌمدي عف،عفكىٍعببفعبًد
يىقكلكافيو"عٍفأبيو".،يرفىعو،أىبيقتىادة ـٍ  كل

أى - مكلىىبنيىاشـبككركاه الٌرحمًف عبدي ،سىًعيد الطيالسٌي داكد مف–كأبك البىييىًقٌي فيركىايًة
بى،-طريقو بفالحي يدي بفالًمٍنيىاؿ،ابكزى اجي ٍعفر،كحج  بفجى بفزكىرٌيا،كمحم دي كعاصـي،كسعيدي

ًميٌا  مرفكعنا.،عفأبيقىتىادة،عفأبيو،عفكىٍعببفعبدالٌرحمىف،عنو،بفعى

                                                           

يثىمة،التاريخالكبير،السفرالثاني)(1  .4113(،ح2/961(ابفأبيخى
 .180،181(،حديث19/93(الطبراًني،المعجـالكبير)(2
في"السمسمًةالضعيفة"ف7/415(ابفعًدم،الكامؿ)(3 األلباني  الشيخي فيوعف(،كقاؿى يركايًةابًفعدم،قاؿى

 كعببفعبًدالٌرحمفبفكعببفمالؾ،عفأبيو،عفجٌده.!
 (.2/617(البييقي،الٌسنفالكبرل)(4
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)شىبابة،كمحٌمدبفالفىضؿ،كأبكسعيدعبدالرحمف،كأبكداكد ككعبفيركايًةىؤالءجميعنا
عفىر،كسىعيدبفزكريا،كعاًصـالطيالسٌي،كزيدبف اجبفالًمٍنيىاؿ،كمحٌمدبفجى بىاب،كحج  الحي

شىبابىةفيترجمة طريؽى ارم  البخى عبًدالٌرحمًفبفأىًبيقىتىادىة؛كقدساؽى كىعبابفعمٌي(ىك:ابفي
بدٍبفا قىتادىةأىبيٍبفالر حمىفعى .(1)"أىبيوعىفٍ،كقاؿى

بفالٌربً - ٌناـ،عنو،عفكىعببفعبًدالٌرحمفبفكىعببفمىالؾ،عفكركاهقىيسي يع،كطىٍمؽيبفغى
 أىًبيو،عفجدٍّه،مرفكعنا.

ا،عفقىيسبفالربيًع،عنو،عفكعببفعبًدالٌرحمفبفكعبابف - بفغٌناـأيضن كركاهطىمؽي
 مالؾ،عفجٌده،كأسقطىأباه.

بفغنٌ بفالٌربيع،كطىٍمؽي قىيسي الٌرحمفكخالؼى اـفيركايتيماالجمعىفقالكا:"عفكعببفعبًد
ابفكعببفمالؾ"!.

ىذهالطرؽ،كالمسألةيىي:ىؿكعببفعبًدالٌرحمًفابف فيكؿٍّ الراجحى أسكؽي ـ  كىنامسألةه،ث
أبيقىتادةىاألنصارٌم،ىكنفسوكعببفعبًدالٌرحمفبفكعببفمالؾ؟!

قطمكبغافي" ابفي يقٍعفيالكتًبالستىة":"قاؿى ـٍ بفاالرحمفًعبدًبفكعبالثقاتًمم ٍفل
فيكقاؿى.ىـرٍدًبفديمحم عنوركل.ومنٍعىسمًكافىإفٍهجدٍّعفيركم.األنصارمٌةًقتادًيأبً

ابفحٌباف–الثالثةً مف،األنصارمٌيٌممًالسٌالؾمىبفكعببفالرحمفًعبدًبفكعب-يعنيعندى
ن .أبيوعفيركمالمدينة،ؿًأى فػػػػػػػػػػباكعب:قاؿقدٍ.ـحاتًأبيابفىألف ؛كاحدهيماإن قمتيماكا 
رىـدًبفديمحم عنوركل،ةىقتادىأبيعفيوأبًعفركلالؾ،مىبفكعبًبفحمفًالرٌعبدً

بقيٌ،(2)..."ـىىرٍدًبفدمحم عفالركاةيكاختمؼى،المدائنيٌ مفعنًدكساؽى الذمسقتيوأكالن ةىالكبلـً
ابًفأبيحاتـ.

بفعبًدالٌرحمفبفأىبيقىتىادىة،ككعببفعبًدالرحمف كعبى قيطمكبيغىاقٍدجعؿى :فابفي قمتي
 عمىذلؾى بفعًؿابًفأبيحاتـ.كلعٌميمااثناًفالكاحد؛يدؿ  ابفكعببفمالؾكاحدنا،مستدالن

في البخارمٍّ ًنيعي فيصى حباف ابفي فعؿى ككذلؾى بترجمة، منيما كبلن أفردى فقد الكبير"، "التاريًخ
" : البخارم  فقاؿى قىاؿىأىبيو،عىفٍ.الؾمىبفكىعببفالر حمىفعىبدبفكىعب"ثقاًتو". ألىًبيقمتي:

                                                           

 .972(،ترجمة7/225(ينظر:البخاًرم،التاريخالكبير)(1
 .9163(،ترجمة8/80(ابفقطمكبيغا،الثقاتمٌمفلـيقعفيالكتبالستة)(2
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كىل.قىتادىة مدٍبفعىتٌابعىنورى "ميحى فقاؿ: ترجـى ـ  ث عىفٍ.قىتادىةأىبيفبٍالر حمىفعىبدٍبفكىعب"
"(1)"أىبيو فقاؿ: حب اففي"الثقات" ابفي .مٌارًاألنصىةادىتىقىبيأىبفحمفًالرٌعبدًبفعبكى.كترجـى
".رىـدًبفديمحمٌوعنٍركل.(2)منوسمعىكافىإفٍهجدٍّعفيركم

عفيركم.نةديالمىأىؿًمفاألنصارمٌالسمميٌالؾمىبفكعببفالرحمفًعبدًبفعبكى" -
 .(3)"بيوأى

كعببفعبًدالٌرحمفبفكعببفمالؾ،كلـيترجـلكعببفعبًد - أبيحاتـفقدترجـى أٌماابفي
أبيحاًتـكبٌلمفعبًدالٌرحمًفبفأبيقتادةىبترجمة،ككذا الٌرحمفبفأبيقتادة.لكٌنو:أفردىابفي

 ؿ:أفردىعبدىالرحمفبفكعببفمالؾاألنصارٌمفقا

...عفركلاألنصاًرٌم.قتىادةأبيبفالرحمفًعبدكىكًرٍبًعٌي:بفالحارثبفالرحمف"عبد -
 ذلؾ".يقكؿأبيسمعتيالٌرحمفعبدًبفكعبيابنوعنوركل

 .(4)الٌزىرٌم"عنوركلأىبيو،عفركلاألنصارم:مىالؾبفكعببفالرحمفك"عبد -

بفعبًدالٌرحمًفبف - إٌفكعبى ـ  أىبيقىتىادىةأنصارٌم،بينماكىعببفعبًدالٌرحمًفبفكىعبابفث
 .-كالليأعمـ–مىالؾأزدٌم

 الراجح في الحديث:

الٌدارقطًنٌي: .يسقىخبلؼًعمىيـالتفاقً،ادةىتىقىأبيعفه،أسندىفٍمىقكؿيكالقكؿي"قاٌؿ
ال(5)"ثابتغيريكالحديثيعيؼ،ضىـىىرٍدًبفديكمحمٌ فيترجمًةمحٌمًدبفًدرىـمف،كقاؿى ذىبي 

الرحمفًعبدًبفًكعبًعفرىـ،دًبفدمحم عف،اؿمنيىبفاجيكحج الربيع،بفقيسي"الميزاف":"
قاؿ:"ه،جدٌعفأبيو،عفمالؾ،بفكعبًبفً ـ  ،ث الحديثى ب،عٍكىعف:فقاؿىاجحج افأم كذكرى

                                                           

 .971،972(،الترجمتيف:7/225لبخارم،التاريخالكبير)(ا(1
بف(2 كمحٌمد شبابة، ركايةي كىي كالدارقطنٌي، البخارٌم، عندى مف الطرًؽ في جٌده عف ركايتو جاءت كقد )

 الفضؿ،كأبيداكد.كقدتقٌدمكا.
 .10415(،ترجمة7/355،)5105(،ترجمة5/335(ابفحٌباف،الثقات)(3
 .1330(،ترجمة5/280،ك)1055(،ترجمة5/224يحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(ابفأب(4
 (.6/153(الدارقطني،الًعمؿ)(5
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الجكزٌم:(1)"وأشبىكىكادة،تىقىبيأىعفبيو،أىعف ابفي كقاؿى يىًصٌح"ى"، ال حديثه (2)ذا كقاؿى ،
في"الضعيفة":"ضعيؼ" .(3)األلباني 

عبدي في"إتحاؼالمىيرة": حجرى ابفي ،قتادةىأًبيبفيالر حمفًكقاؿى أىًبيعفاألىنصاًرم 
زيمة،قتادةى" مفعنًدابًفخي الحديثى خزيمةىركل،(4)كساؽى :كابفي يدقمتي مفطريًؽزى بفاالحديثى

باب فىصنيعابًف،عفأىبيقىتىادة،عفأىبيو،عفكىعببفعبدالٌرحمف،عفمحٌمدبفدرىـ،الحي
كعبنافيركايًةابًفخزيمةىىككعببفعبًدالٌرحمفبفأبيقىتادة يقضيبأف  ،حجرى كالحديثي

أبيقىتادة أبيقتادة.!،آنفناكقدتابعىزيدناجمعهممفذكرتو،حديثي كعبىكابفي فيوإف  كقمتي

 ساؽى قد في"التاريخ" البخارٌم إف  ـ  ث فيترجمًة فيالحديًث فػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍاكىعباالختبلؼى
بدالر حمىفٍبفأىبيقىتادىة. فيمسنًدأبيقىتادةىاألنصارمٌعى نفسوالحديثى الطيالسي  ال،كقدجعؿى

ك مف،عببفمالؾفيمسنًد الحديثى أبيحاتـيقضيبأٌنويرلأف  ابًف صنيًع ظاىري بينما
الطبرانيٌ،(5)مسنًدكعببفمالؾ ركايةىالطبرانٌيالتيركاىامفطريًؽ،كمافعؿى لكفتقٌدـأف 

كاب.،كطٍمؽبفغٌناـ،بفالٌربيعاقيس ليسٍتًبصى

                                                           

 .7503(،ترجمة3/541(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(1
 (.1/402(ابفالجكزم،العمؿالمتناىيةفياألحاديثالكاىية)(2
 (.4/37(األلباني،سمسمةاألحاديثالضعيفة)(3
 (.4/147(ابفحجر،إتحاؼالمىيىرة)(4
نسبةىكعببفعبًدالٌرحمففيركايًةالطيالسٌيكانٍت(5 ،كىكأف  ميـٌ إلىأمرو ماتقٌدـ،أشيري (لكفكبعدىكؿٍّ

عبًد ىك الراكمعنو يككفى يقضيبأٍف أزديًّا فككنو "أنصارٌم"، كىك أبيقتادة ابًف يركمعف "األزدٌم"،
الٌرحمًفابف بفمالؾ"أزدٌم"،بخبلًؼ"أبيقتادةاألنصارٌم"،كذلؾى كعبى كعببفمالؾ،عمىاعتباًرأف 

ركايةىالطيالسٌي كبلًموأف  تقٌدـ،فظاىري الحديًثكما اختبلؼى ساؽى أبيحاتـحيفى ابًف عينوىكصنيعي
الحديًثفيترجمىًتو،كىذهكانتمفطريًؽكعببفعبًدالٌرحمفبفكعببفمالؾ،فإٌنوكضعىاختبل ؼى
كعبفيركايًةالطيالسٌي الذمرٌجحتوىكأٍفيككفى ىككعببفعبًد-كمٍفتابعىو–معضمةهأكلى،فإف 

،كبركايًةالطيالسٌي الٌرحمفبفأبيقتادة،مستدلةنبفعًؿالطيالسٌينفسو،كالبخارٌم،كالبكصيرٌم،كابًفحجرى
أبيحاتـبعدماساؽىنفسوالتيفي"التاريًخا ابفى لكبير"،عمىماتقٌدـبيانو،أٌماالمعضمةيالثانيةفييأف 

يىاهعفمحم دبفًدٍرىىـ،عفكىعببف كى بفعمٌيقدرى األنمىاطٌيكعاصـى حٌجاجى ركايةىالطيالسٌي،قاؿإف 
ق كعبناىناينبغيأٍفالر حمف،عٍفأبيوعبًدالر حمفابفكىعب،عفأبيقىتىادة،فظاىري ايقضيبأف  كًلوأيضن

الرحمفىكابفكعب،لكٍفإذا عبدى أف  ابفعبدالٌرحمفبفكعبابفمالؾبناءنعمىأٌنوقدحٌددى يككفى
الركايةىقداختمفتعفمحٌمدبف إف  قاؿى أبيحاتـحيفى قصدهابفي فبلأدرمأٌماختبلؼو كذلؾى ذلؾى كافى

الذمركلًدرىـ،فإف  طرًؽالحديًثحينماخٌرجتوىكاالختبلؼفينسبًة مفاالختبلًؼحسبى الظاىري
= 
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الطيالسيٌ نسبي،أٌماأبكداكدى فقدجاءى كعببفعبًدالٌرحمففي"المسنًد"ركايةىيكنسى
،ا"ةىيحيىبفأبيطالبعنو"أنصاريًّكفيركايًةالبييقٌيمفطريقوركاي،"أزديًّا"وبفحبيبعن

مارى،ا"بفمحٌمدعنوفكذانسبو"أنصاريًّكفيركايًةعبًداللً مرتيففمعؿ  أعني–كاهالطيالسي 
نسبوأنصاريًّا مفنسبتوإٌياهمرةن"أزدينا.،-حيفى أكلىكأرجحى

التيفييامحٌمدبفًدٍرىىـ :بذاتككفالطرؽي ،عٍفأىبيو،عفكىعببفعبًدالٌرحمف،قمتي
ٌناـ،بخبلًؼطريؽقىيسبفالٌربيع،أشبىوبالٌصكابً،عفأبيقتادة فىًفييامخالفةه،كطىٍمؽبفغى

ا لؤلكثًركاألىكثؽ.كأما بفالفىضؿً،لطريؽالتيفيياركايةشىبابةيبفسىكارمنيما عف،كمحٌمدي
الٌرحمف،محٌمدبفدرىـ كىع،عفأىبيقتىادىة،عفكىعببفعبًد سماعي ثبتى فػػػػػػػػػػػػػبابػػػػػػػػػػػػػػػفإٍف

الٌرحمفعفجدٍّهفييمتصمةه اٌلفبل.كبأمحاؿو،عبًد كعب،كأيًّكا  نسبي فالحد،اكافى غيري يثي
.-كالليسبحانىوأعمـ–كالثابت،صحيحو



  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بف الٌرحمًف "كىٍعببفعبًد فقاؿ: أبيحاتـىنا ابًف كبلـً بإعادًة عنومحٌمدبفدرىـالحديث،كالبأسى
بفًدٍرىىـ كلعنومحٌمدي كلعفأىبيو،عفأىبيقىتىادة.رى المىدىاًئنٌي،كاختمفتالركايةيعفكىعببفمىالؾ.رى

الطيىاًلًسٌيعفمحٌمدبفًدٍرىىـ،عفكىعببفعبًدالٌرحمًف،عفابًفأبي كلأبكداكدى محٌمدبفًدٍرىىـ،فىرى
اًطٌي،كعىاًصـبفعًمٌي،عفمحم د-صٌمىالليعميوكسٌمـ-قتادىةى،عفأىبيوعفالٌنبٌي اجاألىٍنمى ج  كىاهحى ،كرى

ركايةىب فقكلوإف  بفكىعب،عفأبيقىتىادىة". الٌرحمًف الٌرحمًف،عفأىبيوعبًد فًدٍرىىـ،عفكىعببفعبًد
 لماكجدتوحيفى حٌجاج،كعاصـكانٍتعفكعببفعبًدالٌرحمف،عفأبيوعبًدالٌرحمفبفكعبمخالؼه

ع كعببف عف كانٍت العقيمٌي عندى حٌجاج ركايةى فإف  كركايةيالتخريج أبيو. عف األنصارٌم، الٌرحمف بًد
ركايتيماعفكعببف أف  عفكعببفعبًدالٌرحمف،عفأبيو،كلـينسبو،كقدتبٌيفى عاصـبفعمٌيقاؿى
قيطمكبيغا ابفي الذمدفعى ا،كالذميبدكليأف  أيضن الطيالسٌي الٌرحمفبفأبيقتادة،كقدتابعاطريؽى عبًد

عب كعبنالمقكًؿبأف  كعببفمالؾ،ىكتنٌبيوألف  أبيحاتـىكنفسوابفي ابفى الٌرحمًفبفأبيقتادةعندى دى
أقكلو أخيره أمره فيركايتيـاختبلفناىكنفسو.بقيى إف  أبيحاتـكقاؿى فيركايًةالثبلثًةالذيفذكرىـابفي

خطأنكقعىفي"مسنًدالطيالسٌي"م ،لكفلعؿ  بفعبدعمىغيًرجزـو ،حينمانسبكا"كعبى فقبًؿالٌنساًخمثبلن
نفسوقدكضعى الطيالسيى ا،معأف  عمييـحينمارأكانسبةىمحمدبفًدرىـ"أزديًّا"أيضن الٌرحمفأزديًّا،فالتبسى

فيمسنًدأبيقتادةاألنصارٌم،كقدركاهعنوعبديالًلبفمحٌمدكنسبو"أنصاريًّا ايتيكمافيرك-الحديثى
كعبفيركايًةالطيالسٌي أفيككفى الحكيني  الشيخي البخارٌمفي"التاريخ"،كالدارقطنٌيفي"الًعمؿ".كقدرجح 

( كبلموفي"بذؿاإلحساف" بمراجعًة الٌرحمفبفكعببفمالؾ،كالبأسى عبًد (،ككذا2/212ىكابفي
الشيخاأللبانٌيفي"سمسمةاألحاديثالضع  (.4/37يفة")يراجعكبلـي
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 الخاتمة

ـ  ،(1)چۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی یچالحمػػػػػػديلًل؛ تًػػػػػػوتػػػػػػت الحمػػػػػػديلًلالػػػػػػذمًبنعمى
ًمٌمػػانىسػتىًحؽ،الٌصػالحاتً انقطىػاع،الحمػديلًلألٌنػوييعطػيأكثػرى دكفى ػديهسػبحانىوحمػػدنا،كيىمػنحي أحمى

سػمطىاًنويميؽيبجبًلؿكىجػوربٍّنػ ػى،اكعظػيـً الحمػدييػارٌبنػاحتػىتىرضى مػديإذارىًضػيت،لػؾى الحى ،كلػؾى
ا.الحمديلًلأٍفأعانىني الحمديبعدىالٌرضى إلػىخاتمػًةىػذاالبحػث،كلؾى لػيالكصػكؿى ،كيٌسػرى كأذكػري

إلييا الٌنتائًجالتيتكصمتي التكصيات.،فييامستعينةنبالًلأىـ  ـ أىـ  كمفث

 واًل: النتائج.أ
الٌرحمًفبفأبيحاتـ .1 فيياعبدي التينشأى البيئةى ليا،إف  كافى إٌياىا التيأىكالهأبكه كالعنايةى

األثًرفيدفًعونحكالحديًثكعمكًمو الٌنبكغ،أكبرى فأعطاه،كالبركًزفيو.فيٌيأالليلوأسبابى
فىيـو غىر،ممكةى الصٍّ منذي عمـو عمي،كحب  بأسرًتوكمف  عمى،كأبيو،و ثٌاًنو يحي رعىة زي كأبي

قًّا،الحديًثحثًّا معىيما،كيىز قانوإلىالًعمـزى منيماكمٍفمشايًخيما،فىارتحؿى كسًمعى ،ككتبى
آرائىيمىا،ككىعىىأقكالىيمىا،فجمىعىعممىيمىا  كدٌكنيمىافيكتاًبو.،كفىيـى

أبيحاتـعمىعقيدًةأىًؿا .2 ابفي ـي مذىىبيـ،لسٌنًةكالجماعًةكىأىًبيواإلما ًبًديًنيـ،يىعتقدي ،كيىديفي
فيالسٌنة إمامنا لمميبتدعةً،كالكىرىع،كالتدٌيفً،ككافى كتابنا،كالفرًؽالمنحرفةً،مناكئنا كقدأٌلؼى

يمٌيًة"مثبلن يىثبت،في"الٌردٍّعمىالجى ـٍ بومفالٌتشٌيعفإن ول ااٌتيـى كالكاقعي،أم امى يدفىعو.كقاؿى
نع" مىاصى انٌيلوبالتشيع:"فىًبئسى مىيمى أبيالفىضًؿالس  فياٌتياـً الذىبي  ـي اإلما
(2). 

ابفأبيحاتـآراءهفقيٌيةهمستقٌمة .3 لئلماـً مفأدٌلتيا.،كافى  ككىبىوالليممكةنالستنباًطاألحكاـً

ميؿ"الجى .4 أبيحاتـفيكتاًبوالجى ابفي ـي اإلما الففٍّجمعى أئٌمًة كحٌذاؽ،رحكالٌتعديؿ"نصكصى
حتىعصًره عنيـمباشرةن،الًعمـً كالٌركايًة باألخًذ كافى تبلميًذىـ،إٍف ،أكحتىأكبكاسطًة

زي كأبي أبيو ،رعةىبكاسطًة كبلـً فكؽى البخارمٌعةىرٍزييأبك،ويأبفجمعى ،كشيعبة،كبلـى
بفحيىكيى،افط القىعيدسىبفحيىكيى،مىٍيًدمٌبفالر حمفًعىبدًك،كرمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػالثٌيافىػػػػػػػػػػػػػػسفكى
ٍنبؿ،يفعًمى مٌيكعىٍمركبف،يرمىنيبفاللًعبدًبفدمحمٌك،يٌيندًالمىبفايٌعمك،كأحمىدبفحى عى

                                                           

 [.3]الحديد:((1
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أقكالىيـ عىنيـ فىيىرًكم أك،ةًلقراءىاأك،اعًمىبالسٌالمتصمةًحيحةًالصٌسانيدًباألالفبٌلس.
عمىالٌركاة،إضافةنإلىأحكاًمو.بةاتىكىالمي طيمةى،كاجتياداًتوالشخصٌيةفيالحكـً كماتبٌيفى

ىذهالٌرسالة.

5.  ألحكاـً أبيو بمكافقًة البخارٌم نصكًصكأقكاًؿ ذكًر عف فيكتاًبو اتـ أبيحى ابفي استغنىى
فيالغالب تمؾى ،البخارمٍّ أبكهيىًقؼي البًالغنفياصكابناهيرىفىالبخارمٍّوبًحكـىامعمىفكافى

إليوبيو،أىكبلـىحمفًالرٌعبديينقؿيفى،ميوعىويكافقيفى البخارمٍّ بنسبًةأحكاـً ييصرٍّحي ،لكٌنوماكافى
 محٌمد ألف  بالقرآًفاكذلؾى المفًظ بخمًؽ القىكًؿ ًبمسألًة إلىأبيو كتبى كافى بفيحيىالذ ىمٌي

عمىالبخارمٌالتيتقكٌ الناسي "،ليا البخارٌم: فيترجمًة أبيحاتـ ابفي بيأىمنومعىسىقاؿى
ـ ،ةعىرٍزيبككأى ىـعندىرىظيىأونٌأمٌابكرًيسىالن حيىيىبفديمحم امىلييًإكتبىامىعندىوحديثىاكىرىتىث
 .(1)"كؽخميمىالقرآفًبًولفظىف أ

فىذٌ .6 أبيحاتـعالـه ابفي ـي بىصيره،اإلما خبيره مٍفأىحبىاًراأليٌمةً،كناقده بره كنقًد،فيالًعمؿً،كحى
كالتعديؿ،الٌرجاؿ ،كالجرًح جامعو ناقؿو مجردى كافى أن و الٌناًس مف كثيره يظف  ما بخبلًؼ

أبيو كغيرًىمىا،ألقكاًؿ رعىة زي أيبالغي،كأبي أٌني أظف  ٌنيال ،كا  أيغاًلي العمًؿ–أك ىذا بعدى
العاًلـ-لبحًثكٌموكا ييضاىيًيماًعممنا،بؿلعٌمومفاإلنصاًؼليذا إن وقدكافى إذىامىاقمتي

ا مىكانةنكمنزلةن،كفىيمن مفالشيكخً،كى شيكًخيما،فقىدشارىكيمافيكثيرو ـى ،فجمىعىعممىيماكعم
في"الجرًحكالتعديؿ"نفًسو؛فقىداستق مٌماجاءى عمىذلؾى أدؿ  ليسى كى ًمفاألحكىاـً بكثيرو ؿ 

مفاألحاديًثكاالختبلفاًت عمىكثيرو فيالكبلـً كاستقؿ  ،كاجتىيدى اكتعًديبلن عمىالٌركاًةجرحن
فيكتاًبوجمعناًمفأفذاًذكجيابذًةىذاالًعمـ، كم وفإن وقدتعٌقبى ،كفكؽىذلؾى فييانقدناكتىعميبلن

البخاًرمٌ األئٌمة: فيماكعمىرىأًسيـ كافى إٍف يتعقبييـ كغيرىـ، رعةى، زي كأبك نفسوي، كأبكه ،
،الاستقصاءن. فتمثيبلن  يتعمؽيبالٌركاًة،أكبركايىاًتيـ،كمىاجاءىفيىذهالٌرسالًةكا 

ًمٍفأكابًرالمصنٍّفيفى .7 أبيحاتـمصنٍّؼه ابفي ـي لىوفيالتأليًؼكالٌتصنيًؼيىدهطيكلىىإٍف،اإلما
فيالح ،كالٌزىدً،كالًفقو،كالتفسير،كالتاريخً،كالكينى،كالمراسيؿ،كالًعمىؿً،كالٌرجاؿً،ديثًكافى

عمىالًفرىؽ فيالتاريخ"،كالرٌد البخارمٍّ خطًأ في"بياًف الكتًب،كالتعقباًت مفىذه ككثيره
 مطبكعهمكجكدهبفضًؿالل.

                                                           

 (.7/191ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
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بكتاًبكبل .8 كالتعديؿ"ليسى ابًفأبيحاتـ"الجرحى فحسبكتابي اكتعميبلن فيالرجاًؿجرحن ،ـو
كالتعديؿ،بؿجمعىفيوفىأىكعىى كالجرحى رب ماكقعى،كالتعقٌبات،كالتىعًميؿ،التراجـى كالبيافألىكىاـو
األئٌمة ،كالكينىى،كاأللقابى،كجمعىاألنسىابى،فيياكباري كىاًة؛فىقىدجعؿى بىؿكالطبقاًتكمراتبالر 
مف جزءنا الٌركاةًمؤٌلفيو عف الكبلـً في لو صنىعىيىا التي ًتو" ،كمراتًبيـ،كطبقاًتيـ،"تقدمى

عمييـ تيطمىؽ التي إليو-،كاأللفاظى مسبكقنا يككفي يكادي ال ما بياننا-كىك فيو فإف  ككذا .
مفتبلميًذأعياًفاألئٌمةً كىكماييفيديفيمعرفةً،كأصحاًبيـكمفالمقٌدـفييـ،لطبقاًتكثيرو
 ًسيىرو ككتابي اختبلًفيـ. عندى التعبي–الٌراجًح صح  التيعقدى-رإٍف في"التقدمًة" لوفإف  ىا

مالؾ مفاألئٌمًةكاإلماـً مطكلةنألعيافو بفعييىينة،مصنٍّفيوتراجـى ،كشيعبةى،كالثكرمٌ،كسفيافى
يد رعىة،كأبيحاتـ،كاألكزاعيٌ،كحٌمادبفزى شأًنوكغيًرىـ.كممٌ،كأبيزي ًعظـى ،ايؤٌكدي ككبرى

التيجاءتفيو،أىمٌيتو بعدىهقداعتمدكااألقكاؿى أصحاًبكتًبالتراجـً جؿ  ،كعٌمكقيمىتوأف 
 ..." المعًمًمٌي: الشيخي قاؿى نىقمكا. قدًالنٌفياجدًّعزيزةهفكائديذلؾىمفًضًفيكجاءىكعنو

"(1)"رآخىكتابوفيكجديتيالفٍّالفىقائؽًكدى،ؿًمىكالعً كذلؾ: كقاؿى ـ ؽٌحىبًىكالكتابيذايىفى. أ
ـٍكاعمى"":يبوتيذً"خطبةًفيم زًالمًقاؿىكلذلؾى،هعدىبىمفجميعيد ستمٌيىوكمنٍ،فٌالفىىذاتبًكي
مفٍقكؿهمنوتيامٌعىفىلؾىذىحككنىعديؿًكالتٌرحًالجىةًئم أقكاؿًأمفٍالكتابًذاىىفيافىكىامىف أ

...افظالحىابفًالحافظًمٌازًالرٌاتـحىيأبًبفحمفًالرٌعبدًدمحم بيأل"كالتعديؿًالجرحً"كتابً

(2)"(3). 

ابفأبيحاتـدرايةهكاًسعةه،كمعرفةهفائقةهبالٌركاًة،كأحكاليـ،كدقائًؽأخباًرىـ، .9 لشيًخاإلسبلـً
عني ركل الذيفى و شيكخى : راكو كؿ  كبمىده،يىعرؼي كمسكنىو، عنو، أخذكا الذيفى كتبلميذه ـ،

 عمىأف  يدؿ  فإٌنما دؿ  فيو،كأحكامىيـعمىحديًثو،كلئٍف الٌنقاًد كمذىبىو،كصنىعتىو،كأقكاؿى
اللىقد حازىه،كيكأف  أيكًتيو،كفىيـو فيو،كًعمـو عٍفخبرةو نقدىهككبلموفيالٌراكمكمركٌياتوكافى

 عمىعينوليذاالٌشأف.خمىقوكصنعىو

فن ي .10 بيفى ٍمًع فيالجى التيحازٍتمنزلةنعظيمةن القميمًة أبكمحٌمدمفالقٌمًة ـي اإلما كيعتبري
فياختبلفاًتاألحاًديًث،كعمًميىا،فييعد  الكبلـً فيالٌرجاًؿ،كبيفى الجرًحكالتعديؿ،كالكبلـً

                                                           

 /ط(.1(مقدمةيالميعٌمميلمجرحكالتعديؿ)(1
 (.1/152الًمزم،تيذيبالكماؿ)((2
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الًعمؿ،كالأىعدك ًمفأجٌمًة،كخبراًءعمـً الًعمؿمفأعقًدعمكـً ـى عم إف  أقكؿي الحقيقةىحيفى
حاًذؽهكابًفأبيحاتـ. باًرعه،كعالـهأحكذمٌّ  الحديًث،كأغمىًضيا،الييؤتىىفىيموإالرجؿه

11.  كانٍتعمىاإلماـً أكثريىا مفاألئٌمًة، فيكتاًبوجمعنا أبيحاتـ،كأبكه ابفي ـي اإلما تعٌقبى
اٌصةنف البخاًرٌم،خى عفاء"،كرأيىاأٌنيـيحكلكفى أدخمىيـفيكتاًبو"الضى بالركاًةالذيفى يمايتعٌمؽي

أكاالثنيفكاحدنا، اثنيف، الراكمى عد  كافى إٍف الٌركاًة، بيفى كالتفريًؽ فيالجمًع ككذا منو،
 كىغىيرذىلؾ.

كالتعديؿ،ليسى .12 فيالجرًح المتكسطيفى أبيحاتـمفالمعتدليفى ابفي ـي بالمتعٌنًت،كالاإلما
 بالمتساًىؿ.

13.  أبيحاتـًبشيًخو،كأىبيو،ككبلًموفيالٌركاًة،كأحكاًموعمييـ،كفيكضًعومراتبى ابفي تأٌترى
 التعديًؿكالتجريًحتىأٌثرناجميًّا.

14.  خصائصي المنيًج لىيذا كافى كلقد الدٍّقًة، بالغى عمميًّا ا منيجن الٌرجاؿ نقًده في ـي اإلما اتٌبعى
فيكميميٌ أك الجرًح في كافى إٍف ذكرىا تقٌدـ قد راًسخة، كأيسيس كاضحة، كقكاعدي زات

منياىنا: التعديؿ،كلكٌنيأذكري

اؼ.،أ.الٌدقةىكالمكضكعٌيةكالكىرىع كاإلنصى

غيرهاالعتمادب. مىاجمىعومفأحكاـً عممٌيةنفيجرًحوكتعديمو:إفكافى عمىمصادرى
ًتوالٌخاصةكدراستوالمستقٌمة.أكاجتيادىا،مفالٌنقاد

يسمىعمنو.ت.تعديؿ ـٍ ٍفل الٌراكمكا 

ث.تفسيرهلمصطمحاًتاألئٌمًةالٌنقاًدفيالركاة

 األلفاظج. متنكعة كالتعديؿ الجرح في عباراتو الدالالت،استعماؿ متعددًة،مختمفة
المراتب.

الجرًحفيبعًضاألحياف. ح.تفسيري

رحالشديدغالبنا.خ.كىٍسكألفاًظالج

د.تركيوالركايةىعفمرتكبيالكىبيرًةكالكىًذب.

أكعىدًمو.،كىسيكًءالًحفظ،كالغمًطالشديد،ذ.مؤاخذةالراكمبغمبىًةالغىفمىة
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أللفاًظالجرًحكالتعديؿمجمكعةنمرتبةنمكٌسعةنابفي .15 مفصنعىمراتبى ،أبيحاتـىكأٌكؿي ـٍ ل
جاؤكابعىدككانتأس،ييسبىؽإلييا الذيفى كغايةيمافعمكهأن يـأضافكاإلييا،اسناكعمدةنلكؿٍّ

يذكٍرىا ـٍ  كىكذا.،أكفٌصمكافييا،ألفاظنال

ا .16 لمى مكافقنا فيالغىالًب كافى فينقده أبيحاتـ ابفي التياستخدميا المصطمحاًت مدلكؿي
العمماًءمفأئٌمًةاإلستقراًء،كأىًؿا عميوجؿ   لتٌتبًعلمصطمحاًتالٌنقاًدكداللىًتيا.اصطمحى

فيمراتًبوالتي .17 ييصنٍّفيا ـٍ فيكتاًبول عمىالٌركاًة فيالحكـً التياستخدمىيىا األلفاًظ جؿ 
بمراتًبوأمرناصعبنا. األلفاظو محاكلةىإلحاًؽتمؾى  عقدىىافيتقدمتولمكتاب،ماجعؿى

حكـىعمييـ .18 الٌركاًةالذيفى تصنيؼي فيثبلًثمراتب:يمكفي

اج. أ.مرتبةياالحتجى

ب.مرتبةياالعتبىار.

ج.مرتبةيالٌترؾ.

