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 إهداء
 ، ، ، "أيً انغبنٍت"إىل انزائذت انزكٍت وانزهزة انُدٌت انخً ضذج بكم غبلٍ وَفٍس يٍ أجهً

 ، ، ، "أخىحً األعزاء"إىل اجلىاهز انثًٍُت انغبنٍت عهى قهبً
 "–األقصى جبيعت –أعضبء قسى اندراسبث االساليٍت "إىل انُجىو  املضٍئت وانكىاكب انُرية   

 اجلبيعت–أعضبء قسى احلدٌث انشزٌف وعهىيه "ويُبهم انعهى واملعزفت، إىل انىرود انعطزة
 "-االساليٍت

 "إبزاهٍى انفقً رائد انخًٍُت انبشزٌت د."إىل روح يههًً بكهًبحه ويثري محبسً بعببراحه
 ، ، ، إىل كم  يٍ عهًًُ دزفًب يُذ َعىيت أظبفزي إىل ٌىيُب هذا

 ، ، ، وأسزاَب انبىاسم، ، ، ، أقصبَب اجلزٌخإىل 
 ، ، ، وشهداء فهسطني وسىرٌب خبصت، ، ، إىل شهداء أيخُب عبيت

 ، ، ، ، إىل كم طبنب عهى  ابخغى بعهًه يزضبة اهلل حعبىل
 ، ، ، إىل كم هؤالء أهدي عًهً املخىاضع هذا

 ، ، ، أٌ ٌخقبهه يًُ وأٌ جيعهه يف يٍزاٌ دسُبحً سبئهتً املىىل  
 

 وصال عبد احللمي أ محد أ بو شامةل
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 شكر و تقدير
، ومحده عليها، تعاىل إىل الطريِق اليت يكون هبا تقدير النعِم وحفظها وىي شكِر ""لقد ىدانا اهلُل 

وال َيسعنا ، (1)زْتُمْ إِنَّ عَذَابِي نَشَدِيدٌ{نَئِهْ شَكَزْتُمْ نَأَسِيدَوَّكُمْ وَنَئِهْ كَفَ}: يف كتابو العزيز""فقال
فال يكون جزاء ، إلحساهنم جزاء  ، ولكننا نشكرىم على ما قدموه لنا، يف ىذا املقام أن نويف من ساعدونا حقهم

وليس ألحد ، (2){هَمْ جَشَاءُ انْئِحْسَبنِ إِنَّب انْئِحْسَبنُ}: يف كتابو العزيز""اإلحسان إال اإلحسان كما قال 
أسألو تعاىل أن أكون ممن و ، الواحد األحد أن جعلين ممن يتعلم علم احلديثفأشكره "" الفضل علينا قبل 

  يعمل بو.

تعاىل  حفظو  رأفت منسي نصار: وأتوجو خبالص الشكر والتقدير إىل أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور
واإلرشادات وتزويدي بالنصائح الثمينة ، والذي كان حريص ا على مراجعة ما أكتب، املشرف على البحث، ورعاه
كما وأتقدم بالشكر والتقدير لألستاذين اجلليلني ،  وأجزل لو املثوبة والعطاء، جلزاءعين خري ا فجزاه ، القيمة

ليلى : وأستاذيت الدكتورة، عدنان محمود الكحلوت: شيخي وأستاذي الدكتور الفاضل: عضوي جلنة املناقشة
، وتدقيقها، بقبول مناقشة ىذه الرسالة بعد قراءهتاوذلك لتفضلهما ، ورعامها"" حفظهما  محمد اسليم

 رائد شعت: إىل أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور وأتوجو بالشكر، لنصح والتوجيو لتكون بصورة أفضلوإسداء ا
 كل ما قدمو لنا علمي ا وإداري ا.  رئيس قسم احلديث الشريف وعلومو يف اجلامعة اإلسالمية على

فلهم الفضل  -جامعة األقصى - أعضاء قسم الدراسات االسالميةكما وأتقدم بالشكر واالمتنان إىل 
 حذ مهيت إلكمال مسرييت التعليمية.تعاىل على ش بعد 

وأتقدم بالشكر والتقدير إىل منارة العلم اجلامعة االسالمية والقائمني عليها بكافة كلياهتا وأقسامها ممثلة 
 حفظهما  كمالين شعث: ورئيسها السابق املهندس، عادل عوض اهلل: الدكتور: احلايلبرئيسها الدكتور 

  ورعاه.

  جيزيها عين خري اجلزاء.وأن ، وعمرىا، تعاىل أن يبارك هلا يف صحتها وأشكر أمي احلبيبة اليت أسال 

تعاىل أن  وأسأل ، ولو بالسؤال عن جهدي يف الرسالة، والشكر موصول إىل كل من وقف جبانيب
 وأن جيعل ىذا العمل يف ميزان حسناتنا أمجعني إنو على كل شيء قدير.، يلهمنا التوفيق والسداد

 
                                                           

 .7آية، سورة إبراىيم: 1
 .60آية ، سورة الرحمن: 2
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وعمى آلو ، والصبلة والسبلم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد، الحمد هلل رب العالمين

 : وبعد، ومن سار عمى دربو إلى يوم الدين، وصحبو
فأنزل عميو كتابو ، ليكون خاتًما لؤلنبياء والمرسمين سيدنا محمد   لقد اصطفى 
، (1){يَب أَيُّهَب انزَّسُىلُ بَهِّغْ مَب أُوْشِلَ إِنَيْكَ مِهْ رَبِّكَ وَإِنْ نَمْ تَفْعَمْ فَمَب بَهَّغْتَ رِسَبنَتَهُ}: فقال تعالى، العزيز وأمره بالتبميغ

وَأَوْشَنْنَب إِنَيْكَ انذِّكْزَ نِتُبَيِّهَ نِهنَّبصِ مَب وُشِّلَ إِنَيْهِمْ }: العزيزفقال في كتابو ، بالبيان"سبحانو وتعالى"كما أمره

يَب أَيُّهَب انَّذِيهَ آمَنُىا أَطِيعُىا انهَّهَ وَرَسُىنَهُ وَنَب }: فقال  وأُمرنا نحن بالطاعة لنبينا ، (2){وَنَعَهَّهُمْ يَتَفَكَّزُونَ

فَهَب وَرَبِّكَ نَب يُؤْمِنُىنَ حَتًَّ يُحَكِّمُىكَ فِيمَب شَجَزَ }: وجعميا دليل اإليمان فقال ، (3){تَسْمَعُىنَتَىَنَّىْا عَنْهُ وَأَوْتُمْ 

نعم المبمغ المبين  . وكان رسول اهلل (4){بَيْنَهُمْ ثُمَّ نَب يَجِدُوا فِي أَوْفُسِهِمْ حَزَجًب مِمَّب قَضَيْتَ وَيُسَهِّمُىا تَسْهِيمًب
فيتناقمو عنو ، أو تقريًرا ُيقره، أو فعبًل يفعمو، وكان بيانو حديثًا يقولو، ألحكام اهلل تعالى وشرائعو

ويأخذه عنيم أتباعيم. ومن ىنا جاءت أىمية السنة النبوية لكونيا مفصمو ، صحابتو الكرام
بحفظو بقولو  اب الكريم تعيد فالكت، ومخصصة لعامو، ومقيدة لمطمقو، لمجمل الكتاب الكريم

فكان البد من الحفاظ عمى السنة النبوية من ، (5){إِوَّب وَحْهُ وَشَّنْنَب انذِّكْزَ وَإِوَّب نَهُ نَحَبفِظُىنَ}: تعالى
ووصواًل إلى ، وىذا ما قام بو عمماء األمة اإلسبلمية بدًءا من السمف الصالح، التحريف والتبديل

يتطمب قراءتيا  ما َتعُمر بو المكتبات االسبلمية من كتبٍ ، وخير دليل عمى ذلك، لحظتنا اآلِنيَّة
جميعيا أعماًرا إلى أعمارنا. وخير الجيود المبذولة لمحفاظ عمى السنة النبوية تمك التي كانت في 

 ومرجعٌ ، أصيلٌ  وىو ما يعرف بعمم الجرح والتعديل وىو عممٌ ، بيان أحوال الرواة توثيًقا وتوىيًنا
، فتنوعت وسائميم، فقام لو الجيابذة من العمماء، ساسي في تمييز صحيح األحاديث من سقيمياأ

في وتعددت طرقيم في تناولو. ولقد رأيت أن من المواضيع الجديرة بالدراسة تناول منيج إمام 
َجِرْيِر اإلمام ُمَحمَُّد بُن : "الختيار ىذا البحث الموسوم ب "وقد وفقني ، الجرح والتعديل

 ."ه( ومنيجو في الجرح والتعديل310 -ىـ 224الطََّبِريُّ )
                                                           

 .67آية: سورة المائدة: 1
 .44آية : سورة  النحل: 2
 .20آية : سورة األنفال: 3
 .65آية : سورة النساء: 4
 . 9آية: سورة الحجر: 5
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 : أىمية الموضوع و بواعث اختياره: أوالً 
 : تكمن أىمية الموضوع وبواعث اختياره في النقاط التالية

 أىمية معرفة مناىج األئمة في الجرح والتعديل في الدراسات الحديثية. .1
مراتب العمماء فيو ُميم لحفظ السنة النبوية والذب  والتعرف عمى، إن عمم الجرح والتعديل .2
 عنيا.

عدم وجود دراسة سابقة تكشف عن منيج اإلمام محمد بن جرير الطبري في الجرح  .3
 والتعديل.
والذي كان لو األثر ، ولما وجدتو من تشجيع أساتذتي وشيوخي، نظًرا ألىمية الموضوع .4

 ييا.الكبير في توجييي لمثل ىذه الدراسة والكتابة ف
 

 : أىداف البحث: ثانًيا
 : ييدف ىذا البحث إلى ما يمي

 وبيان مرتبتو بين عمماء ىذا العمم.، إبراز دور اإلمام الطبري في عمم الجرح والتعديل .1
 وبيان المراد منيا.، جمع مصطمحات اإلمام ابن جرير الطبري في الجرح والتعديل .2
 الجرح والتعديل.وضع مراتب لمصطمحات اإلمام ابن جرير الطبري في  .3
ومدى موافقتو أو مخالفتو لغيره ، التعرف عمى أحوال الرواة الذين تكمم فييم اإلمام الطبري .4

 من العمماء.
 التعرف عمى منيج اإلمام ابن جرير الطبري في الجرح والتعديل. .5

 : الدراسات السابقة: ثالثًا
ومراسمة مركز الممك ، الجامعيةبعد البحث في العديد من قواعد المعمومات الخاصة بالرسائل 

تبين أنو ال توجد "االنترنت"والبحث عمى شبكة المعمومات، فيصل لمدراسات والبحوث اإلسبلمية
إال أنو يوجد ىناك ، "اإلمام محمد بن جرير الطبري ومنيجو في الجرح والتعديل"دراسة مستقمة حول

 : وىي، اإلمام  ابن جرير الطبريبعض الدراسات التي اعتنت ببيان الجانب الحديثي عند 
الصناعة الحديثية عند اإلمام الطبري في كتابو تيذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول  -
، الجامعة األردنية: محمد كامل محمد سميم قرة بممي: مقدم من الباحث، من األخبار اهلل 

 ة ليا بموضوع رسالتي.وىذه الدراسة ال عبلق، م. وىو بحث تكميمي لنيل درجة الماجستير2004
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عبلليا - نبيمة : مقدمة من الطالبة، منيج اإلمام ابن جرير الطبري في تضعيف األحاديث وا 
وىو بحث تكميمي لنيل درجة  م.2008، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، بنت زيد الحميبة

  وىذه الدراسة أيًضا ال عبلقة ليا بموضوع رسالتي.، الدكتوراه
 : منيج البحث وطبيعة العمل فيو: رابًعا

واستعنت ، اعتمدت المنيج الوصفي في دراستي لمنيج ابن جرير الطبري في الجرح والتعديل
  : يمي وقمت بما، بالمنيج االستقرائي في جمع ألفاظو في الجرح والتعديل من كتب الرجال

 ومتطمبات الدراسة.ومطالب حسب الحاجة ، ومباحث، إلى فصول: تقسيم البحث: أوالً  -
 بذكر اسم السورة ورقم اآلية.: عزو اآليات القرآنية: ثانًيا -
 : تخريج األحاديث النبوية من مصادرىا األصمية: ثالثًا -
 .إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدىما أكتفي بعزوه إلييما أو إلى أحدىما. 1
 وأبين الحكم عميو.، السنةإذا لم يكن الحديث فييما التوسع في تخريجو من كتب . 2
 : دراسة أقوال الطبري في الجرح والتعديل: رابًعا -
جمع ألفاظ ومصطمحات اإلمام ابن جرير الطبري في الجرح والتعديل من كتب الرجال  .1

 عامة وكتبو خاصة.
 دراسة نماذج تطبيقية من الرواة الذين تكمم فييم الطبري بيذه المصطمحات. .2
 ى الرواة بأحكام غيره من النقاد.مقارنة أحكام الطبري عم .3
 دراسة وتحميل المراد بمصطمحات الجرح والتعديل الصادرة عن ابن جرير الطبري. .4
 والرواة المعدلين.، بيان أىم نتائج دراسة أقوال الطبري في الرواة المجروحين .5
  : الترجمة لمرواة: خامًسا -
، ونسبو ووفاتو، وكنيتو، اسم الراوي بذكر، الترجمة المختصرة لمرواة من باب التعريف بيم. 1

 وبيان االختبلف فييا في حال وجوده.
 وبيان مرتبتو أحياًنا عند الحاجة.، ووفاتو، وكنيتو، . الترجمة المختصرة لؤلعبلم بذكر اسمو2
. التوسع في الترجمة لمرواة الذين تكمم فييم ابن جرير الطبري جرًحا وتعديبًل لمتوصل إلى 3

 فييم.خبلصة القول 
ومدى موافقة أو مخالفة النقاد البن جرير الطبري في ، . بيان خبلصة الحكم في الراوي4
 أحكامو.
الترجمة لؤلماكن والبمدان متى وجدت إذا لم تكن : الترجمة لألماكن والبمدان: سادًسا -

 وذلك بشكل مختصر.، مشيورة ومعروفة
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 الحديث والمعاجم المغوية.وذلك من كتب غريب : بيان غريب األلفاظ: سابًعا -
التعريف بالمصطمحات العممية وخاصة الحديثية عند : التعريف بالمصطمحات: ثامًنا -
 الحاجة.
 ضبط األسماء والكممات الُمشَكمة التي يتوىم في ضبطيا.: الضبط: تاسًعا -
 تذييل البحث بفيارس عممية متنوعة.: الفيارس العممية: عاشرًا -

 : خطة البحث: خامًسا
 يقع البحث في مقدمة وثبلثة فصول وخاتمة.

، والدراسات السابقة، وأىداف البحث، أىمية البحث وبواعث اختياره: وتشتمل عمى: المقدمة
 وخطة البحث.، ومنيج البحث وطبيعة عممي فيو

 الفصل األول
 ومدخل في عمم الجرح والتعديل، ترجمة اإلمام ابن جرير الطبري

 : مباحثويشتمل عمى ثبلثة 
 الحياة العممية والثقافية في عصر اإلمام ابن جرير الطبري.: المبحث األول
 : ترجمة اإلمام محمد بن جرير الطبري: المبحث الثاني

 : ويشتمل عمى ستة مطالب
 اسمو ونسبو وكنيتو ولقبو ومولده ونشأتو ووفاتو: المطمب األول
 شيوخو وتبلميذه: المطمب الثاني
 رحبلتو في طمب العمم: المطمب الثالث
 آثاره العممية ومؤلفاتو: المطمب الرابع

 أقوال العمماء فيو ومنزلتو بين المحدثين: المطمب الخامس
 عقيدتو ومذىبو: المطمب السادس

 : مدخل في عمم الجرح والتعديل: المبحث الثالث
 : ويشتمل عمى خمسة مطالب

 طبلًحاتعريف عمم الجرح والتعديل لغًة واص: المطمب األول
  نشأة عمم الجرح والتعديل وأىميتو.: المطمب الثاني
 مشروعية الجرح والتعديل.: المطمب الثالث
  طبقات النقاد في الجرح والتعديل.: المطمب الرابع

 مراتب الجرح والتعديل.: المطمب الخامس
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 الفصل الثاني
 منيج اإلمام محمد بن جرير الطبري في التعديل

 "دراسة تطبيقية"
 : ويشتمل عمى أربعة مباحث

 مصطمحات التعديل عند اإلمام الطبري ومدلوالتيا: المبحث األول
 : ويشتمل عمى مطمبين

 مصطمحات التعديل الصريحة: المطمب األول
 مصطمحات التعديل الضمنية: المطمب الثاني
  :مقارنة أقوال اإلمام الطبري في التعديل بأقوال غيره من النقاد: المبحث الثاني

 : ويشتمل عمى مطمبين
 مقارنة أقوال اإلمام الطبري الصريحة في التعديل بأقوال غيره من النقاد: المطمب األول
 مقارنة أقوال اإلمام الطبري الضمنية في التعديل بأقوال غيره من النقاد: المطمب الثاني

 مراتب التعديل عند اإلمام الطبري: المبحث الثالث
 منيج ابن جرير الطبري في التعديلخصائص : المبحث الرابع

 الفصل الثالث
 منيج اإلمام الطبري في الجرح

 "دراسة تطبيقية"
 : ويشتمل عمى أربعة مباحث

 مصطمحات التجريح عند اإلمام الطبري ومدلوالتيا : المبحث األول
 : ويشتمل عمى مطمبين

 .الجرح اليسيرمصطمحات : المطمب األول
 .الجرح الشديدمصطمحات : المطمب الثاني

 

 مقارنة أقوال اإلمام الطبري في التجريح بأقوال غيره من النقاد: المبحث الثاني
 : ويشتمل عمى مطمبين

 .بأقوال غيره من النقاد في التجريح اليسيرمقارنة أقوال اإلمام الطبري : المطمب األول       
 .بأقوال غيره من النقاد التجريح الشديدفي مقارنة أقوال اإلمام الطبري : المطمب الثاني       

 

 مراتب التجريح عند اإلمام الطبري: المبحث الثالث
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 خصائص منيج اإلمام الطبري في الجرح: المبحث الرابع
 : وتشتمل عمى: الخاتمة

 النتائج -
 التوصيات -

 : وتشتمل عمى: الفيارس العممية    
 يرست اآليات القرآنية.فِ  -1
 يرست األحاديث النبوية.فِ  -2
 يرست الرواة المترجم ليم.فِ  -3
 ِفيرست األعبلم المترجم ليم. -4
 المصادر والمراجع. تيرسفِ  -5
 الموضوعات. تيرسفِ   -6

 
فئن كبن كمب أبتغي ، """فئوي حبونت جبهدةً إخزاج هذا انبحث عهً أحسه وجه ابتغبء مزضبة ، وبعد

وصمِ ، وآخز دعىاوب أن احلمد هلل رة انعبدلني، وحسيب أوه عمم بشز، وإن كبوت األخزي فمين، تعبىل وفضالً فبمنت مه 

 انههم وسهم عهً سيدوب حممد وعهً آنه وصحبه أمجعني.
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 الفصل األول
 مدخل في عمم الجرح والتعديلو  ترجمة اإلمام ابن جرير الطبري

 الحياة العممية والثقافية في عصر اإلمام ابن جرير الطبري.: المبحث األول
 .رجمة اإلمام محمد بن جرير الطبريت: الثانيالمبحث 

 .اسمو ونسبو وكنيتو ولقبو ومولده ونشأتو ووفاتو: المطمب األول
 .شيوخو وتبلميذه: المطمب الثاني
 .رحبلتو في طمب العمم: المطمب الثالث
 .آثاره العممية ومؤلفاتو: المطمب الرابع

 .حدثينأقوال العمماء فيو ومنزلتو بين الم: المطمب الخامس
 .عقيدتو ومذىبو: المطمب السادس

 .الث: مدخل في عمم الجرح والتعديلالمبحث الث
 معنى الجرح والتعديل لغًة واصطبلًحا: المطمب األول
 نشأة عمم الجرح والتعديل وأىميتو.: المطمب الثاني
 مشروعية الجرح والتعديل.: الطمب الثالث
 والتعديل.مراتب النقاد في الجرح : المطمب الرابع

 مراتب الجرح والتعديل.: المطمب الخامس
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 المبحث األول
 الحياة العممية والثقافية في عصر اإلمام ابن جرير الطبري

والتي توافق منتصف القرن ، ىـ(310 -ىـ 224عاش اإلمام الطبري في الفترة ما بين ) 
اليجري الذي عايشو اإلمام الطبري ىو ويعتبر القرن الثالث ، الثالث وأوائل القرن الرابع اليجري

فشيد ، والسنة النبوية وعمم الجرح والتعديل خاصة، العصر الذىبي لتدوين العموم االسبلمية عامة
القرن الثالث اليجري تطور ممحوظ في تأليف الكتب والمصنفات في شتى العموم االسبلمية بطرق 

 (1)ى طريقة األبواب الفقيية والجوامع والمسانيدمبتكرة لم تكن معروفة من قبل فظير فيو التأليف عم
ولم يكن لمعمم أن يزدىر في عصر من العصور ما لم يكن خمفاؤه قائمين ، (3)والفوائد (2)والصحاح

، وىذا ما فعمو خمفاء القرن الثالث فكان لدييم اىتمام غير مسبوق بالعمم وأىمو، عميو راعين ألمره
واستخدامو لذكائو الخارق الفضل في جمع العمماء عمى مائدة ، لمعمم (4)فكان حب الخميفة المأمون

ن تنافرت أفكارىم وتعددت آراؤىم حتى صار عصره أزىى عصور العمم في خبلفة بني  العمم وا 
، "ىـ232"(7)الخبلفة بعد أخيو الواثق (6)المتوكل عمى اهلل بن المعتصم كما أن تولية، (5)العباس

كان لو الدور الكبير في  (8)كرامو ليما  و ، "سامراء"واستقدامو المحدثين إلى، السُّنةوميمو الكبير إلى 
وفيو َكُثَر أىل ، (9)تشجيع العمم وازدىاره. وشيد القرن الثالث انتشار كبير لمرحبلت في طمب العمم

                                                           

بحوث في تاريخ السنة المشرفة ألكرم بن ضياء : وُينظر، (1/57السنة ومكانتيا من التشريع لعبد الحميم محمود): 1
 (.1/234العمري)

 (.1/234بحوث في تاريخ السنة المشرفة)، (1/106السنة ومكانتيا لمسباعي): ُينظر: 2
 (.1/117الميروانيات ليوسف بن محمد الميرواني): 3
ىـ. تاريخ 211توفي سنة، أبو العّباس الياشميّ ،  المأمون بن ىارون الرشيد ابن محمد الميديعبد اهلل: ىو: 4

 (.351/ 5اإلسبلم)
 (.1/21التمخيص الحبير): ُينظر: 5
ه. 247توفي سنة ، يكنى أبو الفضل، جعفر المتوكل عمى اهلل بن محمد المعتصم باهلل بن ىارون الرشيد: ىو: 6

 (.45/ 8تاريخ بغداد)
ىـ. تاريخ 232توفي سنة ، يكنى أبو جعفر، ىارون الواثق باهلل بن محمد المعتصم باهلل بن ىارون الرشيد: ىو: 7

 (22/ 16بغداد)
 (.251: منياج المحدثين في القرن األول اليجري وحتى عصرنا الحاضر لعمي مزيد)ص: ُينظر: 8
لمحمد بن مطر  نياية القرن التاسع اليجريتدوين السنة النبوية نشأتو وتطوره من القرن األول إلى : 9

 (.1/95الزىراني)
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وابن ، (5)والنسائي، (4)التّْْرِمِذيُّ  و، (3)وأبو داود، (2)ومسمم، (1)البخاري: العمم وكان من أبرزىم
بل اعتبره ، من ىؤالء الجيابذة ولم يكن اإلمام الطبري أقل مكانةً ، (7)وغيرىم الكثير (6)خزيمة
وباألقران يستطاب العمم ويحمو مذاقو فكان من أقران ، (9)في طبقة الترمذي والنسائي (8)النووي

ومحمد بن ، يروز المَ (10)ومحمد بن نصر، اإلمام الطبري محمد بن إسحاق بن خزيمة
 . (13()12)الُرْويانى(11)ىارون

 
 

  

                                                           

 (.50/ 52ىـ. تاريخ دمشق)256توفي سنة ، البخاري، أبو عبد اهلل، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم: ىو: 1
/ 6ريخ اإلسبلم)ىـ. تا261توفي سنة ، النيَّسابوري، الُقَشْيريّ ، ُيكنى أبو اْلُحَسْين، ُمْسِمم ْبن الحّجاج ْبن ُمْسِمم: ىو: 2

430.) 
 (. 75/ 10ىـ. تاريخ بغداد)275توفي سنة ، السجستاني، ُيكنى أبو داود، سميمان بن األشعث بن إسحاق: ىو: 3
ُد بُن ِعْيَسى بِن َسْوَرةَ : ىو: 4  (.270/ 13ىـ. سير أعبلم النببلء)279توفي سنة ، التّْْرِمِذيُّ ، ُمَحمَّ
/ 7ىـ. تاريخ اإلسبلم) 303توفى سنة ، النَّسائيّ ، ُيكنى أبو عبد الرحمن، ِسنانأحمد بن شعيب بن عمّي بن : ىو: 5

59.) 
/ 7ىـ. تاريخ اإلسبلم) 311توفى سنة، ُيكنى أبو بكر، النيسابوريُّ ، ُمَحمَّد ْبن ِإْسَحاق ْبن ُخَزْيَمة ْبن المغيرة: ىو: 6

243.) 
 (.1/69الوسيط في عموم ومصطمح الحديث ألبي شيبة): ُينظر: 7
ىـ. طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي 676توفي سنة ، ُيكنى َأُبو َزَكِريَّا، النََّوِويّ ، يحيى بن شرف ابن ُجُمَعة: ىو: 8

(8 /395.) 
  (.1/78تيذيب األسماء والمغات النووي): 9

بينيما الراء بفتح الميم والواو : ىـ. الَمرَوزي 294توفي عام ، أبو عبد اهلل، محمد بن نصر المروزي: ىو: 10
نما قيل لو"، مرو الشاىجان"نسبة إلى، الساكنة وفي آخرىا الزاى يعنى الشاه جانى موضع ": الشاه جان"وا 

 (.7/125األعبلم لمزركمي ): وُينظر، (12/207المموك ومستقرىم. األنساب لمسمعاني )
سير أعبلم ، (7/124تاريخ اإلسبلم) .ىـ 307توفى سنة، أبو بكر الرويانيّ ، محمد بن ىارون: ىو: 11

 (.14/507النببلء)
ىذه النسبة إلى ، بضم الراء وسكون الواو وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتيا وفي آخرىا النون: الُرْويانى: 12

 (.6/198رويان وىي بمدة بنواحي طبرستان. األنساب لمسمعاني)
 (.2/548تاريخ بغداد): ُينظر: 13
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 المبحث الثاني
 ترجمة اإلمام محمد بن جرير الطبري

 : اسمو ونسبو وكنيتو ولقبو ومولده ونشأتو ووفاتو: المطمب األول
يِزيد بن : وقيل، ىو ُمَحمَّد ْبن جرير ْبن يزيد ْبن كثير: اسمو ونسبو وكنيتو ولقبو: أوالً 

، (4)أعين، (3)اْلَبْغَداِدّي. كان أسمر إلى األدمة، (2)جعفر الطبري أبو ُيكَنى، غالب ْبن، (1)َخاِلد
(5)فصيح المسان، مديد القامة، نحيف الجسم

. 