كالتعديؿه .19 مفسككًتابًفأبيحاتـعفبعًضالراكًةفيكتاًبوتجريحه كالتجييؿه،اليمزـي
:"،ليـ ليشتمؿىاىاكتبنىكالتعديؿًالجرحًمفميممةنكثيرةناميأسىاذكرنىقدٍاأنٌعمىكقدقاؿى

ـيالعًعنومىركفٍمىكؿٍّعمىالكتابي يـبًاممحقكىىنحفيفىييـفًكالتعديؿًالجرحًكجكدًرجاءىم
كالتعديؿ"،(1)"عالىتىالليشاءىإفٍعدبىفمً في"الجرًح مفالمسككًتعنيـ ا بعضن إف  بٍؿ

أبيحاتـكبلمنافي"الًعمؿ"مثبلن حكىفييـابفي
،أكجٌرحيـ،ٌدليـأكجاءىبعدىهمفع،(2)

المعركفة الحديثٌي الٌنقًد قكاعدي الٌركاًة ىؤالء عمى ثقات،فىتيطٌبؽي بعضيـ يككفي فقد أك،
 .(3)أكمجيكليف،مترككيف،أكضعفاء

مكضعوفيالٌسنىد، .20 االنقطاًعأيًّاكافى ابًفأبيحاتـ،كأبيويريدافبومطمؽى عندى الميرسؿي
 .(4)ا،كماصٌرحفي"المراسيؿ"كالتقكـيبوالحٌجةعندىىم

                                                           

(.2/38رحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،الج(1
التكثيًؽكالتجييؿ)ص:الًحمش،(كينظر:(2 عمييـأئٌمةالجرًحكالتعديؿبيفى سكتى (.248ركاةالحديثالذيفى
(.14)ص:المرجعالسابؽ((3
(.7(ابفأبيحاتـ،المراسيؿ)ص:(4
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لو،كالييشتىرىطيكجكدي .21 عندىىماييطمؽيعمىالحديًثالمكضكًعالباطًؿالذمالأصؿى كالمنكري
 بنكارًةحديًثيـ،كيعد ماركاهالثقةيعفالٌضعفاًءكالمجيكليفى قاؿى المخالفًةعندىالٌركاًةالذيفى

ا.  منكرناأيضن

ابًفأبيحاتـفي .22 بيـ،باليييكال،فيالفركعًمطمقنايـخبلفًبعتبريييالالٌظاىرٌيًةأٌنو:رأمي
مفليسكايـلكنٌيث،لمحدًنقمةهيـأنٌىكوبًيـلىؼىرىعتىييأفٍيمكفيامىكغايةيالفكا،خىأـافقكاكى

 .(1)اءضىالقىىـتقميدييجكزيكالاالجتياد،درجةىيبمغكفىكالالشريعة،عمماءً

بً .23 "التاريخليسى ككتابىو البخارٌم، ـى عم سرؽى قد حاتـ أبي ابفى إف  قاؿى مىف قكؿي صحيحو
 مفالتراجـ،لكف  ذكىهفيترتيًبكتاًبو،كسياًؽكثيرو ذاحى حى فكافى الكبير"كنسبىولنفًسو،كا 
 عبًدالٌرحمفكىيذكرهنصكصى بياكتابي مفالمزٌيًةالعظمىالتياختص  ىذااليغض 

كثيرة،كزياداتفكائدفيكثيرمفالتراجـبؿفيا لجرًحكالتعديًؿفيالٌركاة،كزيادةيتراجـى
نفسو،كغيرذلؾ  .(2)أكثرىا،كتدارؾأكىاـكقعٍتلمبخارمٍّ

عمييـ .24 نصافنامعنافبليكفيفيالحكـً دٌقةن،كا  عمىالٌركاًةيستمزـي الحكـى إف  أٍفأقكؿى بقيى
أقكاًليـ،االعتماديعمىقك بيفى بقٌيًةالٌنقاًد،كييقارفي إليوأقكاؿي فحسب،بؿينضـ  كاحدو ًؿناقدو

ال أن و إلىذلؾى أضٍؼ كالتعديؿ، الجرًح فيعمـً المعركفًة القكاعًد حسبى بينيا كيٌرجحي
الحديًث عمى الحكـى إف  بؿ عمىحديثو، الٌراكمكالحكـً عمى الحكـً بيفى البتةى انفصاؿى

أفييطٌمعىعمىي ما عمىراكو الحكـً حيفى الٌدقًة مفتماـً ف  عمىصاحًبو،كا  حكمنا ستمًزـي
في أك ، مثبلن الٌستًة مفركاًة ليسكا الذيفى فيالٌركاًة ا خصكصن كييختىبىر، كييسبىر، حديثو،

فً ٍفكافى يعطيحكمنادقيقنامناسبناعمييـ،كا  ذلؾى ىذاعىسيرنا،الركاًةالمختمًؼفييـ،فإف  عؿي
العمماًء ـى أحكا أكأنقؿي الترجمةلمٌراكمًمٍفحًديثو،كأحكـي حيفى أذكري لكنٍّيأحيانناماكنتي
ترجمًتو في عميو كحكًمًيـ الٌراكم حديًث ًمف يذكركفى الذيف الحديًث أئٌمًة كلعؿ  عميو،

طيًبالبىغدىاًدٌم،كغيرىـق دكىفكنامىؤكنةىذلؾ.كىالبخاًرٌم،كابًفعىًدٌم،كالخى

 

 
                                                           

(.399(ينظر:عبدالمجيد،االتجاىاتالفقييةعندأصحابالحديث)ص:(1
:مقدمةالمعممٌي"لمجرًحكالتعديؿ")ص:م،يا(.كينظر((2



 
 

660 

 ثانًيا: التوصيات.
أصحاًبالمقاًؿفيىذا،كأعبلًمو،تكجيوطمبًةالٌدراساًتالعيميانحكدراسًةمناىًجأئمٌةالٌنقدً .1

عمييـالتعكيؿي،الًعمـ لييـالمرجعيفيو،الذيفى منيىجيـ،كا  اًتيـ،فيدرسكفى اصًطبلحى ،كيبٌينكفى
فيذلؾى ،كدىالالًتيا،كعباراًتيـ لجيكًدحفًظالٌسنًةالمشٌرفةً فإف   استكماالن المستمرًةإلىيكـً
  الٌديف.

ب .2 االعتناًء بمىا،"كالتعديؿالجرحً"كتابًضركرةي كتحًقيقو طباعًتو عادًة بطىضىفيضمىيىكا 
كالتٌمًةىبلمىكالسٌ،اءاألسمى اآلثارً،فيويؼحرًفالتصحيًؼ عمىاألسا،كتخريجى نيد؛كالحكـى

دكًرالٌنشًر معظـى الكتابًفإف  بونقؿى اليىعدكماتقكـي ،كتصكيرىه،عفالطبعًةاليندٌيةاليكـً
مخطكطاًتو تحقيًؽ في كىبيره فىضؿه المعٌمًمي  ًلمشيًخ كافى ٍف كا  فىحىسب. تجميدىه تيعيدي ،كى

خراًجو تىصًحيفنا،كمقابىمًتو،كا  الكتاًب في تيضبىطي،لكف  قٌممىا األسماءيكى ،فيو بشكؿو كالتراجـي
ـٌ. ا كقسـي عى اإلسبلميةي الجامعةي تتبٌناه ا مشركعن يككفي الفريًد القٌيـً الكتاًب ىذا تحقيؽى كلعؿ 

 الحديًثالشريًؼفييا.

قدٍكىىأبعضًكتىتٌبعيدراسةي .3 أبيحاتـفيالكتابًاككفكقعىفييىيىاـو فييافعميو،ابفي ،كتناقضى
الٌفيالرٌثبلنومكفعمً اليينسبىكاًة إنٌقكؿفيمىيىفى،كفذيفى يى،بكفنسىيـالييكضعو ـ  يـفينسبيث
آىمى كىكالصٌ،يفيـاثنىجعمىكاًةالذيفٌككذافيالرٌ،خركضعو –كنيـكاحدنا.كابي ىذايككفي كلعؿ 

فيتحقيًؽالكتاب  .-داخبلن

مىيـدراسةيالركاًةالذيفى .4 أبكحاتـأكابني،اء"عفىالض تابىو"كم البخارًأدخى ،منوبتحكيًميـوكقاؿى
أقكاًليـ فييـ،كالمقارنةيبيفى  كحكميـعمىحًديثيـ.،كأقكاًؿأئٌمًةالٌنقاًداآلخريفى

مف،كابًفمىًعيفمىثبلن،ىـبلميذًتىـعفٍاتًبيحىأىابفيتينقؿىقاًدالٌأقكاًؿالنٌكدراسةيمعيجى .5 فإف 
عنوأحكامناكثيرةنتبلمذىتً ـٌإلىتاريًخوحٌتىاليكـ.،ومفنقؿى تيضى ـٍ تيدرسكل ـٍ  ل

الليليقكلىوفيىذهالٌرسالًةكبيانىو عميو،كبىعدي:فيىذامايٌسرى كما،كىذامىااستطعتي
اللً،كفٌقنيرٌبيإليو ـ لكالفىٍضؿي ًليىًت ماكافى ىذاالعىمؿى ف  كتىيًسيريه.،تيوكرحمى،كعىكنيو،كىا 

الخبلئًؽتىصمدي. ييحمىدي...يامىفلوكؿ  غيريؾى حمدناليسى فيارب 

دي كاسعناالييكصى بابؾى رٌبناقدأيكًصدىت...ككجدتي غيرؾى .أبكابي
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شاؽٌّ بمكغىالٌنيايًةفيىذاالطريًؽالٌطكيًؿأمره أف  أظف  عبه،كلقدكنتي ،كبىعيد،صى لكف 
يىمد ركًحيبالمىؤكنةًاللىدا مىاميأبكمحٌمدابفأبي،كقىمًبيًبالمىدىد،ئمنامىاكافى شيخيكا  ككماقاؿى

سىد". ـيبراحًةالجى حاتـ:"الييستىطىاعيالًعم

نىى كم ماأدرىكىنيالكى ابىنيالت عىب،كلىقدكنتي لرسكًؿ،كأصى نيفه ث ًنيشىكؽهكحى استفز ًنيكاستحى
،-م ىالليعميىوكسٌمـص–الًل تعبنافيىذهالد نيايقاًبميورفقةيمحم دو ًلنفًسي:اصًبًرم؛فمعؿ  فأقكؿي

كصحًبوفيالجٌنة.!

ٌنيألسأليو الٌرحمًفبفأبيحاتـكأباه-سبحانىو–كا  عبدى ـى اإلما رعةىعٌنا،أٍفيجزمى كأبازي
الجزاء خيرى اإلسبلـً بكاًسعرحماًتوكأفيتغٌمدى،كعفأٌمًة مىعيـ،ـ يحشرنىا ًبيـ،كأٍف كيجمىعنىا

.-صٌمىالليعميوكسم ـ–عمىحكًضنبٌينا

مىاعىممت عفسيئاًتي،كأىدعكهكأىرجكهأٍفيتقٌبؿعٌنيأحسفى ىذا،كأفيتجاكزى كىأٍفيجعؿى
الىو اميٍخمىصن خالصن غىيرهفيونىصيبنا؛فإف ،العمؿى ألحدو لوكأىاٌليجعؿى ا-سبحانىو–مىاكافى خالصن

بىًقي.

 كعديؾ،كبر  ًرٍفديؾ،كتناىىإحسانيؾ،كصدؽى خيريؾ،كعظـى بر ؾ،كات صؿى تتابعى كالميـ 
بقضاًئيا،فاختـ حاجةهإالقدقضيتىياكتكٌفمتى تبؽى ـٍ قسميؾ،كعم ٍتفكاضميؾ،كتٌمتنكافميؾ،كل

كٌموبالٌرضاكالمغفرة،إٌنؾ بو.ذلؾى عميو،كالممي  ذلؾ،كالقادري أىؿي

لنىا شكقىو يىعًدالًف ا كسبلمن محٌمدصبلةن عمىنبٌينا كبارؾى ـى كسٌم لو.،كصٌمىاللي كحٌبنىا
دعكانىاأىفالحمًدللًربٍّالعىالميف. ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چكآخري

﮶ ﮷   .(1)چ﮸       ۓ ﮲  ﮳  ﮴               ﮵ 



 

 

                                                           

 [.111]اإلسراء:((1




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
  



 
 

663 

 المصادر والمراجع

 مصحؼ المدينِة النَّبوّية، مجمع الممؾ َفيد لطباعِة المصحؼ الشريؼ. 

ٍمتكآدىاباٌلمساف.281ابفأبيالد نيىا،أبكبكرعبداللبفمحمدبفعيبيد) ق(.كتابالص 
أحاديثو:أبكإسحاؽا يًنٌي،دارالكتابالعربي،الطبعةاألكلى:حٌققوكخٌرجى كى -ق1410لحي

ـ.1990

( أحمىد بىكر أبك ٍيثىمىة، خى أبي الكبير279ابف التاريخ  الثالث.-ىػ(. كالٌسفر الثاني، الٌسفر
ـ.2006-ىػ1427تحقيؽ:صبلحبففتحيىبلؿ،الفاركؽالحديثة،الطبعة:األكلى:

.كىذهىيالطبعةيالمعتمدةيلدمٌ

الٌرحمفعادؿبف أبكعبد التاريخالكبير.تحقيؽ: يثىمىة،أحمدبفزىيربفحرب. ابفأبيخى
ـ.2004-ق1425سعد،أبكأنسأيمفبفشعباف،شركةًغراس،الطبعةاالكلى:

دار عميحسففاعكر، لو: كقٌدـ شرحو أبيسىممى. بف ديكافزيىير زيىير. أبيسىممى، ابف
ـ.1988-ق1408طبعةاألكلى:الكتبالعممية،ال

ىػ(.مسندابفأبيشىيبىة.تحقيؽ:عادؿبف235ابفأبيشىيبىة،أبكبكرعبدالًلبفمحٌمد)
 الكطف دار المزيدم، فريد بف كأحمد الغزاكم، األكلى:–يكسؼ الطبعة الرياض،

ـ.1997-ق1418

الك العىبسٌي اللبفمحمد بكرعبد أبك )ابفأبيشىٍيبىة، كقٌكـ235كفيى حق قو المصن ؼ. ق(.
الًقبمة دار شركة عٌكامة، محٌمد أحاديثو: كخر ج الطبعة-نصكصو القرآف، عمكـ مؤسسة

ـ.2006-ق1427األكلى:

األكلى: الطبعة الراية، دار الجكابرة، فيصؿ باسـ تحقيؽ: ثىاني. كالمى اآلحاد أىبيعاًصـ، ابف
ـ.1991-ق1411

أبك إسماعيؿ، بفابف مقبؿ لو: قٌدـ كالتعديؿ. الجرًح بألفاًظ العىًميؿ ًشفىاء مصطفى. الحسف
ـ.1991-ق1411ىادمالكىادعٌي،مكتبةابفتيمٌية،مكتبةالًعمـ،الطبعةاألكلى:
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( محمد بف محمد السعاداتالمبارؾبف أبك الديف مجد ًرم، زى الجى األثير جامع606ابف ىػ(.
الر  أىحاديث في القادراأليصكؿ عبد عميو: كعٌمؽ أحاديثىو كخٌرجى و نصكصى حٌقؽى سكؿ.

ـ.1969-ق1389األرنؤكط،مكتبةالحمكاني،مطبعةالمبلح،مكتبةدارالبياف،

ـ.تحقيؽكتخريج:عبد ابفاألعرىاًبٌي،أبكسىعيدأحمدبفمحمدبفًزيادبفًبشر.كتابالمعجى
د الحسينٌي، أحمد بف إبراىيـ بف المحسف األكلى: الطبعة الجكزٌم، ابف -ق1418ار

ـ.1997

ىػ(.نيٍزىةاأللٌباءفيطىبقاًت577ابفاألىنبىاًرم،أبكالبركاتكماؿالٌديفعبدالرحمفبفمحمد)
األردف.–األدىبىاء.تحقيؽ:إبراىيـالس امرائي،مكتبةالمنار،الزرقاء

عثمى بف عمٌي الدٍّيف عبلء التركماًنٌي، الحسفابف أبك المارًديني، مصطفى بف إبراىيـ بف اف
كىىرالن ًقٌيعمىسينىفالبىييىًقٌي.دارالفكر.750) ىػ(.الجى

ٍنتىقىىمفالس نىفالميسنىدةعٍفرسكًؿالل307ابفالجاركد،أبكمحمدعبدالل) صٌمى–ىػ(.المي
عميو:عبداللعمرال-الليعميوكسٌمـ –باركدم،مؤسسةالكتابالثقافية.فيرسوكعٌمؽى

ـ.1988–1408بيركت،دارالجناف،الطبعةاألكلى:

( ًشٌي القرى الٌرحمفبفعًمٌي الفىرىجعبد أبك الجكزٌم، ضبطكتقديـ597ابف المكضكعات. ق(.
صاحبالمكتبةالسمفية–كتحقيؽ:عبدالرحمفمحمدعثماف،الناشر:محمدعبدالمحسف

ـ.1966-1386،الطبعةاألكلى:-نكرةبالمدينةالم

كزٌم،جماؿالدٍّيفأبكالفىرىجعبدالر حمفبفعمٌيبفمحٌمد) ىػ(.إعبلـالعىاًلـبعدى597ابفالجى
، ديًثكمنسكًخو.تحقيؽ:أحمدبفعبداللالعمارمالزىراني،ابفحـز الحى ريسكًخوبناسًخ

ـ.2002-ىػ1423بيركت،الطبعةاألكلى:

كًزم،جماؿالدٍّيفأبكالفىرىجعبدالر حمفبفعمٌيبفمحٌمد.كىشؼالنٍّقىابعفاألىسماًءا بفالجى
ـ.1993كاألىلقاب.تحقيؽ:عبدالعزيزراجيالصاعدم،الطبعةاألكلى:

 ( محم د بف عمٌي بف الٌرحمًف عبد الفرىج أبك الدٍّيف جماؿ كزٌم، الجى عفاء597ابف الض  ىػ(.
كالمت العممية الكتب دار القاضي، الل عبد الًفدىاء أبك حق قو: الطبعة–ركًكيف. بيركت،

ـ.1986-ق1406األكلى:
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كزٌم،جماؿالديفأبكالفرجعبدالرحمفبفعميبفمحمد) ٍنتىظىـفيتاريًخ597ابفالجى ىػ(.المي
القى عبد مصطفى عطا، القىاًدر عبد محم د تحقيؽ: كالميمكؾ، راجعواأليمـً عطىا، اًدر

ـ.1992-ىػ1412كصححو:نعيـزرزكر،دارالكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى:

( ميدم، الحي الل أمر بف عمٌي الديف عبلء الًحنائٌي، دراسة979ابف الحنىفي ة. طبقات ق(.
ـ.2005-ق1426كتحقيؽ:محييىبلؿالسرحاف،مطبعةديكافالكقؼالٌسنٌيبغداد،

)ابف الدٍّيف تاج طالب، اللأبك بفعبًد أنجببفعثماف بف عمٌي الٌدر674الس اعي، ىػ(.
محمدسعيدحنشي،دار-الٌثميففيأسماًءالمصنٍّفيف.تحقيؽكتعميؽ:أحمدشكقيبنبيف

ـ.2009-ىػ1430الغرباالسبلمي،تكنس،الطبعةاألكلى:

إصبلحالمنطؽ،شرحكتحقيؽ:أحمدشاكركعبدابفالٌسٌكيت،أبكيكسؼيعقكببفإسحاؽ.
ـ.1987القاىرة،الطبعةالرابعة-السبلـىاركف،دارالمعارؼ

ق(.عمكـالحديثالمعركؼبمقدمةابًف643ابفالٌصبلح،أبكعمركعثمافبفعبدالٌرحمف)
ابًفا مفمقدمًة كأيغمؽى أيطًمؽى احلما لٌصبلح،زىيفالٌديفالٌصبلح.كشرحو:الت قًييدكاإًليضى

ق(،كتعميقاتعميوفيالٌذيؿلناشرالكتابيف:محمد806عبدالٌرحيـبفالحسيفالًعرىاًقٌي)
ـ،طبعياكصٌححيا:محمدراغب1931-ق1350راغبالطٌباخالحمبٌي،الطبعةاألكلى:

الٌطٌباخ.

( الدٍّيف تقي عمرك، أبك الرحمف، عبد بف عثماف الص بلح، الفقىيىاءى643ابف طبقات ػ(.
بيركت-الش اًفًعٌية.تحقيؽ:ميٍحييالٌديفعمينجيب،دارالبشائراإلسبلمية

( بفطبىاطبىا بفمحٌمد بفعمٌي محٌمد الس مطانٌية709ابفالطقطقىا، الفىخرمفياآلداًب ىػ(.
بيركت.-كالٌدكؿاإلسبلمٌية.دارصادر

مىب.ابفالعىديـ،الٌصاحبكماؿالديف رادة.بيغيةالط مبفيتىاريًخحى عمربفأحمدبفأبيجى
حٌققوكقٌدـلو:سييؿزٌكار،دارالفكر.

ابفالعٌكاـ،أبكعبًداللالميصعببفعبًدالًلبفالميصعببفثىابتبفعبداللبفالز بىيربف
ىػ(.نىسبقيرىيش.بدكفدارنشر،أكطبعة.236العىٌكاـ)
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الممؾ)ابفا بفعبد أبكالحسفعميبفمحمد كاإليياـ628لقٌطافالفىاًسي، الكىـً بيافي ىػ(.
الحسيفآيتسعيد،دارطيبة الرياض،–الكىاًقعىيففيكتاباألحكاـ.دراسةكتحقيؽ:

ـ.1997-ىػ1418الطبعةاألكلى:

ؼكالميختىًمؼالمعركؼباألىنسىابق(.الميؤتىم507ًابفالقىيسىرىاًنٌي،أبكالفىضؿمحٌمدبفطاًىر)
دار كمىاؿيكسؼالحكت، تقديـكفيرسة: بط. كالض  فيالن قًط الميتماًثمىًة ًط فيالخى الميتفقىًة

ـ.1991-ق1411لبناف،الطبعةاألكلى:-الكتبالعممي ة،بيركت

رفًةمفاختمطىمفىػ(.الكىكاكبالٌنٌيراتفيمع929ابفالكٌياؿ،أبكالبركاتمحمدبفأحمد)
الٌنبٌي،المكتبةاإًلمدادٌية،الطبعةالثانية: الٌركاًةالثٌقات.تحقيؽكدراسة:عبدالقٌيكـعبدربٍّ

ـ.1999-ق1420

ق(.الجيىاد.حق قوكقد ـلوكعم ؽعميو:نزيوحماد،دارالمطبكعات181ابفالميبىارىؾ،عبدالل)
الحديثة.

ًسرى الممقٍّف، )ابًف الشافعٌي األنصارٌم أحمد بف عمٌي بف ٍفصعمىر حى أبك الٌديف ىػ(.804اج
التراث،التكضً كتحقيؽ العممي لمبحث الفبلح دار تحقيؽ: ًحيح. الص  امع الجى ًلشرًح يح

الفنٌي اإلخراج بعمميات قاـ قطر، دكلة اإلسبلمية، كالشؤكف األكقاؼ كزارة إصدارات
ـ.2008-ىػ1429كالطباعة:دارالنكادر،الطبعةاألكلى:

ٍفصعمىربفعمي ىػ(.المقًنع804بفأحمدالشاًفعيالًمصرم)ابفالميمىقٍّف،سراجالٌديفأبكحى
الحديث.تحقيؽ:عبداللبفيكسؼالجديع،دارفكاز،السعكدية. فيعمكـً

الحافظالٌذىبي804ابفالممٌقف،سراجالٌديفعمربفعمٌيبفأحمد) ق(.مختصراستدراًؾ
الًلالحاكـ.تحقيؽكدراسة:عبداللحمد المحيداف،سعدعبداللعمىمستدرؾأبيعبًد

 ق.1411الحمٌيد،دارالعاصمة،النشرةاألكلى:

عىٍفسين ًةأبيالقىاًسـ840ابفالكزير،محمدبفإبراىيـبفعمي) فيالذٍّبٍّ البىاسـٍ كضي ىػ(،الر 
- م ـى سى كى مىٍيًو م ىالم ويعى محمد،تقديـ:بكربفعبداللأبكزيد،اعتنىبو:عميبف-صى

 العمراف،دارعالـالفكائد.
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( الفارًسٌي الدٍّيفعمٌي عبلء حققو،739ابفبمبىاف، ق(.صحيحابفحبافبترتيبابفبٍمبىاف.
 الرسالة مؤسسة األرنؤكط، شعيب عميو: كعمؽ أحاديثو الثانية-كخرج الطبعة بيركت،

1414-1993.

قؿ.تحقيؽ:محمدرشادسالـ،جامعةاإلماـمحمدىػ(.دىٍرءتىعارضالعىقؿكالن 728ابفتىيًميىة)
ـ.1991-ىػ1411بفسعكداإلسبلمية،المممكةالعربيةالسعكدية،الطبعةالثانية:

( رىاًنٌي الحى ميـ الحى بفعبًد العٌباسأحمىد تقيالٌديفأبك مجمكعالفىتىاكل.728ابفتيمية،  ىػ(.
مج بفقاسـ، الرحمفبفمحمد عبد المصحؼالشريؼ،تحقيؽ: لطباعة الممؾفيد مع

ـ.1995-ىػ1416المدينةالنبكية،المممكةالعربيةالسعكدية،

ابفتيمية،تقيالديفأبكالعباسأحمدبفعبدالحميـبفعبدالسبلـبفعبداللبفأبيالقاسـ
نبمٌيالٌدمشقٌي) الٌشيعةىػ(.ًمنياجالسٌنةالٌنبكٌيةف728بفمحمدالىحٌرانٌيالحى ينىقًضكبلـً

الطبعة اإلسبلمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة سالـ، رشاد محمد تحقيؽ: القىدرٌية،
ـ.1986-ىػ1406األكلى:

عبد حمد كتحقيؽ: دراسة الكيبرىل. مىكي ة الحى الفىتكىل العب اسأحمىد. أبك الٌديف تقٌي تىيمٌية، ابف
ـ.2004-ق1425عةالثانية:المحسفالتكيجرم،دارالصيمعي،الطب

،أبكمحٌمدعمٌيبفأحمىدبفسىًعيد.اإًلحكىاـفيأصكًؿاألحكىاـ.تحقيؽ:الشيخأحمد ـز ابفحى
لو:إحسافعٌباس،داراآلفاًؽالجديدة،بيركت. ـى محٌمدشاًكر،قد 

( ٍنبىؿبفًىبلؿبفأىسد بفحى بفمحم د اللأحمد أبكعبد أحمد.ىػ241ابفحنبؿ، مسند ،)
 األرنؤكط شعيب المحسف-تحقيؽ: عبد بف الل عبد إشراؼ: كآخركف، مرشد، عادؿ

 ـ.1995-ىػ1416التركي،مؤسسةالرسالة،الطبعةاألكلى:

ٍنبىؿبفًىبلؿبفأىسد.الًعمىؿكمعرفةالرٍّجاؿ.ركاية ابفحنبؿ،أبكعبًداللأحمىدبفمحم دبفحى
كًذم،كصى اإلسفرىاًئيًنٌيالمىر  الحبفأحمىد،كالمىيمكًنٌي،ركاية:أىبيعىكىانةيىعقكببفإسحاؽى

اني،الطبعة316عنيـ) اللعب اس،المكتباإلسبلمٌي،دارالخى ىػ(،تحقيؽكتعميؽ:كصي 
ـ.1988-1408األكلى:
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ٍنبىؿبفًىبلؿبفأىسد. نبؿ،أبكعبًداللأحمىدبفمحم دبفحى الًعمىؿكمعرفةالرٍّجاؿ.ركايةابفحى
كًذٌمكغيره،تحقيؽ:كىًصياللعب اس،الدارالسمفية،بكمبام اليند،الطبعةاألكلى:-المر 

ـ.1408-1988

مؼ) ًكيعمحم دبفخى اة.مراجعة:سعيدمحمدالمحاـ،عالـ306ابفحٌياف،كى ق(.أخبارالقيضى
الكتب.

أبكالقىاسـع المىسىالؾكالمىمىالؾ.دارصادر280بيدالًلبفعبدالًل)نحكابفخردىاذبة، ىػ(.
ـ.1889أفستليدف،بيركت،

الن يسىابيكًرم الٌسمىًمٌي بكر بف صاًلح بف الميًغيرة بف إسحاؽ بف محٌمد بكر أبك يمىة، زى خي ابف
اإلسبلمي311) المكتب األعظمي، مصطفى محمد تحقيؽ: زىيمىة. خي ابف صحيح ،ىػ(.

ـ.1980-ق1400

مفكف،أبكبكرمحٌمدبفإسماعيؿ) ق(.الميٍعًمـبشيكًخالبخارٌمكمسًمـ.تحقيؽ:أبك636ابفخى
عبًدالٌرحمفعادؿبفسىعد،دارالكتبالعممية.

أبناًء682ابفخٌمكاف،أبكالعب اسشمسالدٍّيفأحمدبفأبيبكر) ق(.كفياتاألىعيافكأنباءي
بيركت.-قو:إحسافعباس،دارصادرالز ماف.حق 

خميفة) دارطيبة،240ابفخي اط، ضياءالعمرم، أكـر تاريخخميفةبفخي اط.تحقيؽ: ق(.
ـ.1985-ق1405الطبعةالثانية:

يد،أبكبكرمحمدبفالحسف.االشتقاؽ.تحقيؽكشرح:عبدالسبلـىاركف،دارالجيؿ، ابفديرى
ـ.1991-ق1411الطبعةاألكلى:

مف702ابفدىًقيؽالًعيد،تقيالديف) إلىذلؾى (.االقتراحفيبىياًفاالصًطبلحكمىاأيضيؼى ىػ
اح.شركةدارالمشاريع،الطبعةاألكلى: حى ـ.2006-ق1427األحاديًثالمىعدكدىًةمفالصٍّ

بفعثماف) أبكحىفصعمربفأحمد ناسخالحًديثكمنسكًخو385ابفشىاًىيف، حٌققوق(. .
أحاديثىوكعٌمؽىعميو:سميرأميفالز ىىيرٌم،مكتبةالمنار،الطبعةاألكلى: -ىػ1408كخٌرجى

ـ.1988
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عفاءكالكذ ابيف.دراسةكتحقيؽ:عبد ابفشاًىيف،أبكحىفصعمىربفأحمىد.تاريخأسماءالض 
ـ.1989-ق1409الر ًحيـمحم دأحمىدالقىشقىرم،الطبعةاألكلى:

ق(،تحقيؽ:صبحيالس امراًئٌي،الدار385ابفشىاىيف،أبكعمىرحٍفص.تاريخأسمىاءالثٍّقات)
ـ.1984-ق1404الس مفي ة،الطبعةاألكلى:

اب.تحقيؽ: بدالبىٌر،أبكعيمىرييكسؼبفعبداللبفمحٌمد.االسًتيعىابفيمىعرفًةاألىصحى ابفعى
 ـ.1992-ق1412ؿ،بيركت،الطبعةاألكلى:عمٌيمحٌمدالبجاكم،دارالجي

ابفعيبيد،محٌمدبفعبدالكريـ،تخريجاألحاديثالمرفكعةالمسنىدىةفيكتاًبالتاريخالكبير،
ىػ(.مكتبةالرشد،الرياض،الطبعةاألكلى:256لمبخارٌم،أبكعبًداللمحم دبفإسماعيؿ)

ـ.1999-ىػ1420

 أبك اليىاًدم، عبًد )ابف الًحٌي الص  الدٍّمشقٌي أحمد بف اللمحمد طبقاتعمماًء744عبد ق(.
البيكشي،إبراىيـالزيبؽ،مؤسسةالرسالة،الطبعةالثانية: -ق1417الحديث.تحقيؽأكـر

ـ.1996

الًحٌي) الميٍنًكيفي744ابفعبداليىاًدم،أبكعبداللمحمدبفأحمدالدٍّمشقٌيالص  اًرـي ىػ(.الص 
مقبؿبفال لو: قد ـ المقطرماليماني، بفزيد عقيؿبفمحمد تحقيؽ: مىىالس ٍبًكي. عى ر دٍّ

 ـ.2003-ىػ1424ىادمالكادعي،مؤسسةالر ياف،بيركت،الطبعةاألكلى:

أبكعبداللمحمدبفمحمد)نحك البيافالمغربفيأخبار695ابفعذىارمالمىرىاًكًشٌي، ىػ(،
الثقافة،األندلسكالمغ دار بركفنساؿ، ليفي ًإ. ككالف، س. ج. كمراجعة: تحقيؽ  رب.

ـ.1983لبناف،الطبعةالثالثة:–بيركت

ق(.المعجـالمشتىًمؿعمى571ابفعىسىاًكر،أبكالقىاًسـعمٌيبفالحسًفبفىبىةاللالشافعٌي)
ـ.1981-ق1401أسماًءالش يكًخالن بؿ.تحقيؽ:سكينةالشيابي،دارالفكر:

( الشافعٌي الًل بفالحىسفبفًىبة أبكالقىاًسـعمٌي تاريخمدينةدمشؽ571ابفعساكر، ق(.
كأىًميا.دراسة ًمفكىاًردييىا ًبنىكاًحييا أكاجتازى مفاألىماثًؿ كتسميةمفحم يا كذكرفضًميا

الفك دار العىمركم، غرىامة بف عمرك سعيد أبي الٌديف محٌب كتحقيؽ: 1415ر، -ق
ـ.1995
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يدبفمحٌمدبفالحيسيفالبىييىًقٌي) ىػ(.تاريخ565ابًففٍندىمىو،أبكالحسىفظىييرالدٍّيفعمٌيبفزى
ق.1425بىٍييىؽ.داراقرأ،دمشؽ،الطبعةاألكلى:

( البىاًقي عىبد سىيف الحي أبك قىاًنع، عميو:351ابف كعم ؽ نص و ضبطى حابة. الص  معجـ ق(.
عبدالرحمفصبلحبفسالـالمصراتي،مكتبةالغرباءاألثرية.أبك

( محمد بف أحمد بف الل عبد الٌديف مكف ؽ المىقًدسٌي، قيدىامىة تحقيؽ:620ابف الميٍغًني. ىػ(.
الرياض الكتب، عالـ الحمك، محمد الفتاح كعبد التركي، المحسف عبد بف الل -عبد

ـ.1997-ىػ1417السعكدية،الطبعةالثالثة:

المنتحبمفالًعمؿ620ابفقيدىامىةالمىقًدسٌي،مكف ؽالٌديفعبداللبفأحمدبفمحمد)  ق(.
الطبعة الراية، دار محمد، بف عكضالل بف طارؽ معاذ أبي كتعميؽ تحقيؽ ؿ. لمخبل 

 ـ.1998-ق1419األكلى:

الًلبفأح ق(.الميغًني،مكتبةالقاىرة،620مدبفمحٌمد)ابفقيدىامىةالمىقًدسٌي،ميكٌفؽالٌديفعبدي
ـ.1968-ىػ1388

ىػ(.الثقاتًمم فلـيقٍعفيالكتًبالسٍّتة.دراسة879ابفقيٍطميٍكبغىازيفالٌديفقىاسـالس ٍكديٍكًني)
كتحقيؽ:شادمبفمحمدبفسالـآؿنعماف،مركزالنعمافلمبحكثكالدراساتاإلسبلمية

ـ.2011-ىػ1432راثكالترجمةصنعاء،اليمف،الطبعةاألكلى:كتحقيؽالت

يفالدٍّيفقىاًسـالس كديكني) ىػ(.تىاجالتىرىاًجـ.تحقيؽ:محمدخير879ابفقيطميكبغا،أبكالفداءزى
ـ.1992-ىػ1413دمشؽ،الطبعةاألكلى:–رمضافيكسؼ،دارالقمـ

 عبد أبك شمسالديف الجكزٌية، قيٍّـ )ابف الدمشقٌي الحنبمٌي بكر أبي بف ىػ(.751اللمحمد
عميو: كعٌمؽى نصكصو كخٌرجى حققو كالٌضعيؼ. الٌصحيح الحديًث في الميًنيؼ المنىار

 األكلى: الطبعة حمب، اإلسبلمية، المطبكعات مكتبة غدة، أبك الفتاح -ىػ1390عبد
ـ.1970

.بىدىائعالفىكائد.تحقيؽ:ىشاـعبدالعزيزعطا،ابفقٌيـالجكزٌية،محٌمدبفأىبيبكرأبكعبًدالل
كعادؿعبدالحميدالعدكم،كأشرؼأحمدالج،مكتبةنزارمصطفىالباز،مكةالمكرمة،

ـ.1996-ق1416الطبعةاألكلى:
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ىػ(.اجتماعالجيكًش751ابفقىٌيـالجكًزٌية،محٌمدبفأبيبكربفأيكببفسىٍعدشمسالٌديف)
الفرزدؽاإلسبلميٌ مطابع المعتؽ، الل عبد عكاد تحقيؽ: األكلى:-ة. الطبعة الرياض،
ـ.1988-ىػ1408

كًزٌية،محمدبفأبيبكربفأيكببفسعدشمسالديف) ىػ(.الطٌبالٌنبكٌم.751ابفقٌيـالجى
 األكلى، الطبعة لبناف، بيركت، العربي، الكتاب دار الجميمي، السيد -ىػ1410تحقيؽ:

.ـ1990

كًزي ة،محمدبفأبيبكربفأيكببفسعدشمسالديف) ىػ(.إعبلـالميكٌقعيف751ابفقيٍّـالجى
العىالميف.تحقيؽ:محمدعبدالسبلـإبراىيـ،دارالكتبالعممية ييركت.-عفربٍّ

( الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد كًزٌية، الجى قىٌيـ الٌصكاعؽ751ابف ىػ(.
دارالميرٍ الل، الدخيؿ محمد بف عمي تحقيؽ: كالميعىٌطمىة. يًمٌية الجى عمى الٌردٍّ في مة سى

ىػ.1408العاصمة،الرياض،المممكةالعربيةالسعكدية،الطبعةاألكلى:

الدٍّمشًقٌي) ـٌ ق(.طبقاتالفقياءالشافعٌييف.774ابفكىثير،إسماًعيؿبفعمىرالقيرىشٌيالبىصرٌمث
كتقديـ:أحمدعمرىاشـ،محٌمدزينيـمحٌمدعزب،مكتبةالثقافةالدينٌية،تحقيؽكتعميؽ

ق.1413-ـ1993

( الدٍّمشًقٌي ـٌ ث البىصرٌم القيرىشٌي بفعمر إسماعيؿ كثير، ًثيثشرح774ابف البىاًعثالحى ق(.
األلباني، الديف ناصر محمد تعميؽ: شاكر، محمد أحمد شرح: الحديث. عمكـً اختصاًر

ـ.2014-ق1435عمىنفقةكزارةاألكقاؼكالشؤكفاإلسبلمية،دكلةقطر،طبع

( الدٍّمشًقٌي ـ  ث البىصرٌم القيرىشٌي عمر بف إسماعيؿ كثير، ٍرح774ابف الجى في الت ٍكميؿ ىػ(.
اًىيؿ.دراسةكتحقيؽ:شادمبفمحمدبفسالـآؿ عفاءكالمجى ٍعًرفةالثٍّقىاتكالض  كالت ٍعًديؿكمى

ف،مركزالنعمافلمبحكثكالدراساتاإلسبلميةكتحقيؽالتراثكالترجمة،اليمفنعما

الدمشًقٌي) ـ  (.تفسيرالقرآفالعظيـ.طبعة774ابفكثير،إسماعيؿبفعيمرالقيرشٌيالبصرٌمث
متضمنةتحقيقاتمحمدناصرالديفاأللباني،خٌرجأحاديثو:محمكدابفالجميؿ،كليدبف

بفسبل محمد األكلى: الطبعة الٌصفا، مكتبة بفعثماف، بفمحمد خالد -ق1425مة،
ـ.2004



 
 

672 

الٌدمشًقٌي) ـ  ق(.الًبدىايةكالنٍّيىايىة.تحقيؽ:774ابفكثير،إسماعيؿبفعيمرالقرًشٌيالبصرٌمث
عبداللبفعبدالمحسفالتركي،بالتعاكفمعمركزالبحكثكالدراساتالعربيةكاإلسبلمية

ـ.1997-ق1417ىجر،الطبعةاألكلى:بدار

و،أبكعبداللمحمدبفيزيدالقىزًكينٌي) عمىأحاديثو273ابفماجى و.حكـى ق(.سنفابفماجى
عميو:محمدناصرالديفاأللباني،اعتنىبو:مشيكرابفحسفآؿسمماف، كآثارهكعٌمؽى

مكتبةالمعارؼ،الطبعةاألكلى.

 نىصر أبك مىاكيكال، )ابف عفر بفجى الًل بفىبة االرتيابعف475عمٌي اإلكماؿفيرفع ىػ(.
بيركت العممية، الكتب دار كاألنساب. كالكنى األسماء في كالمختمؼ لبناف،-المؤتمؼ

 ـ.1990-ىػ1411الطبعةاألكلى:

ىػ(.المٍقًصد884ابفمفمح،إبراىيـبفمحمدبفعبداللبفمحمدأبكإسحاؽ،برىافالٌديف)
مكتبة الرحمفبفسميمافالعثيميف، تحقيؽ:عبد أحمىد. اإلماـً أصحاًب فيذكًر األىرشىد

ـ.1990-ىػ1410الرشد،الرياض،الطبعةاألكلى:

ىػ(.أساميمشايخاإلماـ395ابفمندىه،أبكعبداللمحمدبفإسحاؽبفمحمدبفيحيى)
 مكتبة الفىاريابي، محمد نظر تحقيؽ: البخارم. األكلى: الطبعة 1412الككثر، -ىػ

ـ.1991

( ق(،لسىافالعىرب.تحقيؽ:عبداللعميالكبير،محمدأحمد711ابفمىنظيكر،محمدبفمك ـر
حسبالل،ىاشـمحمدالشاذلي،دارالمعارؼ.

( مك ـر بف محمد منظكر، ركحٌية711ابف تحقيؽ: الفكر، دار دمشؽ. تاريخ مختصر ق(.
 األكلى:الٌنحاس، الطبعة الفكر، دار الحافظ، مطيع محمد مراد، الحميد عبد رياض
ـ.1984-ق1404

الدٍّمىشًقٌي القىيسٌي محمد بف الل عبًد بف محمد الل عبًد أبي شمسالٌديف الدٍّيف، نىاصر ابف
البكشي،تقديـ:محمكداألرنؤ842) كط،ق(.بىًديعىةالبىيىافعفمىكتاألىعيىاف.تحقيؽ:أكـر

ـ.1997-ق1418الككيت،الطبعةاألكلى:-دارابفاألثير
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ىػ(.تكضيًح842ابفناصرالدٍّيف،شمسالديفمحمدبفعبداللبفمحمدالقىيسٌيالٌدمشقٌي)
نعيـ محمد عميو: كعٌمؽى حٌققو ككنىاىـ. كألقاًبيـ كأنساًبيـ كاة الر  أسماًء فيضبًط الميٍشتىًبو

بيركت.–ةالرسالةالعرقسيكسي،مؤسس

الس نىفكالمىسىانيد.حٌققو نبًمٌي،أبكبكر.التقييدًلمعرفًةركاًة ابفنيٍقطىة،محٌمدبفعبدالغىنيالحى
األكقاؼكالشؤكف إصداراتكزارة التشادم، شريؼبفصالح عميو: كعٌمؽى نٌصو كضبطى

ـ.2014-ق1435اإلسبلمية،دكلةقطر،الطبعةاألكلى:

ىش الديف،ابف جماؿ محمد، أبك يكسؼ، ابف الل عبد بف أحمد يكسؼبف بف الل عبد اـ،
دارالجيؿ761) مىالؾ. ابًف حالمىسىالؾإلىألًفٌية أىكضى الخامسة:–ىػ(. الطبعة بيركت،

ـ.1979

ابفىشاـ،السيرةالنبكية.تحقيؽ:مصطفىالٌسقا،إبراىيـاألبيارم،عبدالحميـشمبي.

)أبكعىكى ىػ(.مسندأبيعىكىانة.تحقيؽ:أيمفبفعارؼ316انةاإلسفرائيني،يىعقكببفإسحاؽى
ـ.1998-ق1419بيركت،الطبعةاألكلى:–الدمشقي،دارالمعرفة

فى الًمصًرمعفأسئمةو ٍنًذرٌم المي العىًظيـ عبد جكابالحافظأبيمحٌمد الفتاح. عبد أبكغدة،
ق.1411كتبالمطبكعاتاالسبلميةبحمب،الطبعةاألكلى:ق(.م656الجرًحكالتعديؿ)

في كقاعدة كالتعديؿ، فيالجرًح قاعدة الحديث. أربعرسائؿفيعمكـ الفتاح. عبد أبكغدة،
فيالٌرجاؿ:محٌمدبفعبًد المؤٌرخيف:لتاًجالٌديفعبدالٌكىاببفعمٌيالس بكٌي،المتكٌممكفى

 مفييعتمديقكلوفيالجرًحكالتعديؿ:محمدبفأحمدالذ ىبي،مكتبةالٌرحمًفالٌسخاكٌم،ذكري
المطبكعاتاإلسبلمية،بحمب،دارالبشائراإلسبلمية،بيركت.

ق(.كتابالٌضعفاء.حق قوكقٌدـلو:فاركؽحمادة،دارالثقافة،الدارالبيضاء،430أبكنيعىيـ)
ـ.1984-ق1405الطبعةاألكلى:

أ )األزدٌم، يد ديرى بف الحسف بف محمد بكر منير321بك رمزم تحقيؽ: المغة. ميىرة جى ىػ(.
ـ.1987بيركت،الطبعةاألكلى:–بعمبكي،دارالعمـلممبلييف
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ق(.الميؤتىًمؼكالميختىًمؼفيأسماًء409األزدٌم،أبكمحٌمدعبدالغىًنيبفسعيدبفعميسعيد)
كتصح بطبعو اعتنى الحًديث. الطبعةنىقىمًة الٌزينبٌي، الجعفرم الديف محيي محمد يحو:

األكلى،اليند.

األزىرٌم،أبكمىنصكرمحٌمدبفأحمىد.تيذيباٌلمغىة.تحقيؽ:محٌمدعىكضمرعب،دارإحياء
 ـ.2001بيركت،الطبعةاألكلى:–التراثالعربي

ة.المممكةالسعكدية،جامعةأـالقيرل،األزكرٌم،محٌمدأحمدحامد.أبكحاتـالر اًزٌمكآثاريهالعممي 
ـ.1983-ق1403كميةالدعكًةكأصكًؿالديف،إشراؼالدكتكرأحمدمحمدنكرسيؼ،

اففيًذكرالمىدائًفالمشيكرًةفي فيالقرًفالرابعاليجرم.آىكىاـالمرجى إسحاؽبفالحسيف،عاشى
مكىاف.باعتناء:فيميسعد،عالـالكتب،الطبعة ـ.1988-ىػ1408األكلى:كؿٍّ

الٌرحمفبفعبدالل) بفعبد أبكمحمدعبدالحٌؽ ق(.األحكاـالكسطىىمف582اإلشبيمي،
الٌنبٌي .تحقيؽ:حمدمالسمفي،صبحيالسامرائي،مكتبة-صٌمىالليعميوكسٌمـ–حديًث

ـ.1995-ق1416الٌرشد،

بًداللمحٌمدبفإسحاؽى ٍندىه)األصبىيىاًنٌي،أبكعى حابة.حق قوكقٌدـلو395بفمى ىػ(.معرفةالص 
الطبعة المتحدة، العربية اإلمارات جامعة مطبكعات صبرم، حسف عامر عميو: كعٌمؽ

ـ.2005-ىػ1426األكلى:

ٍندىه) ق(.فىتحالبىابفيالكينىىكاألىلقىاب.395األىصبىيىاًنٌي،أبكعبداللمحم دبفإسحاؽبفمى
تحق الككثر مكتبة الفاريابي، محمد نظر قتيبة أبك -يؽ: الطبعة–السعكدية الرياض،

ـ.1996-ىػ1417األكلى:

ىػ(.العىظىمىة.369األصبيانٌي،أبكمحٌمدعبداللبفمحٌمدبفجعفربفحٌياف،أبكالٌشيخ)
دراسةكتحقيؽ:رضاءاللبفمحمدإدريسالمباركفكرم

أبكمح الٌشيخ)األصبيانٌي، أبك بفجعفربفحٌياف، اللبفمحٌمد عبد طبقات369ٌمد ق(.
ًبأىصبيىافكىالكىاًرًديفعمييا.دراسةكتحقيؽ:عبدالغفكرعبدالحٌؽحسيفالبىمكشي، المحدٍّثيفى

 ـ.1992-ق1412مؤسسةالرسالة،الطبعةاألكلى:
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بفحيٌ بفجعفر اللبفمحمد عبد محمد أبك الش يخ)األصبياًنٌي، أبك أخبلؽ369اف، ىػ(.
 كسٌمـ–الٌنبٌي عميو اللي -صٌمى المسمـ، دار الكنياف، محمد بف صالح تحقيؽ: كآدابو.

 ـ.1998-ق1418الطبعةاألكلى:

ىػ(.ًحميةاألىكليىاءكطىبقاتاألىصفيىاء.دارالكتب430األصبيانٌي،أبكنيعىيـأحمدبفعبدالًل)
ـ.1988-ق1409األكلى:العممية،الطبعة

( الل عبد بف أحمد نيعىيـ أبك الكتاب430األصبيانٌي، دار أصبياف. أخبار ًذكر كتاب ىػ(.
 اإلسبلمٌي،ممتقىأىؿاألثر.

( الل عبًد بف أحمد نيعىيـ أبك خضر430األصبيىاًنٌي، مصطفى تحقيؽ: الٌنبكٌم. الطٌب ىػ(.
،الطبعة ـز  ـ.2006األكلى:دكنمزالتركٌي،دارابًفحى

الل) بفعبًد أحمد أبكنيعيـ، تحقيؽ:عادؿالعزازم،430األصبيانٌي، الٌصحابة. معرفة ق(.
ـ.1998-ق1419دارالكطف،الطبعةاألكلى:

يو) ٍنجيكى ق(.رجاؿصحيحمسًمـ.تحقيؽ:عبداللالميثي،428األىصبىيىاًنٌي،أحمدبفعميبفمى
ـ.1987-1407اف،الطبعةاألكلى:لبن–دارالمعرفة،بيركت

األصفيانٌي،أبكالفىرج.كتاباألغاني.تحقيؽ:إحسافعباس،إبراىيـالسعافيف،بكرعباس،
ـ.2008-ق1429دارصادر،الطبعةالثالثة:

الطبعة الٌدليؿ، مكتبة البخارٌم. لئلماـ الميٍفرىد األدب عيؼ ضى الٌديف، ناصر محٌمد األلبانٌي،
ـ.1998-ق1419الرابعة:

الرياض.سمسمةاألحاديثالص حيحةكشىيءهمف-األلبانٌي،محم دناصرالدٍّيف،مكتبةالمعارؼ
ًفقًييىاكفكاًئدىا.

زىير إشراؼ: الس بيؿ. نار مى أحاديًث تخريًج في الغىًميؿ إركىاء الدٍّيف. ناصر محمد األلبانٌي،
ـ.1979-ق1399الطبعةاألكلىبيركت،–الشاكيش،الناشر:المكتباإلسبلمي

األلبانٌي،محٌمدنىاصرالٌديف.تخريجأحاديًثمشكمًةالفىٍقر.المكتباإلسبلمي،الطبعةاألكلى:
ـ.1984-ق1405



 
 

676 

الس يءفياألٌمة. عيفةكالمكضكعةكأثرىا األلبانٌي،محمدناصرالديف.سمسمةاألحاديًثالض 
ـ.1993-ق1412األكلى:الرياض،الطبعة-مكتبةالمعارؼ

عمى أشرؼى الكبير(. )الفتح كزيادتو الصغير الجامع ضعيؼ الدٍّيف. ناصر محمد األلبانٌي،
 طبعوزىيرالشاكيش،المكتباإلسبلمي.

ىػ(،577األنبارٌم،عبدالرحمفبفمحمدبفعبيداللاألنصارم،أبكالبركات،كمىاؿالدٍّيف)
اؼفيمسائًؿالًخبلؼ بيفالن حكييفالبىصرييفكالككًفييف.المكتبةالعصرٌية،الطبعةاإلنصى

ـ.2003-ىػ1424األكلى:

المىعاًني ًمف طأ الميكى في ًلمىا التمًييد تجًريد الٌنمًرٌم. البٌر عبد يكسؼبف عمىر أبك األندليسٌي،
مىالؾ.دارالك  تبالعممية.كاألىسىاًنيد،أكالت قىٌصيًلحديًثالميكطأكشيكخاإلماـً

الطبعة المحدثيف،نشأتوكتاريخو،مكتبةالككثر، األعظمٌي،محمدمصطفى،منيجالٌنقدعندى
 ـ.1990-ق1410ـ،الطبعةالثالثة:1982-ق1402الثانية:

الس ًجستىاًنٌي األىشعىث بف سميمافى داكد أبىا اآلىجًرٌم عيبىيد أبي سؤاالت عيبيد. أبك اآلجرٌم،
فيم275) العظيـق(، عبد العميـ عبد كتحقيؽ: دراسة كتعديميـ، كجرحيـ الرجاًؿ عرفًة

 ـ.1997-ق1418البىستىكم،مكتبةداراالستقامة،مؤسسةالرياف،الطبعةاألكلى:

دراسة آخره كفي الًفتىف، كآثىاًر أحاديًث في الًعرىاؽ حسف. بف مشيكر عبيدة أبك سممىاف، آؿ
إسقاًطالفً تىفعمىالكقائعكتقكيـالدراساتالحديثةالتيخاضتفيذلؾتأصيميةلظاىرًة

األمارات الفرقاف، مكتبة كانحرافاىا. مزالقيا –كبياف األكلى: الطبعة 1425دبي، -ىػ
 ـ.2004

اًئؿالٌنبٌي279الترمذٌم،أبكعيسىمحمدبفعيسى) -صٌمىالليعميوكسٌمـ–ق(.شمى .أشرؼى
طفىبفالعىدكم،حٌققوكعٌمؽعميو:أبكعبًداللالسيدبفأحمدعمىتحقيًقوكقٌدـلو:مص

األكلى: الطبعة مصر، الرحمف، عباد مكتبة مصر، كالحكـ، العمكـ مكتبة حمكدة،
ـ.2008-ق1429

اًحظ،أبكعثمافعمركبفبحر.البىيافكالتٌبًييف.تحقيؽكشرح:عبدالسبلـىاركف.مكتبة الجى
 ـ.1988ىػ،1418بعةالسابعة:الخانجيالقاىرة،الط
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(  العجمٌي سبطابف ميؿ، بفخى بفمحٌمد إبراىيـ إسحاؽى أبك الدٍّيف برىاف مًبي، ىػ(.841الحى
عالـ السامرائي، صبحي عميو: كعٌمؽى حٌققو الحديث. ًبكضع ريًميى ثيثعٌمف الكىشؼالحى

ـ.1987–ق1407الكتب،مكتبةالنيضةالعربية،الطبعةاألكلى:

(  العجمٌي سبطابف ميؿ، بفخى بفمحٌمد إبراىيـ إسحاؽى أبك الدٍّيف برىاف مًبي، ىػ(.841الحى
بيركت،الطبعة–الت ٍبييفألسماًءالمدلًٍّسيف.تحقيؽ:يحيىشفيؽحسف،دارالكتبالعممية

ـ.1986-ىػ1406األكلى

 بفمحٌمد إبراىيـ برىافالدٍّيفأبكإسحاؽى مًبي، )الحى  ميؿ،سبطابفالعجمٌي ىػ(.841بفخى
 فيالتراجـً كزياداته كتحقيؽه باالخًتبلط.كىكدارسةه االغًتبىاطًبمىفريًميًمفالٌركاًة نيايةي
ا، ًرضى الٌديفعمٌي ًلعىبلء االغتبىاط": ك"ًنيايةي ًباالختبلًط": ريًميى "االغًتبىاطًبمىٍف عمىكتاًب

 ـ.1988ةاألكلى:دارالحديثػالقاىرة،لطبع

(  العجمٌي سبطابف ميؿ، بفخى بفمحٌمد إبراىيـ إسحاؽى أبك الدٍّيف برىاف مًبي، ىػ(.841الحى
الٌنبٌي،جامعةأـالقيرل، عبدربٍّ نيايةالس كؿفيركاًةالستًةاألصكؿ.تحقيؽ:عبدالقٌيـك

الم مكة اإلسبلمٌي، التراث إحياء مركز العممٌية، البحكث الطبعةمعيد كرمة،
ـ.2000-ق1421األكلى:

الديف) الديفبفبرىاف نكر الفرج، أبك أحمد بف إبراىيـ عميبف مبٌي، السيرة1044الحى ىػ(.
 الكتبالعممية دار المىأمكف. األميًف ًسيرًة في العيكًف إنساف الطبعة–الحمًبٌية، بيركت،

ىػ.1427الثانية:

المشيكرالحنبمٌي،زيفالدٍّيفأبيالفىرىج الدٍّمشًقٌي، ثـ الٌرحمفبفشيابالدٍّيفالبىغدىاًدٌم، عبد
( رىجىب باجس،795ًبابًف إبراىيـ األرناؤكط، شعيب تحقيؽ: كالًحكىـ. العيمكـ جاًمع ىػ(.
ـ.1999-ق1419بيركت،الطبعةالثامنة:–مؤسسةالرسالة

الٌسا زرًجي،صفيالدٍّيفأحمىدبفعبداللاألنصارٌم )بعدالخى اليىمًنٌي ىػ(.خيبلصة923عًدٌم
تىذىيبتىيذيبالكماؿفيأسماًءالرٍّجاؿ.تحقيؽ:عبدالفتاحأبكغدة،مكتبالمطبكعات

ـ.1971-ق1391اإلسبلمية،الطبعةالثانية:
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( ٍنظىًمٌي الحى إدريسى بف محٌمد حاًتـ أبي بف الٌرحمف عبد محٌمد أبك كتاب327الٌرازٌم، ق(،
الثانية:المىرىاسيؿ الطبعة الرسالة، مؤسسة قكجاني، الل نعمة بف الل شكر بعناية: .
ـ.1998-ق1418

ق(.ليٌباٌلمبىابفيتحريًراألىنسىاب.تحقيؽ:محمد911السيكطي،جبلؿالٌديفعبدالٌرحمف)
أحمدعبدالعزيز،أشرؼأحمدعبدالعزيز،دارالكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى:

ـ.1991-ق1411

اج.حق ؽ911السيكطٌي،عبدالٌرحمفبفأبيبىكر) ق(.الدٍّيبىاجعمىصحيحمسمـبفالحج 
 األكلى: الطبعة عٌفاف، ابف دار الحكيني، إسحاؽ أبك عميو: كعٌمؽ -ق1416أصمو

ـ.1996

نكرىػ(.عمكـالحديث.تحقيؽكشرح:643الٌشيرزكرٌم،ابفالٌصبلحعثمافبفعبدالرحمف)
ـ.1986-ىػ1406بيركت،–سكريا،دارالفكرالمعاصر-الديفعتر،دارالفكر

مكتبة المصدر: كالتطبيؽ. التنًظير بيفى قيقة الحى ًثقات، كٌميـ دىاكد أىبي شيكخ ماىر. الفحؿ،
مشكاة.

ىػ(.الًفيرٍست.438النديـ،أبكالفرجمحمدبفأبييعقكبإسحاؽالمعركؼبالكٌراؽ)

لىيـالشيخأبكإسحاؽالك تىرجـى الٌرجاًؿاٌلذيفى كيؿ،أبكعمركأحمدبفعطية.نىٍثؿالنٍّبىاؿًبمعجـً
 ـ.2007-ىػ1428الحكيني.دارالمحٌدثيف،الطبعةاألكلى:

المحركسة لىيدىف مدينة في طبعى البيمدىاف. الكىاتب، كىاضح يعقكببف أبي بف أحمد اليىعقكًبٌي،
ـ.1890نة:بمطبعبريؿ،س

( الديف برىاف المالكي، كف فىرحي ابف محمد، بف عمي بف إبراىيـ الدٍّيبىاج799اليىٍعميرم، ىػ(.
الميذٌىبفيمعرفًةأعياًفعمماًءالمىذىب.تحقيؽكتعميؽ:محمداألحمدمأبكالنكر،دار

التراثلمطبعكالنشر،القاىرة.

 اكمالمجيكؿ.بدكفدارنشر،أكرقـطبعة.بازمكؿ،محٌمدعمر.تحريرالمىنقكؿفيالر

 بازمكؿ،محٌمدعمر،االنتصارألىًؿالحديث،داراليجرة.
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مؼبفسعدبفأٌيكبالمالكي) ق(،التعديؿكالتجريحًلمف474الباجي،أبكالكليدسميمافبفخى
بكم أستاذ لبزار، أحمد كتحقيؽ: دراسة الصحيح، فيالجامًع البخارم  المغًةخٌرجعنيـ ية

العربيًةبمراًكش.

ق(.صحيحالبخارم.ترقيـكترتيبمحٌمدفؤاد256البخارٌم،أبكعبداللمحمدبفإسماعيؿ)
األكلى: الطبعة فيارسألطراؼاألحاديث، مع شاكر، محمد أحمد تقديـ: الباقي، عبد

 ـ،شركةألفا.2010-ق1430

( إسماعيؿ بف محٌمد األدىب256البخارٌم، بتخريجاتق(. الن بكٌية. لآلداًب امع الجى الميفرىد
كتعميقات:أبيعبدالٌرحمفمحمدبفناصرالديفاأللباني،دارالصديؽ،الطبعةالثانية:

ـ.2000-ق1421

صٌمىالليعميو-ىػ(.المختصرمفتاريًخىجرةرسكؿالل256البخارٌم،محٌمدبفإسماعيؿ)
كاألىنص-كسٌمـ كبعضكالمياجريفى ككفاتيـ، بعدىـ، كمف بإحساف، كطبقاتالتابعيف ار،

نسبيـككناىـ،كمفييٍرغىبعٍفحديثو،المشيكربػ"التاريخاألكسط"،دراسةكتحقيؽ:تيسير
ـ.2005-ق1426بفسعدأبكحيمد،مكتبةالٌرشد،الطبعةاألكلى:

( إسماًعيؿ بف محم د ٍمؼى256البخارم، خى الًقرىاءًة جيزء فضؿق(. عميو: كعٌمؽ حق قو اإلمىاـ.
 األكلى: الطبعة الٌسمفٌية، المكتبة الفكجياني، الل عطا محمد الثكرم، -ق1400الر حمف

ـ.1980

يىًميوكتاب"الٌضعفاًءكالٌمترككيف"،256البخارٌم،محم دبفإسماًعيؿ) ًغير.كى عفاءالص  ق(.الض 
ت بفشيعىيب. بفعمٌي أحمىد بيركتلمنسائٌي، دارالمعرفة، زايد، إبراىيـ محمكد -حقيؽ:

 ـ.1986-ق1406لبناف،الطبعةاألكلى:

لبناف،-ق(.التاريخالكبير،دارالكتبالعممية،بيركت256البخارم،محٌمدبفإسماعيؿ)

التاريخالص غير.تحقيؽ:محمكدإبراىيـزايد،فيرس256البخارٌم،محٌمدبفإسماعيؿ) ق(.
أحاديثو بيركت المعرفة دار المرعشمي، يكسؼ :– األكلى: الطبعة -ق1406لبناف،
ـ.1986
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( الٌراًزم ٍرعىة زي ألىبي البىٍرذىًعي سؤاالت كالكٌذابيف264البرذعٌي، الٌضعفاء كتاب كىك ق(،
األزىرٌم، عمٌي بف محٌمد عمىر أبك تحقيؽ: الٌضعفاء، أساًمي كتاب كمعو كالمترككيف،

 .2009-ق1430،الطبعةاألكلى:الفاركؽالحديثة

سىفالد ارقيطًنٌي) ق(فيالجرًحكالتعديًؿ385البرقىاًنٌي.سؤاالتأبيبكرالبىٍرقىاًنٌيلئلماـأىبيالحى
معوكحٌققو:أبكعمرمحمدبفعمياألزىًرٌم،الفاركؽالحديثة،الطبعة كعمؿالحديث،جى

ـ.2006-ق1427األكلى:

 بكر أبك )البز ار، العىتكٌي الخالؽ عبد بف عمرك بف المعركؼ292أحمد ار الز خ  البحر ىػ(.
 ًبمسنًدالبىز ار.تحقيؽ:محفكظالرحمفزيفالل،مؤسسةعمكـالقرآف،بيركت،مكتبةالعمـك

 ـ.1988-ق1409كالحكـ،المدينةالمنكرة،الطبعةاألكلى:

ىػ(.مشاىيرعمماءاألمصار.كضعحكاشيو354)البيسًتٌي،أبكحاتـمحمدبفأحمدبفحب اف
بيركت العممية، الكتب دار الشٍّكرىل، سيد بف منصكر بف محمد عميو: لبناف،-كعم ؽ

 .1995-1416الطبعةاألكلى

( الٌتميًمٌي حاًتـ أبي بف حٌباف بف محٌمد كزارة354البيسًتي، بإعانًة طبع الثٍّقات. كتابي ق(،
عاليةاليندي ة،تحتمراقبًةمحٌمدعبدالمعيدخاف،مديردائرةالمعارؼالمىعارؼلمحككمةال

يدرآباد المعارؼالعثمانيةبحى الطبعةاألكلى،مطبعةمجمسدائرة دارالفكر، العثمانية،
 ـ.1973-ق1393اليند:-الٌدكف

الٌتميمي) بفحٌبافبفأبيحاتـ محٌمد تحقي354البيستي، كتابالمجركحيف، حمدمق(، ؽ:
 ـ.2000-ق1420الٌسمفي،دارالٌصيمعي،الطبعةاألكلى،

اللابفجعفربف ركايةعبد كالتاريخ. كتابالمعرفة يكسؼيعقكببفسفياف. أبك البىسكٌم،
ًضياءالعيمىًرم،مكتبةالدار يوالنحكٌم،حققوكعمؽعميو:أكـر بالمدينةالمنكرة،–دىرىستىكى

 ق.1410الطبعةاألكلى:

الًبشارم،محٌمدبفأحمدالمىقًدسي،أحسفالتقاًسيـفيمعرفةاألقاليـ،مكتبةمدبكلي،الطبعة
ـ.1991-ق1411الثالثة:
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بش ارعك ادمعركؼ،جيادمحمكدخميؿ،محمكدمحمدخميؿ،مكسكعةأقكاؿيىحيىبفمىًعيف
الحًديثكىًعمىمو،دارالغرباإلسبلمي 1430لطبعةاألكلى:بيركت،ا–فيًرجاًؿ -ىػ

ـ.2009

( الحؽٍّ بد عى بف المؤمف عبد الدٍّيف في صى أسماًء739البغدادٌم، عمى االطٍّبلع مىراًصد ق(.
األمكنًةكالًبقىاع.كىكمختصر"معجـالبمداف"لياقكت.تحقيؽكتعميؽ:عميمحمدالبجاكم،

ـ.1992-ق1412دارالجيؿ،بيركت،الطبعةاألكلى:

ىػ(.كتابالمحبر.تحقيؽ:إيمزةليختفشتيتر245دادم،محم دبفحبيب)البغ

( العزيز عبد بف محمد بف الل عبد القىاسـ أبك دراسة317البغكم، الص حابة. معجـ ق(.
كني،دارالبياف الككيت.-كتحقيؽ:محمداألميفبفمحمدمحمكدأحمدالجى

الس ن  شرح مسعكد. بف الحسيف المكتبالبىغىًكٌم، شعيباألرنؤكط، الشاكيش، زىير تحقيؽ: ة.
 فييا بيدئى األكلى الطبعة 1390اإلسبلمي، الطبعة1400كانتيت بدمشؽ،

ـ،بيركت.1983-ق1403الثانية:

ًفٌيةبمىافيشىرحاألىلفٌية.تحقيؽ:ماىرياسيف الًبقىاًعٌي،برىافالٌديفإبراىيـبفعيمىر.الن كتالكى
ـ.2007-ىػ1428تبةالرشد،الطبعةاألكلى:الفحؿ،مك

بدالعزيزبفمحمداألىندىلسٌي) ـمف487البىكًرم،أبكعيبىيدعبداللبفعى ىػ(،معجـمااستىعجى
ىػ.1403أسماًءالببلًدكالمىكىاضع.عالـالكتب،بيركت،الطبعةالثالثة:

ابربفدىاكد) ـىىػ(279الببلذًرٌم،أحمىدبفيىحيىبفجى مىؿًمفأىنسىاباألىشرىاؼ.حٌققوكقٌد .جي
 الفكر دار كرياضالزركمي، زكار، سييؿ –لو: األكلى: الطبعة 1417بيركت، -ىػ

ـ.1996

 )المتكفى: داكد بف جابر بف يحيى بف أحمد ذًرٌم، كمكتبة279البىبلى دار البمداف. فتكح ىػ(.
ـ.1988بيركت،-اليبلؿ
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ق(،حٌققوكعٌمؽ242لمكطأ.ركايةأبيمصعبالٌزىرٌمالمدنٌي)ق(،ا179ابفأنس،مالؾ)
 الثانية: الطبعة الرسالة، مؤسسة خميؿ، محمد محمكد معركؼ، بشار -ق1413عميو:

 ـ.1993

بنتالشاطئ،عائشةعبدالٌرحمف،مقدمةابفالٌصبلحكمحاسفاالصًطبلح.دارالمعارؼ.

نيٌقاًدالحديث،دراسةنظرٌيةالبنًكٌم،عبدالٌرحمفبفنكيفعبففالح الٌسممٌي.الحديثالمنكىرعندى
ق.1431تطبيقٌية)رسالةماجستير(.إشراؼ:محٌمدسعيدبفمحٌمدحسفبخارم،

ًبزكائد840البيكًصيًرم،شيابالدٍّيفأحمدبفأبيبكربفعثماف) المىٍيرىة اؼالًخيىرة إتحى ىػ(.
 أحمد تقديـ: العىشرة. العممي،المىسانيد لمبحث المشكاة دار تحقيؽ: الكريـ، عبد معبد

ىػ1420بإشراؼ:أبكتميـياسربفإبراىيـ،دارالكطفلمنشر،الرياض،الطبعةاألكلى:
ـ.1999-

تحقيؽ:محمد458البىٍييىًقٌي،أبكبكرأحمدبفالحسيف) ؿإلىالس نىفالكبرىل.دراسةكى ق(.المىدخى
ضياءالرحمفاألعظمي.