 رين ــــــــمس وعشـــــــــأول سنة خ: وقيل، (6)ِوِلَد َسَنِة َأْرَبٍع َوِعْشِريَن َوِماَئتَْينِ  : مولده ونشأتو: ثانًيا
  

                                                           
 (.2/212وفيات)الوافي بال: 11
وىي آمل ، ىذه النسبة إلى طبرستان، بفتح الطاء الميممة والباء المنقوطة بنقطة  بعدىا راء ميممة: الطبري: 2

 (.9/39األنساب لمسمعاني)، وواليتيا
وىي في الناس السمرة الشديدة. ، البياض مع سواد المقمتين: جمع آدم كأحمر وحمر. واألدمة في اإلبل: األدم: 3

تاج العروس لمحمد ، (1/32النياية في غريب الحديث واألثر): ُينظر، ىو من أدمة األرض وىو لونيا وقيل
 (.31/194بن محمد الزبيدي)

 (.2/255أي ُيوَصُف بَسَعِة الَعْيَن. العين لمخميل بن أحمد الفراىيدي): 4
، (52/188تاريخ دمشق)، (2/548تاريخ بغداد): انظر ترجمة محمد بن جرير الطبري في المواضع التالية: 5

وفيات ، (6/2441لياقوت الحموي) معجم األدباء، (13/215المنتظم من تاريخ المموك واألمم البن الجوزي)
، (2/201تذكرة الحفاظ لمذىبي)، (7/160تاريخ االسبلم)، (4/191البن خمكان) األعيان وأنباء أبناء الزمان

ميزان ، (14/267عبلم النببلء ط الرسالة)سير أ، (11/165سير أعبلم النببلء ط الحديث)
طبقات الشافعية الكبرى ، (1/150معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار لمذىبي)، (3/498االعتدال)
غاية النياية ، (1/222طبقات الشافعيين البن كثير)، (14/846البداية والنياية البن كثير)، (3/120لمسبكي)

لسان ، (1/100طبقات الشافعية البن قاضى شيبة)، (2/106ري)في طبقات القراء البن الجز 
طبقات ، (1/95طبقات المفسرين العشرين لمسيوطي)، (1/310طبقات الحفاظ لمسيوطي)، (5/100الميزان)

تاريخ ابن يونس ، (1/106طبقات الفقياء الشافعية البن الصبلح )، (2/110المفسرين لمداوودي)
إنباه الرواة عمى أنباه ، (287: بن اسحاق المعروف بابن النديم)ص الفيرست لمحمد، (2/196المصري)

 (.1/189المحمدون من الشعراء لعمي بن يوسف القفطي)، (3/89النحاة لعمي بن يوسف القفطي)
شذرات الذىب ، (2/201تذكرة الحفاظ لمذىبي)، (14/846البداية والنياية البن كثير)، (2/548تاريخ بغداد): 6

إنباه الرواة عمى ، (2/195مرآة الجنان وعبرة اليقظان لعبد اهلل بن أسعد اليافعي)، (1/29ىب)في أخبار من ذ
 (.3/89أنباه النحاة)
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 .(3)وأقام فييا إلى حين وفاتو، ثم استوطن بغداد (2)في آمل بَطَبرستان، (1)ومائتين
توفي وقت المغرب من : قيل، ومكان دفنو، تعددت األقوال في تحديد وقت وفاتو: وفاتو: ثالثًا

في العشر : وقيل، ألربع بقين من شوال: وقيل، (6)ليومين (5)عشية السبت: وقيل، (4)عشية األحد
َوِفي َشْعِر ، . َوَقْد َجاَوَز الثََّماِنيَن ِبَخْمٍس َأْو ِستّْ ِسِنينَ (8)سنة عشر وثبلثمائة، (7)األواخر من شوال

دفن يوم األحد : وقيل، (10)"ودفن وقد أضحى النيار من يوم االثنين، (9)َرْأِسِو َوِلْحَيِتِو َسَواٌد َكِثيرٌ 
(13)في ناحية باب خراسان في حجرة بإزاء داره ودفن برحبة يعقوب، (12)ُدِفَن َلْيبًل : وقيل، (11)بالغداة

 ،

؛ أِلَنَّ َبْعَض الرََّعاِع ِمْن َعَوامّْ اْلَحَناِبَمِة َمَنُعوا ِمْن َدَفِنِو َنَياًرا َوَنَسُبوُه ِإَلى (14)ُدِفَن ِفي َداِرهِ : وقيل

                                                           

 (.5/102لسان الميزان): 1
، الموضع أو الناحية: واستان، ىو الذي يشّقق بو األحطاب وما شاكمو بمغة الفرس: والطبر، كممة فارسية: َطَبر: 2

ولكنني لن أذكره لتجنب اإلطالة. ، وىناك  سبب لذكر ذلك الموضع بيذا االسم، الطبرناحية : وكأنو يقول
، مدينة في أعمال خراسان: وطبرستان، إنما ىي طبرزنان أي الفؤوس والنساء: وفي تسميتيا طبرستان قيل

سير أعبلم  وأبناء مموكيم.، وأىميا اشراف العجم، منيعة باألودية، وىي ببلد كثيرة الحصون، مممكة عظيمة
آكام المرجان فى ذكر المدائن المشيورة فى كل مكان إلسحاق بن الحسين المنجم : وُينظر، (11/165النببلء)
(. معجم البمدان لياقوت 564: (. البمدان ألحمد ابن اسحاق اليمداني المعروف بابن الفقيو )ص69: )ص

 (.4/13الحموي )
 (.13/215لمموك واألمم)المنتظم من تاريخ ا، (2/548تاريخ بغداد): 3
، (1/93طبقات الفقياء لمشيرازي)، (1/30شذرات الذىب في أخبار من ذىب)، (14/849البداية والنياية): 4

 (.189: المحمدون من الشعراء )ص
 (.1/189المحمدون من الشعراء)، (2/548تاريخ بغداد): 5
 (.1/93طبقات الفقياء لمشيرازي)، (1/30شذرات الذىب في أخبار من ذىب)، (14/849البداية والنياية): 6
 (.2/196تاريخ ابن يونس المصرى): 7
، (1/30شذرات الذىب في أخبار من ذىب)، (2/196تاريخ ابن يونس المصرى)، (14/849البداية والنياية): 8

 (. 1/93طبقات الفقياء لمشيرازي)
 (.14/848البداية والنياية)، (2/548تاريخ بغداد): 9

 (.22/62دمشق)تاريخ : 10
 (.1/189المحمدون من الشعراء)، (2/548تاريخ بغداد): 11
 (.6/677الكامل في التاريخ): 12
 (.13/217المنتظم في تاريخ المموك واألمم): 13
 .(1/111طبقات الفقياء الشافعية ): 14
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ونيارا ورثاه  عمى قبره خمق كثير عدة شيور ليبل ىوصم، وشيعو من ال يحصييم إال اهلل، (1)الرَّْفضِ 
 .(3)( 2)كثير من أىل الدين واألدب

 : شيوخو وتالميذه: المطمب الثاني
 : شيوخو: أوالً 
وغيرىا من الببلد األخرى. ، ومصر، والشام، حدث الطبري عن خمٍق كثيٍر من أىل العراق 

 : وُعرف من شيوخو في كتب التراجم
ْبَراِىْيمُ و ، ُسَريج الرَّازيُّ  أبي بن أحمدو ، اْلعجِميّ  اْلِمْقَدام بن أحمدو ، َمِنْيعِ  بنُ  َأْحَمدُ     َسِعْيدٍ  بنُ  اِ 

ْسَماِعيلُ و ، السَُّكوِنيَّ  َىمَّامٍ  َأُبوو ، الَجْوَىِريُّ  ْسَحاقُ و ، ُموَسى السُّدّْيّْ  ْبنُ  اِ   َأُبوو ، (4) ِإْسَراِئْيلَ  َأِبي بنُ  اِ 
 الَحَسنُ و ، ارزَّ اح البَ بَّ ن الصَ ن بِ سَّ والحَ ، اْلُمْنَتصر بن َتِميمو ، الَعَقديّ  ُمعاذ بن ِبْشرو ، (5)َسِعْيد اأَلَشجُّ 

 بنُ  ُسْفَيانُ و ، َيحيى اأُلَمِويّ  ْبن َسِعيدو ، اهلِل الَعْنَبِريُّ  َعْبدِ  بنُ  َسوَّارُ و ، (6)ُحَرْيثِ  بنُ  الُحَسْينُ و ، َعَرَفةَ  بنُ 
 المَّوِ  َعبد ْبن عبدةو ، الُعْذِريُّ  الَوِلْيدِ  بنُ  الَعبَّاُس و ، الَمْرَوِزيُّ ِمْسَماٍر  ْبنِ  َصاِلحو ، ُجَناَدةُ  ْبن َسْممو ، َوِكْيعِ 

َسْيِل  بنُ  َعِميُّ و ، (7) اْلُجْرجانيّ  وعبد الرحمن بن الوليد، السُّّكريُّ  وعبد الحميد بن بيان، الصفار
ْمِميُّ  بَّاح ْبن الفضلو ، الفبلس َعِمي   ْبن َعْمروو ، الرَّ الَمِمِك  َعْبدِ  بنُ  ُمَحمَّدُ و ، ُمْوَسى بنُ  ُمَجاِىدُ و ، الصَّ

، َبِزيع ْبنِ  المَّوِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ و ، الرَّاِزيُّ  ُحَمْيدٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ و ، (8)َمْعَشر َأِبي بنُ  وُمَحمَّد، الشََّواِربِ  َأِبي ِبنُ 
ْنَعاِنيُّ  َعْبد ْبن ُمَحمَّدو ، (9)الَعبَلءِ  بنُ  ُمَحمَّدُ  ُكَرْيبٍ  وَأُبو، اْلَقْيِسيُّ  َمْعَمرِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ و  ، اأْلعمى الصَّ
 بن نصرو ، الَجْيَضِميُّ  َعِمي   بنُ  َنْصرُ و ، ومينى بن يحيى، (10)َبشَّارِ  بنُ  ُمَحمَّدُ و ، الُمثَنَّى بنُ  ُمَحمَّدُ و 

                                                           

 (.14/849البداية والنياية): 1
رأيت : "فيما يخص قبر اإلمام الطبري فقال  -في الوقت الحالي -أشار ابن خمكان إلى خطأ شائع في مصر: 2

وعند رأسو حجر عميو مكتوب ىذا قبر ابن جرير ، بمصر في القرافة الصغرى عند سفح المقطم قبرا يزار
وفيات  ".بل الصحيح أنو ببغداد، وليس بصحيح، ىذا صاحب التاريخ: الطبري والناس يقولون

 (.4/192األعيان)
 (.2/204الحفاظ لمذىبي) تذكرة، (52/205تاريخ دمشق): 3
 (. 1/30شذرات الذىب في أخبار من ذىب): 4
 (.2/548تاريخ بغداد): 5
 (.11/166سير أعبلم النببلء ): 6
 (.1/253تاريخ جرجان لحمزة بن يوسف الجرجاني): 7
 (.1/30شذرات الذىب في أخبار من ذىب): 8
 (.13/215المنتظم في تاريخ المموك واألمم): 9

 (.2/548د)تاريخ بغدا: 10
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 بنُ  َىنَّادُ و ، الَيَمدانيّ  ِإْسَحاق ْبن ىارونو ، (1)الُمْسَتْعطف ميران ْبن ِعيَسىو ، الرَّْحَمِن اأَلوِديّ  َعْبدِ 
 .(2)سواىم وأممٌ ، اأَلْعَمى َعْبدِ  بنُ  ُيْوُنُس و ، ِإْبَراِىْيَم الدَّْوَرِقيُّ  بنُ  َيْعُقْوبُ و ، السَِّريّْ 