بفالحسيف) أبكبكرأحمد حققوكخرجأحاديثوكعمؽ458البييقٌي، األسماءكالصفات. ىػ(.
عميو:عبداللبفمحمدالحاشدم،قدـلو:مقبؿبفىادمالكادعي،مكتبةالسكادم،جدة

ـ.1993-ىػ1413المممكةالعربيةالسعكدية،الطبعةاألكلى:-

سىي بفالحي أبكبكرأحمد و458ف)البييقٌي، نصكصى حق قوكراجعى الجامعًلشيعىباإليمىاف. ق(.
 األكلى: الطبعة الرشد، مكتبة حاًمد، ميد الحى عبد العىمٌي عبد أحاديثىو: -ق1423كخر ج

 ـ.2003

سىيف) ق(،دىالًئؿالن بكةكمعرفةأحكاًؿصاحًبالٌشريعة،كث ؽ458البييقٌي،أبكبكرأحمدبفالحي
حديثو،كعم ؽعميو:عبدالمعطيقمعجي،دارالكتبالعممية،دارالرياف،أصكلو،كخر ج
ـ.1988-ق1408الطبعةاألكلى:

أصكلوكخٌرجحديثىو458البييقي،أبكبكرأحمدبفالحسيف) ىػ(.معرفةالس نفكاآلثار.كٌثؽى
 قمعجي، أىميف الميعًطي عبد عميو: كعٌمؽى فيارسىو كصنعى مسائمىو الدراساتكقارفى جامعة
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دمشؽ(،-بيركت(،دارالكعي)حمب-باكستاف(،دارقتيبة)دمشؽ-اإلسبلمية)كراتشي
ـ.1991-ىػ1412القاىرة(،الطبعةاألكلى:-دارالكفاء)المنصكرة

( عمي بف الحسيف بف أحمد بكر أبك كخٌرج458البييقي، أصكلو كٌثؽى الصغير. الٌسنف ىػ(.
عميو: كعٌمؽى كراتشي،حديثو اإلسبلمية، الدراسات جامعة قمعجي، أميف المعطي عبد

ـ.1989-ىػ1410باكستاف،الطبعةاألكلى:

ق(.الٌسنفالكبرل.تحقيؽ:محمدعبدالقادر458البييقٌي،أبكبكرأحمدبفالحسيفبفعمٌي)
ق.1424-ـ2003بيركت،الطبعةالثانية:-عطا،دارالكتبالعممية

ىػ(.األربعكفالٌصغرلالمخٌرجةفيأحكاًؿ458،أبكبكرأحمدبفالحسيفبفعمٌي)البىييًقيٌ
بطبعوكنشره: عباًدالًلتعالىكأخبلًقيـ.تحقيؽ:محمدنكربفمحمدأميفالمراغي،عنيى

عبداللبفإبراىيـاألنصارٌم،طبعىعمىنفقة:إدارةإحياءالتراثاإلسبلمٌي.

 أحمد )البييقٌي، بكر أبك ٍسركجرًدمالخرىاسىاًنٌي، ىػ(.458بفالحسيفبفعميبفمكسىالخي
اآلدىاب.اعتنىبوكعم ؽعميو:أبكعبداللالسعيدالمندكه،مؤسسةالكتبالثقافية،بيركت

ـ.1988-ىػ1408لبناف،الطبعةاألكلى:–

الكبير.حققوكخرجأحاديثوق(.الجامع279الترمذٌم،أبكعيسىمحمدبفعيسىبفسىٍكرة)
ـ،الطبعة1996كعمؽعميو:بشارعكادمعركؼ،دارالغرباإلسبلمي،الطبعةاألكلى:

ـ.1998الثانية:

ىػ(.الجامعالصحيحكىكسنفالترمًذٌم.279الترمذٌم،أبكعيسىمحٌمدبفعيسىبفسىٍكرة)
مصر،–ىالبابيالحمبيتحقيؽكشرح:أحمدمحمدشاكر،شركةمكتبةكمطبعةمصطف

ـ.1977-ق1397الطبعةالثانية:

ق(،سنفالترمذم،كىكالجامعالمختصر279الترمذٌم،أبكعيسىمحٌمدبفعيسىبفسىٍكرة)
 الًل عفرسكًؿ الٌسنًف كسٌمـ–مف عميو عميو-صٌمىاللي كما الص حيحكالمىعمكًؿ كمعرفة

عمىأحاديًثوكآثارهكعٌمؽىعميو:محٌمدناصرالديًفالعىمىؿ،المعركؼًبجاًمعالترمًذمٌ ،حكـى
الطبعة المعارؼ، مكتبة سمماف، آؿ حسف بف مشيكر عبيدة أبك بو: اعتنى األلباني،

 األكلى.
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ق(،عمؿالترمذمالكبير.رتبوعمىكتًبالجامع:279الترمذٌم،محٌمدبفعيسىبفسىٍكرة)
ا صبحي تحقيؽ: القاضي، طالب محمدأبك محمكد النكرم، المعاطي أبك لسامرائي،

،بيركت.1409الصعيدم،عالـالكتب،مكتبةالنيضةالعربية،

ىػ(.645التٍّممساني،محٌمدبفأبيبكربفعبداللبفمكسىاألنصارمالمعركؼبالبيرٍّم)بعد
محمد عمييا: كعٌمؽ نٌقحيا العىشرة. كأصحاًبو الٌنبٌي نىسًب في كىىرة دارالجى التكنجي،

ـ.1983-ىػ1403الرياض،الطبعةاألكلى:–الرفاعي

أحاديثو:307التميمٌي،أحمدبفعمٌيبفالميثٌنى) ىػ(.مسنىدأبييىٍعمىىالمىكصًمٌي.حٌققوكخٌرجى
ـ،1973-ق1393حسيفسميـأسد،دارالمأمكفلمتراث،الطبعةاألكلى:

ىػ(.تاريخالعمماءالٌنحكٌييف442الميفضؿبفمحمدبفمسعىر)التٌنكًخٌيالمىعرٌم،أبكالمحاسف
كالٌنشر الثقافة إدراة الحمك، محمد الفتاح عبد تحقيؽ: كغيرىـ. كالككفٌييف البصرٌييف مف

محٌمدبفسعكد، ـ.1981-ق1401بجامعًةاإلماـً

( العثمانٌي أحمد ظىفىر ح1394الٌتيانًكٌم، الحديث. عمكـ في قكاعد نصكصوق(. كراجعى ٌققو
الخامسة: الطبعة اإلسبلمية، المطبكعات مكتبة غدة، أبك الفتاح عبد عميو: كعٌمؽى

ـ.1984-ق1404

ماعةبماجاءى1413التكيجرم،حمكدبفعبداللبفحمكدبفعبدالرحمف) اؼالجى ىػ(.إتحى
الرياض الصميعي دار الس اعة. كأشراًط كالمىبلًحـ الًفتًف السعكدية،المم-في العربية مكة

ىػ.1414الطبعةالثانية:

( عثماف أبك اٌلميثي، بالكالء، مىحبكبالكناًنٌي بف بىحر بف عىمرك اًحظ، التبًصرة255الجى ىػ(.
فيالبمداًفمفاألمتعًةالٌرفيعةكاألعبلؽالٌنفيسةكالجكاىر بالتجارًةفيكىصًؼمىايستظرىؼي

ع حسني حسف تحقيؽ: الطبعةالٌثًمينة. القاىرة، الخانجي، مكتبة التكنسي، الكىاب بد
ـ.1994-ىػ1414الثالثة:

ديع،عبداللبفييكسؼ.تحريرعمكـالحديث.مؤسسةالرياف،بيركت لبناف،-الجي

اًنٌي،أبكأحمىدعبداللبفعىًدم) ق(.الكاًمؿفيضعفاًءالرٍّجاؿ.تحقيؽكتعميؽ:365الجٍرجى
دالمكجكد،عمٌيمحٌمدمعكض،شارؾفيتحقيقو:عبدالفتاحأبكسنة،دارعادؿأحمدعب
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ـ.كىيالطبعةيالمعتمدةي1997-ق1418لبناف،الطبعةاألكلى:-الكتبالعممي ة،بيركت
لدٌم.

اًنٌي،أبكأحمىدعبداللبفعىًدم) ق(.الكامؿفيضعىفىاءالرٍّجاؿ.دارالفكر،قرأىا365الجٍرجى
 ـ.1988-ق1409عمىالمخطكطات،يحيىمختارغزاكم،الطبعةالثالثة:كدققيا

اللبفعىًدم) أبكأحمدعبد 365الجرجاًنٌي، كلعنيـمحٌمدبفإسماعيؿى أساًميمىفرى ىػ(.
البخارٌممٍفمشاًيخو)فيجامعوالٌصحيح(:تحقيؽ:د.عامرحسفصبرم،دارالبشائر

ق.1414األكلى:اإلسبلمي ة،بيركت،الطبعة

عالـ المعيدخاف، تحقيؽ:محمدعبد اف، تاريخجرجى بفيكسؼأبكالقاسـ، الجرجاًنٌي،حمزة
ـ.1981–1401بيركت،الطبعةالثالثة:–الكتب

( الٌشريؼ الٌزيف عمي بف محٌمد بف عمي اًني، ضبطو816الجٍرجى التعريفات. كتاب ىػ(.
لبناف-لناشر،دارالكتبالعممية،بيركتكصٌححو:جماعةهمفالعمماءبإشراؼا

( محمكد بف اؾ ح  الض  بف الحٌي عبد سعيد أبك ترجمة:443الجرًديزٌم، األىخبىار. يف زى ىػ(.
كامؿ، حسف الفني: اإلشراؼ المصرم، شككت المغكم: التصحيح زيداف، السيد عفىاؼ

ـ.2006القاىرة،الطبعةاألكلى:–المجمساألعمىلمثقافة

)ال محٌمد بف عمٌي الحسف أبك األىًثير، ابف الٌديف عٌز التاريخ.630جزرٌم، في الكاًمؿ ىػ(.
بيركت الكتابالعربي، دار تدمرم، السبلـ عمرعبد األكلى:–تحقيؽ: الطبعة لبناف،

 ـ.1997-ىػ1417

( بفمحمد الحسفعمٌي أبك األىًثير، ابف الٌديف عز زرٌم، الغىاب630الجى أيسد فيمعرفًةىػ(، ة
حابة.تحقيؽ:عمٌيمحمدمعكض عادؿأحمدعبدالمكجكد،قدـلوكقر ظىو:محمد-الص 

، الكتبالعممية دار النجار، طاىر جمعة سٌنو، أبك الفتاح عبد البرم، المنعـ بفعبد
 ـ.1994-ىػ1415لبناف،الطبعةاألكلى:-بيركت

الحس أبك األثير، ابف الديف عز زرٌم، )الجى محمد بف عمٌي تيذيب630ف في اٌلمبىاب ىػ(،
األىنسىاب.مكتبةالميثٌنى،بغداد.
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ق(.النٍّيىايةفيغريًب606الجزرٌم،مىجدالدٍّيفأبكالس عادىاتالميبارؾبفمحم دابفاألىًثير)
 الحديثكاألثر.تىحقيؽ:طاىرأحمدالزاكم،محمكدمحمدالطناحي،المكتبةاإلسبلمية.

الشافعٌيال الدمشقٌي عمٌي بف محم د بف محم د بف محم د ير الخى أبك الديف شمس رٌم، زى جى
الطبعة833) اعتمدتعمى مصٌححة جديدة طبعة فيطبقاتالقير اء، النٍّياية غايةي ىػ(.

بيركت العممية، الكتب دار برجستراسر، ج. بنشرىا: عني التي لمكتاب لبناف.-األكلى
 ـ.2006-ق1427الطبعةاألكلى:

ق(،حق قوكعٌمؽعميو:صبحي259الجكزجانٌي،أحكاؿالرٍّجاؿ.أبكإسحاؽإبراىيـبفيعقكب)
البىدرمالٌسامراًئٌي،مؤسسةالرسالة.

ىػ(.الصحاحتىاجاٌلمغةكىصحاحالعربٌية.393الجكىرم،أبكنصرإسماعيؿبفحمادالفىارىابي)
ىػ1407بيركت،الطبعةالرابعة:–ارالعمـلممبلييفتحقيؽ:أحمدعبدالغفكرعطار،د

ـ.1987-

( األندلسٌي الغسانٌي محمد بف الحسيف عمي أبك أبيداكد.498الجي اني، شيكخ تسمية ىػ(.
الطبعةاألكلى: تحقيؽ:أبكىاجرمحمدالسعيدبفبسيكنيزغمكؿ،دارالكتبالعممية،

ـ.1998-ىػ1418

ىػ(.كىشؼالظ نكفعف1067بفعبداللكاتبجمبيالقسطنطيني)حاجيخميفة،مصطفى
أىساًميالكيتبكالفينكف.دارإحياءالتراثالعربي.

الةالميبتىًدم584الحازمٌي،أبكبكرمحمدبفمكسىبفعثمافاليمداًنٌي،زيفالديف) ىػ(.عيجى
عميوكفيرسلو: المينتييفيالن سب،حققوكعٌمؽى العامةكفضالىة الييئة عبداللكنكف،

ق.1973-ق1393لشؤكفالمطابعاألميرية،القاىرة،الطبعةالثانية:

 فيعمـً ثبلثرسائؿى الحازمٌي،أبكبكرمحمدبفمكسى.شركطاألئم ةالخمسة:مطبكعهضمفى
الطبعة المطبكعاتاإلسبلمية، مكتبة الفتاحأبكغدة، عبد اعتنىبيا الحديث، مصطمًح

ـ.2005-ق1426ـ،الطبعةالثانية:1997-ق1417األكلى:
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ٍمديكيوالن يسابكرٌم) الًلبفحى الًلمحم دبفعبًد بًد ق(.سؤاالتمىسعكدبف405الحاكـ،أبكعى
كاة.دراسةكتحقيؽ:مكف ؽبفعبداللبف عمٌيالسٍٍّجًزٌممعىأسئمًةالبىغدىاًديٍّيفعفأحكاًؿالر 

 ـ.1988-1408لبناف،الطبعةاألكلى:-ادر،دارالغرباإلسبلمي،بيركتعبدالق

ٍمديكيوالن يسابكرٌم) ؿإلىالٌصحيح.405الحاكـ،أبكعبداللمحم دبفعبًدالًلبفحى ق(،المٍدخى
بيعبفىادمالمدخمي،داراإلماـ إلىالٌصحيح،عمؿ:رى معالتكميؿكالتكضيحلممىدخًؿ

ـ.2009-ق1430ةاألكلى:أحمد،الطبع

( الن يسابيكًرم ٍمديكيو حى بف الًل عبد بف محٌمد الل عبًد أبك تاريخ405الحاًكـ، ىػ(.
الن يسابكرم، بالخميفة المعركؼ أحمد بف الحسف بف محمد بف أحمد نىيسىابيكر.تمخيص:

طيراف،عٌربوعفالفارسية:بيمفكريميػطيراف.–كتابخانةابفسينا

رم)ال زى ىػ(.كتاب318حر اًنٌي،أبكعىركبىةالحسيفبفمحمدبفأبيمعشرمكدكدالس مىميالجى
لبناف،الطبعةاألكلى:-األىكىاًئؿ.تحقيؽ:مشعؿبفبانيالجبريفالمطيرم،دارابفحـز

ـ.2003-ىػ1424

ال حمزة بف الحسف عميبف بف محمد المحاسف أبك شمسالديف سىيًنٌي، الش افًعٌيالحي دٍّمشًقٌي
مفالٌرجاؿًسكلمفذكر765) أحمدى ىػ(.اإلكمىاؿفيًذكًرمىفلوركايةهفيمسنًداإلماـً

الدراسات منشكراتجامعة قمعجي، أميف المعطي عبد ككثٌقو: حق قو الكماؿ. تيذيًب في
باكستاف.–اإلسبلمية،كراتشي

الت فىٌردًفيًركا كىاد. ديًث،كمىنيىجالمحدٍّثيففيقىبكًلوأكرىدٍّه.دارالنكادر،حماـ،عبدالجى الحى يًة
ـ.2008-ق1429الطبعةاألكلى:

التكثيؽ بيف كالتعديؿ الجرًح أئمة عمييـ سكتى الذيفى الحديًث ركاة محمكد. عداب الحمش،
ـ،الطبعة1985-ق1405الرياض،الطبعةاألكلى:–كالتعديؿ.دارحساف،داراألماني

ـ.1987-ق1407الثانية:

( البىغدادٌم الٌركًمٌي الل عبًد بف يىاقكت الًل عبًد أبي دار626الحمكٌم، البمدىاف، معجـ ق(.
ـ.1977-ق1397صادر،بيركت،
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( البىغدادٌم الٌركًمٌي الل عبًد بف يىاقكت الًل عبًد أبي إرشاد626الحمكٌم، األدىباء معجـ ىػ(.
األىًديب.تحقيؽ:إحسافعباس،دارالغرباإلسبلمٌي،بيركت،الطبعةاألىًريبإلىمعرفًة

 ـ.1993-ىػ1414األكلى:

 العب اس)نحك أبك الفىيكمٌي عمٌي بف محم د بف أحمد في770الحمكٌم، المينير الًمصباح ىػ(.
بيركت.–غريًبالشرحالكبير.المكتبةالعممية

رىجىب) ابف نبمٌي، شرحع795الحى سعيد،ق(. الر حيـ عبد ىم اـ تحقيؽكدراسة: الترمذم. مؿ
ـ.2013-ق1434الرياض،الطبعةالسادسة:-مكتبةالرشيد

شعيباألرناؤكطعمر تحقيؽ: اآلدابالشرعٌية. بفمفًمحالمىقدًسٌي. اللمحمد عبد نبًمٌي، الحى
ـ.1999-ىػ1419القياـ،مؤسسةالرسالة،بيركت،الطبعةالثالثة:

الكىرميالمىقدسي)ال نبًمٌي،مىٍرًعيبفيكسؼبفأبىبكربفأحمد أقىاكيؿالثٍّقات1033حى ىػ(.
فاتكاآلياًتالميحكىمىاتكالميٍشتىًبيىات.تحقيؽ:شعيباألرناؤكط. فيتأكيًؿاألسماًءكالصٍّ

الم ـٌ ٍنظىمٌي،أبكعبدالٌرحمفعبداللبفالميبىارؾبفكىاضح،الترًكٌيث ىػ(.الٌزىد181ٍركًزٌم)الحى
تًوزائدناعمىماركىاهيالمىٍركىًزم  م ادًفينسخى بفحى ـي كاهينيعىي كالٌرقائؽ.ابًفالميبىارؾ،يىًميو"مارى
–عفابفالمبارىًؾًفيكتاًبالٌزىًد".تحقيؽ:حبيبالرحمفاألعظمي،دارالكتبالعممية

بيركت.

يكسؼبفتىغرمبٍردً نًفٌي، جماؿالديف)الحى اًسف، المىحى أبك اللالٌظاىًرم، ىػ(.874مبفعبد
كالقاىرة.كزارةالثقافةكاإلرشادالقكمي،دارالكتب،مصر. الن جكـالز اًىرةفيممكًؾًمصرى

الحكيًنٌي،أبكإسحاؽاألثرٌم،بىٍذؿاإلحسافبتقريًبسنفالٌنسائٌيأبيعىبدالر حمىف،مكتبةالتربية
ـ.1990-ىػ1410سبلمٌيةإلحياًءالتراًثاإلسبلمٌي،الطبعةاألكلى:اإل

لمتراًث الن اًفمىةفياألحاديًثالٌضعيفةكالٌباطمة.دارالص حابًة أىبكإسحاؽاألثرم، –الحكينٌي،
ـ.1990-ق1410بطنطا،الطبعةالثانية:

أبكإسحاؽاألثرٌم.غىٍكثالمىكديكدبتخريًجمن اركد.دارالكتابالعربي،الحكيني، الجى تىقىابًف
ـ.1988-ق1408الطبعةاألكلى:
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السامرم) بفشاكر بفسيؿ بفجعفر بكرمحمد أبك رىاًئًطٌي، األخبلؽ327الخى مكاـر ىػ(.
كمىعىاليياكمحمكدطراًئقيىا.تحقيؽكدراسة:عبداللبفبجاشبفثابتالحميرم،طبعة:

ـ.2006مكتبةالرشدسنة

)ا يبعىة أيصى أىبي ابف يكنسالٌسعدٌم بف خميفة بف القاسـ بف أحمد زرجٌي، عيكف668لخى ىػ(.
بيركت.–األىنباءفيطبقاًتاألىطٌباء.شرحكتحقيؽ:نزاررضا،دارمكتبةالحياة

ق(.الٌسابؽكاٌلبلحؽفيتىبىاعدمىا463الخطيبالبغدادم،أبكبكرأحمدبفعميبفثابت)
ك كاًحد.تحقيؽكتعميؽ:محمدبفمطرالزىراني،دارالصميعي،بىيفى فاًةرىاًكيىيفعٍفشيخو

ـ.2000-ق1421الطبعةالثانية:

أبكبكرأحمدبفعمٌيبفثابت) طيبالبغدىادٌم، الر اًكمكآىدىاب463الخى اًمعأًلىخبلًؽ الجى ىػ(.
عمي كعٌمؽى أخبارىه لوكحٌققوكخٌرجى ـى قٌد عىجاجالخطيب،الس اًمع. محٌمد فيارٌسو: وككضعى

ـ.1996-ق1416مؤسسةالرسالة،الطبعةالثالثة:

ىػ(.الٌرحمةفيطمًبالحًديث.حٌققو463الخطيبالبغدادٌم،أبكبكرأحمدبفعميبفثابت)
 الكتبالعممية دار الديفعتر، نكر عميو: –كعٌمؽى األكلى: الطبعة -ق1395بيركت،

ـ.1975

463البغدادم،أبكبكرأحمدبفعميبفثابت)الخطيب ق(.الًكفىايةفيمىعرفًةأصكًؿعمـً
الٌركاية.تحقيؽكتعميؽ:أبكإسحاؽإبراىيـبفمصطفىآؿبحبحالدمياطي،داراليدل،

ـ.2003-ق1423الطبعةاألكلى:

ثىابت) بف عًمٌي بف أحمىد بكر أبك تمخيصالمي463الخطيبالبغدادم، الٌرسـىػ(. في تشاًبو
طبلس الشيابي، سيكينة تحقيؽ: كالكىىـ. التصحيًؼ بكادًر عف منو أشكؿى ما كحماية

ـ.1985لمدراساتكالترجمةكالنشر،دمشؽ،الطبعةاألكلى:

ىػ(.شىرىؼأصحاًبالحًديث.تحقيؽ:463الخًطيبالبغداًدٌم،أبكبكرأحمدبفعمٌيبفثاًبت)
أنقرة.–،نشر:دارإحياءالسنةالنبكيةمحٌمدسعيدخطيباكغمي

ًطيبالبىغدىاًدٌم،أبكبكرأحمدبفعمٌيبفثىابت) ٍمعكالتفًريؽ.463الخى ق(.ميكضحأىكىىاـالجى
مىبالش يبىاء، عفالنسخًةالقديمةالكحيدةالمحفكظةفيمكتبةالمدرسةاألحمدية،ًبحى حى صيحٍّ
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لعاليةاليندية،طبعبمطبعةمجمسدائرةالمعارؼالعثمانيةبإعانًةكزارةالمعارؼلمحككمةا
ـ.1959-ق1378اليند،–بحيدرآبادالد كف

ًطيبالبغداًدٌم،أبكبكرأحمدبفعمٌيبفثاًبتبفأحمىدبفميًدم) ىػ(.تأريخمدينة463الخى
ردييا.تحقيؽ:بشارعكادالس بلـ،كأخبارمحٌدثييا،كذكرقط اًنياالعمماءمفغيًرأىًمياكىكا

ـ.2002-ىػ1422بيركت،الطبعة:األكلى،–معركؼ،دارالغرباإلسبلمي

اءالًعمـالعىمىؿ.حٌققيا:محٌمدناصرالٌديًفاأللبانٌي،المكتباإلسبلمي ًطيبالبىغداًدٌم.اقتضى الخى
ـ.1984-ق1404بيركت،الطبعةالخامسة:–

ابيح.تحقيؽ:محمدناصرالديفاأللباني،الخطيبالتٌٍبًريًزٌم،محمدب فعبدالل.ًمٍشكىاةالمىصى
 األكلى: الطبعة اإلسبلمي، 1961-ق1381المكتب الثانية: الطبعة -ق1399ـ،

ـ.1979

-ق1427-1426الخطيب،محمدعجاج.أصكؿالحديًثعمكموكمصطمحو.دارالفكر،
ـ.2006

ىػ(.الميؤتىًمؼكالمختىًمؼ.تحقيؽ:مكفؽبف385عيمىرالبىغدىادٌم)الد ارقطًنٌي،أبكالحىسفعمٌيبف
 األكلى: الطبعة بيركت، اإلسبلمٌي، الغرب دار القادر، عبد بف الل 1406عبد -ىػ

ـ.1986

ىػ(.اإللزاماتكالتٌتٌبع،دراسة385الدارقطنٌي،أبكالحسفعميبفعمربفأحمدبفميدم)
 عبد أبك الشيخ الطبعةكتحقيؽ: العممية، الكتب دار الكداعي، ىادم بف مقبؿ الرحمف

ـ.1985-ق1405الثانية،

دينار بف النعماف بف مسعكد ميدمبف بف أحمد بف عميبفعمر الحسف أبك الٌدارقطنٌي،
( بف385البغدادٌم خميؿ تحقيؽ: ًحب اف. البًف المىجركًحيف عمى الد ارىقطًنٌي تعميقات ىػ(.

ىػ1414،الفاركؽالحديثة،دارالكتاباإلسبلمي،القاىرة،الطبعةاألكلى:محمدالعربي
ـ.1994-

ق(،كبذيموالتعميؽالمغنيعمىالدارقطني،385الدارقطني،سنفالد ارقطًنٌي،عمٌيبفعمر)
ًلمعظيـآبادمأبيالطيبشمسالحؽ،حققوكضبطنصوكعمؽعميو:شعيباألرنؤكط،
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 المنعـ عبد الطبعةحسف الرسالة، مؤسسة ، برىـك أحمد الل، المطيؼحرز عبد شمبي،
ـ.كىيالطبعةالمعتمدةيلدٌم.2004-ق1424األكلى:

( الحسف أبك عميبفعمر عادؿ385الدارقطنٌي، كعم ؽعميو: حق قو الدراقطني، سنف ق(.
 المعرفة دار معكض، محٌمد عمي المكجكد، عبد األ-أحمد الطبعة كلى:بيركت،

 ـ2001-ق1422

الدارقطنٌي.العمؿالكاردةفياألحاديثالنبكية.أبكالحىسىفعمٌيبفعمىربفأحمىدبفميًدم
-1405ق(،تحقيؽكتخريج:محفكظالٌرحمفالٌسمًفٌي،دارطيبة،الطبعةاألكلى:385)

وبأصكلوالخطيةكعمؽعمي1985 ومحمدـ،ك"العمؿ"التكممةمعالفيارسالعامةعارضى
ق.1427بفصالحالدباسي،دارابفالجكزم،الطبعةاألكلى:

( مىد الص  الرحمفبفالفضؿبفبىيرىاـبفعبد اللبفعبد أبكمحٌمدعبد ق(.255الد اًرًمي،
مسندالٌداًرًمي:المعركؼبػ)سينفالد اًرًمي(.تحقيؽ:حسيفسميـأسدالٌداراني،دارالمغني،

ـ.2000-ىػ1412كلى:الطبعةاأل

 الميقرئ)نحك سىعيد بف عثماف عىمرك أبك كغىكىائًميىا444الٌداني، الًفتف في الكىاردىة الس نىف ىػ(.
كالٌساعةكأشراًطيا.دراسةكتحقيؽ:رضاءاللبفمحمدإدريسالمباركفكرم،دارالعاصمة

الرياض.–

ا الٌديف شمس أحمد، بف عمي بف محٌمد )الٌداكدٌم، الكٌي دار945لمى المفٌسريف. طبقات ىػ(.
بيركت.–الكتبالعممية

ىػ(.تعميقةعمىالًعمؿالبًفأبي744الٌدمشقٌي،أبكعبداللمحمدبفأحمدبفعبداليىاًدم)
حاًتـ.تحقيؽ:ساميبفمحمدبفجادالل،تقديـ:عبداللبفعبدالرحمفالسعد،أضكاء

ـ.2003-ىػ1423ةاألكلى:السمؼ،الرياض،الطبع

( كىًثير بف بفعمىر إسمىاعيؿ الديف عماد الياًدم774الدمشقٌي، كالٌسنف المىسانيد اًمع جى ق(.
لبناف،الطبعة-ألقكـسىنىف.تحقيؽ:عبدالممؾبفعبداللالدىيش،دارخضر،بيركت

 ـ.1998-ىػ1419الثانية:
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ًبٌي) دبفأحمدبفحم اد.الكينىىكاألىسماء.حٌققوكقٌدـلو:أبكقيتىيبةق(،أبكًبٍشرمحم310ٌالٌدكالى
،الطبعةاألكلى: ـ.2000-ق1421نظرمحمدالفىاريىابي،دارابفحـز

الديممي،محمكدعيدافأحمد.جرحالركاةكتعديميـاألسسكالضكابط)رسالةدكتكراة(.إشراؼ:
زيادمحمكدالعاني.

 ابف )الٌدينىكىًرٌم، دار276قيتيبة شاكر، محمد أحمد كشرح: تحقيؽ كالش عراء. الشٍّعر ىػ(.
المعارؼ.

ىػ(.أدبالكاتب.تحقيؽ:محمدالدالي،276الٌدينكًرم،أبكمحم دعبداللبفمسًمـبفقيتىيبىة)
مؤسسةالرسالة.

بىر.ق(.الع748ًالٌذىبٌي،أبكعبداللمحمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيماز) بىرفيخبرمفغى
حٌققوكضبطىوعمىمخطكطتيف:أبكىىاجرمحٌمدالسعيدبفبىسيكنيزىغمكؿ،دارالكتب

ـ.1985-ق1405لبناف،الطبعةاألكلى:-العممية،بيركت

بفأحمدبفعثمافبفقىاٍيماز) اللمحمد أبكعبد الغىف ارفي748الٌذىبٌي، العيمكلمعًمٌي ىػ(.
حيحً احصى مكتبةإيضى المقصكد، أبكمحمدأشرؼبفعبد اعتنىبو: كسىقيميا. األخباًر
ـ.1995-ىػ1416الرياض،الطبعةاألكلى:–أضكاءالسمؼ

عف748الٌذىبٌي،أبكعبًداللمحم دبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيماز) حى ق(.تذكرةالحف اظ.صيحٍّ
الح مكتبًة في المحفكظًة القديمًة لمحككمًةالٌنسخًة المعارؼ كزارة إعانًة تحت المكٌي ـ رى
 ق.1374لبناف،-العاليًةاليندٌية،دارالكتبالعممية،بيركت

ق(.الٌركاةالثٌقاتالمتكٌمـفييـ748الذىبٌي،أبكعبًدالًلمحٌمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيماز)
المكص إبراىيـ محمد كتعميؽ: تحقيؽ رد ىـ. ييكجب ال اإلسبلمية،بمىا البشائر دار مي،

ـ.1992-ق1412الطبعةاألكلى:

الًلمحٌمدبفأىحمىدبفعيثمافبفقىايماز) ىػ(.ميزافاالعتداًؿفينىقًد748الذىبٌي،أبكعبًد
 بيركت المعرفة دار البجاكم، محمد عمي تحقيؽ: األكلى،–الٌرجاؿ. الطبعة: لبناف،

 عةيالمعتمدةيلدٌم.ـ.كىذهىيالطب1963-ىػ1382
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ق(.ميزافاالعتداؿفينقد748الذىبٌي،أبكعبداللمحمدبفأحمدبفعثمافبفقىايماز)
دراسة العراقٌي، بفالحسيًف الٌرحيـ يًميوذيؿميزافاالعتداؿ:ألبيالفىضؿعبد كى الرجاؿ،

فيت المكجكد،شارؾى حقيقو:عبدكتحقيؽكتعميؽ:عميمحمدمعٌكض،عادؿأحمدعبد
ـ.1995-ق1416الفتاحأبكًسٌنة،دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلى:

ق(.الكاشؼفيمعرفةمفلو748الذىبٌي،أبكعبداللمحمدبفأحمدبفعثمافبفقىايماز)
ابف سبط محمد بف إبراىيـ الكفاء أبي الديف لبرىاف كحاشيتو الستة: الكتب في ركاية

( الحمبي كخرج841العجمي عمييما كعمؽ ليما كقدـ مؤلفييما بأصؿ قابميما ىػ(،
نصكصيما:محمدعكامة،أحمدمحمدنمرالخطيب،دارالقبمةلمثقافةاالسبلمية،مؤسسة

 عمكـالقرآفجدة.كىيالطبعةالمعتمدةيلدٌم.

فةمفلوق(.الكاشؼفيمعر748الذىبٌي،أبكعبداللمحمدبفأحمدبفعثمافبفقايمىاز)
الكاشؼ،ألبيزرعةأحمدبفعبدالرحيـالعراقي ركايةفيالكتبالستة.كبيامشوذيؿي

بتكثيقوكمقابمتوعمىاألصكًؿكقد ـلو:صدقيجميؿالعطار،دارالفكر،826) ـى ق(،قا
 –ـ.1997-ق1418الطبعةاألكلى

قى بف بفعثمافى أحمىد بف محم د الًل عبًد أبك )الذىبٌي، المييىذ بفياختصاًر748ايمىاز ق(.
ياسربف أبيتميـ بإشراؼ: لمبحثالعممي، دارالًمشكىاة تحقيؽ: الس نىفالكىبيرلمبىييًقٌي.

ـ.2001-ق1422إبراىيـ،دارالكطف،الطبعةاألكلى:

بفعثمافبفقايمىاز) بفأحمد اللمحمد أبكعبد ككى748الذىبٌي، تاريخاإلسبلـ فياتىػ(.
الغرب دار معركؼ، عٌكاد بشار عميو: كعٌمؽى نٌصو كضبطى حٌققو كىاألعبلـ. المشاىير

ـ.كىذهالطبعةيىيالمعتمدةيلدٌم.2003-ق1424اإلسبلمي،الطبعةاألكلى:

بفعثمافبفقىايمىاز) بفأحمد اللمحمد أبكعبد فيات748الذىبٌي، ككى تاريخاإلسبلـ ىػ(.
كىا بيركت،المشاىير العربي، الكتاب دار التدمرم، السبلـ عبد عمر تحقيؽ: ألعبلـ.

ـ.1990-ىػ1410الطبعةالثانية:

بفقىاٍيمىاز) ٍقتىنىىفيسىٍردالكينى.748الٌذىبٌي،أبكعبًدالًلمحم دبفأحمىدبفعثمافى ىػ(.المي
بالج العممي المجمس المراد، العزيز عبد صالح محمد المدينةتحقيؽ: اإلسبلمية، امعة

ىػ.1408المنكرة،المممكةالعربيةالسعكدية،الطبعةاألكلى:
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ق(.تىذًىيبتىيذيبالكىمىاؿفي748الذىبٌي،أبكعبًداللمحٌمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيمىاز)
ألكلى:أسماًءالرٍّجاؿ.تحقيؽ:غينيـعٌباسغينيـ،أيمفسبلمة،الفاركؽالحديث،الطبعةا

ـ.2004-ق1425

( قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد الل عبد أبك طبقاًت748الذىبٌي، في الميًعيف ىػ(.
-1404عماف،الطبعةاألكلى:-المحدٍّثيف.تحقيؽ:ىم اـعبدالرحيـسعيد،دارالفرقاف

ـ.1984

ق(.تجريدأسماءالصحابة.748الذىبٌي،أبكعبداللمحٌمدبفأحمدبفعثمافبفقىايماز)
دارالمعرفة.كىذهالطبعةيىيالميعتمدةلدٌم.

ق(.تجريدأسماءالصحابة.748الذىبٌي،أبكعبداللمحٌمدبفأحمدبفعثمافبفقىايماز)
ق.1315الطبعةاألكلىبمطبعًةدائرًةالمعارًؼالٌنظامٌيةبحيدرآبادالٌدكف،

م الل عبًد أبك )الذىبٌي، قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف عفاء748حمد الض  ديكاف ق(.
بفمحم د حم اد حٌققوكعٌمؽحكاشيو: ًليف. ًفييـ مفالمىجيكًليفكثقاته كالمىترككيفكخمؽه

ـ.1967-ىػ1387مكة،الطبعةالثانية:–األنصاًرٌم،مكتبةالنيضةالحديثة

ىػ(.المكًقظىةفيعمـمصطمح748عثمافبفقىايماز)الذىبٌي،أبكعبًداللمحمدبفأحمدبف
الطبعة بحمب، اإلسبلمية المطبكعات مكتبة غيٌدة، أبك الفتاح عبد بو: اعتنى الحديث.

ىػ.1412،الطبعةالثانية:1405األكلى:

بفعثمىافبفقىايماز) بفأحمىد اللمحم د أبكعبد الميغًنيفيالض ع748الذ ىبٌي، فىاء.ق(.
بطبعوكنشره:عبداللبفإبراىيـاألنصارم،طبععمىنفقًة كتىبىو:نكرالديفًعتر،عنيى

 إدارةإحياءالتراثاإلسبلميبدكلةقطر.

( قىايماز بف عثماف بف أحمد بف محمد الل عبًد أبك كتاب748الذىبي، تمخيص ق(.
ي تىميـ أبك كتحقيؽ: دراسة كًزٌم. الجى مكتبةالمكضكعاتالبف بفمحٌمد، إبراىيـ اسربف

ـ.1998-ق1419الرياض،الطبعةاألكلى:–الٌرشد

( قىايماز بف عثماف بف أحمد بف محمد الل عبًد أبك النببلء.748الذىبٌي، أعبلـ سير ق(.
الطبعة األرنؤكط، شعيب أحاديثو: كخر ج الكتاب تحقيؽ عمى أشرؼ الرسالة، مؤسسة
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-ق1405ـ،الطبعةالثالثة:1982-ق1402الطبعةالثانية:ـ،1981-ق1401األكلى:
 ـ.1985

( قىايماز بف عثمىاف بف أحمد بف محٌمد الل عبد أبك الرٍّجاؿ748الذىبٌي، في الميٍشتىًبو ق(.
اًئيـكأنسىاًبيـ.تحقيؽ:عميمحمدالبجاكم،الدارالعممٌية. أسمى

ق(.معرفةالقٌراءالًكبىارعمى748افبفقىايمىاز)الذىبٌي،أبكعبًداللمحمدبفأحمدبفعثم
ار.تحقيؽ:طٌيارآلتىقكالج،استانبكؿ، ـ.1995-ق1416الٌطبقاتكاألىعصى

فيوكىكميكث ؽ.748الذىبٌي،محٌمدبفأحمىدبفعثمىافبفقىايماز) ـى أسماءمٍفتهكهمٍّ ق(.ذكري
نار،األردفتىحقيؽكتعميؽ:محم دشىككربفمحمكدالحاجً يىادينٌي،مكتبةالمى -ي،أمريرالمى

رقاء،الطبعةاألكلى: ـ.1986-ق1406الز 

ىػ(.آدابالشاًفعٌيكمناًقبو.كتبكممةعنو:327الٌرازٌم،أبكمحٌمدعبدالرحمفبفأبيحاتـ)
،محمدزاىدبفالحسفالككثرم،قٌدـلوكحٌقؽأصموكعٌمؽعميو:عبدالغنيعبدالخالؽ

ـ.2003-ىػ1424لبناف،الطبعةاألكلى:–دارالكتبالعممية،بيركت

البخارٌم327الٌرازٌم،أبكمحٌمدعبدالرحمفبفأبيحاتـ) طأمحٌمدبفإسماعيؿى ىػ(.بيافخى
اًنٌي)صيححعفالنسخةالقديمة اليىمى الرحمفبفيحيىالميعًمًمٌي تحقيؽ:عبد فيتاريًخو،

[(،دائرةالمعارؼالعثمانية624كظةفيمكتبةأحمدالثالثباستانبكؿ]رقـالكحيدةالمحف
بحيدرآبادالدكف.

( أبيحاتـ بف الٌرحمف عبد محٌمد أبك كعٌمؽى327الٌرازٌم، قرأىا كالتعديؿ. الجرح مقدمىة ق(.
اًني،كمعوتعميقاتلممعممٌيا كمىًعيالبىيضى ليماني.عمييا:أبكىم اـمحمدبفعميالص 

ىػ(.تفسيرالقرآًفالعظيـمسندناعفرسكًؿ327الٌرازم،أبكمحمدعبدالرحمفبفأبيحاتـ)
كالتابعيف.تحقيؽ:أسعدمحمدالطيب،مكتبةنزارمصطفى-صٌمىاللعميوكسٌمـ–الًل

ـ.1997-ق1417الباز،الطبعةاألكلى:

ختارالصحاح.تحقيؽ:محمكدخاطر.مكتبةلبنافالٌرازم،محٌمدبفأبيبكربفعبدالقىادر.مي
ـ.1995-ق1415بيركت،–ناشركف
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الرحمف) الحسفبفعبد لو360الٌراميٍرميًزٌم، قٌدـ الٌراكمكالكىاعي. المحدٍّثالفىاًصؿبيفى ىػ(.
ـ.1771-ق1391بيركت،الطبعةاألكلى:-كحٌققو:محمدعجاجالخطيب،دارالفكر

دالديف.نظريةنقدالرجاؿكمكانتيافيضكءالبحثالعممٌي.بدكفدارنشر،أكالٌرشيد،عما
طبعة.

األندلسي) الحسف بف بكرمحمد أبك بيًدم، تحقيؽ:379الز  طبقاتالن حكييفكالمغكييف. ىػ(.
محمدأبكالفضؿإبراىيـ،الطبعة:الثانية،دارالمعارؼ.

سىينٌي،الممٌقببمرتضى)الز بيدم،محٌمدبفمحٌمدبفعبدال ىػ(.تىاجالعىركس1205رٌزاؽالحي
كاًىرالقىامكس.دارالفكر ىػ.1414بيركت،الطبعةاألكلى:–مٍفجى

الًلبىٍدرالدٍّيفمحٌمدبفبىياًدر) ٍركىًشٌي،أبكعبًد ىػ(.البحرالميًحيطفيأصكًؿالًفٍقو.794الز 
الل عبد القادر عبد بتحريره: ـى األكقاًؼقا كزارة األشقر، سميماف عمر كراجعو: العاني،

ـ.1992-ق1413كالشئكفاإلسبلميةبالككيت،الطبعةالثانية:

ٍركىًشٌي،أبكعبداللبىدرالدٍّيفمحٌمدبفعبداللبفبىياًدرالش اًفًعٌي) ىػ(.الٌنكتعمى794الز 
الرياض،–محمدببلفريج،أضكاءالسمؼمقدمًةابفالص بلح.تحقيؽ:زيفالعابديفبف

ـ.1998-ىػ1419الطبعةاألكلى:

ديث.تحقيؽ:عميمحمد538الز مىٍخشىًرم،جاراللمحمكدبفعمر) ق(.الفىاًئؽفيغىًريبالحى
ق.1414-ـ1993البجاكم،محمدأبكالفضؿإبراىيـ،دارالفكر،

الطبقاتالكبير.تحقيؽ:عميمحم دعمىر،مكتبةىػ(.230الزىرٌم،محمدبفسعدبفمًنيع)
ـ.2001-ىػ1421القاىرة،الطبعةاألكلى:-الخانجي

الطبعة دارالٌسبلـ، الميفتىرلعميو)رسالةدكتكراة(، اجبفييكسؼالث قىًفٌي ج  الحى زيادة،محمكد.
ـ.1995-ق1415األكلى:

عبد جمىاؿالدٍّيفأبكمحم د )الٌزيمىًعٌي، نىٍصبالٌرايةألحاديًث762اللبفييكسيؼالحنفٌي ىػ(.
الًيدىاية.معحاشيتوبيٍغيىةاألىلمًعٌيًفيتخريًجالٌزيمعٌي،تحقيؽ:محم دعك امىة،مؤسسةالرياف
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-ىػ1418جٌدة،المكتبةالمكية،الطبعةاألكلى:-بيركت،دارالقبمةلمثقافةاإلسبلمية–
ـ.1997

ع ًبي)السبتٌي، ترتيبالمىدىارؾكتىقريبالمىسىالؾ544يىاضبفمكسىبفعياضاليىحصي ىػ(.
كزارة المغربية، المممكة الطنجي، تاكيت بف محمد تحقيؽ: مىالؾ. مىذىب أعبلـً لمعرفًة

ـ.1983-ق1403األكقاؼكالشؤكفاإلسبلمية،الطبعةالثانية:

ق(.طبقاتالشافعي ة771ببفعميبفعبًدالكىافي)الس بًكٌي،تاجالديفأبكنىصرعبدالكى ا
الكتب إحياء دار الطناحي، محمد محمكد الحمك، محمد الفتاح عبد تحقيؽ: الكبرىل.

العربية.

ق(.سنفأبيداكد.حكـعمىأحاديثوكآثاره275الٌسجستىاني،أىبكداكدسميمافبفاألشعث)
األلبان الديف ناصر محمد عميو: آؿكعٌمؽى حسف ابف مشيكر عبيدة أبك بو: اعتنى ي،

سمماف،مكتبةالمعارؼ.

ق(.رسالةأبيداكدإلىأىؿمكةفيكىصؼ275الٌسجستانٌي،أبكداكدسميمافبفاألشعث)
الطبعة اإلسبلمي، المكتب الصباغ، لطفي محمد ليا: ـى كقٌد عمييا كعٌمؽى حٌققيا سنًنو.

ق.1405الثالثة:

ش )الس خاكٌم، الر حمف عبد بف محم د الحديث.902مسالدٍّيف ألفي ة ًبشرًح الميًغيث فىتح ق(،
دراسةكتحقيؽ:عبدالكريـالخيضير،محٌمدآؿفييد،مكتبةدارالمنياج،الطبعةاألكلى:

ق.1426

( الٌرحمف عبد بف محٌمد شمسالدٍّيف التا902الٌسخاكٌم، ذـ  ًلمىف بالتكبيًخ اإلعبلف ريخ.ق(.
عمىنشًر التعميقاتكالمقدمةكأشرؼى ترجـى كزنثىاؿ، فرانزري باإلنجميزية: عميو حٌققوكعٌمؽى

 الٌنص:صالحأحمدالعىمي،دارالكتبالعممية.

( الٌرحمف عبد بف محٌمد الدٍّيف شمس المدينًة902الٌسخاًكٌم، تاريخ في المطيفة التحفة ق(.
ـ.1979-ق1399طرابزكنيالحسىيني،الشريفة.عنيبطبعوكنشرهأسعد:
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ًسزكيففؤاد.تاريخالتراثالعربي.نقموإلىالعربية:محمكدحجازم،عرفةمصطفى،سعيدعبد
بفسعكد، الثقافةكالنشربجامعةاإلماـمحمد إدارة عمىطباعتوكنشره: أشرؼى الرحيـ،

ـ.1991-ق1411

كالتعدي رح الجى عمـً مباحثفي عمي. قاسـ األكلى:سعد، الطبعة اإلسبلمية، البشائر دار ؿ.
ـ.1988-ق1408

كالتعديؿكجمعأقكالوفي فيالجرًح الٌرحمفالن ساًئٌي أبيعبد منيجاإلماـ قاسـعمٌي. سعد،
حياءالتراث.  الرجاؿ.دارالبحكثلمدراساتاإلسبلميةكا 

كعبارةهعفممفاتكردـ(،كى14/2/2007سبلمة،محمدخمؼ.لسافالمحدًٍّثيف.)المكصؿ:
 نشرىاالمؤلؼفيممتقىأىؿالحديث.

( الحسيف بف محمد الرحمف عبد أبك الٌنسكة412الٌسممٌي، ذكري كيميو كفٌية، الص  طبقات ق(.
الكتبالعممي ة، دار القادرعطا، عميومصطفىعبد كعم ؽى حققو الصكفي ات. الميتعبداًت

ـ.1998-ق1419الطبعةاألكلى:

اؼالن بيؿبأجكبًةأسئمًةعمكـالحديًثكالًعمؿا لٌسميمانٌي،أبكالحسفمصطفىبفإسماعيؿ.ًإتحى
الرحمفمقبؿبفىادم أبكعبد لو: قد ـ أبكإسحاؽالدٍّميىاًطي، حٌققو: كالتعديؿ. كالجرًح

ـ.2000الكادعي،مكتبةالفرقاف،

أبكسعد)الٌسمعانٌي،عبدالكريـبفمحمدبفمنصكرالت المىركزٌم، ىػ(.األنساب.562ميمٌي
المعارؼ دائرة مجمس الناشر: كغيره، اليماني المعممي يحيى بف الرحمف عبد تحقيؽ:

 ـ.1962-ىػ1382العثمانية،حيدرآبادالطبعةاألكلى:

ق(،األنساب،562الٌسمعانٌي،عبدالكريـبفمحمدبفمنصكرالتميميالمركزٌم،أبكسعد)
الًجناف،تق دار الخدماتكاألبحاثالثقافية، مركز الباركدٌم، اللعمر عبد كتحقيؽ: ديـ

ـ،كىذهىيالطبعةالمعتمدةيلدٌم.1988-ق1408الطبعةاألكلى:

أحمدىبف1138السٍّندم،أبكالحسفنكرالٌديفمحمدبفعبداليادم) ق(.حاشيةمسنًداإلماـً
الدي نكر بو: اعتنى ٍنبىؿ. بدكلةحى اإلسبلمية األكقاؼكالشؤكف إصداراتكزارة طالب، ف

 ـ.2008-ق1428قطر،الطبعةاألكلى:
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ىػ(،الٌركضاألينؼفيشرًحالٌسيرًة581الٌسيىيًمي،أبكالقاسـعبدالرحمفبفعبداللبفأحمد)
العربي،بيركت،النبكٌيًةالبًفًىشىاـ،تحقيؽ:عمرعبدالٌسبلـالسبلمي،دارإحياءالتراث

 ـ.2000-ىػ1421الطبعةاألكلى:

السيدأبكالمعىاطيالنكرم،أحمدعبدالٌرزاؽعيد،محمكدمحمدخميؿ.مكسكعةأقكاؿاإلماـ
ـ.1997-ق1417أحمدبفحنبؿفيرجاؿالحديثكعممو.عالـالكتب،الطبعةاألكلى:

أبيزكرٌيايحيىبف ىػ(فيالرجاؿ.ركايةأبي233معيف)سيؼ،أحمدمحمدنكر.ًمفكبلـً
بفطٍيمىافالبىاًدم،دارالمأمكفلمتراث دمشؽ.–خالدالٌدٌقاؽيزيدبفاليىيثـى

سيؼ،أحمدمحمدنكر.يحيىبفمعيفككتابوالتاريخ.جامعةالممؾعبًدالعزيز،مركزالبحث
حياءالتراثاإلسبلمي،كميةالشريعةكالدراساتاإلس بلمية،مكةالمكرمة،الطبعةالعمميكا 

 ـ.1979-ق1399األكلى

سيؼ،أحمدمحمدنكر.تاريخعثمافبفسعيدالد ارمٌي،عفأبيزكرٌيايحيىابفمىعيف،في
تجريًحالٌركاًةكتعديميـ،دارالمأمكفلمتراث.

ًغيرفيأحاديًثالبشيرى911السيكطٌي،جبلؿالديفعبدالٌرحمف) النذير.دار(.الجاًمعالص 
ق.1425-ـ2004الكتبالعممية،الطبعةالثانية:

ق(.اٌلبلًلئالمىصنكعىةفياألحاديًثالمىكضكعة.دار911الٌسيكًطٌي،جبلؿالٌديفعبدالٌرحمف)
لبناف.-المعرفة،بيركت

( الٌرحمف الٌديفعبد جبلؿ عمر،911السيكطٌي، عميمحمد تحقيؽ: طبقاتالميفىسٍّريف. ىػ(.
ـ.1976-ق1396مكتبةكىبة،الطبعةاألكلى:

( الٌديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد تقريًب911الٌسيكطٌي، شىرح تدريبالٌراكمفي ىػ(.
ق.1431الن كاًكم.بعناية:مازفبفمحٌمدالسرسىاكٌم،دارابفالجكزٌم،الطبعةاألكلى:

ال جبلؿ بكر، أبي بف الر حمف عبد )الٌسيكًطٌي، النسخة911دٍّيف راجعى ف اظ. الحي طبقات ىػ(.
بيركت،الطبعة–كضبطىأعبلمىيا:لجنةهمفالعمماءبإشراؼالناشر،دارالكتبالعممٌية

ـ.1983-ق1403األكلى:
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الشافعٌي،أبكعبداللمحمدبفإدريسبفالعٌباسبفعثمافبفشىاًفعبفعبدالميطمببفعبد
ال )منىاؼالميطمبٌي المىكٌي أبكسىًعيدسىنجر204قيرشٌي ىػ(.مسنداإلماـالشافعي.ترتيب:

الجاكلي) الًل ياسيف745بفعبًد ماىر كعم ؽعميو: كخرجأحاديثو و حق ؽنصكصى ىػ(،
ـ.2004-ىػ1425فحؿ،شركةغراس،الككيت،الطبعةاألكلى:

 اإلسبلمٌي التاريخ محمكد. العباسي ة-شاكر السادسة:.-الدكلة الطبعة اإلسبلمٌي، المكتب
ـ.2000-ق1421

ليـالعبلمة ترجـى شكككاني،أحمدإسماعيؿ،المحاـ،صالحعثماف.معجـأساميالركاةالذيفى
األكلى: الطبعة ، حـز ابف دار . كتعديبلن ا جرحن األلباني الديف ناصر -ق1421محٌمد

ـ.2000

محمدبفعبدالقادربفرضكافبفسميمافبفالشنقيًطٌي،محمدعمركبفعبدالمطيؼبف
( شاىيف بف )1429مفتاح الًميزاف في كمركيات أحاديث أىؿ2ىػ(. ممتقى الناشر: .)

الحديث،مكةالمكرمة.

ؿ،مؤسسة548الش ٍيًرٍستىاًنٌي،أبكالفىتحمحٌمدبفعبدالكريـبفأبيبىكرأحمىد) ىػ(.الًممىؿكالنٍّحى
الحمبٌي.

)الٌشككا بفعمٌي محٌمد المجمكعةفياألحاديثالضعيفةكالمكضكعة.1250نٌي، الفكائد ق(.
تحقيؽ:رضكافجامعرضكاف،مكتبةنزارمصطفىالباز،

القىرًفالٌساًبع.دار1250الٌشككانٌي،محمدبفعمياليمني) اسفمىفبعدى ىػ(.البىٍدرالط اًلعًبمحى
الكتاباإلسبلمي،بدكفرقـطبعة.

ىػ(.كتاب287الشيبانٌي،أبكبكربفأبيعاصـكىكأحمدبفعمركبفالٌضٌحاؾبفمخمد)
الٌسٌنة،كمعوظبلؿالجٌنةفيتخريًجالٌسٌنة.محمدناصرالديفاأللباني،المكتباإلسبلمي

ـ.1980-ق1400بيركت،الطبعةاألكلى:–

ةالرجاؿ.تحقيؽكتخريج:كىًصياللعٌباس،ق(.الًعمؿكمعرف241الش يبىاًني،أحمدبفحنبؿ)
 .1988-ق1408الرياض،الطبعةاألكلى-بيركت،دارالخاني-المكتباإلسبلمي
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ق(.طبقاتالفقىيىاء.حق قوكقد ـلو:إحسافعباس،دار467الٌشيرىازٌم،أبكإسحاؽالشافًعٌي)
ـ.1970الرائدالعربي،بيركت،

حكالتعميؿأللفاظالجرحكالتعديؿ.مكتبةابفتيمية،الطبعةاألكلى:صٌديؽ،يكسؼمحٌمد.الشر
ـ.1990-ق1410

القىبكؿكالٌرد.داراألندلسالخضراء،دارابف الٌصغير،حصةعبدالعزيز.الحديثالمرسىؿبيفى
،الطبعةاألكلى: ـ.2000-ق1420حـز

ميؿبفأىيبؾبفعبًدالًل) ىػ(.الكافيبالكفي ات.تحقيؽكاعتناء:764الٌصفدٌم،صبلحالدٍّيفخى
-1420بيركت،الطبعةاألكلى:–أحمداألرناؤكط،كتركيمصطفى،دارإحياءالتراث

 ـ.2000

( اًنٌي اليىمى الًحميىرٌم نافع بف ىٌماـ الٌرزاؽبف عبد بكر أبك مصٌنؼعبد211الٌصنعانٌي، ىػ(.
الٌرحمف بيب حى تحقيؽ: الٌصنعانٌي. العمًميٌالٌرزاؽ المجمس الطبعة-األعظىًمٌي، اليند،

ـ.1970-ق1430األكلى:

( الحسًنٌي األىمير إسماعيؿ بف محٌمد تىنًقيح1182الٌصنعاني، ًلمىعاًني األفكار تكضيح ق(.
المدينةالمنكرة،تحقيؽ:محمدمحييالديفعبدالحميد.-األىنظىار.المكتبةالسمفية

يؿبفغىٍزكىاف)الٌضبٌي،أبكعبدالٌرحم ق(.كتابالد عاء.تحقيؽكدراسة195فمحٌمدبففيضى
األكلى: الطبعة الٌرشد، مكتبة البعيمي، إبراىيـ بف سميماف بف العزيز عبد كتخريج:

ـ.1999-ق1419

نبمي الحى الرحمف بفعبد أحمد بف الكاحد بفعبد اللمحمد أبكعبد المقدسٌي، الديف ضياء
لـييخًرجوق(.األ567-643) حاديثالمختىارة،أكالمستخرىجمفاألحاديًثالمختارةًمم ا

كمسمـفيصحيحييما.دراسةكتحقيؽ:عبدالممؾبفعبداللبفدىيش،الطبعة البخارم 
مكةالمكرمة.-ـ،يطمبمفمكتبةالنيضةالحديثة2001-ق1421الرابعة:

ق(.المعجـالكبير.حققوكخرجأحاديثو:حمدم360الطبراني،أبكالقاسـسميمافبفأحمد)
عبدالمجيدالسمفي،مكتبةابًفتيمية.
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الطبىرىانٌي،أبكالقاسـسميمافبفأحمدبفأيكباٌلمخًمي.المعجـالصغير.دارالكتبالعممية،
ـ.1983-ق1403

( أحمد بف سميماف كت360-260الطبراًنٌي، كتحقيؽ دراسة الٌدعاء. كتابي محمدق(. خريج:
 األكلى الطبعة اإلسبلمية، البشائر دار البخارٌم، حسف محمد بف -ق1407سعيد

ـ.1987

ىػ(.المعجـاألكسط.تحقيؽ:طارؽبفعكضالل360الطبرانٌي،سميمافبفأحمدأبكالقاًسـ)
ـ.1995-ق1415القاىرة،–بفمحمد،عبدالمحسفبفإبراىيـالحسيني،دارالحرميف

)الط القاسـ أبك الٌشاًمٌي، بفأيكباٌلمخًمٌي سميمافبفأحمد الٌشامٌييف.360براني، مسند ىػ(.
 الرسالة مؤسسة السمفي، عبدالمجيد بف حمدم أحاديثو: كخٌرج الطبعة–حٌققو بيركت،

ـ.1989–1409األكلى:

ًرير) عفرمحٌمدبفجى سيؿكالميمكؾ.تحقيؽ:ق(.تاريخالطبرم،تاريخالر 310الط برٌم،أبكجى
محٌمدأبكالفىضؿإبراىيـ،دارالمعارؼبمصر،الطبعةالثانية.

مركز القاىرة، جامعة الٌرازمحديثىو. اتـ حى أبك ح ح  اٌلذمصى المجيكؿ فيد. سمطاف الطبيشي،
،مصر، ـ.2010-ىػ1431البحكثكميةالعمـك

بفسبلمة) بفمحمد أبكجعفرأحمد حق قوكضبطى321الٌطحاكم، ق(.شرحميشًكؿاآلىثىار.
األكلى: الطبعة الرسالة، مؤسسة األرنؤكط، شيعىيب عميو: كعم ؽ أحاديثو، كخر ج و، نص 

ـ.1994-ق1415

الحجرٌم األىزًدٌم مىمة سى بف المىًمؾ عبد بف سبلمة بف محٌمد بف أحمىد جعفر أبك الطحاًكٌم،
( الحنفٌي شرحمىعاني321المصرٌم زىرمىػ(. محٌمد لوكعٌمؽعميو: كقٌدـ حٌققو اآلثار.

يكسؼعبد كفيرسو: كأحاديثو كأبكابو كتبو كرقـ راجعو الحؽ، جاد سيد محٌمد النجار،
 المرعشمي الطبعة-الرحمف الكتب، عالـ النبكية، بالمدينة السنة خدمة الباحثبمركز

ـ.1994-ىػ1414األكلى:

الدك تاريخ سييؿ. محم د طقكش. السابعة: الطبعة الٌنفائس، دار العباسٌية. -ق1430لة
ـ.2009
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ق(،التراجـالساقطةمفإكماًؿتيذيًب1425-1424طبلبكطالباتمرحمةالماجستير)لعاـ
 سفالبىصًرٌم الحى مفترجمة ًلميغمطىام، إشراؼ:–الكىماؿ: بفًسنىاف، سًف الحى إلىترجمة

ياح،تقديـ:م حمدعبداللالكىيبي،دارالمحدٍّث،الطبعةاألكلى:ربيععميعبداللالص 
ق.1426-الثاني

( اركد الجى بف دىاكد بف سميماف عبد204الطيىالًسٌي، بف محمد تحقيؽ: دىاكد. أبي مسندي ق(.
الطبعة ىجر، بدار اإلسبلمية كالدراسات البحكث مركز مع بالتعاكف التركي، المحسف

ـ.1999-ق1420األكلى:

تقديـكترجمةال تقديـ:عمرسميمافاألشقر، عاًني،كليد.منيجدراسةاألسانيدكالحكـعمييا.
ـ.1999-ق1420المؤلؼ:عبدالناصرأبكالبصؿ،دارالنفائس،الطبعةاألكلى:

.1971بيركت،-العبادم،أحمدمختار.فيالتاريخالعىبىاسٌيكاألىندىليًسٌي،دارالنيضةالعربية

الح الٌدارقطنٌيعبد الحسًف ألبي كغيًره بيكىير بف الًل عبًد أبي سؤاالت حسف. عمي ميد،
ـ.1988-ق1408ق(.دارعمار،الطبعةاألكلى:385)

مكتبة كالتعًديؿ. فيالجرًح لمد ارقطًنٌي الن يسىابكًرٌم الل.سؤاالتالحاكـ مكف ؽعبد القادر، عبد
ـ.1984-1404الرياض،الطبعةاألكلى:-المعارؼ

الجرًح في المىًديني بف ًلعمٌي شىٍيبىة أبي بف عثماف بف محٌمد سؤاالت مكٌفؽ. القادر، عبد
ـ.1984-ق1404كالتعديؿ.مكتبةالمعارؼ،الطبعةاألكلى:

كابطالجرًحكالتعديؿ.الجامعةاإلسبلمٌيةبالمدينًةالمنكرة، العبدالمطيؼ،عبدالعزيزمحٌمد.ضى
ق.1412عربيةالسعكدٌية،الطبعةاألكلى:المممكةال

عبدالمطمب.رفعتفكزم.عبدالرحمفبفأبيحاتـكأثرهفيعمكـالحديث.مكتبةالخانجي،
القاىرة.

دمشؽ الفكر دار الحديث. عمكـ في الٌنقد منيج الدٍّيف. نكر الثانية:-عتر، الطبعة سكرية،
ـ.1979-ىػ1399
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عةتاريخابفمعيف،خمسركايات،منشكراتمحمدعميبيضكف،عثماف،محمدالسيد.مكسك
.كىذهىيالطبعةالمعتمدةيلدٌم.2011لبناف،الطبعةاألكلى-دارالكتبالعممية،بيركت

ق(.معرفة261الًعجمٌي،أبكالحسفأحمدبفعبداللبفصالحالككفٌينىزيؿطىرابمسالغىرب)
كال العمـً أىؿ رجاًؿ مف بترتيبالثقات كأخباًرىـ. مذىاىبيـ كذكًر الضعفاء كمف حديًث

ق(،كتقي807اإلماميف:نكرالديفأبيالحسفعميبفأبيبكربفسميمافالييثمي)
ق(،معزياداًتاإلماـالحافظشياب756الديفأبيالحسفعميبفعبدالكافيالس بكي)

(،دراسةكتحقيؽ:عبدالعميـ852الديفأبيالفضؿأحمدبفعميبفحجرالعسقبلنٌي)
عبدالعظيـالبستكم.

مىيد.داربمنسية،الطبعةالثانية: ٍنتىخىبمفمسنىدعىبدبفحي العدكم،أبكعبداللمصطفى.المي
ـ.2002-ق1423

سىيفبفعبدالٌرحمفبفأبيبكربفإبراىيـ يفالدٍّيفعبدالٌرحيـبفالحي العراقي،أبكالفىٍضؿزى
ىػ(.شرحالتٌبًصرةكالتٌذكرىة.تحقيؽ:عبدالمطيؼاليميـ،كماىرياسيفالفحؿ،دار806)

ـ.2002-ىػ1423لبناف،الطبعةاألكلى:–الكتبالعممية،بيركت

لو:عبد806العراقٌي،أبكالفىضؿعبدالٌرحيـبفالحيسىيف) ـى ىػ(.ذيؿميزافاالعتداؿ.حق قوكقٌد
ال ق.1406ٌنبي،الطبعةاألكلى:القٌيكـعبدرب 

( الٌرحيـ عبد بف أحمد ٍرعىة زي أبك رفعت826العراًقٌي، الدكتكر: تحقيؽ كتابالمدٌلسيف. ق(.
ـ.1995-ق1415فكزمعبدالمطمب،كالدكتكر:نافذحسيفحٌماد،الطبعةاألكلى:

( الٌرحيـ بفعبد رعةأحمد أبكزي كتابذيؿالكاشؼ.اس826العراًقٌي، ق(. فاتى فيوما تدرؾى
أحمد، اإلماـً رجاًؿ مف فاتيما كما التيذيب، كتيذيًب الكماؿ، تيذيًب رجاًؿ مف الذىبي 

 األكلى: الطبعة الكتبالعممية، دار الضناكم، بكراف تحقيؽ: الل، عبد -ق1406كابنو
ـ.1986

ؿفيذكرركاةق(.تحفةالتحصي826العراًقٌي،أحمدبفعبدالرحيـبفالحسيفأبكزرعة)
-ق1419المراسيؿ.ضبطنصوكعمؽعميو:عبداللنكارة،مكتبةالرشد،الطبعةاألكلى

ـ.1999
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( حجر ابف ىادم852العسقبلنٌي، بف بيع رى تحقيؽ: الص بلح. ابًف كتاًب عمى الن كت ق(.
ـ.1994-ق1415عمير،دارالٌراية،الطبعةالثالثة:

ابفحجر) 852العسقبلني، المكصكفيفق(. التقديسًبمراتًب تعريؼأىؿ طبقاتالمدلٍّسيف،
بالتدًليس.تحقيؽ:عاصـعبداللالقريكتي،مكتبةالمنار،الطبعةاألكلى.

( حجر ابف عبد852العسقىبلًنٌي، كتعميؽ: تحقيؽ األثر. أىًؿ مصطمًح في الًفكىر نيٍخبة ق(.
مح تقديـ: سبر، أعكج آؿ قاسـ بف صالح بف بفالحميد محمد رافي، الجى أحمد بف ٌمد

،الطبعةاألكلى: ـ.2006-ق1427إسماعيؿالعمراني،دارابفحـز

( ر حجى بف عمٌي بف أحمد الفىضؿ أبك الميشتىًبو.852العسقبلًني، ًبتىحرير المينتىًبو تىبصير ىػ(.
تحقيؽ:محمدعميالٌنجار،عميمحمدالبجاكم،المكتبةالعممية،بيركت.

بفعميبفحجر)العسق الفضؿأحمد أبك تحقيؽ:852بلنٌي، األلبابفياأللقاب. نزىة ىػ(.
-ىػ1409الرياض،الطبعةاألكلى:–عبدالعزيزمحمدبفصالحالسديرم،مكتبةالرشد

ـ.1989

ر) ـالميفىيرس،852العىسقبلًنٌي،أبكالفىٍضؿأحمدبفعمٌيبفمحٌمدبفأحمىدبفحجى ىػ(،المعجى
تجريدأسانيًدالكتًبالمشيكرةكاألجزاًءالمىنثكرىة.تحقيؽ:محمدشككرالمياديني،مؤسسةأك

ـ.1998-ىػ1418بيركت،الطبعةاألكلى:–الرسالة

ر) ىػ(.تىيًذيبالٌتيًذيب،852العسقبلًنٌي،أبكالفىضؿأحمدبفعمٌيبفمحٌمدبفأحمىدبفحجى
المعارؼالنٍّظاًميٌ دائرة مطبعة األكلى: الطبعة الًيند، المعتمدةي1325ة، الطبعة كىي ىػ،

لدم.

ر) ىػ(.تىيًذيبالٌتيًذيب.852العسقبلنٌي،أبكالفىضؿأحمدبفعمٌيبفمحٌمدبفأحمىدبفحجى
باعتناء:إبراىيـالزيبؽ،عادؿمرشد،مؤسسةالرسالة.

جر)العسقبلنٌي،أبكالفىضؿأحمىدبفعمٌيبفمحٌمدبفأحمد ىػ(.المىطالبالعىالية852بفحى
العزيز بفناصربفعبد سىعد تنسيؽ: محققيالكتاب، تأليؼ: الٌثماًنية. المىساًنيد كاًئد ًبزى

ـ.1998-ىػ1419السعكدية،الطبعةاألكلى:–الشثرم،دارالعاصمة،دارالغيث
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ىػ(.الٌدررالكامنىةفي852العسقبلنٌي،أبكالفضؿأحمدبفعميبفمحمدبفأحمدبفحجر)
أعياًفالمائًةالثٌامنىة.تصحيح:سالـالكرنككماأللماني.

أبكالفضؿأحمدبفعميبفمحمدبفأحمدبفحجر) إتحاؼالمىيىرة852العسقبلنٌي، ىػ(.
 الكتابي ىذا تحقيؽ:زىيربفناصرالناصر،صدرى العىشرة. أطراًؼ مٍف الميبتىكىرة ًبالفكائًد

بال المصحؼالشريؼ)بالمدينة( لطباعة فيد الممؾ مجمع بيف: خدمة-تعاكًف كمركز
ـ.1994-ىػ1415السنةكالسيرةالنبكية)بالمدينة(،الطبعةاألكلى:

( الشافعٌي ر بفحجى محٌمد بف عمٌي بف أحمىد شيىابالدٍّيف الفىضؿ أبك ىػ(.852العسقبلنٌي،
ًبيرفيتخريًجأحاديثً الر افعٌيالكىبير.اعتنىبو:أبكعاصـحسفبفعباستمخيصالحى

ـ.1995-ىػ1416مصر،دارالمشكاة،الطبعةاألكلى:–بفقطب،مؤسسةقرطبة

( ر حجى بف محمد بف عمي بف أحمد الٌديف شيىاب الفىٍضؿ أبك تىعًجيؿ852العسقبلني، ىػ(.
تحقيؽكدر األئم ةاألىربعة. ًرجاًؿ ًبزكائًد نفىعة دارالبشائر،المى الحؽ، إكراـاللإمداد اسة:

ـ.كىذهالطبعةىيالمعتمدةيلدٌمفيالتكثيؽ.1996-ق1416الطبعةاألكلى:

( حجر بف محمد بف عمي بف أحمد الٌديف شياب الفضؿ أبك تعًجيؿ852العسقبلني، ىػ(.
نفىعةًبزكائًدًرجاًؿاألئم ًةاألىربعة.الطبعةاألكلىبمطبعًة مجمسدائرًةالمعارؼالٌنظامٌيةالمى

ق(.1324الكائنةفيحيدرآبادباليند)

ق(.شرحمتفنيخبىةالًفكىرفيمصطمًحأىًؿاألىثر.852العسقبلنٌي،أحمدبفحجر)

( عمٌي بف أحمد عبد852العسقبلنٌي، تحقيؽكتعميؽ: الٌبارم. فىتح الس اًرممقدمة ىىٍدم ق(.
مد،ا ـ.2001-ق1421لطبعةاألكلى:القىادرشيبةالحى

( جر بفحى بفعمٌي أحمد الميسمـ،852العسقبلنٌي، عفسىبٍّ الميجًرـ األربعكففيرىدع ق(.
 األكلى: الطبعة الثقافية، الكتب مؤسسة السمفٌي، الحكيني كتخريج: -ق1406تحقيؽ

ـ.1986

( بفحجر بفعمٌي أحمد 852العسقبلني، تقريبالتيذيب. تحرير عٌكادق(. بشار تأليؼ:
ـ.1997-ق1417معركؼ،شعيباألرنؤكط،مؤسسةالرسالة،الطبعةاألكلى:
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( عميبفحجر بف أحمد دراسة852العسقبلنٌي، البخارم. التعميؽعمىصحيح تغميؽ ىػ(.
األكلى: الطبعة عمار، دار اإلسبلمي، المكتب القزقي، الرحمف عبد سعيد كتحقيؽ:

ـ.1985-ق1405

)العسقبل حجر بف عمي بف أحمد أصمو852نٌي، البخاريقرأ صحيًح بشرح البىارم فتح ق(.
اكتعميقنا:عبدالعزيزبفعبداللبفباز،رقـكتبوكأبكابوكأحاديثو:محمدفؤاد تصحيحن
عمىطبعو:محٌبالدٍّيفالخطيب،دارالمعرفة، عبدالباقي،قاـبإخراجوكصٌححوكأشرؼى

 لبناف.-بيركت

ر)الع جى ق(.لسافالميزاف.اعتنىبو:عبدالفتاحأبكغدة،852سقبلني،أحمىدبفعمٌيبفحى
 اعتنىبإخراجوكطباعتو:سممافعبدالفتاحأبكغدة،مكتبةالمطبكعاتاإلسبلمية.