 : تالميذه: ثانًيا
، يحمل في عقمو موسوعة من العموم االسبلمية خاصة، افقييً ، عبلمةً  كان اإلمام الطبري 

والتتممذ عمى يديو. وُعرف منيم في كتب ، تنافس طبلب العمم لؤلخذ عنو، والعموم األخرى عامة
 : التراجم

 ومحمد بن أحمد، (4)الَحرَّانيّ وعبد اهلل بن الحسن ، (3)َماِلجٍ  ِباْبنِ  وُيْعَرفُ  األَْنَماِطيُّ  َجْعَفرٍ  َأُبو
َأُبو و ، (8)( 7) اْلَعبَّاس الَبْيَراِنىّ  ْبن الفضل ْبن َأْحَمدو ، (6)َزْبر ابنوالقاضي أبو محمد ، (5)الّداُجونيّ 
مي بن ـــــــــــوع، (12)(11)معمى بن سعيدو ، (10)القاضي كامل ْبن َأْحَمدو ، (9)اْبن َأِبي ىاشم طاىر

 ، (14)اْلَقاِسِم الطََّبَراِنيُّ  َأُبوو ، (13)رانيـــــبن عبلن الح
                                                           

 (.2/548المصدر نفسو): 1
 (.14/268سير أعبلم النببلء): 2
: وُينظر، (444/ 4ىـ. تاريخ بغداد)251توفي  سنة، األنماطي، ُيكنى أبو جعفر، محمد بن معاوية بن يزيد: ىو: 3

 (.6/195تاريخ االسبلم)
 (.94/ 11ىـ. تاريخ بغداد)295توفي سنة ، الحراني، ُيكنى أبو شعيب، عبد المَّو بن اْلَحَسن بن َأْحَمد: ىو: 4
ىـ. تاريخ  324توفى سنة  ، الّداُجونّي الكبير، ُيكنى أبو بكر، الضرير، الرممي، محمد ْبن َأْحَمد بن عمر: ىو: 5

 (.499/ 7اإلسبلم )
َبَعيّ ، عبد اهلل بن أحمد ابن َزْبر: ىو: 6  (.575/ 7)ىـ. تاريخ اإلسبلم  329توفى سنة، ُيكنى أبو محمد، الرَّ
 والَبْيَراِنىّ ، ىـ349توفي سنة ، الدينوري، البيراني، ُيكنى  أبو بكر، أحمد بن الفضل بن العباس: ىو: 7

وىي قبيمة من ، ىذه النسبة الى بيراء، بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الياء وفتح الراء وفي آخرىا النون
 (.373/ 2)األنساب لمسمعاني ، (164/ 5قضاعة. تاريخ دمشق)

 (.1/75تاريخ عمماء األندلس لعبد اهلل بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضى): 8
/ 7ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 349توفى سنة ، ُيكنى َأُبو طاىر، البغداديّ ، َعْبد الواحد ْبن ُعَمر اْبن َأِبي ىاشم: ىو: 9

879.) 
/ 7ىـ. المصدر نفسو) 350توفى سنة ، البغداديّ ، َأُبو َبْكرُيكنى ، َأْحَمد ْبن كامل ْبن َخَمف ْبن َشَجَرة: ىو: 10

885.) 
 (.63/ 8ىـ. المصدر نفسو) 353توفى سنة ، الشبيبي، التنوخي، أبو خازم، ُمَعمَّى بن سعيد: ىو: 11
 (.11/166سير أعبلم النببلء): 12
 (.332/ 41تاريخ دمشق)ىـ. 355توفي سنة ، الحراني، ُيكنى  أبو الحسن، عمي بن الحسن بن عبلن: ىو: 13
 (.393/ 1ىـ. تاريخ أصبيان)360الطََّبَراِنيُّ َوُتُوفَّْي سنة ، ُيكنى َأُبو اْلَقاِسمِ ، ُسَمْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوبَ : ىو: 14
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، (5)( 4)عدى َأْحمد بن وَأُبو، (3)البغدادي الَخشَّابِ  بن اْلَقاِسم ْبن َأْحَمدو ، (2)(1)وأبو محمد الفرغاني
وأبو ، (8)( 7)جعفر بن َمْخَمدو ، (6)المقرئ الواسطي الُحَضْيني الّسريّ  بنوعبد الغفار بن عبيد اهلل بن 
 َعِميّْ  ْبنُ  وَأْحَمدُ ، (10)ومحمد بن عبد اهلل بن محمد بن أيوب القطان، (9)عمرو بن حمدان النيسابوري

 .(12)ومحمد بن عبد اهلل الشيباني، وعمي بن موسى الدقيقي الحمواني، (11)اْلَكاِتبُ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ 
 : رحالتو في طمب العمم: المطمب الثالث

، محصبًل إياه من شيوخو، متعطًشا لمعمم، كان اإلمام الطبري شغوًفا لمترحال من بمد إلى بمد
حتى رحل من مدينة آمل  مبتغًيا ، (13)ترعرع وسمح لو أبوه بالسفروما إن ، ومدوًنا إياه في كتبو

ليستعين بو عمى قضاء حوائجو في ، وكان ألبيو الفضل في إمداده ما يحتاج إليو من المال، العمم
وطمب الطبري ، (15)فيقتات بو، (14)فكان أبوه يوجو إليو بالشيء إلى البمدان، الببلد التي يسافر إلييا

ولو ، (18)سنة ست وثبلثين ومائتين: وقيل، (17)ولو عشرون سنة، (16)بعين ومائتينالعمم بعد األر 
                                                           

 (.11/ 27ىـ. المصدر السابق)362توفي سنة، الفرغاني، ُيكنى أبو محمد، عبد اهلل بن أحمد: ىو: 1
 (.52/189و)المصدر نفس: 2
 (.223/ 8ىـ. تاريخ اإلسبلم) 364توفى سنة ، ُيكنى أبو الفرج، أحمد بن القاسم بن ُعَبْيد اهلل البغدادي: ىو: 3
/ 3ه. طبقات الشافعية الكبرى)365توفي سنة ، الجرجانى، ُيكنى َأُبو َأْحمد، عبد اهلل بن ُمَحمَّد بن عدى: ىو: 4

315.) 
 (.1/30ىب)شذرات الذىب في أخبار من ذ: 5
 (.268/ 8ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 367توفى سنة ، الُحَضْيني، أبو الطّيب، عبد الغفار بن عبيد اهلل بن الّسريّ : ىو: 6
 (.230/ 15ىـ. تاريخ بغداد )370توفي سنة ، الدقاق الفارسي، ُيكنى َأُبو عمي، مخمد بن جعفر بن مخمد: ىو: 7
 (.2/801معرفة عمماء الحديث لمخميمي)اإلرشاد في ، (2/548تاريخ بغداد): 8
 (.431/ 8ىـ. تاريخ اإلسبلم )376توفى سنة ، النَّْيَساُبوري، ُيكنى أبو عمرو، محمد بن أحمد بن حمدان: ىو: 9

 (.496/ 3ىـ. تاريخ بغداد )379توفي سنة ، القطان، ُيكنى أبو بكر، محمد بن عبد اهلل بن محمد: ىو: 10
 (.516/ 5ىـ. المصدر نفسو)379توفي سنة ، ويكنى أبو جعفر، لجيمأحمد بن عمي ابن ا: ىو: 11
ل، ُمَحمَّد ْبن َعْبد المَّو ْبن ُمَحمَّد: ىو: 12 / 8ىـ. تاريخ اإلسبلم) 387: توفى سنة، الشَّْيباني، ُيكنى َأُبو الُمَفضَّ

624.) 
 (.3/120طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي)، (2/203تذكرة الحفاظ): 13
 (.2/203الحفاظ)تذكرة : 14
 (.14/277سير أعبلم النببلء): 15
 (.14/267سير أعبلم النببلء)، (1/30شذرات الذىب في أخبار من ذىب ): 16
 (.150: معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار )ص: 17
 (.5/102لسان الميزان ): ُينظر: 18
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وما  (1)ثم  انتقل إلى الري، وبدأ الطبري ببمده فكتب ما فييا من العموم عن شيوخو، عشرة سنة
ثم ، وكتب عن شيوخيا فأكثر، وأقام بيا، (3)فدخل إلى مدينة السبلم، (2)ولقي نببلء الرجال، جاوره

، كمحمد بن موسى الحرشي: انحدر إلى البصرة فسمع ممن كان قد بقي من شيوخيا في وقتو
، وكتب في طريقو من المشايخ بأجناد الشام، ثم غّرب فخرج إلى مصر، وعماد بن موسى القزاز

فأكثر ، والثغور وأكثر منيا. ثم صار إلى الفسطاط في سنة ثبلث وخمسين ومائتين، والسواحل
ثم رجع إلى ، ثم عاد إلى الشام، وابن وىب وغيرىم، والشافعي، يوخيا من عموم مالكالكتابة عن ش

ونصر بن عمي ، . وكانت لو رحمة إلى العراق سمع فييا من أحمد بن عبدة الضبيرمص
وغيرىا من الببلد التي لم يكن بعد وبيروت ، (5)وكانت لو رحبلت كثيرة إلى الحجاز، (4)الجيضمي

 وتحصيل العمم من أىميا.، أمام الطبري لموصول إليياالمسافات عائًقا 
 

 : آثاره العممية ومؤلفاتو: المطمب الرابع
، أحب الطبري عطر العمم، وبدأ عقمو باإلدراك، كالحرير وكانت أناممو ناعمةً ، رمنذ رأت عيناه النو 

حفظت : "نفسويحكي ذلك عن ، ا لم يجاوز العشر سنينوتعمق في دقائقو وكان لم يزل طفبًل صغيرً 
وكتبت الحديث وأنا ابن تسع ، وصميت بالناس وأنا ابن ثماني سنين، القرآن ولي سبع سنين

وكان لرؤية رآىا أبوه في منامو السبب في االىتمام بتعميمو وتدريسو فنون العموم ، (6)"سنين
وكان معي ، رأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول اهلل : "فيكمل الطبري قائبلً ، االسبلمية

إنو إن كبر نصح في دينو وذّب عن : فقال لو المعبر، حجارة وأنا أرمي بين يديو ممموءةً  مخبلةً 
والعمم ال يحصمو ، (7)"صغير فحرص أبي عمى معونتي عمى طمب العمم وأنا حينئذ صبيٌ ، شريعتو

 ْبنُ  ُمَحمَّدُ عند كنا نكتب : "يقول الطبري، ساىٌر عمى تحصيمو، مولٌع بكتابتو، إال كل شغوٌف بو

                                                           

وبينيا وبين آمل خاصة اثنا عشر ، ن فرسخايفرق بينيا وبين طبرستان ثبلثو ، ىي منطقة قريبة من طبرستان: 1
المسالك والممالك إبراىيم بن محمد ، (1/566البمدان البن الفقيو)، (1/91البمدان لميعقوبي): فرسًخا. ُينظر

 .126ص، المعروف بالكرخي، الفارسي االصطخري
 (.14/267سير أعبلم النببلء): 2
 (.1/8الفقيو )تقع مدينة السبلم في بغداد. البمدان البن : 3
 (.2/800اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث): 4
 (.3/89إنباه الرواة عمى أنباه النحاة ): 5
 (.1/143)لمحمد محمد محمد سالم محيسنمعجم حفاظ القرآن عبر التاريخ : 6
 (.6/2446معجم األدباء): 7



 

 

21 

 

 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وكنا نمضي إلى : قال، لينا في الميل مرات ويسأل عما كتبناه ويقرأه عميناإفيخرج  (1)الرَّاِزيُّ  ُحَمْيدٍ 
ثم نعدو كالمجانين ، وكان في قرية من قرى الري بينيا وبين الري قطعة، أحمد بن حماد الدوالبي

كان الكتاب والقمم أنيسين ، العمم محبوبوومن كان ، (2)"حتى نصير الى ابن حميد فنمحق مجمسو
وجدوا أنو مكث ، لمقارنة كتبو بعمره وبمحاولةٍ ، وىذا كان حال الطبري ففاق بمؤلفاتو أقرانو، لو

ال يجارييا أحد من  دةً و موق وىمتو كانت شعمةً ، (3)أربعين سنة يكتب في كل يوم منيا أربعين ورقة
، َثبَلُثوَن ألف ورقة: كم يكون قدره؟ َفَقالَ : لتفسير اْلُقْرآن؟ َقاُلوا أتنشطون: "فقال مرة أَلْصَحابو، أقرانو
َىل تنشطون : َفاْخَتَصَرُه ِفي َنْحو َثبَلَثة آاَلف ورقة. ثمَّ َقالَ ، َىَذا ِممَّا تفنى اأْلَْعَمار قبل َتَمامو: َفَقاُلوا