ر) جى الًفكىر852العسقبلنٌي،أحمىدبفعميبفمحمدبفحى ق(.نزىةالن ظرفيتىكضيًحنيخبًة
أىًؿاألىثر.تحقيؽكتعميؽ:عبداللبفضيؼاللالرحيمي،الطبعةالثانية:فيمصطمحً

ـ.2008-ق1429

ق(.نزىةالنظرفيشرًحنيخبًة852العسقبلني،الحافظأحمدبفعميبفمحمد،ابفحجر)
الًفكرفيمصطمحأىؿاألثر.تحقيؽ:حمدمالدمرداش،مكتبةنزارمصطفىالباز،مكة

ـ.2001-ق1422رياض.الطبعةالثانيةال-المكرمة

 المىشيكرة الكتًب في ليسى الًفردكسمم ا مسنًد مف الغىرائبالميمتقطىة مخطكط،–العسقبلني،
ىػ(.852أحمدبفعميبفحجر)

( بفعمٌي الفىضؿأحمىد شيابالٌديفأبك حابة.852العسقبلني، فيتىمييزالص  اإلصابة ق(.
ـ.1991-ق1411مكتبةابفتيمية،

ق(.تقريبالتيذيب.قدـلو852العسقبلني،شيابالدٍّيفأحمدبفعميبفحجرالشافعي)
الثالثة: الطبعة حمب، الرشيد، دار عٌكامة، محٌمد مؤٌلفو بأصًؿ كقابمو كافية دراسةن

خراجو:دارالقمـ،دمشؽ.1991-ق1411 ـ،قامتبطباعتوكا 
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ر.حٌققوالعسقبلًنٌي،عمٌيبفأحمدب بىرفيتخريًجأحاديًثالمختىصى بىًرالخى ر.مكافقةالخى فحجى
كعٌمؽعميو:حمدمعبدالمجيدالسمفي،صبحيالسيدالسامرائي،مكتبةالرشد،الرياض،

 ـ.1998-ق1419الطبعةالثالثة:

ـ.1988العسكرم،أبكىبلؿ.كتابجميرةاألمثاؿ.دارالفكر،الطبعةالثانية:

ٌؽ)العىظً ىػ(.عىٍكفالمىعبيكدشىرحسينىفأًبيدىاكد.1329يـآىبىاًدم،أبكالط يبمحٌمدشىمسالحى
كزٌية،ضبطكتحقيؽ:عبدالٌرحمفمحمدعثماف،نشر:محٌمد الجى معشرًحالحافًظابًفقٌيـً

.ـ1968-ق1388عبدالمحسف،صاحبالمكتبةالسمفيةبالمدينةالمنكرة،الطبعةالثانية:

حق قو الكىبير. عفىاء الض  المىكٌي. حم اد بف مكسى بف عىمرك بف محم د عفر جى أبك العيقىيًمٌي.
العممية الكتب دار قمعىجي، أميف الميعًطي -كىكث قو:عبد األكلى: الطبعة -1404بيركت،

ـ.1984

ىػ(.387بىط ة)العيٍكبرم،أبكعبداللعبيداللبفمحٌمدبفمحٌمدبفحمدافالمعركؼبابف
اإلبىانةالكيبرىل.تحقيؽ:رضامعطي،كعثمافاألثيكبي،كيكسؼالكابؿ،كالكليدبفسيؼ

النصر،كحمدالتكيجرم،دارالراية،الرياض.

الحنبمي.شذىرىاتالذ ىىبفي بفمحمد بفأحمد الحٌي ابفالًعمىاد،شيىابالدٍّيفعبد العىكرٌم،
أشر ذىىىب. مىٍف كعمؽىأخباًر حققو األرنؤكط، القادر عبد أحاديثو: كخرج ؼعمىتحقيقو

 ـ.1986-ىػ1406بيركت،سنةالنشر-عميو:محمكداألرنؤكط،داربفكثير،دمشؽ

بفخميؿبفكيكمدم) 761العبلئٌي،صبلحالٌديفأبكسعيد الٌتحصيؿفيأحكاـً جامع ق(.
أحاديثىو: لوخٌرجى ـى حٌققوكقٌد الكتب،مؤسسةالمىرىاًسيؿ. عالـ السمفي، المجيد حمدمعبد

ـ.1986–ق1407ـ،الطبعةالثانية:1978-ق1398الٌنيضةالعربٌية،الطبعةاألكلى:

ىػ(.بيٍغيىةالميمتىًمسفيسيبىاًعي اتحديًث761العبلئٌي،صبلحالديفأبكسعيدخميؿبفكيكمدم)
الًؾبفأىنس:حٌققوكعٌمؽعميو: حمدمعبدالمجيدالس مًفي،عالـالكتب،بيركت،اإلماـمى

 ـ.1985-ىػ1405الطبعةاألكلى:

ارفيممالًؾاألمصار،أشرؼ749العيمرٌم،شيابالدٍّيفأحمدبفيحيى) ق(،مسالؾاألبصى
عمىتحقيؽالمكسكعة:كامؿسممافالجبكرم،دارالكتبالعممية.
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المحدٍّثيف.دارالٌنفائس،األردف،دراسةالعمرٌم،محمدعمٌيقاسـ.دراساتفي منيًجالٌنقًدعندى
-ىػ1426الرياض،الطبعةاألكلى:-كتحقيؽ:تيسيربفسعدأبكحيمد،مكتبةالرشد

 ـ.2005

 عكضالل،أبكمعاذطارؽ.تقريبعمـالحديث،الطبعةاألكلى،دارالككثر.

ًفٌيكعبلقتوبالٌتدًليس.دراسةنظرٌيةكتطبيقٌيةعمىالعكني،الشريؼحاتـبفعارؼ،الميرسىؿالخى
سًفالٌبصرم.داراليجرة،الطبعةاألكلى:  ـ.1997-ق1418مركٌياًتالحى

العاشر )اإلصدار المحٌدثيف، عند الشعرم اإلمتاع عارؼ، بف حاتـ الشريؼ العكني،
ق(.5/2/1436

الٌدىر272كي)الفاكيي،أبكعبداللمحمدبفإسحاؽبفالعباسالم ىػ(،أخبارمكةفيقديـً
ق.1414بيركت،الطبعةالثانية:–كحديثو.تحقيؽ:عبدالممؾعبداللدىيش،دارخضر

 الذيفى ًريرالٌطبرٌم جى ابًف اإلماـً الٌصًغيرلركاًة المعجـ األثرم. ـبفمحٌمدزيادة أكرى الفالكجي،
التفسي المطبكعة: المسندة فيكتبو الٌسٌنة.ركلعنيـ صريح تيذيباآلثار، التاريخ، ر،

تقديـ:عميحسفعبدالحميداألثرم.الداراألىثًرٌية،دارابفعٌفاف.

كزٌم،الطبعةاألكلى: اًمعفيالًعمىؿكالفىكىائد.دارابًفالجى ق.1431الفحؿ،ماىرياسيف.الجى

ٍنبىمٌي)الفر اء،أبكالحيسيفمحم دبفأًبييىٍعمىىالبىغداًدمٌ نىاًبمىة.حق قوكقد ـ526الحى ق(.طبقاتالحى
ق.1999-1419لوكعم ؽعميو:عبدالرحمفبفسميمافالعيثىيميف،

ميؿبفأحمىد) ق(.كتابالعىيف.تحقيؽ:ميدمالمخزكـ،175الفراًىيدم،أبكعبدالٌرحمفالخى
إبراىيـالسامرائي.

الس ممً سؤاالت الباحثيف، مف مىًمٌيفريؽ الس  سىيف الحي بف محٌمد الر حمًف بد عى أبك لمٌدارقطنٌي: ٌي
رىيسي.412) ٌيد،خالدالجي مى ق(،إشراؼ:سعدالحي

277الفسكٌم،يعقكببفسفيافبفجكىافالفىارسٌي،أبكيكسؼ) ىػ(.مىشيىخةيىعقكببفسفيافى
 العاصمة دار السريع، الل عبد بف محمد تحقيؽ: الطبعة–الفىسىًكٌم. الرياض،

ىػ.1431األكلى:
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اإلماـأحمدجمعناكدراسة.مكتبة الفكزاف،عبداللبففكزافبفصالح،مختمىؼالحديثعندى
ق.1428دارالمنياج،الطبعةاألكلى:

ىػ(.القامكسالمًحيط.مكتبتحقيؽ817الفىيركزآىبىادم،مجدالٌديفأبكطاًىرمحٌمدبفيىعقكب)
–سةالرسالة،بإشراؼ:محمدنعيـالعرقسيكسي،مؤسسةالرسالة،بيركتالتراثفيمؤس

ـ.2005-ىػ1426لبناف،الطبعةالثامنة:

فاتيح.) المى اًبيح:محٌمدبف1014القىاًرم،عميبفسمطىافمحٌمد.مٍرقىاة المىصى ىػ(شىرحًمٍشكىاة
ًطيبالتٌبًريًزٌم) -،دارالكتبالعممية،بيركتق(،تحقيؽ:جماؿعيتاني741عبداللالخى

 ـ.2001-ق1422لبناف،الطبعةاألكلى:

( المكٌي اللاألىسدٌم الٌزبىيربفبٌكاربفعبد قرىيشكأخبارىا.256القرشٌي، نىسًب ميىرة جى ىػ(.
ىػ.1381تحقيؽ:محمكدمحمدشاكر،مطبعةالمدني،

ػ(.جاًمعبىيىافالًعمـكفىٍضمو.تحقيؽ:ى463القرطبٌي،أبكعمريكسؼبفعبدالبىٌربفعاًصـ)
كًزٌم. أبياألشباؿالزىيرم،دارابفالجى

( الٌنمًرٌم البربفعاصـ بفعبد اللبفمحمد أبكعمريكسؼبفعبد ىػ(.463القرطبٌي،
حكاشيوكصٌححو:مصطفىبف التمييدًلمىافيالمكٌطأمفالمعاًنيكاألسانيد.حق قوكعٌمؽى

ال أحمد اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ عمـك كزارة البكرم، الكبير عبد محمد –عمكم،
ـ.1967-ىػ1387المغرب،

( الٌظاىًرٌم األندلسٌي ـز حى بف سىعيد بف أحمد بف عمٌي محٌمد أبك الميحٌمى456القيرطًبٌي، ىػ(.
بيركت.–ًباآلىثار.دارالفكر

األندلسيالظاىرم)القرطبٌي،أبكمحمدعميبفأحمدبفسعيدبفحى ىػ(.الفىصؿفي456ـز
القاىرة.–الًممىؿكاألىكىاءكالنٍّحؿمكتبةالخانجي

ىػ(.اإلرشادفي446القىزًكينٌي،أبكيىٍعمىىالخميؿبفعبداللبفأحمدبفإبراىيـبفالخميؿ)
الرش مكتبة إدريس، عمر سعيد محمد كتحقيؽكتخريج: دراسة الحديث. عمماء د،معرفة

 ـ.1989-ق1409الرياض،الطبعة:األكلى،
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( الحيسىيف أبك الٌرازم، زىكرياء فىارسبف بف أحمد تحقيؽ395القىٍزًكيني، اٌلمغة. قىاييس مى ىػ(.
 ـ.1979-ىػ1399كضبط:عبدالٌسبلـمحٌمدىاركف،دارالفكر،

كيففيأخبارقىٍزًكيف.القزكينٌي،عبدالكريـبفمحمدالرافعي،مفأعبلـالقرفالسادس.التد
ـ.1987-ق1408ضبطىنٌصوكحٌقؽىمتنىو:عزيزاللالعطاردم،دارالكتبالعممية،

( النيسابكرم الحجاج بف مسمـ سىيف الحي أبك الميسنىد261القشيرٌم، كىك مسمـ صحيح ق(.
 الًل رسكًؿ عف العىٍدًؿ عف العىٍدًؿ بنقًؿ الس نف مف ر الميختىصى ًحيح عمىيوص–الص  اللي ٌمى

-كسٌمـ األكلى: الطبعة الفكر، دار العطار، جميؿ صدقي أحاديثو: خر جى -ق1424.
ـ.2003

حمدمعبد أحاديثىو: كخر ج حق قو الشٍّيىاب. مسند سىبلمة. بف اللمحٌمد عبًد أبك اًعٌي، القضى
ـ.1985-ق1405المجيدالٌسمفٌي،الطبعةاألكلى:

الدٌ جماؿ )الًقفًطٌي، يكسؼ بف عمٌي الحسف أبك اة.624يف الن حى أىٍنبىاه عمى كاة الر  اٍنبىاه ق(.
دارالكتابالعربيٌ أبكالفىٍضؿإبراىيـ، الكتبالثقافية-تحقيؽ:محمد -القاىرة،مؤسسة

ـ.1986-ق1406بيركت،الطبعةاألكلى:

بفالقاضياألشرىؼ ًإخبىارالعممىاء646يكسؼ)الًقٍفًطٌي،جماؿالٌديفأبيالحسفعمٌي ق(.
ًبتىصًحيحو:محمدأميفالخانجيالكتبي،طبعبمطبعةالسعادةبجكار بأخبىاًرالحكىماء.عنيى

محافظةمصر.

عفر) ىػ(.الرسالةالميستطرفىةلبياًفمشيكًركتبالٌسٌنة1345الًكتاًنٌي،أبكعبداللمحمدبفجى
مقدماتياككضعىف يارسيا:محمدالمنتصربفمحمدالٌزمزمٌيالكتانٌي،دارالميشٌرفة.كتبى

ـ.1993-ق1414البشائراإلسبلمية،الطبعةالخامسة:

ٌيالحسًنٌيالفىاسٌي) ٍبدالحى ىػ(.ًنظىاـالحككمةالٌنبكٌية،المسٌمىالتراتيب1382الكتانٌي،محمدعى
،الطبعةالثانية.بيركت–اإلدارٌية.تحقيؽ:عبداللالخالدم،داراألرقـ

بفشاكر) محمد دار764الكيتبٌي، إحسافعباس، تحقيؽ: فياتكالٌذيؿعمييا. فىكاتالكى ىػ(.
صادر.
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( الًيندم شىاه معٌظـ بف شىاه أىنكر محٌمد سنًف1353الكىشًميرم، شىرح الش ًذم العيٍرؼ ىػ(.
العربي التراث إحياء دار شاكر، محمكد تصحيح: الطبعةبي-الترمًذٌم. لبناف، ركت،

ـ.2004-ىػ1425األكلى:

( البخارم الحسيف بف محمد بف أحمد المسٌمى398الكىبلبىاذم، البخارٌم، صحيح رجاؿ ىػ(.
فيجامعو.تحقيؽ: ليـالبخارم  أخرجى اليدايةكاإلرشادفيمعرفةأىؿالثقةكالٌسدادالذيفى

ـ.1987-ق1407طبعةاألكلى:بيركت،ال–عبداللالميثي،دارالمعرفة

ىػ(.تنزيوالش ريعة963الًكنىاني،أبكالحىسفعميبفمحمدبفعمٌيبفعبدالرحمفبفعٌراؽ)
الكىاب عميو:عبد أصكلىوكعٌمؽى المىكضكعة.حٌققوكراجعى المىرفكعةعفاألخبارالش ًنيعة

بيركت.–عبدالمطيؼ،عبداللمحمدالصديؽ،دارالكتبالعممية

( زاىد محٌمد مف1371الككثرٌم، حنيفةى أبي ترجمًة في ساقىو ما الخىطيبعمى تىأًنيب ق(.
ـ.1990-ق1410األكاذيب.

ـ.2003-ق1424البلحـ،إبراىيـبفعبدالل.مكتبةالٌرشد.الجرحكالتعديؿ.الطبعةاألكلى:

ىبةاللبفالحىسفبفم ق(.شرحأصكؿ418نصكرالطىبًرٌمالٌشاًفًعٌي)البللكىاًئٌي،أىبكالقىاسـً
بعدىـ، كالتابعيفكمف الصحابًة جماًع كا  كالسن ًة الكتاًب مف كالجماعة السن ة أىؿ اعتقاد

 الًل أكلياًء كرامات كجؿٌ–كيميو: كالتابعيف-عز  الصحابة مف أصفيىاًئو آياًت ظياري كا 
ليـكمفبعدىـمفالمتأخريف الفيفى الليعنيـأجمعيف-كالخى آياتوكأحاديثو-رضيى ،خرجى

-ق1428ككضعىفيارسىو:محٌمدعبدالس بلـشاىيف،دارالكتبالعممية،الطبعةالثانية:
ـ.2007

األكلى: الطبعة طكيؽ، دار كالتعديؿ. الجرًح بيفى الرجاؿ تراجـ كتب صالح. المحيداف،
 ق.1415

ا العزيزبفصالح. عبد كميةالمحيداف، أحمد، ـي اإلما شعبةكضعفيـ الذيفركلعنيـ لشيكًخ
أصكًؿالٌديفبالرياض،جامعةاإلماـمحمدبفسعكداإلسبلمية.
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البىًيٌيةًفيتراجـالحنفٌية.معالتعميقاتالٌسنٌيةعمة الفكائد أبكالحسناتمحمدعمٌي. المكنكٌم،
بتصحيحوكتعميؽبع عنٌي لممؤٌلؼ، البيٌية بدرالديفأبكالفكائد محمد عميو: كائًد ًضالز 

فراسالنعمانٌي.

ىػ(.الرفعكالتكميؿفيالجرًحكالتعديؿ.1304المكنكٌم،محٌمدعبدالحٌيالًيندم،أبكالحسنات)
عميو:عبدالفتاحأبكغدة،اعتنىبإخراجوكطباعتو:سمماف نصكصوكعٌمؽى حٌققوكخٌرجى

مكتبا غٌدة، الفتاحأبك الثامنةعبد الطبعة -لمطبكعاتاإلسبلمية، -ىػ1425بيركت،
ـ.2004

( أنس بف الٌزىرم،179مالؾ مصعب أبك القعنبٌي، الٌميثٌي، يحيى بركاياتو: الميكطأ. ق(.
أحاديثوكآثاره: نصكصوكخٌرجى ابفزياد،حٌققوكضبطى ابفالقاسـ، ابفبىكير، الحدثٌانٌي،

ـ.كىيالطبعة2003-ق1424،مجمكعةالفرقافالتجارية،سميـبفعيداليبللٌيالٌسمفيٌ
المعتمدةيلدٌم.

البرىىاففكرم) الديفا الديفعميبفحساـ كنزالعماؿفي975المتٌقياليندم،عبلء ىػ(.
 حياني بكرم تحقيؽ: كاألفعاؿ. األقكاؿ الطبعة-سنف الرسالة، مؤسسة السقا، صفكة

ـ.1985-ىػ1405الخامسة:

الٌديفمىٍجمى نكر لمطبىرىاًنٌي". الٌصغير كالمعجـ األكسط "المعجـ مىيف المعجى زكائًد في البىحرىيف ع
ق(.تحقيؽكدراسة:عبدالقدكسمحمدنذير،مكتبةالٌرشد،الطبعةاألكلى:807اليىيثىًمٌي)
ـ.1992-ق1413

أصحاًبالحديًثفيا لقرًفالثالًثالًيجًرٌم.مكتبةمحمكد،عىبدالمىجيد.االتجاىاتالًفقيٌيةعندى
ـ.1979-ىػ1399الخانجي،مصر،

عميومازف المدينٌي،أبكالحسفعمٌي.عمؿالحديثكمعرفةالرجاؿكالتاريخ.قرأهكدرىسىوكعٌمؽى
ق.1430بفمحمدالسرساكم،دارابفالجكزٌم،الطبعةالثانية

أبكالحسيفعميبفعبداللبفجعفرال بفالمدينٌي234ٌسعدم)المدينٌي، ق(.اإلمىاـعمٌي
كمنيجوفينقًدالٌرجاؿ.إكراـالًلإمداديالحؽ،دارالبشائراإلسبلمية.
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 القىرائفي يمييا كى اٌصة، الخى األىئم ًة ميصطىمحاتي الٌرحمف. عبًد بف الًل عبًد بف إبراىيـ المدىييش.
مقىاًصًدىـفيعبىاراتً ق.1428الجرًحكالت عًديؿالميٍكًصمةيإلىىفىيـً

ىػ(.الميٍحكىـكالميًحيطاألىعظـ.تحقيؽ:458المرًسي،أبكالحسفعمٌيبفإسماًعيؿبفًسيدىه)
ـ.2000-ىػ1421بيركت،الطبعةاألكلى:–عبدالحميدىنداكم،دارالكتبالعممية

( بفإسماعيؿبفًسيدىه أبكالحىسفعمٌي المي458المرًسي، تحقيؽ:خميؿإبراىـىػ(. خصص.
ـ.1996-ىػ1417بيركت،الطبعةاألكلى:–جفاؿ،دارإحياءالتراثالعربي

ـ.1998-ق1418مركزالشارقةلئلبداعالفكرم.دائرةالمعارؼاإلسبلمية.الطبعةاألكلى:

زىاًعي) ارثالخي بفالحى بفمعىاكية بفحم اد نيعىيـ ًزٌم، الًفتىف229المىركى كصٌححوق(. ضبطو .
الطبعة بيركت، العممية، الكتب دار الشكرم، سيد بف منصكر بف مجدم عميو: كعمؽ

ـ.1997-ق1418االكلى:

ابفحجر.الن كتالًظرىاؼعمىاألطراؼتحقيؽ:-مع-الًمزم،تيحفةاألشرىاؼبمعرفًةاألطراؼ
مدشرؼالدٍّيف،إشراؼ:زىيرالشاكيش،المكتباإلسبل مٌي،كالدارالقيمة،الطبعةعبدالص 

 ـ.1983-ق1403ـ،الطبعةالثانية:1965-ق1384األكلى:

اجييكسؼ) ج  الحى الدٍّيفأبك جماؿ حققو742المزٌم، الرجاؿ. تيذيبالكماؿفيأسماًء ق(.
بيركت،الطبعةالثانية:–كضبطىنٌصوكعم ؽعميو:بشارعكادمعركؼ،مؤسسةالرسالة

 ـ.1983-ق1403

( الحسيفبفعمٌي بف الحسفعمٌي أبك كىر.346المسعكدٌم، الجى الٌذىبكمعادف كج مري ىػ(.
ىػ.1409قـ،–تحقيؽ:أسعدداغر،داراليجرة

دًفي) ق(.تاريخ347الًمصرٌم،أبكسىعيدعبدالر حمًفبفأحمدبفييكنسبفعىبداألىعمىالص 
كتحقيؽكدر جمع ييكنسالًمصرٌم. قسـابًف الفتاح، الفتاحفتحيعبد عبد كفيرسة: اسة

-جامعةالقاىرة،دارالكتبالعممية،بيركت-التاريخكالحضارةاإلسبلمية،كميةدارالعمـك
ـ.2000-ىػ1421لبناف،الطبعةاألكلى:
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ًزٌم،أبكالفىتحناصرالٌديف) فاخكرم،ىػ(.الميٍغًربفيترتيًبالميٍعًرب.حٌققو:محمكد610الميطىرٍّ
ـ.1979-ق1399عبدالحميدمختار،مكتبةأسامةبفزيد،الطبعةاألكلى:

اًنٌي) ىػ(.التٌنًكيؿًبمىافيتأنيًب1386المعممٌي،عبدالرحمفبفيحيىبفعميبفمحمداليىمى
األلباني الديف ناصر محمد كتعميقات: تخريجات مع األىباطيؿ. ًمف زىير-الكىكثًرٌم

ـ.1986-ىػ1406بدالرزاؽحمزة،المكتباإلسبلمي،الطبعةالثانية:ع-الشاكيش

المغراكم،أبكسيؿمحم دبفعبدالرحمف.مكسكعةمكاقًؼالس مًؼفيالعقيدًةكالمىنيًجكالتربية.
المغرب.–مصر،النببلءلمكتاب،مراكش-المكتبةاإلسبلمية،القاىرة

قىمً بف الدٍّيف عبلء )مغمطىام، حابة.762يج الص  مف فييـ الميختمًؼ معرفًة إلى اإلنىابىة ق(.
القاضي، إسماعيؿ إبراىيـ عٌزتالمرسي، السيد الحرميف، بداًر التحقيًؽ قسـ اعتنىبو:

مجدمعبدالخالؽالشافعي،إشراؼمحمدعكضالمنقكش،دارالرشيد.

ر نفي)ميغمطىام،عبلءالديفبفقىًميجبفعبداللالبىٍكجى ق(.إكماؿتيذيبالكماؿفي762مالحى
أسماءالرجاؿ.تحقيؽ:أبيعبدالرحمفعادؿبفمحمد،كأبيمحمدأسامةبفإبراىيـ،

ـ.2001-ىػ1422الفاركؽالحديثة،الطبعةاألكلى:

ٌيةالمقحفي،إبراىيـأحمد.معجـالبمدافكالقبائؿاليمنٌية.دارالكممة،صنعاء،المؤسسةالجامع
ـ.2002-ق1422لمدراسات،بيركت،

( طىاًىر بف محٌمد الفىٍضؿ أبك قًدًسٌي، عدناف507المى عميو: كعٌمؽى حٌققو األىلقىاب. معرفة ق(.
ـ.2001-ق1422حٌمكدأبكزيد،مكتبةالثقافًةالدينٌية،

اتكالٌطٌبكالر قيىات.المقدسٌي،أبكعبًداللمحمدبفعبدالكاحًدضياءالٌديف.األىمراضكالكٌفار
الحكينٌي،دارابفعٌفاف،الطبعةالثانية أحاديثىو:الشيخأبكإسحاؽى -ق1420حٌققوكخٌرجى

ـ.1999

ق(.جزءاألىكىىاـفيالمىشىايخالٌنبىؿ.دراسة643المىقًدسٌي،ضياءالٌديفمحٌمدبفعبدالكىاحد)
ـ.1992-ق1413ةاألكلى:كتحقيؽ:بدرمحمدالعٌماش،دارالبخارم،الطبع
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( الٌرؤكًؼ ًبعبد المىدعك محٌمد دار1031المنىاًكٌم، ًغير. الص  اًمع الجى شىرح فىيضالقىًدير ىػ(.
ـ.1972-ق1391المعرفة،الطبعةالثانية:

( القكم عبد بف العظيـ عبد كآثاره656المينذًرٌم، أحاديًثو عمى حكـى الترغيبكالترىيب. ىػ(.
عمي آؿكعٌمؽى حسف بف مشيكر عبيدة أبك بو: اعتنى األلبانٌي، الٌديف ناصًر محٌمد و:

ق.1424سمماف،مكتبةالمعارؼ،الطبعةاألكلى:

الٌسنف صاحب الٌسجستانٌي، األىشعث بف سميماف داكد أبي سؤاالت محمد. زياد منصكر،
كالًحكـق(،مكتبةا241ق(لئلماـأحمدبفحنبؿفيجرحالركاةكتعديميـ)275) -لعمـك

ـ.1994-ق1414المدينةالمنكرة،الطبعةاألكلى:

شيكًخ تراجـً إلى كالد اًني القىاًصي إرشىاد عمي. بف صبلح نايؼبف الطيب أبك المنصكرم،
الطبعة الكياف، دار الٌسميماني، الحسف كأبك الحمٌيد، الل عبد سىعد لو: قد ـ  الطبراني.

 ـ.2006-ق1427األكلى:

الحىسفا أبي اإلماـ لشيكًخ الميغًني الد ليؿ عمي. بف الطيبنايؼبفصبلح أبك لمنصكًرم،
الكياف، دار نشر: األىدؿ، مقبكلي حسف الحميد، الل عبد بف سعد تقديـ: الد ارقطًنٌي.

ـ.2007-ىػ1428المممكةالعربيةالسعكدية،الطبعةاألكلى:

ا بدر بف حىفصعمر أبك كالًكتاب.المكًصًمٌي، الًحفًظ المٍغًنيعف الميرتىابًبنىٍقًد ن ة جي نفي. لحى
 الثانية: الطبعة العربي، الكتاب دار األثًرٌم، كيني الحي إسحاؽى أبك -ق1414تصنيؼ:

ـ.1994

ىػ(.307المىكصًمي،أبكيىعمىىأحمىدبفعمٌيبفالمثيٌنىبفيىحيىبفًعيسىبفًىبلؿالتًميًمٌي)
ـ.ت ؿآبىاد-حقيؽ:إرشادالحٌؽاألثرٌم،إدارةالعمكـاألثرٌيةالمعجى فيصى

 بعدى )تكفيى مجيكؿ محقؽكمترجـ372المؤلؼ: المىغرب. إلى المىشرؽ مف العىالـ حدكد ىػ(.
 الكتاب)عفالفارسية(:السيديكسؼاليادم،الدارالثقافيةلمنشر،القاىرة.

ق(،الفيرست،تحقيؽ:438إسحاؽالمعركؼبالكٌراؽ)الٌنديـ،أبكالفرجمحٌمدبفأبييعقكب
تجدد.-رضا
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الر حمفأحمىدبفشيعىيب) أبكعبًد بفأىبي303الٌنسائٌي، الميؤًمنيفعمٌي اًئصأميًر ق(.خىصى
الليعنو–طالب الككيت،-.تحقيؽكتخريج:أحمدميريفالبمكشي،مكتبةالمعبل-رضيى

ـ.1986-ق1406الطبعةاألكلى:

عمىأحاديثو303النسائٌي،أبكعبدالٌرحمفأحمدبفشيعيببفعمٌي) ق(.سنفالن سىاًئٌي.حكـى
عميو:محٌمدناصرالٌديفاأللبانٌي،اعتنىبو:أبكعبيدةمشيكربفحسفآؿ كآثارهكعٌمؽى

سمماف،مكتبةالمعارؼ،الطبعةاألكلى.

بف أحمىد الر حمًف عبد أبك الخدماتالن ساًئٌي، مركز تحقيؽ: كالمترككيف. عفاء الض  شيعىيب.
كاألبحاثالثقافٌية،بكرافالضناكم،كماؿالحكت،مؤسسةالكتبالثقافية،الطبعةاألكلى:

ـ.1985-ق1405

لو:عبداللبفعبدالمحسفالتركي،279النسائٌي،أحمدبفشيعىيب) ـى ق(.الس نفالكبرل.قد 
األ شعيب عميو مؤسسةأشرؼ شمبي، المنعـ عبد حسف أحاديثو: كخرجى حققو رنؤكط،
ـ.2001-ق1421الرسالة،الطبعةاألكلى:

ق(.عىمىؿاليكـكالميمة.دراسةكتحقيؽ:فاكرؽحمادة،مؤسسة303الن ساًئٌي،أحمدبفشيعىيب)
الرسالة.

لرحمفأحٌمدبفشيعىيبق(.تسميىةمشايًخأبيعبًدا303النسائٌي،أحمدبفشيعىيببفعمٌي)
اعتنىبو: مفالفكائد(. كًذكرالمدلٍّسيف)كغيرذلؾى منييـ، سىمعى اٌلذيفى الن سائٌي بفعمٌي

ق.1423،الطبعةاألكلى:-مكةالمكرمة–حاتـبفعىارؼالعىكًني،دارعالـالفكائد

لوىػ(.القىٍندفيذ537الٌنسفٌي،نجـالٌديفعمربفمحمدبفأحمد) ـى كًرعمماًءسىمٍرقىند.قٌد
ـ.1991-ق1412كاعتنىبو:نظرمحٌمدالفاريىابي،مكتبةالككثر،الطبعةاألكلى:

ٍرعىةالدٍّمشًقٌي.281النصرٌم،عبدالرحمفبفعمركبفعبداللبفصفكاف) ق(.تاريخأبيزي
 ـ1996-ق1417كضعىحكاشيو:خميؿالمنصكر،دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلى:

بفعميبفعمربفميدماألصبيانيالحنبميالنقاش) محمد أبكسعيد ىػ(،414الٌنٌقاش،
فنكفالعجائبفيأخبارالماضييفمفبنيإسرائيؿكغيرىـمفالعبادكالزاىديف،دراسة

كتحقيؽ:طارؽالطنطاكم،مكتبةالقرآف،القاىرة.
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أبيداكد.مكتبةالشؤكفالن كرستىانٌي،محمدمحٌمدمبفمحٌمدج ؿإلىسنًفاإلماـً ميؿ.المىدخى
ـ.2009-ق1429الفنٌية،الطبعةاألكلى:

ىػ(.التقًريبكالتٌيًسيرًلمعرفًةسينىفالبىشير676الٌنككٌم،أبكزكرٌياميحييالٌديفيىحيىبفشىرىؼ)
الخ عثماف محٌمد كتعميؽ: كتحقيؽ تقديـ الحًديث. أصكًؿ في الكتابالن ًذير دار شت،

ـ.1985-ىػ1405العربٌي،بيركت،الطبعةاألكلى:

ًكٌم،أبكزكرياميحييالٌديفيحيىبفشىرؼ) ىػ(.تيذيباألسمىاءكالمغات.عنيتبنشره676الن كى
المنيرية، الطباعة إدارة العمماءبمساعدة كتصحيحوكالتعميؽعميوكمقابمةأصكلو:شركة

لبناف.–بيركتدارالكتبالعممية،

ـ.1994-ق1414الن ككٌم.صحيحمسمـًبشرحالن كًكم.مؤسسةقرطبة،الطبعةاألكلى:

اج) بفالحج  سىيفمسًمـ الحي أبك القادر261الٌنيسابكًرٌم، عبد كعٌمؽعميو: حٌققو التمييز. ق(.
 الجكزم، ابف دار السعد، الرحمف اللبفعبد عبد لو: قدـ الطبعةمصطفىالمحمدم،

ق.1431الثانية:

ىػ(.المستدرؾعمىالص حيحيف.طبعةمتضمنةانتقادات405النيسابكرٌم،أبكعبداللالحاكـ)
بف الرحمفمقبؿ ألبيعبد الذىبٌي التيسكتعمييا الحاكـ أكىاـ تتبع كبذيمو الذىبٌي،

دةيلدٌم.ـ.كىذهىيالطبعةالمعتم1997-ىػ1417ىادمالكادعي،دارالحرميف،

لمذ ىًبي، "التمخيص" كبذيًمو الص حيحيف، عمى المستدرؾ اكـ. الحى الًل عبًد أبك الٌنيسابكرٌم،
إشراؼ:يكسؼعبدالٌرحمفالمرعشمي،دارالمعرفة.