َفَأَجاُبوهُ ، ه؟ َفذكر َنْحو َما ذكره ِفي التَّْفِسيركم يكون قدر : لتاريخ اْلَعالم من آدم ِإَلى وقتنا َىَذا؟ َقاُلوا
ورغم اختصاره ، (4)"التَّْفِسير"َفاْخَتَصَرُه ِفي َنْحو ِممَّا اختصر، َماَتت اليمم، ِإنَّا هلل: َفَقالَ ، ِبمثل َذِلك

ل لو سافر رجل إلى الصين حتى يحص: "(5)قال أبو حامد اإلسفرائيني، فقد أثنى الكثيرون عميو، لو
وتنوعت في سائر العموم ، وتعددت مؤلفاتو، (6)"لو كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا

، فاشتير بعضيا، وُعثر عمى البعض اآلخر، اندثر بعٌض منيا، الشرعية وغيرىا من العموم األخرى
وما لم يتم ، منيا في بيان ما تم (7)اجتيد تمميذه أبو محمد الفرغاني وقد، وغاب بعضيا عن العقول

لطيف القول في "و، إلى عصره (9)"التاريخ"و، (8)"رالتفسي"تم من كتب محمد بن جرير كتاب: "فقال

                                                           

 (.1221/ 5ىـ. تاريخ اإلسبلم) 250نة  توفي س، أبو عبد اهلل الرازي الحافظ، محمد بن ُحَمْيد بن َحّيان: ىو: 1
 (.6/2446المصدر السابق): 2
 (.11/168سير أعبلم النببلء)، (52/195تاريخ دمشق)، (2/548تاريخ بغداد): 3
 .(1/110طبقات الفقياء الشافعية ): 4
 (.9/101اإلسبلم)ىـ. تاريخ 406توفى سنة ، اإلْسَفراييّني، يكنى أبو حامد، أحمد ْبن محمد ْبن أحمد: ىو: 5
 (.3/123طبقات الشافعية الكبرى)، (52/195تاريخ دمشق)، (2/548تاريخ بغداد): 6
 (.8/203ىـ. تاريخ اإلسبلم) 362توفى سنة ، الَفْرغانيُّ ، أبو محمد، عبد اهلل بن أحمد بن جعفر: ىو: 7
وال بالمطبعة األميرية لموالق سنة ُطبع في ثبلثين جزًءا أ، وىو كتاب مطبوع، وىو أشير كتب ابن جرير الطبري: 8

ثم حققو المحدث أحمد شاكر وطبع منو ست عشر مجمًدا ، وُطبع عدة طبعات بعدىا وصور مرات، ىـ1321
إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين أبو جعفر محمد بن جرير : إلى نصف الكتاب تقريًبا ولم ُيتمو. ُينظر

 .96: ص، بن عبد العزيز الشبللعمي "، سيرتو وعقيدتو ومؤلفاتو"الطبري
وُطبع ىذا الكتاب عدة طبعات أوليا طبعة جماعة من المستشرقين "، تاريخ الرسل والمموك: "وىو المسمى ب: 9

ولكن الطبعات الصادرة لمكتاب كانت مختمفة األحجام بالنسبة ، وُطبع في مصر عدة طبعات، ه1879سنة 
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في أحكام شرائع  اختبلف عمماء األمصار"و، "(2)وتنزيل القرآن القراءات"و، "(1)مأحكام شرائع اإلسبل
رسالة إلى أىل طبرستان  وىو: رالتبصي"و، (4)"الخفيف في أحكام شرائع اإلسبلم"و، (3)"االسبلم

فتم منو مسند العشرة "تيذيب اآلثار"وابتدأ بتصنيف كتاب، (5)"يشرح فييا ما تقمده من أصول الدين
، "(7)البسيط"وكتاب، (6)فمات قبل تمامو، "مسند ابن عباس"وبعض، وأىل البيت والموالي

                                                                                                                                                                          

محمد أبو الفضل : عتمدة التي صدرت بتحقيق وضبط المحققوآخر طبعاتو العممية الم، لمجمدات الكتاب
 .100: ص، المصدر نفسو: وقد اعتمد في تحقيقو عمى خمس عشرة نسخة مخطوطة. ُينظر، إبراىيم

أي يقرب ، وىو كتاب كبير في نحو ألفين وخمسمائة ورقة"، المطيف"واقتصره البعض عمى، واختمفوا في عنوانو: 1
لطيف "وقد سماه الطبري في كتابو التفسير باسم، د فيو مذىبو الفقيي االجتياديوقد قي، من حجم التفسير

 .115: ص، المصدر نفسو: وىو كتاب مخطوط لم تتم طباعتو بعد. ُينظر ".البيان عن أصول األحكام
، ولو نسخة في المكتبة األزىرية بمصر، وىو كتاب مخطوط لم ُيطبع بعد"الجامع في القراءات"وسماه البعض: 2

 .114: المصدر نفسو ص: ورقة. ُينظر 128ويقع في 
وُطبع ، وحققو د. فردريك كيرن، ُطبع في مجمد لطيف، وىو كتاب مطبوع"، اختبلف الفقياء: "وىو المسمى بـ: 3

 .102: ص، المصدر نفسو: بمصر بمطبعة الموسوعات. ُينظر
لطيف القول في أحكام شرائع "مختصر من كتابووىو كتاب في الفقو ، اختصاًرا"الخفيف في الفقو"وقد ُيسمى: 4

: وجاء في نحو أربعمائة ورقة في مجمد كبير. وىو كتاب مخطوط لم تتم طباعتو بعد. ُينظر"، االسبلم
 .106: المصدر نفسو ص

تبصير أولي "وورد اسمو في مخطوطة لو، ىذا اسمو في كتب التراجم عامة"التبصير في معالم الدين"وىو كتاب: 5
وُطبع الكتاب ، والموجود منو أربع وعشرين ورقة فقط، وىو كتاب في نحو ثبلثين ورقة"، ومعالم اليدىالنى 

إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين أبو جعفر : ألول مرة في األسكولاير بتحقيق وتعميق عمي الشبل. ُينظر
 .105: ص"، سيرتو وعقيدتو ومؤلفاتو"محمد بن جرير الطبري

قطعة فييا جزء من آخر ، وقد تم العثور عمى أربعة قطع منو، وُفقد بعضو اآلخر، ُعثر عمى بعضووىو كتاب : 6
وقطعة فييا جزء من مسند ، في مجمدين وقطعة فييا جزء من مسند ابن عباس ، في مجمد مسند عمي 

لزبير بن وقطعة في مجمد بيا مسند عبد الرحمن بن عوف ناقصا من أولو ثم مسند ا، في مجمدين عمر 
والثانية بتحقيق د. ، وقد ُطبع الكتاب طبعتين غير كاممتين األولى بتحقيق محمود شاكر، العوام كامبل 

 (.101-100): ص، المصدر نفسو: ناصر الرشيد وعبد القيوم عبد رب النبي. ُينظر
جمع فيو فقو الصحابة في ، وموضعو األحكام الفقيية التفصيمية"، بسيط القول في أحكام شرائع االسبلم"كتاب: 7

واختمفوا في تقديره بين ، بسط فيو أدلة األقوال من القرآن والسنة، وىو عمى اسمو بسيط، ثم التابعين، األمصار
 (.105-104المصدر نفسو )ص: ورقة. وىو كتاب مخطوط لم تتم طباعتو بعد. ُينظر 1500-2000
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ولما بمغو أن أبا بكر ، المخرج"المسند"وكتابو، (1)"شرح السنة"وكتاب، "المحاضر والسجبلت"وكتاب
، ثم عمر، فبدأ بفضل أبي بكر"الفضائل"عمل كتاب، (3)تكمم في حديث غدير خم (2)بن أبي داود

واختبلف الفقياء ، (5)"ولم يتم الكتاب، (4)واحتج لتصحيحو، وتكمم عمى تصحيح حديث غدير خم
، (1)وأحكام شرائع االسبلم، (8)(7)الحميدةواآلداب النفيسة واألخبلق ، (6)والمسترشد في عموم الدين

  .(2)وذل المذيل

                                                           

وتقع الرسالة في عدة ، وكبلىمان مشيوران"، ا شرح السنةوتسمى أيضً "صريح السنة: "وىي رسالتو الموسومة بـ : 1
ثم بمصر. ، ىـ1321، 1311وطبعت ىذه الرسالة مرتين بدليي باليند سنة ، ورقات من الحجم الصغير

 .109: ص، المصدر نفسو: ُينظر
 (.11/136السجستاني. تاريخ بغداد)، أبو بكر، عبد المَّو بن سميمان بن األشعث: ىو: 2
وىذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة وشدة ، عند الجحفة بو غدير، واد بين َمكَّة َواْلَمِدْيَنة: ىو، ِبَضمّْ اْلَخاءِ : ُخم  : 3

 (.411: )ص  لمحمد بن موسى اليمداني، األماكن ما اتفق لفظو وافترق مسماه: الُحمى. ُينظر
َمْن ُكْنُت َمْواَلُه ، َوَأَنا َوِليُّ ُكلّْ ُمْؤِمنٍ ، َأاَل ِإنَّ المََّو َوِليّْي: "ُخم   َيْوَم َغِديرِ  ىو قول َرُسوُل المَِّو : وحديث غدير ُخم  : 4

َواَيِة أخرى« َفَعِميّّ َمْواَلهُ  أبواب ، أخرجو الترمذي في سننو ".َوَعاِد َمْن َعاَداهُ ، المَُّيمَّ َواِل َمْن َوااَلهُ : "َوِفي رّْ
، وأبو الحسن، أبو تراب: يقال ولو كنيتان، باب مناقب عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو ، المناقب

سناده صحيح: قمت، 3713ح، (5/633) وأخرجو "، َىَذا َحِديٌث َغِريٌب َصِحيحٌ : "وعقَّب عميو الترمذي بقولو، وا 
ِد كُ ، ابن شاىين في كتابو شرح مذاىب أىل السنة لّْ َرُجٍل ِمَن اْلَعَشَرِة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل َباُب َما ُذِكَر ِمْن َتَفرُّ

، 87ح، (1/103)، في فضيمة عمي رضي اهلل عنو، المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِبَفِضيَمٍة َلْم َيْشَرْكُو َغْيُرُه ِفيَيا
ُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َنْحُو ِماَئِة َوَقْد َرَوى َحِديَث َغِديِر ُخم  َعْن رَ ، َىَذا َحِديٌث َغِريٌب َصِحيحٌ : "وقال
في افتتاح الكتاب في ، وأخرجو ابن ماجو في سننو"، اَل َأْعِرُف َلُو ِعمَّةً ، َوُىَو َحِديٌث ثَاِبتٌ ، َوِفيِيُم اْلَعَشَرةُ ، َنْفسٍ 

وأخرجو ، 116ح، (1/43)، فضل عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو، اإليمان وفضائل الصحابة والعمم
فضل ، المناقب: كتاب، وأخرجو النسائي في سننو الكبرى، 18479ح، (30/430اإلمام أحمد في مسنده )

 .8092ح، (7/310)، عمي رضي اهلل عنو
 (.11/167سير أعبلم النببلء): 5
وحققو د. ، مجمد واحدُطبع في ، وىو كتاب مطبوع"، اختبلف عمماء االمصار في أحكام شرائع االسبلم"وُيسمى: 6

إمام : ُينظر ".اختبلف الفقياء"ه وأسماه1320وطبع بمصر في سنة ، فردريك كيرن وىو مستشرق ألماني
 .102: ص"، سيرتو وعقيدتو ومؤلفاتو"المفسرين والمحدثين والمؤرخين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري

بمغ في تصنيفو أربعة أجزاء "، اآلداب"ويسمى"، لحميدةأدب النفس الشريفة واألخبلق ا: "يذكر لو عنوان آخر وىو: 7
وىو قطعتو األولى. ، ثم ُعرف عند العمماء باآلداب، ولكن وقوع منيتو منعو من إكمالو، في خمسمائة ورقة

 .103: ص، المصدر نفسو: وىو كتاب مخطوط لم تتم طباعتو بعد. ُينظر
 (.14/274سير أعبلم النببلء): 8
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 : أقوال العمماء فيو ومنزلتو عند المحدثين: المطمب الخامس
، منيم وقد وثقو وأثنى عميو كثيرٌ ، وعظيم شأنو، لو بجبللة قدره جاءت أقوال العمماء شاىدةً 
َما َأْعَمُم َعَمى َأِديِم اأْلَْرِض : "(5)ابن خزيمةوقال ، (4)"فقيو العالم: "(3)فقال عنو أبو العباس ابن سريج

أبو جعفر بن : أربعة كنت أحب بقاءىم: "وقال أحمد بن كامل القاضي، (6)"َأْعَمَم ِمْن َأِبي َجْعَفرٍ 
، (9)"فما رأيت أفيم منيم وال أحفظ، والمعمري، (8)وأبو عبد اهلل بن أبي خيثمة، (7)والبربري، جرير

كان أحد : "(12)وقال الخطيب البغدادي، (11)"إمام، جامع في العموم: "(10)الخميميوقال أبو يعمى 
وكان قد جمع من العموم ما لم يشاركو ، ويرجع إلى رأيو لمعرفتو وفضمو، يحكم بقولو، أئمة العمماء

أحكام ا في فقييً ، ا بالمعانيا بالقراءات بصيرً عارفً ، ا لكتاب اهللوكان حافظً ، فيو أحد من أىل عصره
ا بأقوال الصحابة عارفً ، ا بالسنن وطرقيا صحيحيا وسقيميا وناسخيا ومنسوخياعالمً ، القرآن

                                                                                                                                                                          

 .(96: لمسيوطي )صطبقات المفسرين : 1
وقد ُطبع بعض الكتاب ، وىو ذيل عممو الطبري عمى كتابو التاريخ"، تاريخ الرجال"وىو الذي أسماه الذىبي: 2

وُقدر ، وحققو األستاذ محمد ابو الفضل إبراىيم، وُألحق في آخر تاريخو"المنتخب من كتاب ذيل المذيل"باسم
اإلمام : وبيدو أن المطبوع مختصر منو أو بعضو. ُينظر، جزًءاوالمطبوع في عشرين ، حجمو بنحو ألف ورقة
 (.107-106): ص، الطبري إمام المؤرخين

: . طبقات الشافعيين البن كثير)ص306توفي سنة ، البغدادي، أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج: ىو: 3
193.) 