ىػ(،الكينىىكاألىسمىاء،دراسةكتحقيؽ:261الن يسىابكًرٌم،ميسًمـبفالحج اجأبكالحىسفالقيشىيًرٌم)
العربيةعبد المممكة المنكرة، المدينة اإلسبلمي ة، الجامعة القشقرم، أحمد محمد الرحيـ

السعكدية،المركزالعمميإحياءالتراثاإلسبلمي.

سميماف عبدالغىف ار تحقيؽ: كالكحدىاف. المنفًردىات القيشىيرٌم. اج الحج  بف مسًمـ الٌنيسابكرىٌم،
زغمكؿ بسيكني بف السعيد البندارم، العممية الكتب دار األكلى:–، الطبعة بيركت،

ـ.1988-ق1408
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الضعفاء، كتابو تحقيؽ مع النبكية، السنة في كجيكده الٌرازٌم ٍرعىة زي أبك سعدم. الياشمي،
النبكية، المدينة البحثالعمميبالجامعةاإلسبلمية، عمادة البرذعي، كأجكبتوعمىأسئمة

المممكةالعربيةالسعكدية.

كمعميبفسمطافمحمد،أبكالحسفنكرالٌديفالميبٌلالقىاًرم)اليى ىػ(.شرحنيخًبةالًفكىر1014رى
الفتحأبكغدة،حققوكعمؽعميو:محمد الشيخعبد األىثر.قدـلو: فيمصطمحاًتأىًؿ

لبناف.–نزارتميـكىيثـنزارتميـ،داراألرقـ

كٌم،أبكإسماعيؿعبداللبفمح الكىبلـكأىًمو.قدـلوكضبطىاليىرى ـٌ ٌمدبفعمياألنصارٌم.ذى
مكتبة نصوكخر جأحاديثوكعم ؽىعميو:أبكجابرعبداللبفمحمدبفعثمافاألنصارٌم،

الغرباءاألثرية.

( المكٌي القارم عمٌي كىك1014اليىركم، المىكضكع، الحديًث معرفًة في المىصنكع ق(.
الص غرل مكتبةالمكضكعىات غدة، أبك الفتاح عبد عميو: كعم ؽ و نصكصى كراجعى حق قو ،

الطبعة اإلسبلمية، البشائر دار خراجو: كا  بطباعتو قامت حمب، اإلسبلمية، المطبكعات
 بحمب 1969-ق1389األكلى ببيركت الثانية الطبعة الطبعة1978-ق1398ـ، ـ،
 بالقاىرة ببير1984-ق1404الثالثة الرابعة الطبعة ـ، الطبعة1994-ق1414كت ـ،
ـ.1994-ق1414الخامسةببيركت

ًكم،عمٌيبفأىبيبىٍكربفعمٌي،أبكالحىسف) يىارىات.مكتبة611اليىرى ىػ(.اإلشىاراتإلىمعرفًةالزٍّ
ىػ1423الثقافةالدينية،القاىرة،الطبعة:األكلى،

الةالٌراًغبالميتمنٌ كالميمًة"اليبللي،أبكأسامةسميـبفعيدعيجى يفيتخريجكتاًب"عمؿاليكـً
بيركت كىالتىكزيع، كىالنشر لمٌطبىاعة حـز ابف دار الٌسٌنٌي. األكلى:–البًف الطبعة لبناف،

ـ.2001-ىػ1422

ًبمفًظمىشيكرفيكتاًب"الجرًحكالتعديؿ"البًفأبي اليميؿ،عبدالعزيزبفعبدالل،مٍفكصؼى
حمدبفسعكد.حاتـ.جامعةاإلماـم

( بفحاـز الن اًسخ584اليىمذىاًنٌي،أبكبكرمحٌمدبفمكسىبفعثمافى ىػ(.االعًتبىارفيبىياًف
ىػ.1359حيدرآباد،الدكف،الطبعةالثانية:-كالمنسيكخ.دائرةالمعارؼالعثمانية
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يوالد يم كى يوبفشىٍيرىدىاربفًشٍيرى كى ىػ(،تحقيؽ:509مٌيالممقب"إٍلًكيىا")اليىمذىاني،أبكشجاعًشٍيرى
بيركت-السعيدبفبسيكنيزغمكؿ،الًفردكسًبمىأثيكرالًخطىاب.دارالكتبالعممية

( أبيبكر عميبف الديف نكر حق قو807الييثمٌي، ابفحباف. إلىزكائد الظمأف مكارد ق(.
نصكصو:حسيفسميـأسدالٌدارانٌي،عبدهعميالككشؾ، دارالثقافةالعربية،الطبعةكخٌرجى

ـ.1990-ق1411األكلى

منبىعالفىكائد.بتحريرالحافظيف807اليىيثىًمٌي،نكرالديفعميبفأبيبكر) كاًئدكى ىػ(.مىجمىعالز 
بيركت.–الجميميف:الًعرىاقي،كابفحىجر،دارالكتابالعربي

نكرالدٍّيفعميبفأبيبكر) كىش807الييثمٌي، البىٌزارعمىىػ(. مسنىد كائد ؼاألىستىارعفزى
الكتًبالٌسٌتة.تحقيؽ:حبيبالرحمفاألعظمي،مؤسسةالرسالة،بيركت،الطبعةاألكلى:

ـ.1979-ىػ1399

( ىىاًدم بف مقبؿ الٌرحمف عبد أبك دار1422الكادعٌي، الٌصحة. ظاىرىا أحاديثمعٌمة ق(.
.ـ2000-ق1421اآلثار،الطبعةالثانية:

( ىىاًدم بف ميٍقبؿي الٌرحمف عبد أبك مكتبة1422الكادعٌي، المستدرؾ. في الحاكـ رجاؿ ىػ(.
ـ.2004-ىػ1425صنعاءاألثرية،الطبعةالثانية:

المعركؼًببحشىؿ) بفسىيؿالٌرٌزاز، أٍسمىـ ككركيس292الكاسطٌي، تحقيؽ: تاريخكاسط. ق(.
كالًحكـ،عالـ ـ.1986-ق1406الكتب،الطبعةاألكلى:عٌكاد،مكتبةالعمكـً

ار.الجامعةاألردنٌية 2011األردف،–الكريكات،عبدالكريـ.الكىٍىـفيركاياًتمختمًفياألىمصى
ـ.2012-

ىػ(.مرآةالًجنىافكعبرة768اليافعٌي،أبكمحم دعبداللبفأسعدبفعمٌيبفسميمافالمىكٌي)
ييعت مىا معرفًة في داراليىقظاف المنصكر، خميؿ حكاشيو: كضعى الٌزماف. حكادًث ًمف بر

ـ.1997-ىػ1417لبناف،الطبعةاألكلى:–الكتبالعممية،بيركت

أبكالفىضؿ) ًعيىاضبفمكسىبفًعيىاضالس بًتي، ىػ(.مشىارؽاألىنكىارعمى544اليحصبٌي،
احاآلىثىار.المكتبةالعتيقة،كدارالتراث.  ًصحى
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 ج اإللكترونّية:البرام

برنامجالجامعلمحديًثالنبكٌمالشريؼ.

 مواقع اإلنترنت:

 ممتقىأىؿالحديث.

شبكةاألليككىة.
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة رقـ اآلية السورة اآلية

137141البقرة چ گ  گچ 

143101 البقرة چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 

183632 البقرة چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ چ 

184356البقرة چ ... ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ      ڇ  ڍ  چ

28233البقرة چحئىئ  یی  ی  ی  جئ    ىئىئ  ېئچ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ 

چہ   ھ  ھ  ھ  
7565آؿعمراف

ج194-193آؿعمراف   چ ...ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  چ

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

 چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ
115101النساء

90567المائدة  چٻ  ٻ       پ  چ 

90570المائدة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  چ 

32544األنعاـ  چہ  ہ     ھ  چ 

9035اـاألنع چۆئ             ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئچ

ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ

چ  ڤ  ڤ
148160األنعاـ
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 الصفحة رقـ اآلية السورة اآلية

10049التكبة چپ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ

 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑڑ  
120258 التكبة

120509التكبة  چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ 

12226 التكبة  چى  ائ   ائەئ    ې  ى           چ

214 يكسؼچائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  چ

109544يكسؼ  چھ  ھ  ے  چ 

43121الن حؿچڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ        ٺ  ٺ    چ 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   چ

﮶ ﮷  ﮸     چ﮳ ﮴          ﮵ 
11661اإلسراء

83511مريـ  چڎ  ڈ  ڈ  ژ      ڎ چ

2489األنبياء  چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    چ

236-1المؤمنكف  چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

1036المؤمنكف  چژ  ژ  ڑ  چ 

44544القصص  چٱ  ٻ    ٻ     ٻ  چ 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ

 چٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ٺ  ٺ
2332سبأ
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31-1فاطرچ   ...ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

1149الشكرل  چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  چ 

1931محمد چيب جت حت خت مت ىتچ

18544ؽ  چہ   ہ  ہ  چ 

95543الكاقعة چے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  چ 

3653الحديدچۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی یچ

1049الحشر  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ 

1542المسد  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ 

1282الكافركف چٱ  ٻ  ٻ     چ

1282اإلخبلص چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
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 ثانًيا: فيرس األحاديث النَّبويَّة

 الصفحة الراوي األعمى فيرس األحاديث النبوية ـ.

239ابفًسيريف "بًباالشٌامعشرىيىقكااللىات "  .1

632 يٌمًمىالس يسقىبفةىمىصٍعً "؟"ؾاسميما":فقاؿى،-ـكسم عميوالليىصم -بي النٌىتىأى"  .2

645األنصارمٌقتادةىكأب "المسجدىيبنًنىكنحفي-ـىسم كىعميوالليىصم -اللًرسكؿيأتى"  .3

4.  
" الن بي  مى–أيًتيى كسىمـصى عمىيو بًف-الم وي عيتبىةى بف بسمىيمافى

 "أىًبيكٌقاص
مدبفًإسماًعيؿبفسىعد ميحى

بفأىبيكٌقاص
74

571ؿائًكىبفركٍبىمفٍرجؿ "فىسىأىلىويأىٍشيىاءىلىويفىذىكىرى-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-بيٌالنٌأتيتي"  .5

6.  
ابفيلواؿيقيييسقىمفرجؿه"-ـكسم عميوالليىصم -بي النٌأتيتي"

 ؽفًتىنٍالمي
622

الًل  .7 رسكؿى 563معاكيةيبفجاًىمىةالس مميٌ أستأًذنيو"-صمىالليعميوكسم ـ–"أتيتي

فيالقدًرلشراًرىذهاألٌمة  .8 كبلـو 332أبكىيريرة"آخري

304أنىس"أىصابعىويفىميىمعىؽأىكؿىًإذا"  .9

395ميعىاذ"افتمىبالكًالحكائجًإنجاحًعمىكااستعيني"  .10

الًلنًأضافى"  .11 126الًغفىارمًٌطٍيفىة"صٌمىالليعميوكسم ـ-يرسكؿي

عبدالٌرحمفبفأبيالٌزناد،"اقطعكاعٌنيلسىانىو"  .12
557عبداللبفأبيبكربفحـز

بالش اـ  .13 يىككنكفى 34عمٌيبفأبيطاًلب""األىبداؿي

286رة،جابرأبكىري".ةعىدٍخىربيالحى"  .14

393عيمىيربفكىىب"دالًكىالخاؿي"  .15

565 عمر"ايىتحريمينزؿىالخمرى"  .16
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 الصفحة الراوي األعمى فيرس األحاديث النبوية ـ.

210بيعادةبفالر كىسى"يياكاصًفينىمعقكدهالخيؿي"  .17

فقراًءأم تي"الد   .18 ـي غن 236ابفعمر"جاجي

535 ريرةىيكأب "بالر غضبىىءطفًتيالصدقةي"  .19

بلةنيكر"  .20 72 نسأى "الص 

ن ة"  .21 ـيجي 71أنس "الٌصيا

22.  
كمحم دًكجٍرىىد،عٌباسابف "عىٍكرىةهالفىًخذي"

ٍحشبف جى
584

اءمىاقىضىت"  .23 453سىعيدبفالميسىٌيب "القضى

لئًليمىاف"  .24 ميجاًنبه 479أبكبكرالٌصديؽ"الكذبي

472،عائشةبىٍكركأىبً""الكالءيًلمىفأىٍعتىؽ  .25

ا  .26 399األىشىجٌبفبيكىير بيكتيـ"لًزميكابدروأىؿًمفٍرجاالنإف "أمى

لكـمفالًخفى  .27 اإن وسيكثري 462عبًدالًلبفالميغىفىؿالميزًنيٌ "اؼ"أم 

28.  
ـىعميوًالم ويصم ى-الم وًسيكؿًرإلىجاءىأعراًبيًّاأف " ثىاًئرى-كسٌم

 "الر أسً
الم وًعيبىيدًبفًطىٍمحة

 
632

 632ىريرىةىأبك "عىمؿوعمىىديل ًنيالم و،رسكؿىيا:قاؿىاأعراًبيًّأف "  .29

ا  .30 كتعالىىخمؽىيكمن الم وىتبارؾى 61اسابفعىب ""ًإف 

ا  .31 كتعالىىخمؽىيكمن الم وىتبارؾى 61اسابفعىب ""ًإف 

عٍبدمبحبيبىتىيو"  .32 إذاابتميتي اللىقاؿى 307نسأ"إف 

ـىالمي"إف   .33 ٍيح"ـسمًأخكالميسم اًرًثبًفشيرى 350الحى
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 الصفحة الراوي األعمى فيرس األحاديث النبوية ـ.

34.  " اليظيركفى المشركيفى 334ميعاكية"إف 

لكـتىبىع"  .35 الن اسى درمٌ"إف  29أبكسعيدالخي

36.  " مٌ-أىٌفالن بي  مىالم ويعمىيوكسى أىتاهيحد ثى-ـصى جبريؿى 339ىيرىيرىةكأب"يـ؛أىف 

608يؾتًعىبفًاللًعبد"كأىصحابويىكبعثىويحيفى-كسم ـعميوًالليصم ى-ي الٌنبًأف "  .37

592مٌرًدٍالخييدعًسىأبك"قاؿـىعًطىاإذىكافى-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ-النبي أفٌ"  .38

م ـىعميوًالليصم ى-الن ًبي أف "  .39 ٍدًرمٍّسىًعيدكأبو"طىعىاممفٍفىرىغىًإذاكافى-كسى 593الخي

كى"  .40 م ـى صم ىالم ويعميًوكسى الن بي  يىقرأيفيالمىغربًأىف  282ابًفعيمرى"افى

م ى-ي الن بأىف "  .41 ٍحش"مىرمعٍعمىمر -كسم ـىيومعالليصى 590محم دبفجى

تىكبة  .42 ـى الن دى 67بفمىسعكدعبدالًل""إف 

43.  
 عثمافى مصحؼى إلىيو أخرجٍت عثمافى امرأةى اللي-"إف  رضيى

"-عنو
141عىٍمرىةىبنتعبًدالٌرحمفً

اًىمةى،أىف "  .44 اءىجى م ى-الن ًبيًٍّإلىىجى س عميوالليصى :فىقاؿ،-ـمكى
اًىمةىبفمعاًكيةى"اللًرىسكؿىايى 554مىميٍّالس جى

رجبلنأف "  .45 531عمرىابفًفقاؿ"-صمىاللعميوكسم ـ–أتىىالنبي 

46.  " رىأىف  ًلمن ًبيٍّ قىاؿى ٌمىالٌمويعميًوكسم ـى-جيبلن 631أىي كبىكأىب"أخبرًنيًبعمىؿو":-صى

47.  
فياإلينىدٍيعيىلـٍ-ـكسم عميوالليصمى-اللًرسكؿىإف "

"اإلمارةً
541عميٌ

48.  
يكـىالحجامىةًعفنىيىى-كسم ـعميوالليصٌمى-اللًرسكؿىأف "

السبت"
اللًكعبديعمىر،بفاللًعبدي

العىاٌص،بفعىمركبف
كغيرىما

367

221عبدالًلبفعمرًحٍكمىةن"الشٍٍّعرًًمفى"ًإف   .49
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 الصفحة الراوي األعمى فيرس األحاديث النبوية ـ.

624كرمٌاليشٍالم وًعبدً"المسجدىخمتيدىفى،إلىالككفةًتيانطمق"  .50

ميت بعنا"إن ماأخ  .51 اميطىاعناكىكلن عمىأم تيشحن 128عىٍمركبفسيفيىافالٌسمىًميٌ "اؼي

درمٌ ""إن وسىيأًتيكيـأيناسه  .52 29أبكسعيدالخي

الميًؿإلىالمىسىاجد  .53 فيظيمىـً 142أنس""بىشًٍّرالمىش اًئيفى

سنيفى  .54 فىتًحالمدينًةست  ًةكبيفى المىمحمى 70بفبيسرعبداللً""بيفى

414ابفعمر "ـكيقبمىفكافىم مًروفىنىاثبلثةيمىبينى"  .55

معالٌنبٌي"  .56 السه جى 445ىيريرةكأبً"-صٌمىالليعميوكسم ـى-بينىماًجٍبًريؿي

461ابفعمر""تىفىك ركافيآالًءالم وً  .57

563مركابفع"-ـكسم عميوالليصمى-النبىٍّإلىرجؿهجاءى"  .58

مفأىؿالباديًة"  .59 632أنس"جاءىرجؿه

ٍرىىداللًرىسيكؿيناعندىجمسى"  .60 578جى

61.  " الًل رسكًؿ مف سمعتىوي أن ؾى بىمغىًني عميو-حديثه اللي صمى
"-كسم ـ

اًبر 31بفعبداللجى

حى"  .62 الٌنًبي  ٍففىًخًذهً-ـىيوكسمٌعمىىالليصمٌ-سىرى 591أنس"عى

346يٌنًزىالميةمىصٍعًبفرشٍبً "يـنٍمًاأنىكىينٌمًةياعىزىخي"  .63

533ابفعمر"ؤمفلمميةًفرىالص ابيضىخً"  .64

566مرىعيابف"-ـم كسىيوعمىالليىصم -اللًرسكؿًرًًمنبىىعمىريمىعيبىطىخى"  .65

622مٌرًكيشٍاليىاللًعبد"اىىمسجدييىنًبيماأكؿىةًكفىالكيمسجدىخمتيدى"  .66

الًل  .67 م ىالليعميًوكسم ـى-"رأىلرسكؿى المطىابخ-صى مفى "خرجى 79كىيسىاف 
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 الصفحة الراوي األعمى فيرس األحاديث النبوية ـ.

68.   الٌنبي  77كىيسىاف"-صٌمىالليعميوكسم ـ-"رأيتي

69.  " ٌبة-صٌمىالليعمىيوكسٌمـ-ركلعفالٌنبٌي ىككحى أتىاه أٌنو
بنىاءن" ابنىاخالد،كىكييعاًلجي

الًسىكى 130داءبفخى

70.  
-بيٌالنٌةًيىمٍحًفع،يٌيمًالتمًةالىىىيبأبفندىىًاليخىسألتي"

"-ـكسمٌيوعمىالليىصمٌ
539يٌعمبفسفالحى

565يرشًبىبفافىعمىالن فٍمًريمٍالخى":يقكؿ-ـىكسم يوعمىالليىصمٌ-بي النٌسمعتي"  .71

الًل  .72 رسكؿى "-ميوكسٌمـصمىاللع–"سمعتي 632أبكأمامىةىيىخطيبي

سبعكف"  .73 مفأىًؿبدرو 398عبًدالرحمًفبًفأبيليمى"شيدىصفيفى

391ؿدىبفبىثًارًالحى"-ـيوكسم عمىىالليصمٌ-بي الن شيدتي"  .74

كفاةىرسكًؿالًل  .75 468قىٍعقىاعبفعىٍمرك"-صم ىالليعمىيوكسم ـى-"شًيدتي

دالقيامةًيكـىافرًالكىسيرٍضً"  .76 أيحي 340أبكىريرة "مثؿي

البخيًؿدىاء""  .77 ـي 424 ابفعمرطعا

416زيدبفثابت"لمش اـ"طيكبى  .78

535ابفعمرى"الخيؿى-عميوكسمـصمىاللي-اللًرسكؿيعرضى"  .79

رىىد"ؾخذىفىطٍّغى"  .80 578جى

اللقاؿى"  .81 590عميٌ"ؾىذىخًزفىبرً"التي:-سم ـكىًوصم ىالليعمي-ليرسكؿي

82.   النبي  76عائشةييصمٍّيكىيكقاعده"-صم ىالليعمىيوكسم ـى-"كافى

م ـكعميوًالليصم ى-الم وًرىسكؿيكافى"  .83 ذي-سى ٍرببفشيعىيبً"يىتىعىك  637حى

ذيفىاك"  .84 مىًميٍّقىٍيسبفًمىةىًعصٍ"المشًرؽًًفتنىةًًمفًباللًيتعىك  634الس 

يتعكذيفيصبلًتوًمفًفتنًةالمىغرب"  .85 636أزىربفقيس"كافى
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 الصفحة الراوي األعمى فيرس األحاديث النبوية ـ.

633ًعصمىةبفقىيسًرب"غٍالمىةًنىتٍفًمفذيتعكٌيىكافى"  .86

239ابفسيريف"يفهدًاألحاديثيذهىىماإن قاؿيييكافى"  .87

عفاإًلسنادفمم اكقعى  .88 121ابفسيريف"تالفتنةي"كىانكااليسألكفى

أسعديالن اًس"  .89 الس اعىةيحٌتىيككفى سمىمة "التىقيكـي 137أـٌ

ا  .90 ؤكسيكيمى زىٍتري اتىيىز  زًؽمى تىٍيأىسىاًمفالرٍّ اًلد""الى 130سىكىاءبفخى

229ابفعٌباس"العٍصرًصبلةًبعدىصبلةىال"  .91

اعة"  .92 293أيمىامىةأبك"القطعىفيزمًفالمجى

546أبكىريرة"ةىالجن انىالزٍّكلديؿيدخييىال"  .93

حٌتىيىخمؽى  .94 العىبدييىسأؿي 470مىسعكدبفعىٍمرككجيو""اليزاؿي

الليتعالىىفيحاجًةالعىبدً  .95 73 أىنس""اليزاؿي

334ميعاكية"كفريفىظٍيىالميسًممكفىزاؿييىال"  .96

ـه  .97 كى حى اثنيفكىكغضباف""اليقضيف  205أبكبىٍكرة بيفى

442 ابفعمرى""ليعنىتالقدًرٌيةيكالمرًجئةي  .98

عبىادهريك ع  .99 ٌد""لىكالى 341مىالؾبفعبيدةىالٌدئميٌجى

فيسبيًؿاللفتمس ويالن ار"  .100 تاقدمىاعبدو ٍبر"مااغبر  259عبًدالر حمًفبفجى

101.  
م قىٍبرمكى ابىيفى كضةه""مى ابفعمر،أبكىيرىيرة،أىبكنبىرمرى

درٌم، الًلبفعبدسىًعيدالخي
يدالماًزنيٌزى

522

296شةىائًعى"اقطرنعٍشً-ـىيوكسم عمىىالليصمٌ-ؿاللًرسكياقاؿى"مى  .102

ا"  .103 يرىةًبًو"ييٍؤتىىًإالعىٍشرىةوأميرًًمفمى 283أبكىيرى
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 الصفحة الراوي األعمى فيرس األحاديث النبوية ـ.

يىس  .104 الٌرجيؿي ايزاؿي ةً"مى القيىامى يكـى ٌتىيأتيى حى الٌناسى 471ابًفعمرى"أؿي

الى  .105 أم تيمثىؿي 236أنس"مطرً"مىثىؿي

620ةىامىث جىعببفًالص "بكاءًباألى-ـكسم عميوالليصمى-ي بالن يبمر "  .106

107.  
اللً رسكؿي م ى-"مر  هخذيكفىرجؿوعمى-سم ـىكعميوالليصى

"ارجةهخى
590اسعبٌبفًاللًعبد

درمً"-صم ىالليعميوكسم ـ-"مرحبنابكصيًةرسكًؿالًل  .108 27أبكسعيدالخي

بفعىس اؿ؟""مرحبنامىاجاءىًبؾ  .109 30صفكافي

110.  
 سعده عنو–"مرضى اللي الل-رضيى رسكًؿ معى صٌمى–كىك
"الليعميوكسٌمـ

محٌمدبفسىعدبفأبي
64 كٌقاص

الل  .111 افىأىتاًنيرسكؿي مرضن 63 بفأبيكق اص سىٍعد""مىرضتي

469ابفعٌباس""ميعٌممكاًصبيىاًنكيـأشرىاريكيـ  .112

283مىعًقؿبفيىسىار "بالن صيحةًييًحٍطيىافمـٍرىعي ةنمىفاٍستيٍرعيى"  .113

مى"يبًويصيبتىميكٍرذٍميىفىيبةوصًميبًيبىصًأيفٍمى"  .114 602 ًحيٌساًبطالجي

اهًفيسبيًؿاللً  .115 ٍفاغبر ٍتقىدمى عبديالرحمًفبفعائشة،""مى
ٍبر جى

509

الٌطيفى"  .116 ٍفأكؿى 443ابفعٌباس"مى

428ةىيرىرىىيكأب"وتىكلحيىورأسىحىسر مفٍ"  .117

ا"  .118 فيوعممن طريقنايطمبي 29أبكالد ٍردىاء"مىٍفسمؾى

525اسعب ابف"ساعةنةىمكٌحرٍّفيرىبىصىفٍمى"  .119

تىيا"  .120 فىرىشٍتلوالمبلئكةيأجنحى مىاطمبتى مثؿى بفعس اؿالميرادمٌ"مىٍفغىدايطمبي 30صفكافى
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 الصفحة الراوي األعمى فيرس األحاديث النبوية ـ.

افىط رمىف"  .121 525اسعب ابفه"أىجرًًمثؿيفمويصائمن

122.  " قتيبلن نديب"مىفقتؿى 364سىمرىةبفجي

كبلًمًوالًإلىوى  .123 آًخري بىؿ"ًإالالم وي"مىٍفكافى 42معاذبفجى

حبيبىة"أضىميتكىفىوجىرٍفىمس مفٍ"  .124 252أـٌ

125.  
سعديبفالٌرًبيع ٍفيىنظٍرمىافعؿى الًلبفعبًدالٌرحمًفبفعبد؟""مى

عىةى ٍعصى أىبيصى
514

ا  .126 قائمن الرجؿي 376أنىس""نىيىىأٍفيشربى

الًل"  .127 443محٌمد"عٍفأكًؿالٌطيف-كسٌمـصٌمىالليعميو–نىيىرسكؿي

618 يٌنًشىالخيةىبىمىعٍثىكأب"ساءًالن قتؿًعف-صٌمىالليعميوكسٌمـ–اللًرسكؿييىنى"  .128

الم ًو"  .129 530عميٌ "-صم ىالليعميوكسم ـى-نىيىىرسكؿي

508يؾتًعىبفًاللًعبد"افبيىكالصٌساءًالنٌقتؿًعفىنيى"  .130

-كسمـعميوالليصمى-اللًرسكؿًكأصحابيالفتنةي"ىاجتٍ  .131
"عشرةي 399 سيريفبفمحٌمدآالؼو

132.  
ذاأنكحى ركبفمٍبفعىعبداللً"هكـعبدىأحدي"كا 

اٌصالعى
561

211عًميٌ"ةىسمىالنٌكبرأىةىبٌالحىمؽىذمفىكالٌ"  .133

134.   النبي  فرضى كسمـ–"كقد عميو اللي فيماالعيشرى-صمى
" أخرجًتاألرضي

576حىرببفعبيًدالل

 608إسحاؽابفي"ةريظىقيبنيكأمريندؽ،الخىشأفيىانقضىاكلم "  .135

المدينةً  .136 مفى 29أبكالد ٍردىاء""يىاأبىاالد رداًءجئتيؾى
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 الصفحة الراوي األعمى فيرس األحاديث النبوية ـ.

298األشعىًرمٌىكسىميكأب"اارنمىمزٍيتىكتًدأيكسىلقىامياأبىيى"  .137

ٌمى-الم ورسكؿىيا"  .138 ـىعميوالليصى ٌنةًأىًفي:-كسٌم 606ساًبطبفالر حمفًعىبد"خيؿهالجى

الليالًعبادى"  .139 31عبدالًلبفأينيساألنصارمٌ"يىحشيري

عديكلو"  .140 مىؼو خى ًمٍفكؿٍّ ـى ىذاالًعم العيٍذًرمٌ "يىحًمؿي ـى 131إبراىي
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 (1)ـ ليـثالثًا: فيرس األعالـ الُمَترجَ 
 

 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

408أبىافبفأًبيعىي اش  .1

348أىبافبفرىاًشد  .2

ـيبفأبييىحيى  .3 480إبراىي

ـيبفأحمدىبفيىعيشاليىمىذىاًنيٌ  .4 148إبراىي

مٍّع  .5 ـيبفإسماعيؿبفميجى 618إبراىي

الدبفأبياليىمافالكمبٌي،أبكثكر  .6 ـيبفخى 52إبراىي

ثىيـإ  .7 ـيبفخي 342براىي

ـى  .8 سىعدبفإبراىي ـيبفي 618إبراىي

ـىبفعبًدالٌرحمفالعيٍذًرمٌ  .9 132إبراىي

،أبكشىيبة  .10 عيٍثمىافى ـيٍبفي 397إبراىي

316إبراىيـبفعطاءبفأبيمىيمكنة  .11

315إبراىيـبفعيقبة  .12

441إبراىيـبفعيك اشىةبفًمٍحصفالعيك اًشيٌ  .13

                                                           

في(1 كافى إٍف ، كتعديبلن ا فييـجرحن ـى كتيكٌم البحًث، فيىذا الذيفتيرجمكا الٌركاًة الفيرًسكؿ  كأجعؿفيىذا )
أكتج أبيحاتـتعديبلن تكٌمـفييـابفي ا،أكغيرىـ.الٌركاًةمكضعىالدراسًةأمالذيفى ريحن
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

267برىاىيـبفمىاًلؾالبىز ازإ  .14

كؽالبىٍصًرمٌ  .15 195إبراىيـبفمىرزي

130إبراىيـبفمىٍسمىمىةىالقىٍعنىًبيٌ  .16

اؽ  .17 52إبراىيـبفىىاًنئالن يسابكرٌمأبكإسحى

369إبرىاىيـبفيىزيدبفعىٍمرك  .18

284أحمىدبفالفىرىًجأبيكعيٍتبىةىالًحمًصيٌ  .19

281اليىاًميٌأحمىدبفبيدىيؿ  .20

مىيدأبكطىالب  .21 139أحمديبفحي

414أحمديبفسىعيداليىٍمدىاًنٌيالًمٍصًرمٌ  .22

بًدالمىًمؾ  .23 مىيمىافبفعى 284أحمىدبفسي

اًلحالًمصًرٌم  .24 412أحمىدبفصى

الس ك اؽ  .25 اًلحالمىكٍّيٍّ 535أحمىدبفصى

137أحمديبفعىاًصـبفعبًدالمىجيدً  .26

428دبفعىبًدالجب اًرالعيطىاًرًدمٌأحمى  .27

566أحمىدبفعىبًدالًلبفأي كب  .28

634أحمىدبفعبًدالًلبفًزيىاد  .29

ٍبًدالكىاًحًدبفسيميمىاف  .30 284أحمىدبفعى
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

634أحمىدبفعبًدالكىى اببفنىٍجدىة  .31

مىؼالقاضي  .32 205أىحمىدبفكىامؿبفخى

م د  .33 الًمصًرمٌأحمىدبفميحى اجبفًرٍشًديفى ج  412بفالحى

290أحمىدبفمحم دبفأٌيكبالكىاًسًطيٌ  .34

56أحمىدبفمحم دبفسىعيدأىبيكالعب اسالككًفٌي:ابفعيٍقدىة  .35

محم دبفسىعيدبفأىبىاف  .36 264أحمديبفي

213أحمىدبفمحم دبفسىي ارالًحٍمًصيٌ  .37

محم دب  .38  279فعيثمىافالدٍّمىٍشًقيٌأحمديبفي

ر اح  .39  45أحمدبفمحٌمدبفًعيسىبفالجى

 105أحمديبفمحٌمدبفغىالبغبلـالخميؿً  .40

محم دبفيىًزيدبفميسًمـ  .41 265أحمىديبفي

اًدمٌ  .42 منصكًربفسىي ارالبىغدىاًدٌمالر مى 185أحمديبفي

ًدينيٌ  .43 522أحمىدبفيىحيىبفالميٍنًذرالمى

الترًمًذمٌ  .44 141أحمديبفييكسؼى

بٍّيٌ  .45 بفالميسىي ًبالض  291أحمىدبفييكنيسى

643أرطىأةيبفالمينًذر  .46

ًنيٌ  .47 ليداليىٍكزى 632أٍزىىربفرىاًشدأبكالكى
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

رىاًزمٌ  .48 642أىزىىربفسىًعيدالحى

رىاًزمٌ  .49 642أزىىربفعىبًدالًلالحى

رىاًزمٌأىٍزىىربفعىبًدا  .50 مىٍيعالحى 642لًلبفجي

638أزىىربفقىيس  .51

اؽيبفشىاًكر  .52  328إسحى

637إسحاؽيبفيىحيىىالكىعًبيٌ  .53

423أىسىدبفميكسىالمصًرٌم،أسًدالٌسٌنة  .54

بفأىبيإدًريس  .55 598ًإسماعيؿي

يدالقىاًضي  .56 م ادبفزى اؽىبفحى اًعيؿبفًإسحى 199ًإسمى

بف  .57 ـىإسمىاعيؿي بفإبراىي كـً 150الحى

314إسماعيؿبفحفصبفعمر  .58

ًبيدىةىالسمميٌ  .59 593إسماعيؿبفًريىاحبفعى

مىيـ  .60 بفعىي اشبفسي اًعيؿي 635إسمى

75إسماعيؿبفمحم دبفسىعد  .61

اًعيؿبفمحم دبفييكسيؼ  .62 444إسمى

نيٌ  .63 بفيىحيىىالميزى 51إسماعيؿي

سيًفاألىصبىيىاًنيٌأىًسيدبفعىاًصـ،  .64 228أبكالحي
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

385أٍشعىثبفسىك ار،األىٍثرىـ  .65

د اًنيٌ  .66 ابرالحي 303أشعىثبفعبًدالًلبفجى

ٍبدالمىًمؾ  .67 519أىٍشعىثبفعى

امىةبفالطًٍّرم اح  .68 164أمىافبفالٌصمصى

ٍكالني أ  .69  609نىسبفالس مىـ،أىبيكعيقىٍيؿالخى

بفمي  .70 147ٍنًقذالبىصًرمٌأي كبي

اًرًثالحافي  .71 229ًبٍشربفالحى

ًنيٌ  .72 346ًبٍشربفًعٍصمىةالميزى

اًئدبفكىٍعبالًحٍمًصيٌ  .73 ليًدبفصى 300بقي ةيبفالكى

375بىٍكربفبىٌكار  .74

315بىكربفمحٌمدالعابد  .75

ب افالغزمٌ  .76 380بىٍكربفيىحيىىبفزى

513يًٌببلؿبفيىحيىالعىٍبسً  .77

بفعٌدم  .78 143ثابتبفسيفيافى

د اًنيٌ  .79 اًبرالحي 303جى

ٍبًدالًلبفًرئىاب  .80 ابربفعى 459جى

مىًميٌ  .81 اًىمىةبفالعىب اًسبفًمٍردىاسالس  554جى
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