 (.3/121طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي): 4
/ 7ىـ. تاريخ اإلسبلم) 311توفى سنة، ُيكنى أبو بكر، النيسابوريُّ ، ِإْسَحاق ْبن ُخَزْيَمة ْبن المغيرةُمَحمَّد ْبن : ىو: 5

243.) 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، (1/30شذرات الذىب في أخبار من ذىب)، (6/679الكامل في التاريخ ): ُينظر: 6

(2/195.) 
/ 6ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 291توفي سنة ، ّي ثّم الَبْغداديمحمد بن موسى بن حّماد. أبو أحمد البربر : ىو: 7

1045.) 
توفي ، محمد بن أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زىير بن حرب بن شداد أبو عبد اهلل النسائي ثم البغدادي: ىو: 8

 (..137/ 2ىـ. تاريخ بغداد )291سنة 
 (.14/275سير أعبلم النببلء): 9

 (.681/ 9ىـ. تاريخ اإلسبلم )446توفى سنة ، أبو َيْعَمى الخميمّي القزوينيّ ، َأْحَمدالخميل بن عبد المَّو بن : ىو: 10
 (.2/800اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ): 11
ىـ.  463توفى سنة ، الحافظ َأُبو َبْكر الخطيب اْلَبْغَداِديّ ، َأْحَمد ْبن عمي ْبن ثابت ْبن َأْحَمد ْبن ميدي: ىو: 12

 (.175/ 10تاريخ اإلسبلم )
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

ا بأيام الناس عارفً ، ومسائل الحبلل والحرام، ومن بعدىم من الخالفين في األحكام، والتابعين
ابن وقال ، (6)السيوطيو ، (5()4)وابن الصبلح، (3()2)وبنحو ذلك قال ابن الجوزي، (1)"وأخبارىم
وتاريخو أصح التواريخ ، في نقمو كان ثقةً : "(9)وقال ابن خمكان، (8)"َأْوَثَق َمْن َنَقَل التَّاِريخَ : "(7)األثير
، ا في الفقوإمامً ، ا في التفسيررأسً ، احافظً ، اصادقً ، كان ثقةً : "(11)وقال الذىبي، (10)"وأثبتيا

 .(12)"وغير ذلك، ا بالقراءات وبالمغةعارفً ، في التاريخ وأيام الناس عبلمةً ، واالختبلف
 : عقيدتو ومذىبو الفقيي: المطمب السادس

وكان يحاول بكل ، كانت عقيدة اإلمام ابن جرير الطبري ىي عقيدة أىل السنة والجماعة
أراد أن  (13)باهللالمكتفي : "ومثال ذلك ما ُروي أن، السبل أن يقمع أي بدعة عمى غير منياج السنة

فأخرج لو ، فأحضر لو ابن جرير فأممى عمييم كتابا لذلك، ا يجتمع عميو أقاويل العمماءيقف وقفً 
أسأل أمير المؤمنين أن يأمر بمنع السؤال : قال، فبل بد من قضاء حاجة: فقيل لو، فمم يقبميا جائزةً 

                                                           

 (.2/548تاريخ بغداد): 1
ىـ. تاريخ  597توفى سنة، اْلَبْغَداِديّ ، الُقَرشيّ ، َعْبد الرَّحمن ْبن عمّي ْبن ُمَحمَّد أبو الَفَرج ابن اْلَجْوزيّ : ىو: 2

 (.1100/ 12اإلسبلم )
 (.13/215المنتظم في تاريخ المموك واألمم): 3
ىـ. ذيل التقييد في 643توفي سنة ، عمرو المعروف بابن الصبلحأبو ، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان: ىو: 4

 (.169/ 2رواة السنن واألسانيد )
 (.1/108طبقات الفقياء الشافعية ): 5
 (.95: طبقات المفسرين لمسيوطي )ص: 6
ِد بِن َعْبِد الَكِرْيِم بِن َعْبِد الَواِحِد الشَّْيبَ : 7 ِد بِن ُمَحمَّ توفي سنة ، ثُمَّ الَمْوِصِميُّ ، الَجَزِريُّ ، اِنيُّ ىو الُمَباَرُك بُن ُمَحمَّ

 (488/ 21ىـ. سير أعبلم النببلء )606
 (.2/618الكامل في التاريخ): 8
ىـ. تاريخ اإلسبلم  681توفى سنة، َأُبو العّباس اإلربميّ ، َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن ِإْبَراِىيم ْبن َأِبي َبْكر اْبن َخمَّكان: ىو: 9

(15 /444.) 
 (.4/191وفيات األعيان): 10
ىـ. ذيل 748توفي سنة ، أبو عبد اهلل المعروف بالذىبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني: ىو: 11

 (.53/ 1التقييد في رواة السنن واألسانيد )
 (.11/165سير أعبلم النببلء): 12
توفي ، محة ابن المتوّكل عمى اهلل جعفر العّباسيّ عمّي المكتفي باهلل ابن المعتضد باهلل أحمد ابن الموفق ط: ىو: 13

 (.6/982ىـ. تاريخ اإلسبلم)291سنة 
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

، م عمماء كل عصر بما ليس فييموكما ىو الحال في كل زمان أن ُيتي، (1)"يوم الجمعة؛ ففعل ذلك
كان يضع : "(2)فقال أحمد بن عمي السميماني، فقد اُتيم الطبري بالتشيع بين متغاٍل ويسير

بل ابن جرير من ، بالظن الكاذب ىذا رجمُ : "ب الذىبي عمى قول السميماني بقولوقَّ وعَ ، (3)"لمروافض
وال يحل لنا أن نؤذيو بالباطل ، وما ندعى عصمتو من الخطأ، كبار أئمة اإلسبلم المعتمدين

، وال سيما في مثل إمام كبير، تأنى فيوفإن كبلم العمماء بعضيم في بعض ينبغي أن يُ ، واليوى
منيا ، وىو رافضي لو تواليف، أبو جعفر الطبري، فمعل السميماني أراد محمد بن جرير بن رستم

يسير  التشيع بل جعمو ممن فيو تشيعٌ  ولم ينِف الذىبي عنو تيمة، (4)"كتاب الرواة عن أىل البيت
ومواقف اإلمام الطبري ، (5)"ال تضر يسير ومواالةٌ  صادق فيو تشيعٌ  ثقةٌ : "ال تضر فقال ومواالةٌ 

، لم يكن في أىل اإلسبلم أحد لو من المنزلة في الدين: "تشيد ببراءتو من ىذه التيمة فقال الطبري
، والمعرفة بالسياسة ما لمستة الذين جعل عمر األمر شورى بينيم، والعمم، والعقل، والسابقة، واليجرة

وكان رأي عمر أن األحق بالخبلفة أرضاىم ، فإن قيل كان بعض ىؤالء الستة أفضل من بعض
فالجواب أنو لو صرح باألفضل منيم لكان قد ، دينا وأنو ال تصح والية المفضول مع وجود الفاضل

 ؛فجعميا في ستة متقاربين في الفضل، يتقمد العيدة في ذلكوىو قصد أن ال ، نص عمى استخبلفو
، ا في النظر والشورىوال يألون المسممين نصحً ، ألنو يتحقق أنيم ال يجتمعون عمى تولية المفضول

وعمم رضا ، وغيره أحق بيا منو، وال يتكمم في منزلة، وأن المفضول منيم ال يتقدم عمى الفاضل
سمعت : "قال (7)وُروي عن محمد بن عمي بن سيل ابن اإلمام، (6)"األمة بمن رضي بو الستة

من : "ثم قال محمد بن جرير --وجرى ذكر عمي ، محمد بن جرير وىو يكمم ابن صالح األعمم
: ا عميوفقال ابن جرير إنكارً ، مبتدع: قال، أيش ىو؟، إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي ىدى: قال

 (8)."قتلمبتدع مبتدع! ىذا يُ 
 

                                                           

 (.2/202تذكرة الحفاظ ): 1
 (.9/71ىـ. تاريخ اإلسبلم) 404توفى سنة، الُسميماني الِبيكْنِديّ ، أبو الفضل، أحمد ْبن عمّي ْبن َعْمرو: ىو: 2
 (.3/499ميزان االعتدال ): 3
 (.3/499المصدر نفسو ): 4
 (.3/499المصدر نفسو ): 5
 (.13/198فتح الباري البن حجر): 6
 (.8/120ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 357توفى سنة ، أبو بكر البغدادي، محمد بن عمي بن محمد: ىو: 7
 (.11/165سير أعبلم النببلء): 8
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

يتمقى كل ، أما عن مذىبو الفقيي فكان اإلمام الطبري مولًعا بالمذاىب الفقيية: مذىبو الفقيي
ِبْيعُ فأخذ فقو الشافعي عن ، مذىب منيا عن شيوخو وعن الحسن بن ، بمصر (1)ُسَمْيَمانَ  بنُ  الرَّ

 (4)الحكم محمدوبني عبد ، (3)وأخذ فقو مالك عن يونس بن عبد األعمى، ببغداد (2)محمد الزعفراني
واقتنع في بدء األمر بالمذىب ، (6)وأخذ فقو أىل العراق عن أبي مقاتل بالري، (5)وعبد الرحمن

وتمقاه مني ابن ، واقتديت بو ببغداد عشر سنين، أظيرت مذىب الشافعي: "يقول الطبري، الشافعي
أدى إلى وجود ، الفقييةواتساع عمم الطبري بكافة المذاىب ، (7)بشار األحول أستاذ ابن سريج

مستقبًل بو عن كافة ، أدى بو إلى ايجاد مذىب فقيي لنفسوالذي األمر ، موسوعة فقيية في عقمو
ثم اتسع ، بث الطبري مذىب الشافعي ببغداد سنتين واقتدى بو: "قال الفرغاني، المذاىب الفقيية

 ثم انفرد بمذىبٍ ، كان أواًل شافعياً ": وقال السيوطي، (8)"وأداه اجتياده إلى ما اختاره في كتبو، عممو
ختيارات، مستقل ، ا في أحكام الدينكان مجتيدً : "وقال ابن األثير، (9)"ولو أتباع ومقمدون، وأقاويل وا 

تفرد : "وقال الخطيب البغدادي، (10)"وعمموا بأقوالو وآرائو، بل قمده بعض الناس، ال يقمد أحدا
 أبو بكر محمد بن احمد بن محمد بن : أمثال، الفقيي ومذىبواتبع الكثيرون ، (11)"فظت عنوحُ 

  

                                                           

ِبْيُع بُن ُسَمْيَماَن بِن َعْبِد الَجبَّاِر بِن َكاِملٍ : ىو: 1 ٍد الُمَراِديُّ َمْواَلُىمُ َأُبو ، الرَّ ىـ. 270توفي سنة ، الِمْصِريُّ ، ُمَحمَّ
 (.587/ 12المصدر نفسو)

 (.70/ 6ىـ. تاريخ اإلسبلم)251توفي سنة ، َأُبو َعِمّي الزعفراني، اْلَحَسن ْبن محمد ْبن الّصّباح: ىو: 2
َدِفيُّ : ىو: 3 ىـ. المصدر  331توفى سنة ، أبو سيل المصريّ ، ُيوُنُس ْبن أْحَمد ْبن ُيوُنَس ْبن َعْبد اأْلعمى الصَّ

 (.653/ 7نفسو)
ىـ. الديباج المذىب في معرفة أعيان عمماء 268توفي سنة ، أبو عبد اهلل، محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم: ىو: 4

 (.163/ 2إلبراىيم بن عمي اليعمري)، المذىب
ىـ.  260توفي سنة ، َأُبو القاسم الِمْصريُّ األخباريُّ ، الحكم بن أعين َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن عبد: ىو: 5

 (.114/ 6تاريخ اإلسبلم)
 (.287: الفيرست )ص: 6
 (.14/275سير أعبلم النببلء)، (2/202تذكرة الحفاظ): 7
 (.2/202تذكرة الحفاظ) : ُينظر: 8
 (96: طبقات المفسرين لمسيوطي )ص: 9

 (.11/165سير أعبلم النببلء): 10
 (.11/165المصدر نفسو): 11
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 . (3)كثيرة غيرىم وأممٌ ، (2)حمد بن يحيى بن عمي بن يحيىوأ، (1)أبي الثمج الكاتب
 

، محارًبا لمبدع، بمنيج أىل السنة والجماعة اممتزمً ، ةعقيدال كان اإلمام الطبري سني: قالت الباحثة
 لنفسو مذىًبا فقيًيا مستقبًل كان لو أتباعو.أوجد ، بريًئا من تيمة التشيع

 
 

 
  

                                                           

/ 2ىـ. تاريخ بغداد)322توفي سنة، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن أبي الثمج أبو بكر الكاتب: ىو: 1
191.) 

م: ىو: 2  (.530/ 7ىـ. تاريخ اإلسبلم) 327توفى سنة ، أبو الحسن، أحمد بن يحيى بن عمّي بن يحيى بن الُمنجّْ
 (.288: الفيرست )ص: ُينظر: 3
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 المبحث الثالث
 مدخل في عمم الجرح والتعديل

 : معنى الجرح والتعديل لغًة واصطالًحا: المطمب األول
 : تعريف الَجرح لغًة واصطالًحا: أوالً  -
َأكثر : ِفيِو ِبالسّْبَلِح؛ وَجرََّحوَأثََّر : َجَرحو َيْجَرُحو َجْرحاً : الفعلُ : الَجْرح: َجَرحَ : "الَجرح لغة -
  .(1)"َذِلَك ِفيوِ 
فالِجيم ، (2)َوِمْنُو ِقيَل ِلَكَواِسِب الطَّْيِر َوالسَّْباِع َجَواِرحُ ، َعِمَل ِبَيِدِه َواْكَتَسبَ : َوَجَرَح َواْجَتَرحَ  -

اجَتَرح إذا عمل وكسب.  :فاألول َقوِليم، والثاني َشُق الِجمد، َأَحدىما الَكسب: والَراء والَحاء َأصبلن
نما سمي ذلك اجتراحا ألنو عمل بالجوارح جرحو : وىي األعضاء الكواسب. وأما اآلخر فقوليم، وا 

 .(3)واالسم الجرح، بحديدة جرحا
َجَرَح ُفبلنًا بِمسانو. ِإذا َسبَّو و : فنقول، واسُتخدم الَجرح لمداللة عمى الجرح المعنوي -
 .(5)الطعن فييم بما يمنع قبول الشيادة: أي، الشيودجرح : ومن ذلك قولنا، (4)شتمو

 : وَفّرَق الُمغويون بين الُجْرح والَجْرح -
 ."َجَرح"ألنو مصدر، يعني ِفْعل الَجرح نفسو: والثاني، يعني الَشُق في البدن: األول: "قيل -

مّْ ىو ااِلْسمُ   .(6)"َوِباْلَفْتِح اْلَمْصَدرُ ، فِبالضَّ
يكون بالّمسان ِفي : والَجْرُح ِباْلَفْتح، يكون ِفي األَبداِن بالَحديد وَنْحِوه: بالضمّ ، الُجْرح: "وقيل -

 .(7)"الَمعاِني واأَلعراِض ونحِوىا

                                                           

 .(2/422لسان العرب): 1
 (.1/95المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ألحمد بن محمد الحموي): 2
 (.4/86تيذيب المغة لمحمد بن أحمد اليروى): وُينظر، (1/451معجم مقاييس المغة البن فارس): 3
معجم المغة العربية ، (1/130أساس الببلغة لمحمد بن عمرو الزمخشري): وُينظر، (6/337تاج العروس): 4

 (.1/115المعجم الوسيط لمجمع المغة العربية بمصر)، (1/358المعاصرة لد.أحمد مختار عمر)
القاموس الفقيي لد. سعدي أبو ، (488: المطمع عمى ألفاظ المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعمي)ص: ُينظر: 5

 (.1/115( المعجم الوسيط لمجمع المغة العربية بمصر)1/60حبيب)
معجم الصواب المغوي لمدكتور ، (2/557لسان العرب): وُينظر، (1/255النياية في غريب الحديث واألثر): 6

 (.1/290أحمد مختار)
 (.54: عمم الجرح والتعديل لعبد المنعم السيد نجم)ص: وُينظر، (6/337تاج العروس): 7
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وىما ِفي المَُّغة ِبَمْعنى َواِحد ُيَقال فبَلن جرح فبَلنا َأي سبو َوَشتمو وجرح اْلَحاِكم الشَّاِىد أسقط 
 (.1)َأَصاَبتو جراحو، الرجلجرح : َوُيَقال، َعَداَلتو َوَذِلَك مَجاز

 : الَجرح اصطالًحا -
 .2"بو العمل وبطل، بقولو االعتبار سقط والشاىد بالراوي التحق متى وصف": قال ابن األثير -
أو يخل بحفظو وضبطو مما ، وصف الراوي بما يسقط عدالتو": وعرفو العمماء المتأخرون بأنو -

 . (3)"فتكون ضعيفة أو موضوعةوالحكم عمييا بالرد ، يترتب عميو سقوط روايتو
أن اكتساب الراوي ما ينافي العدالة مدعاة ألن : العالقة بين المعنى المغوي واالصطالحي -

 .(4)يجرحو الناس وييتكوا حرمتو
 : تعريف التعديل لغًة واصطالًحا: ثانًيا -
 : التعديل لغة -
مو فاستقام: َعدَّل الشيَء فاعتدل" وَما َقاَم ِفي النُُّفوِس ، (6)اْلَقْصُد ِفي اأْلُُمور: والَعْدل، (5)أي َقوَّ

واستعير في المعنويات بمعنى الثناء عمى الشخص بما يدل عمى "، (7)"َوُىَو ِضدُّ الَجْور، َأنو ُمْستقيم
 .(8)"دينو القويم وخمقة السوي

 : التعديل اصطالحا -
 .(9)"بو وُأِخذَ  قوليما اعتُِبرَ  التحق بالراوي والشاىد متى وصف": قال ابن األثير -

                                                           

 (.54: عمم الجرح والتعديل لعبد المنعم نجم)ص: 1
 (.126/ 1)جامع األصول : 2
عناية العمماء باإلسناد وعمم الجرح والتعديل ، (6: خبلصة التأصيل لعمم الجرح والتعديل د. حاتم العوني)ص: 3

 (.1/92منيج النقد في عموم الحديث د. نور الدين عتر)، (7: لعبد العزيز فارح )ص
 (.21: عناية العمماء باإلسناد وعمم الجرح والتعديل لصالح الرفاعي)ص: 4
 (.7/4422شمس العموم ودواء كبلم العرب من الكموم لنشوان الحميري): 5
 (.2/396المصباح المنير في غريب الشرح الكبير): 6
 (.1/1030القاموس المحيط لمفيروزآبادي)، (11/430لسان العرب البن منظور): 7
 (.6: خبلصة التأصيل لعمم الجرح والتعديل )ص: 8
 (.126/ 1جامع األصول ): 9
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فيي شيادة بالتزكية ، (1)وصف الراوي بما يقتضي قبول روايتو": وعرفو العمماء المتأخرون -
 .(2)"تصحح العمل بمرويو

 : (3)تعريف عمم الجرح والتعديل أو عمم ميزان الرجال: ثالثًا -
وعن ، بألفاظ مخصوصة، عمم يبحث فيو عن جرح الرواة وتعديميم": عمم الجرح والتعديل -

 .(4)"وىو من فروع عمم الرجال، مراتب تمك األلفاظ
 : فجعل، وىناك من فرق بين عمم الجرح والتعديل النظري والتطبيقي -
ىو القواعد التي تنبني عمييا معرفة الرواة الذين تقبل رواياتيم أو ترد ومراتبيم : "النظري -
 .(5)"في ذلك
 .(6)"إنزال كل راٍو منزلتو التي يستحقيا من القبول وعدمو ىو: "والتطبيقي -
 : العالقة بين عمم الجرح والتعديل وعمم الرجال -

إذ إن عمم الرجال ىو العمم الذي ، بين عمم الجرح والتعديل وعمم الرجال عموم وخصوص
قو كمعرفة ويعنى أيضًا بما يخدم ذلك ويحق، يعنى بمعرفة الرواة من حيث أحواليم عدالة وجرحاً 

مما يعين عمى التمييز بينيم وال ، وطبقاتيم، ومواليدىم ووفياتيم، وكناىم وألقابيم، أسمائيم وأنسابيم
مما يوقع في الخمط ، سيما مع كثرتيم وتشابو أسمائيم أو أسمائيم وأنسابيم وكناىم إلى غير ذلك

 .(7)الحديث المردود وردّْ الحديث المقبول وقبول، كتضعيف الثقة وتوثيق الضعيف، الشنيع

 : نشأة عمم الجرح والتعديل وأىميتو: المطمب الثاني
كان ظيوره في عيد رسول : قيل، تباينت أقوال العمماء حول نشأة عمم الجرح والتعديل وظيوره

ثُمَّ َعْن َكِثيٍر  َفاْلَكبَلُم ِفيِو َجْرًحا َوَتْعِديبًل ُمتََقدٌّْم ثَاِبٌت َعْن َرُسوِل المَِّو : "قال ابن الصبلح اهلل 

                                                           

 (.1/55عمم الجرح والتعديل)، (6: خبلصة التأصيل لعمم الجرح والتعديل )ص: 1
 (.1/55عمم الجرح والتعديل)، (385: الوسيط في عموم ومصطمح الحديث ألبي شيبة)ص: 2
 (.1/109السنة ومكانتيا): 3
اهلل   كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد، (1/2الجرح والتعديل البن أبي حاتم): 4

 (.1/8السنة والتشريع لموسى الشين)، (1/582القسطنطيني)
 (.6: خبلصة التأصيل لعمم الجرح والتعديل )ص: 5
 (.7: المصدر نفسو )ص: 6
 (.9: عناية العمماء باإلسناد وعمم الجرح والتعديل لعبد العزيز فارح )ص: 7
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َحاَبِة َوالتَّاِبِعيَن َفَمْن َبْعَدُىمْ  ، وىناك من قال بأن ظيوره كان في عيد كبار الصحابة، (1)"ِمَن الصَّ
الخطابوأول من تكمم فيو منيم أبو بكر الصديق وعمر بن 

ظيوره كان في عيد : وقيل، (2) 
ظيوره كان بعد : . وقيل(3)وأنس بن مالك، وعبادة بن الصامت، صغار الصحابة كابن عباس

ُل َمْن َتَكمََّم ِفي : "قال اإلمام صالح بن محمد جزرة، انقراض عيد الصحابة والتابعين وأتباعيم َأوَّ
اجِ  َوَيْحَيى ْبُن ، ُثمَّ َبْعَدُه َأْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ ، َتِبَعُو َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّانُ ُثمَّ ، الرَّْجاِل ُشْعَبُة ْبُن اْلَحجَّ

 .(4)"َمِعيٍن. َوَىؤاَُلءِ 
وبالنظر في ، اختمف العمماء في تحديد وقت ظيور عمم الجرح والتعديل: قالت الباحثة 

ىيكمية لممراحل التي مرت بيا نشأة ىذا يمكن رسم ، وتعدد أقواليم في تحديد وقت ظيوره، اختبلفيم
 : وىي عمى النحو التالي، العمم

نشأ الكبلم في الرجال جرًحا وتعديبًل في عصر رسول ": عصر النبوة"المرحمة األولى -
وكان ، (5)"متقدم ثابت عن رسول اهلل، فالكبلُم فييم جرًحا وتعديبل: "كما قال ابن الصبلح، اهلل

اْئَذُنوا َلُو : "كقولو في عمار بن ياسر عندما جاء يستأذن عميو، أصحابويعدل أحد   رسول اهلل
، كقولو في أبي ذر عندما سابب رجل فعايره بأمو، اآلخر ويجرح ، (6)"َمْرَحًبا ِبالطَّيِّْب اْلُمَطيَّبِ 

ِو؟ ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِىِميَّةٌ : "فقال   . (7)"َيا َأَبا َذر  َأَعيَّْرَتُو ِبُأمّْ
البذرة  تشريًعا منو بجواز الجرح والتعديل. فوضع  كان فعل رسول اهلل : قالت الباحثة
 والعمل عمى توسعتو وتثبيتو.، من بعده بالرعاية بو ونليقوم الصحابة والتابع، األولى  ليذا العمم

                                                           

 (.389: مقدمة ابن الصبلح )ص: 1
 .25: ص، أ.د. فاروق حمادة، والتعديلالمنيج االسبلمي في الجرح : 2
 (.1/110السنة ومكانتيا): 3
 (.388: مقدمة ابن الصبلح)ص: 4
 (.655: المصدر نفسو)ص: 5
باب مناقب عمار بن ياسر وكنيتو أبو اليقظان رضي اهلل عنو ، أبواب المناقب، أخرجو الترمذي في سننو: 6

وأخرجو "، ىذا حديث حسن صحيح: "الترمذي بقولووعقَّب عميو ، اسناده صحيح: قمت، 3798ح، (5/668)
في افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل ، وأخرجو ابن ماجو في سننو، 779ح، (2/169)، أحمد في مسنده
 .146ح، (1/52)، فضل عمار بن ياسر، الصحابة والعمم