ًبٍيرىة  .82 ًبٍيرىةبفأىبيمحميكدبفجى 136جى

ًميحالبىٍيرىاًنيٌ  .83 327الجٌراحبفمى

يمً  .84 كى ٍرىىدبفخي 577داألىسمىًميٌجى

ٍرىىدبفًرزىاحاألىٍسمىًميٌ  .85  577جى

طىيئىة  .86 ؿبفأىٍكسبفمىالؾ،الحي ٍركى 92جى

سفً  .87 عفربفمحٌمدبفالحى 132جى

الد كًرمٌ  .88 ـو ميٍكرى بفي ٍعفىري 268جى

ٍمدبفأٌيكب  .89 448الجى

نىادىةاألىٍزًدمٌ  .90 125جي

اًميٌ  .91 ـبفعبًدالًلاليمى ٍيضى 523جى

ٍيـالبىمىًكمٌ  .92 388جى

ٍيـبفميًطيع  .93 388جى

375الحارًثبفبدىؿالن صًرمٌ  .94

كىمىدىة  .95 بفي ارثي 63الحى

اجبفأىٍرطىأة،أبكأىٍرطىأةالٌنخًعيٌ  .96 375حج 

اجبفمحٌمدالًمٌصيًصٌياألىعكىر  .97 ج  555حى

الش اًعر  .98 اجبفييكسؼى 183حج 
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

اجبفييكسؼبفالحى  .99 بفأبيعيقىيؿالث قًفيحج  184كـً

ـيبفعثمىافى  .100 رىا 438حى

الكرمىانيٌ  .101 بفإسماعيؿى  52حربي

عيبيًدالًلبفعيمىٍير  .102 بفي ٍربي 573حى

ؿالث قىًفيٌ  .103 ٍرببفًىبلى 574حى

أحمىدىبفالم يًثالر ازمٍّ  .104 بفي سىفي 241الحى

سىفبفًدينىاربفكىاًصؿ  .105 462الحى

525سفبفريشىٍيدالحى  .106

146الحىسفبفًزيىاداٌلمؤليًؤم  .107

سىًعيدالبىز از  .108 بفي سىفي 269الحى

كم   .109 رى عبًدالعزيًزالجى بفي سىفي 242الحى

فىةىبفيىًزيدالعىٍبًدمٍّ  .110 عىرى بفي سىفي 270الحى

ب اًحالز ٍعفىرىاًنيٌ  .111 بفمحم دبفالص  سىفي 244الحى

سىفبفنىاصً  .112 ؿالحى 271حالخبل 

سىيفبفًإدًريساألنصارمٌ  .113 543الحي

177الحسيفبفالحسيف،أبكمعيفالرازمٌ  .114

رٍّميى  .115 269الحيسيفبفسعيًدبفعبًدالًلالميخى
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

483الحسىيفبفعبًدالًلبفشىاًكرالٌسمٍرقىٍنًدمٌ  .116

يمرمٌ  .117 234حسيفبفعميأبكعبًداللالحنفٌيالص 

421بفمحم دبفزيىادالعىٍبًدمالن يسىابيكًرمٌالحسيف  .118

ًمٌيالن يسىابيكًرمٌ  .119 كرأبكعى سىيفبفمىنصي 488الحي

بىاًلي  .120 ٍفصبفعىٍمركالر  272حى

كىـبفعيتىٍيبىة  .121 164الحى

367حم ادبًفأًبيسيميماف  .122

م ادبفسىًعيدالٌصنعىاًنيٌ  .123 133حى

،أبكبىكرالس مىًميٌحم اديبفيىحيىاألىبى  .124 238ح 

ًمٌيبفالعىب اس  .125 مزةبفمحم دبفعى 413حى

384حمزةبفنىجيحأبيعيمارة  .126

مٍيديبفالر بيًعالخز از  .127 141حي

ٍكطبفعبًدالعيز ل  .128 126حى

ييٍؤًمفالًمصرٌم،أبكعيش انىةىالمىعىاًفرمٌ  .129 بفي ي  274حى

ٍرببفعيبىيدً  .130 573الًلالث قىًفيٌخاؿحى

الدبفاليىي اًجبًفًبٍسطىاـ  .131 543خى

اًلدبفأىٌيكبالبىصًرمٌ  .132 447خى
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

مدىةالٌتميًمي  .133 الدبفًدينارأبكخى 110خى

ًمًؾبفقيدىامىةالٌنميرمٌ  .134 الدبفعبًدالمى 350خى

اًلدبفًنزىارالغىساًنٌياألىٍيًميٌ  .135 423خى

ٍخمىدال  .136 150بىصرمًٌخدىاشبفمى

مىؼاألىٍصبىيىاًنيٌ  .137 483دىاكدبًفخى

سميمىاف،أبكسىٍيؿالد ق اؽ  .138 273داكديبفي

العجمٌي،أبكدىٍىثـى  .139 351دىٍليىـبفدىٍىثـى

ح،أبكىشاـ  .140 ًبيبالمىبل  527الٌرًبيعبفحى

مىمىة  .141 ًبيب،أبكسى 526الٌرًبيعبفحى

بفعبًدالج  .142 52ب اًرالميرادمٌالربيعيبفسميمافى

ٍيد  .143 127ًرفىاعىةبفعىٍمركبفزى

الت ميميٌ  .144 القىاسـً بفي كحي 262رى

ٍكحبفعيبىادة  .145 558رى

ٍكًحبفميسىاًفر،أًبكًبٍشر  .146 384رى

ًبيدىة  .147 594ًريىاحبفعى

468الٌزبىيربفأىبيىىالىة  .148

بىيربفعبًدالًلالًكبلًبيٌ  .149 125الز 
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

ٍرعىةى  .150 ٍرىىدزي 579بفعبًدالٌرحمفبفجى

كىًرٌيابفيىٍحيىىبفعىبًدالر حمًفالس اًجي  .151 248زى

محم دالت ًميميٌ  .152 بفي 589زيىىيري

ًرمٌ  .153 زى ر احجى 67ًزيىادبفالجى

370ًزيىادبفكيمىيبأبكمىٍعشىرالتٌيًميٌ  .154

465ًزيىادبفمىيميكفأىبكعم ار  .155

يدبفإسمىاعً  .156 اًئغزى الص  292يؿى

يًعيٌ  .157 يدبفميعىاًكيىةالقيرى 349زى

مىًحيٌ  .158 602سىاًبطالجي

141سىاًلـبفأىبياألىٍشعىث  .159

534سىالـبفعىبًدالًلأىبكالمييىاجًرالر قٍّيٌ  .160

532سىاًلـبفعىبًداللالًكبلًبيٌ  .161

الن ٍيًدمٌ  .162 565سىًرٌمبفإسمىاًعيؿى

630خرىـسىٍعدبفاألى  .163

361سىعدبفسىًعيدبفقىيسبفعىٍمرك  .164

269سىٍعدىافبفنىٍصرالبىغدىاًدمٌ  .165

بىير  .166 جي 21سعيديبفي
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

ـالعىط ار  .167 393سىعيدبفسىبل 

مىمىةبفأًبيالحيسىاـ  .168 327سىًعيدبفسى

ب ارالًحٍمًصيٌ  .169 ٍبدالجى 395سىًعيدبفعى

ر ةسعيدبفعبًدالر حمًفأخكأبً  .170 76يحي

الت نيكًخي  .171 294سىًعيدبفعثمىافى

541سىعيدبفعىٍمركبفسيٍفياف  .172

425سىعيدبفًعيسىىبفتميدالر عيني  .173

كؽالٌثكًرمٌ  .174 135سفيافبفسىًعيدبفمىسري

ٍقبىة  .175 327سيفيافبفعي

ًليٌ  .176 610سفيافبفعييىينىةبفأبيعٍمرىافالًيبلى

315الر حمفبفمالؾسىٍقربفعبًد  .177

130سبٌلـبفشىرحًبيؿ  .178

رىًشيٌ  .179 مىيمىافبفأحمىدىالدٍّمىشًقٌيالجي 508سي

كىاًني   .180 تىٍكبىةىالن ٍيرى بفي 274سيميمافي

دىاكدالش اذىكيكًنيٌ  .181 بفي 517سميمافى

142سميمافبفداكدبفمسًمـاليينىاًئيٌ  .182

ندبالفى  .183 364زىاًرمٌسيميمافبفسىميرةبفجي
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

ًعٍمرىاف  .184 بفي مىٍيمىافي 442سي

كخاألىٍزًدمٌ  .185 مىيمافبففىر  515سي

بيعة  .186 بًفىىاشـبًفعتبةىبًفرى 75سميمافى

اًنيٌ  .187 ًنٌياليىمى كالى 60ًسمىاؾبفالفىٍضؿالخى

اًرث  .188 143ًسمىاؾبفثىاًبتبفالحى

143ًسمىاؾبفسىٍعداألنصاًرمٌ  .189

فًسنىافبفأبي  .190 144ًسنىافبفًمٍحصى

نساء  .191 ٌيًفيبفخى 144ًسنىافبفصى

327سىيؿبفحم اد  .192

443سىٍيؿبفعبًدالًلالمىٍركىًزمٌ  .193

اًلد  .194 130سىكىاءبفخى

بٍّيٌ  .195 سىيؼبفعيمىرالضى
468

183شىبىابىةيبفسىك ارالفىزىاًرٌمالمىدائنيٌ  .196

اعبفأبينىٍصرالمقرمأبكنيعى  .197 392يـالخرىاسىاًنيشيجى

ًكيـالبمًخيٌ  .198 496شد ادبفحى

يدالث قىًفيٌ  .199 125شىًريدبفسيكى

اج.أبكًبٍسطىاـالعىتىًكيٌ  .200 162شيٍعبىةيبفالحج 
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

637شيعيببفحىرب  .201

ٍنبىؿ  .202 الحبفأحمىدبفحى 319صى

الحبفنىٍبيىاف،مكلىالتكأمة  .203 144صى

دىقىةبفأًبيًعٍمرىاف  .204 327صى

فكىافبًفعىٍمركبفىىًرـ  .205 635صى

اؾبفميسمـالشيبىاًنيٌ  .206 اؾبفمٍخمىدبفالض ح  ح  541الض 

بفميزىاحـالًيبلًليٌ  .207 اؾي ح  21الض 

ةبفعبًدالًلبفعبًدالٌرحمفبفأىبيبىكرالٌصديؽ  .208 555طىمحى

ٍيـالعىدىكمٌ  .209 ذىيفةأبكجى بفحي 148عامري

الٌشعًبيٌعاًمربف  .210 567شىرىاًحيؿى

اًمربفعمىرى  .211 141عى

ًبيعىة  .212 اًئذبفرى 351عى

بىاءىةي  .213 531بفكيمىٍيبعى

405عٌبادبفرىاًشد  .214

يد  .215 352عب ادبفزى

403عب ادبفكىثيرالبىٍصًرٌمالثٌقىًفي  .216

ب اسبفأىبيطىالب  .217 255عى
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

18عبًدالجباًربفعبًدالر حمًفاألزدمٌ  .218

اـاليىمىذىاًني  .219 ًميدبفًعصى 294عبديالحى

اًتـ  .220 23عبًدالر حمًفبًفًأًبيحى

ًنيٌ  .221 125عبديالر حمًفبفأًبيعىًميرىةىالميزى

651عبدالرحمفبفالحارثبفًرٍبًعيٌ  .222

136عبدالر حمفبفاليىٍضيىاض  .223

ٍرىىد  .224 578عبدالر حمًفبفجى

604اًبطعبديالٌرحمًفبفسى  .225

342عبديالٌرحمًفبفسىعدبفعٌماربفسىعد  .226

342عبديالٌرحمًفبفسىًعيدبفعٌماربفسىًعيدالمًدينيٌ  .227

241عبدالٌرحمًفبفعبًداألٍعمىىالن رسيٌ  .228

586عبديالٌرحمًفبفعبًدالًلبفذىٍككىاف  .229

األصبىيىاًنٌيالمىعركؼًبري  .230 131ٍستىوعبًدالٌرحمًفبفعمرى

168عبديالر حمًفبفعىٍمركاألىكزىاًعيٌ  .231

610عبدالرحمفبفكعببفمىالؾاألنصارم  .232

اًرًبيٌ  .233 560عبدالٌرحمًفبفمحٌمدبفًزيادالميحى

كرالبىصًرمٌ  .234 418عبدالر حمًفبفمحم دبفمىنصي
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

488عبدالٌرحمًفبفييكسيؼبفسىًعيدبفًخرىاش  .235

بفسمىيمافالًكنىاًنيٌعبدال  .236 560ٌرحيـً

388عبديالعىًزيًزبفًعٍمرىاف  .237

413عبدالغىًنٌيبفسىًعيدبفعمٌيبفسىعيداألىٍزًدمٌ  .238

اًرؽ  .239 أىبيالميخى المعمٍّـ،ابفي 549عبًدالكريـً

70عبدالًلأًبيًببلؿبفالخزاًعي  .240

642عبديالًلبفأبيعىًقيؿاليىٍشكيًرمٌ  .241

129عبدياللًبفأىًبيعىم ار  .242

نبىؿ  .243 320عبدىالًلبفأحمىدبفحى

كاًليًقٌي،  .244 الجى م د ميحى أبك ًزياد، بف ميكسىى بف أىحمىد بف الًل عبد
ٍبدىاف. 471عى

ٌراحالقهييستىاًنيأبكمحٌمد  .245 210عبدالًلبفالجى

اًرًثبفأًبيًضرىار  .246 389عبًدالًلبفالحى

ـًعبدي  .247 كى 251الًلبفالحى

622عبدالًلبفالميٍنتىًفؽاليىٍشكيًرمٌ  .248

ٍرىىداألسمىًميٌ  .249 589عبًدالًلبفجى

ة  .250 مىٍيضى 605عبديالًلبفسىاًبطبفأىًبيحي
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

ممةاألىٍفطس  .251 518عبًدالًلبًفسى

مىكتيـك  .252 بدالًلبفشيرىيح،كىكعبديالًلبفأٍـّ 135عى

146لًلبفشىًريؾالعىاًمًرمٌعبديا  .253

159عبدالًلبفشىٍكذىب  .254

175عبداللبفعبدالرحمفالسمرقندم،أبكمحٌمدالداًرميٌ  .255

عىةى  .256 ٍعصى 515عبدىالًلبفعىبًدالٌرحمًفبفأبيصى

608عبدالًلبفعىًتيؾاألنصارمٌ  .257

ٍبدالم وبفعيمىربفالخىط ابً  .258 567عى

،العيمىرٌمالصغيرعىبد  .259 454الًلبفعىمرى

رىاـ  .260 148عبديالًلبفعىمركبفحى

بديالم ًوبفًعيسىالط فىاًكمٌ  .261 195عى

416عبدالًلبفلىًييعىةبفعيٍقبىة  .262

297عبدالًلبفمالؾالن حكمٌ  .263

139عبديالًلبفمحم دالبىز ار  .264

589عبدالًلبفمحٌمدبفعىًقيؿ  .265

252عبديالًلبفمحم دبفعىٍمركالغىزٍّمٌ  .266

521عبًدالًلبفمعىاكيةىالٌزبىيًرمٌ  .267
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

142عبدالًلبفيىزيدبفرىاشدالقيرًشيٌ  .268

يزيدبفمىحًمشالنيسابكرمٌ  .269 237عبدياللبفي

164عبدالمىمؾبفقيرىيب،أبكسعيداألىصمىعيٌ  .270

443عبًدالممًؾبفًمٍيرىاف  .271

بفنىاًفع  .272 كىـً بدالكٌىاببفعىبًدالحى 555عى

634عبدالكىى اببفنىٍجدىة  .273

الًكبلًبيٌ  .274 ٍبدىةبفسميمافى 560عى

سًفالعىٍنبىًرمٌ  .275 331عبيدالًلبفالحى

ـى  .276 131عبيديالًلبفسىٍعدبفإبراىي

الن صًرمٌ  .277 393عيبيدالًلبفًسنىافأبكسيفيافى

618يًدالم ًوبفكىعببفمىالؾاألىٍنصاًرمٌعيبى  .278

384عيبيدبفكاقىدأبيعب ادالقىٍيسي  .279

434عيبىيدبفيىعيشأبكمحم دالككفيٌ  .280

بٍّيٌ  .281 366عيبىيدةبفميعتٍّبالض 

ًميبفشيعىيب  .282 301عيٍثمىافبفعى

453عيٍثمىافبفًمٍقسىـالبيرٍّمٌ  .283

395عىًدمبفعبًدالرحمفً  .284
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

مىًميٌ  .285 632ًعٍصمىةىبفقىٍيسالس 

باح  .286 450عطاًءبفأبيرى

الس اًئبً  .287 572عىطىاءيبفي

ًليدالًحٍمًصيٌ  .288 300عىًطي ةبفبىًقي ةبفالكى

39عيٍقبةبفعبًدالغىاًفرأىبكنىيىاراألىٍزًدٌمالعىكًذمٌ  .289

اًرًفيٌ  .290 66العىبلًءبفعىرىارالخى

ٍمقىمىة  .291 مىٍرثىدعى 604بفي

سًفاألىشعىًرمٍّ  .292 بفًإٍسمىاًعيؿٍبفأىًبيًبٍشر،أىبكالحى 250عمي 

مٌيبفأىًبيطىاًلب  .293 سًفبفعى سًفبفالحى بفالحى 136عمي 

نيًدالٌرازمٌ  .294 سيًفبفالجي 51عمٌيبفالحي

ٍيدالطىًريقيٌ  .295 ٍنًذًربًفزى المي بفي 201عمي 

351عميبفبىًحير  .296

ير  .297 350عمٌيبفبيحى

20عمٌيبفحمزةىالًكسىاًئي  .298

اًرثً  .299 ًمٌيبفعىٍمركبفالحى 296عى

اًلدالكاًسًطيٌ  .300 بفخى 204عىم اري

بفسىٍعدالس ميىًمي  .301 134عم اري
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

539عيمىرالتًميًميٌ  .302

بفشىب ةبفعيبىيدةىالن ميًرمٌ  .303 151عمري

بفعبًدالرحمًفبفأىسً  .304 339يدعمري

بفعبًدالًلبفعبًداألىسًدالقيرشيٌ  .305 129عمري

بفعيثمافبفعيمر  .306 328عيمىري

بًفكىثيربفأىٍفمىح  .307 77عمىرى

كىاًنيٌ  .308 ٍفصالن ٍيرى 275عيمىربفنىٍصر،أبكحى

314عمربفىاركف  .309

ٌسافالميٍسًميٌ  .310 623عمركبفحى

رىارىةبفكىاًقدالًكبلبً  .311 488يٌعمركبفزي

128عىٍمركبفسيفيىافالٌسمىًميٌ  .312

78عىٍمركبفكىًثيربفأىفمىح  .313

393عيمىيربفكىٍىب  .314

د اد  .315 ٍنبىسىةيالحى 331عى

450ًعيسىىبفأًبيًعٍمرىاف  .316

ٌناط  .317 الحى 71عيسىىبفأىبيعيسىى،ىكًعيسىىبفمىيسىرة،المىديًني 

133ًعيسىبفسىاًلـ  .318



 
 

754 

 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

71مىيسىرةىالًغفىاًرمًٌعيسىبفي  .319

206ًعيسىبفًمينىاءالمىدينٌي،قىاليكف  .320

ابفأًبيبىكربفعبًدالر حمفً  .321 137عىيصى

األنصاًرمٌ  .322 فى غىٍيبلى بفي اًلبي 61غى

ر اح،أبكمحٌمد  .323 138فىٍتحبفالجى

427فىٍتحبفنىٍصرالًكنىاًنيٌ  .324

اًئغالٌرازمالفىٍضؿبفالعىٌباسالمعركؼًبفىٍضمى  .325 487ؾالص 

شىاذىافبفًعيسىالميقًرئ  .326 بفي 276الفىٍضؿي

419الفىٍضًؿبفميحم دالبىٍييىًقيٌ  .327

384قىابيكسبفأًبيظىٍبيىاف  .328

140القاسـيبفعت اببفأٍعيىف  .329

كعيٌ  .330 ًمًؾالعىٍبًدٌمالجي أبكعبًدالمى 35قاسـيبفعثمافى

ةبفعيقبةى  .331 587قىًبيصى

155قىتىادىةيبفًدعىامىةىالس ديكًسٌيالبىصًرمٌ  .332

333قيدىامىةبفكيٍمثيـك  .333

ٍشرىميٌ  .334 308قدامةيبفمحٌمدالخى

يبىاء  .335 335قير ةيبفأًبيالص 
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

اًرمٌ  .336 كىٍعباألنىصى 18قىرىظىةيبفي

646كىعببفعبدالٌرحمًفاألزًدمٌ  .337

650األنصارمٌكعببفعبًدالرحمًفبفأًبيقتاًدةً  .338

645كىٍعببفعبًدالٌرحمًفبفكىعببفمىالؾ  .339

ريراأليمكٌممكالىـ  .340 جى ىكابفي 80كىٍيسىافي

اًمربفالميٍنتىًفؽ  .341 631لىًقيطبفعى

اًلؾبفأىنىسبفمىاًلؾ  .342 579مى

ًبيدىةبفميسىاًفعالد يًميٌ  .343 اًلؾبفعى 341مى

اًلًدبًفسىعيداليىٍمدىا  .344 510ًنيٌميجى

التٌيًميٌ  .345 ـى 521محم دبفإبراىي

بيب  .346 ـىبفحى م دبفإبراىي 21ميحى

سىًفالطىبىًرمٌ  .347 ـىبفشيعىٍيبأبكالحى 223محم دبفإبرىاىي

ة  .348 ٍفصى 617محٌمديبفأبيحى

ميٌ  .349 مدىافبفعى 181محم ديبفأحمدىبفحى

ٍنظىًمٌي،  .350 ٍنًذرالحى اًتـ.محم دبفإدًريسبفالمي 38أبكحى

اؽىالس ر اج  .351 216محٌمدبفإسحى

اغىاًنيٌ  .352 اؽىالص  190محم دبًفإسحى
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

ٍينيٌ  .353 اؽالصٍّ 437محم ديبفإٍسحى

559محٌمدبفإسحاؽىبفيىسىار  .354

اؽى،ابفسىب ٍكيىو  .355 277محم دبفإسحى

ق اص  .356 بفسىعدبفأًبيكى 74محم دبفإسماعيؿى

20الحسًفالشيبانيٌمحم دبف  .357

،ابفإٍشكاًبالص غير  .358 رٍّ ـىبفالحي سيًفبفإبراىي الحي 256محم ديبفي

474محم دبفالس اًئًبالكىٍمًبيٌ  .359

429محم دبفالعىبلءأىبيككيرىٍيب  .360

الميبىارىًؾالص كًرم   .361 258محم ديبفي

الن يسىابي  .362 كًدم  اري الن ضرالجى 224كًرمٌمحم دبفي

بىيًدٌمالًحٍمًصيٌ  .363 ًليدالز  170محٌمدبفالكى

بىش اربيٍندىار  .364 249محم دبفى

اًمعالعىط ارالبىٍصًرمٌ  .365 470محم دبفجى

عفرغيٍندىرالبىصرمٌ  .366 354محٌمدبفجى

مىيمىافالز مٌٍّيالميؤىدٍّب  .367 اًتـبفسي 392محم دبفحى

كٍ  .368 ٍربالخى ًنيٌمحٌمدبفحى 610الى

اًبيٌ  .369 ٍفصالكىص  451محم دبفحى
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

د ادمٌ  .370 298محم ديبفخمؼالحى

646محم دبفًدٍرىىـاألىٍزًدمٌ  .371

488محم دبفرىاًفعالنيسابكرم  .372

356محٌمدبفسىاًلـأبكسىٍيؿالككًفيٌ  .373

514محٌمدبفسىٍعد  .374

147محم ديبفسىعدالمىقًدسٌيالسيبىًحيٌ  .375

555محٌمدبفطىمحةبفعبًدالًلبفعبًدالٌرحمًف  .376

ةبفيىًزيدبفريكىانةالميط ًمًبيٌ  .377 559محٌمدبفطمحى

130محٌمدبفعىاًصـاألصبىيىانيٌ  .378

ب اًدبفسىٍعد  .379 336محم ديبفعى

458محٌمدبفعبًدالٌرحمًفالبىٍيمىمىاًنيٌ  .380

140ًكمٌمحم ديبفعبًدالر حمًفاليىرى  .381

بًدالٌرحمًفبفأبيلىيمى  .382 353محم دبفعى

اًبرالبىيىاًضيٌ  .383 457محم دبفعبًدالر حمًف،أبكجى

ًمٌي،مطيف  .384 الحضرى عبًدالًلبفسميمافى 604محم دبفي

ٍبًدالًلبفعيٍتبىة  .385 346محم ديبفعى

محم دبفعبًدالًلبفمييىاًجر  .386
391الش عىٍيًثيٌ
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

32محم دبفعبًدالًلبفيىزيدالمقرئ  .387

337محم دبفعم اربفسىٍعدالقىرىظ  .388

468محم دبفعمىربفمحم دالكىاًقدٌماألسمىًميٌ  .389

52محم دبفعيمىيرأبكبىكرالطبرمٌ  .390

يادٌمالبصرٌمأىبكعىكف  .391 عىكفالزٍّ 77محم دىبفى

333اعمحم ديبفًعيسىبفالط بٌ  .392

ميسًمـبفًشيابالٌزىرمٌ  .393 610محمديبفي

بابًفكىارىة  .394 219محٌمدبفميسًمـ،المعركؼي

610محم دبفميصف ى  .395

380محم دبفميعىاًكيةالن يسابيكًرمٌ  .396

ٍندىهاألصبىيىاًني   .397 439محم دبفمى

األصبيانيٌ  .398 424محم دبفنكحو

193سيمحم دبفىاركفالفىبل   .399

105محم دبفكىاًسعاألىٍزًدمٌ  .400

173محم دبفيىحيىىالن يسىابيكًرمٌ  .401

278محم دبفيىحيىبفعيمىرالكىاًسًطيٌ  .402

ٍندىه  .403 187محم دبفيىحيىىبفمى
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

ـ  .404 419محم دبفيىعقكببفييكسيؼالش ٍيباًنٌي،أبكعبًدالًلبفاألىٍخرى

422يىعقيكببفحىٍفصمحم دبفييكسؼبف  .405

المىٍركىًزمٌ  .406 آدـى 207محميكديبفي

م كيةأبكأحمىداليىمىذىاًني  .407 295مىر اربفحى

470مىسعكدبفعىٍمرك  .408

اجالن ٍيسىابيكًرمٌ  .409 ج  180ميسمـبفالحى

اًىمىةالس مميٌ  .410 556معاكيةيبفجى

330معاًكيةبفعبًدالكىرًيـالثٌقىًفٌيالٌضاؿ  .411

343ميعىاًكيةبفمىٍعبىدبفكىٍعب  .412

206الميعتىًضد،أبكالعىب اسأحمديبفالميكٌفًؽباللً  .413

مىالل  .414 47الميٍعتىًمديعى

ٍعًفيٌ  .415 479ميعىٌمىبفًىبلؿالجي

629المغيرةيبفسىعدبفاألىخرىـ  .416

624الميغيرىةبفعبًدالًلبفأبيعىًقيؿ  .417

بٍّيٌميغىيرىةبفًمٍقسى  .418 368ـالض 

اًنيٌ  .419 443ميقىاًتؿبفالفىٍضؿاليىمى

422ًمٍقدىاـبفدىاكدبفًعيسىى  .420
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

400ًمقسـبفبيٍجرة  .421

بفعىٍمركبفعىبًدالًلبفبىدر  .422 524ميبلـز

18المىٍيًدمأىبكعبًدالم ًومحم ديأًبيجعفىرالمىٍنصيكر  .423

اؽىبفميكسىىاألىنٍ  .424 اًرمٌميكسىىبفإسحى 205صى

القرشيٌ  .425 ًإسماعيؿى بفي 588ميؤىم ؿي

اًلحمىكلىالتكأمىة  .426 144نىبيافأبكصى

،القىص اب  .427 454نىصربفطىريؼأبكجيزم 

480نيكحبفأًبيمىريىـأبكًعصمىةالمىركىًزمٌ  .428

مٍيدالكىاًسًطيٌ  .429 كفبفحي 299ىىاري

م اؿ  .430 349ىىاركفبفيىًزيدأبكميكسىالجى

العىاٌص  .431 ـيبفي 127ىشا

233ًىشىاـبفعيبىيًدالًلالر اًزٌمالسٍّنٍّيٌ  .432

مىًمٌيالكىاًسًطيٌ  .433 435ىيشىيـبفبىشيرالس 

بيعةىبفعىمرك  .434 بفعبًدالًل،مىكلىرى 147ًىبلؿي

543اليي اجبفًبٍسطىاـ  .435

459كىاًزعبفنىافعالعيقىيميٌ  .436

مىة  .437 407كىاًفدبفسىبلى
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

ر اح  .438 ًكيعيبفالجى 593كى

ق ًرمٍّ  .439 384الكليًدبفمحٌمدالميكى

ميسًمـأىبكًبٍشرالعىٍنبىًرمٌ  .440 69الكليديبفي

ٍرعىة  .441 171يىحيىبفأًبيعىٍمركالس ٍيبىاًنٌيأبكزي

434يىحيىىبفآدىـبفسيميمىافالميقًرئ  .442

اًلدالبىٍرمىًكيٌ  .443 390يىحيىىبفخى

559ىبفسىعيدبفأىبافبفسىعيديىحي  .444

ي افالتٌيميٌ  .445 566يىحيىىبفسىًعيدبفحى

كخالقٌطاف  .446 566يىحيىبفسىعيدبففىر 

ًميد  .447 604يىحيىبفعبًدالحى

209القىٍزًكيًنيٌيىحيىىبفعىٍبدىؾ  .448

اًلحالًمصًرمٌ  .449 425يىٍحيىبفعيثمىافبفصى

اع  .450 م دبفصى 266دٍبفكاتبيىٍحيىىبفميحى

408يىًزيدبفأىبىافالر قىاًشٌي  .451

سناف  .452 513يزيديبفي

بٍّوالًجٍرًجًسي  .453 134يىًزيدبفعبًدرى

539يزيديبفعيمر  .454
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ.

539يىزيديبفعيمىرالٌتًميًميٌ  .455

مىًميٌ  .456 301يزيدبفىىاركفالس 

126يىًعيشبفًطٍخفىةالًغفىاًرمٌ  .457

الحسيفً  .458 بفي 93الرازٌم،أبكيعقكبييكسيؼي

عطي ةىالصف ار  .459 بفي 238يكسؼي

ٍيًطيٌ  .460 بفيىحيىىالبيكى 159يكسؼي

اؽىالس ًبيًعيٌ  .461 624ييكنسبفأىبيإسحى

بفبيكىٍيرأبيكبىٍكرالشٍيبىاًنٌيالكيكًفي  .462 560ييكنسي

حبيباألىٍصبىيىاني   .463 260ييكنيسبفي

بفعبًداألىعمىالص   .464 51دًفييكنسي

519يكنسبفعيبىيدالبصرمٌ  .465

مسمـالمؤدب  .466 بفمحٌمد،ىكابفي 80يكنسي

اداألىٍيًمي  .467 يىزيدبفأبيالنٍّجى بفي 616يكنسي

 الكنى

 رقـ الصفحة االسـ ـ

بشٌيةأيمىفىأيـ   .468 125الحى

600يربىالزٌبفاللًعبدًبفدمحمٌ=مٌبيرًالز أحمدأبك  .469
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 رقـ الصفحة االسـ ـ

434بفزيدةأسامىبفاديحم ة=أبكأيسامى  .470

51القاضيإسماعيؿىبفإسحاؽىبفإسماعيؿي=إسحاؽأبك  .471

179دبفسيًٍّدالٌناساليعمرمٌدبفمحممحمدبفمحم أبكالفىٍتح=  .472

ـى=القاسـأبك  .473 45مٍّاذًالن ٍصرىابىمىٍحميكيىوبفًأحمدىبفًمحم دًبفًإبراىي

ـيسىأبكالن ٍضر=  .474 579ةميٌأييأبًبفيال

396أبكبىدر=شجاعبفالكليدبفقيسالسكيكًني  .475

604يميٌالتمًزيديىبفعمركأبكبيٍردىةالًكٍنًدٌم=  .476

295حكٍرىبفاركفىىبفأحمىدأبكبٍكرالبىٍرًديجٌي=  .477

234أبكبكرالٌرازم=أحمدبفعمٌيالمعركؼبالجىٌصاص  .478

429اشيٌعىبفركٍبىأبك  .479

14ازمالر ءرياكىزىبفديمحم =بكرأبك  .480

234أبكبكر=محٌمدبفمكسىالخكارزمي  .481

تىفيأبك  .482 اىدًريىاح=خى 143مجى

ٍرعىةىالرازم=أبك  .483 40يىًزيدبفالكريـًعبدًبفاللًعيبيديزي

ٍمعىةىأبك  .484 127البىمىًكمٌزى

ٍدًرمٌ  .485 595أبكسىًعيدالخي

398كشيبة=عبدالرحمفبفإسحاؽبفسعدالكاسطٌياألنصارمٌأب  .486
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 رقـ الصفحة االسـ ـ

483أبكعبًدالًلالبخارمٌ  .487

كبىة  .488 ر اًنيٌ=أبكعىري بفمحم دبفمىكديكدالحى 213الحيسيفي

344ـازًحىيبأبفكفعىكأبي  .489

مىمة  .490 ارثبفًربعٌيبفسى 384أبكقىتىادىة=الحى

590بفعبًدالًلبفجىحشأبككثير=مكلىمحٌمد  .491

اقىانٌي=  .492 191حيىيىبفاللًبيدًعيبفكسىميأبكميزىاًحـالخى

524سمـميبفحمفًالر عبدي=مسمـأبك  .493

528شقيٌىالدمىعمىاألىعبدًربفييًسٍميعمىبفياألىعبدي=ريًسٍأبكمي  .494

571يفكىديبفؿيضٍالفىأبكنيعىٍيـ=  .495

593الر م اًنيٌأبكىىاًشـ  .496

593ةمىبلىف اربفسىالغىعبدي=اشـأبكىى  .497

ارًادب عىبفيىحٍيىأبكىيبىيرىة=  .498 296مٌاألىٍنصى

384ر انيالحىادةتىقىكأب  .499
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ـْ ينسب، ونحو ذلؾأو أمو ،مف نسب إلى أبيو  ، أو جده، أو ل

 رقـ الصفحة االسـ ـ

138زاؽًالر عبدًأختًابفيأحمدي .500

647ًربًعيٌٍبفالحارثبفالر حمىفعىبدم=األنصارقتادةأبيبفا .201

102دمحم بفاسـًالقىبفدمحم ابفاألٍنبىارم= .502

69اللعبدي=بلؿبًابفي .503

ًنيع=أ .504 بنًتمى 202البغكمٌمحم دبفالم وًعىبدًبفحمىديابفي

رى .505 جي 617يجابفي

617القيٍرطيًبيٌميحم دبفيالر حمفًعبدي=فيطىٍيسفياب .506

423محم دبفأحمدىبفمحم دي=جوميفىرٍّابفي .507

412أخكمىيمكف=أبكبىكرأحمديبفمحم دبفزىكًرٌيا .508

592بلففيبفيؿاعًإسمى .509

ٍرًببًفعبيًدالًلالث قىفً .510 573يخاؿحى

521يؿحبًرىشيبنتًابفيسميماف .511

 
 
 

 