َواَل ُيَكفَُّر َصاِحُبَيا ِباْرِتَكاِبَيا ِإالَّ ِبالشّْْرِك ، الَجاِىِميَّةِ الَمَعاِصي ِمْن َأْمِر : َبابٌ ، اإليمان: كتاب، صحيح البخاري: 7
 .30ح، (1/15)
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يتثبتون  كان الصحابة، بعد وفاة رسول اهلل": عصر الصحابة الكرام"المرحمة الثانية -
وال يقبموا من الواحد منيم الحديث حتى يأتي بشاىد معو عمى ، فيما بينيم فيما يروونو من األحاديث

، وأول من فتش عن الرجال في ىذا العصر ىم أبو بكر الصديق، أنو سمعو من رسول اهلل
وعمي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب

عمى ذلك قصة ميراث الجدة مع أبي بكر  ومثالٌ ، (1)
دّْيِق : "حيث ُروي عن قبيصة بن ذؤيب أنو قال، الصديق  َجاَءِت اْلَجدَُّة ِإَلى َأِبي َبْكٍر الصّْ

اْرِجِعي فَ ، َوَما َعِمْمُت َلِك ِفي ُسنَِّة َرُسوِل المَِّو ، َما َلِك ِفي ِكَتاِب المَِّو َشْيءٌ : َفَقالَ ، َتْسَأُلُو ِميَراَثَيا
َىْل َمَعَك : َفَقالَ ، َأْعَطاَىا السُُّدَس  َحَضْرُت َرُسوَل المَِّو : َفَقاَل اْلُمِغيَرُة ْبُن ُشْعَبةَ ، َحتَّى َأْسَأَل النَّاَس 

ثُمَّ ، َأُبو َبْكٍر السدس َفَأْنَفَذ َلَيا، َفَقاَل ِمْثَل َما َقاَل اْلُمِغيَرةُ ، َغْيُرَك؟ َفَقاَم ُمَحمَُّد ْبُن َمْسَمَمَة األَْنَصاِريُّ 
، َما َلِك ِفي ِكَتاِب المَِّو َشْيءٌ : َفَقاَل َلَيا، َتْسَأُلُو ِميَراَثَيا َجاَءِت اْلَجدَُّة اأْلُْخَرى ِإَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ 

َفِإْن ، َوَلِكنَّ َذِلَك السُُّدُس ، َشْيًئا َوَما َأَنا ِبَزاِئٍد ِفي اْلَفَراِئضِ ، َوَما َكاَن اْلَقَضاُء الَِّذي ُقِضَي ِبِو ِلَغْيِركِ 
، . وقصة االستئذان مع عمر بن الخطاب(2)"َوَأيَُّتُكَما َخَمْت ِبِو َفُيَو َلَيا، اْجَتَمْعُتَما فيو َفُيَو َبْيَنُكَما

ِإْذ َجاَء َأُبو ، ارِ ُكْنُت ِفي َمْجِمٍس ِمْن َمَجاِلِس األَْنصَ : "حيث ُروي عن َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريّْ أنو َقالَ 
: َما َمَنَعَك؟ ُقْمتُ : َفَقالَ ، َفَمْم ُيْؤَذْن ِلي َفَرَجْعتُ ، اْسَتْأَذْنُت َعَمى ُعَمَر َثبَلثًا: َفَقالَ ، ُموَسى َكَأنَُّو َمْذُعورٌ 

اْسَتْأَذَن َأَحُدُكْم َثبَلثًا َفَمْم ُيْؤَذْن َلُو ِإَذا : "َوَقاَل َرُسوُل المَِّو ، اْسَتْأَذْنُت َثبَلثًا َفَمْم ُيْؤَذْن ِلي َفَرَجْعتُ 
َأِمْنُكْم َأَحٌد َسِمَعُو ِمَن النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم؟ َفَقاَل ُأَبيُّ ، َوالمَِّو َلتُِقيَمنَّ َعَمْيِو ِبَبيَّْنةٍ : َفَقالَ « َفْمَيْرِجعْ 

َفَأْخَبْرُت ُعَمَر َأنَّ ، َفُكْنُت َأْصَغَر الَقْوِم َفُقْمُت َمَعوُ ، الَّ َأْصَغُر الَقْومِ َوالمَِّو اَل َيُقوُم َمَعَك إِ : ْبُن َكْعبٍ 
. واألمثمة عمى ذلك من عصر الصحابة قميمة مقارنة فيمن بعدىم من (3)"َقاَل َذِلكَ  النَِّبيَّ 

ْعِف ِفي َمْتُبوِعيِيْم ِإِذ َقِميل ِبالنّْْسَبِة لمن ب (4)َوَلكنُيمْ : "فقال السخاوي، العصور التالية عدىْم قمَّة الضَّ
َحاَبِة ِمَن اْلَمْتُبوِعيَن َأْكَثُرُىْم ِثَقاتٌ   . (5)"أْكَثُرُىْم َصَحاَبٌة ُعُدوٌل َوَغْيُر الصَّ

                                                           

 .25: ص، المنيج االسبلمي في الجرح والتعديل، (1/52معرفة عموم الحديث لمحاكم): 1
سناده ا: قمت، 2101ح، (4/420باب ما جاء في ميراث الجدة)، أبواب الفرائض، أخرجو الترمذي في سننو: 2

: كتاب، وأخرجو ابن ماجو في سننو"، ىذا حديث حسن صحيح: "وعقَّب عميو الترمذي بقولو، صحيح
ِذْكُر ، الفرائض: كتاب، وأخرجو النسائي في سننو الكبرى، 2724ح، (2/909)، ميراث الجدة: باب، الرفائض

: َبابُ ، الفرائض: كتاب، وأخرجو الدارمي في سننو، 6305ح ، (6/11)، اْلَجدَّاِت َواأْلَْجَداِد َوَمَقاِديِر َنِصيِبِيمْ 
دّْيِق ِفي اْلَجدَّاتِ   .2981ح، (4/1928)، َقْوِل َأِبي َبْكٍر الصّْ

 .6245ح ، (8/54)، التسميم واالستئذان ثبلثًا: باب، االستئذان: كتاب، صحيح البخاري: 3
 (.93: ل لمسخاوي)صأي المتكممون ِفي الرَّْجال في ذلك العصر. المتكممون في الرجا: 4
 (.96: المتكممون في الرجال )ص: 5
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وتثبًتا فيما ، وانما ىو حرًصا، لم يكن تكذيًبا منيم لبعضيم ما فعمو الصحابة: قالت الباحثة
 من األحاديث. ُيروى عن رسول اهلل 

من تكمم  كان في عصر صغار الصحابة": عصر صغار الصحابة"المرحمة الثالثة -
وأنس بن مالك، وُعبادة بن الصامت، في الرواة توثيًقا وتوىينًا كابن عباس

ومثال ذلك ما قالو ، (1)
َصاِحَب الَخِضِر َلْيَس ُىَو ُموَسى َبِني َأنَّ ُموَسى : اْبِن َعبَّاٍس حينما ُأخبر أن َنْوًفا الَبَكاِليَّ َيْزُعمُ 

وتكذيب أنس بن مالك لرجل كذب ، (2)"َكَذَب َعُدوُّ المَّوِ : َفَقاَل عنو، ِإنََّما ُىَو ُموَسى آَخرُ ، ِإْسَراِئيلَ 
لُقُنوِت ِفي َعِن ا، َسَأْلُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي المَُّو َعْنوُ : "فروي عن َعاِصٌم اأَلْحَوُل أنو َقالَ ، عميو

بَلِة؟ َفَقالَ  َفِإنَّ ُفبَلًنا َأْخَبَرِني َعْنَك َأنََّك : ُقْمتُ ، َقْبَموُ : َكاَن َقْبَل الرُُّكوِع َأْو َبْعَدُه؟ َقالَ : َفُقْمتُ ، َنَعمْ : الصَّ
، َبْعَد الرُُّكوِع َشْيًرا َأنَُّو َكاَن َبَعَث َناًسا ُيَقاُل َلُيْم الُقرَّاءُ  ِإنََّما َقَنَت َرُسوُل المَِّو "َكَذبَ : َقالَ ، ُقْمَت َبْعَدهُ 

َفَظَيَر َىؤاَُلِء ، َعْيٌد ِقَبَمُيمْ   َوَبْيَنُيْم َوَبْيَن َرُسوِل المَّوِ ، َوُىْم َسْبُعوَن َرُجبًل ِإَلى َناٍس ِمَن الُمْشِرِكينَ 
. (3)"َبْعَد الرُُّكوِع َشْيًرا َيْدُعو َعَمْيِيمْ  َفَقَنَت َرُسوُل المَِّو ، َعْيدٌ  وِل المَِّو الَِّذيَن َكاَن َبْيَنُيْم َوَبْيَن َرسُ 

 .(4)ويتميز الجرح في ىذه المرحمة قمتو مع مبلزمتو لمرواية
كان لوقوع الفتن األثر الكبير ": أواخر عيد التابعين وكبار أتباع التابعين"المرحمة الرابعة -

َلْم َيُكوُنوا : "فقال ابن سيرين، ووضع القواعد األساسية لبنائو، وقيامو، بيذا العممفي االىتمام 
ْسَنادِ  َفُيْنَظُر ِإَلى َأْىِل السُّنَِّة َفُيْؤَخُذ ، َسمُّوا َلَنا ِرَجاَلُكمْ : َقاُلوا، َفَممَّا َوَقَعِت اْلِفْتَنةُ ، َيْسَأُلوَن َعِن اإْلِ

وتكمم في جرح الرواة وتعديميم الكثيرون أمثال ، (5)"َأْىِل اْلِبَدِع َفبَل ُيْؤَخُذ َحِديثُُيمْ َوُيْنَظُر ِإَلى ، َحِديُثُيمْ 
وفي بيان أول من تكمم في جرح الرواة وتعديميم في ، وميمون بن ميران وغيرىم، سعيد بن المسيب

سيرين وابن ، أول من زكى وجرح عند انقراض عصر الصحابة الشعبي: "قال الذىبي، ىذا العصر
َوالنََّخِعيُّ َوَغْيُر َواِحٍد ِمَن ، وكان اْبُن ِسيِرينَ ، (6)"ونحوىما حفظ عنيم توثيق أناس وتضعيف آخرين

                                                           

 (.1/110السنة ومكانتيا): 1
، (4/154)، حديث الخضر مع موسى )عمييما السبلم(: باب، أحاديث األنبياء: كتاب، صحيح البخاري: ُينظر: 2

 .3401ح 
، َوالَقاَرةِ ، َوَحِديِث َعَضلٍ ، َوِبْئِر َمُعوَنةَ ، َوَذْكَوانَ ، َوِرْعلٍ ، َغْزَوِة الرَِّجيعِ : َبابُ ، الَمَغاِزي: كتاب، صحيح البخاري: 3

 .4096ح، (5/107)، َوُخَبْيٍب َوَأْصَحاِبوِ ، َوَعاِصِم ْبِن ثَاِبتٍ 
 .27: ص، المنيج االسبلمي في الجرح والتعديل: ُينظر: 4
 (.1/15مقدمة صحيح مسمم): 5
 (.1/172ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل لمذىبي): 6



 

 

34 

 

 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 واألمثمة لمجرح والتعديل في ىذه المرحمة كثيرةٌ ، (1)التَّابعين الَّ َيْقَبُموا اْلَحِديَث ِإالَّ َعْن َمْن ُعِرفَ 
ما أتانا عراقي أحفظ : "يب في قتادة بن دعامة السدوسيقول سعيد بن المس: ومن ذلك، ومتنوعة

، ويحيى بن سعيد األنصاري، الزىري: . ثم أخذ العمم عن ىؤالء التابعين جماعة بعدىم منيم(2)"منو
 وأعبلىم ىمةً ، وأدوميم رحمةً ، اوأوسعيم حفظً ، إال أن أكثرىم تيقظاً ، وىشام بن عروة بن الزبير

 .(3)"الزىري رحمة اهلل عميو
وتضعيفيم في ، تكمم في توثيق الرجال": أواخر عيد أتباع التابعين: "المرحمة الخامسة -

ابن : . ويمي ىؤالء طبقة منيا(4)ومالك، وُشعبة، األعمش: ىذا العصر الكثير من األئمة أمثال
وابن ، عند يحيى بن معين ويبمغ ىذا العمم الذروةَ  .وعبد الرحمن بن ميدي، وابن عيينة، المبارك
وغير ، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو زرعة الرازي، ومسمم، البخاري: ويمييم، (5)حنبل

وابن عبد البر  ، وابن حزم، الدارقطني: ىؤالء كثيرون. وقد جاء بعد عصر ىؤالء جماعة منيم
الثالث كانوا والسيوطي. إال أن من جاءوا بعد القرن ، وابن حجر، والذىبي، األندلسيان، والبييقي

ولم تظير كتب الرجال ، (6)غالبا يعتمدون عمى كبلم من سبقيم من أئمة الجرح والتعديل المتقدمين
إال من بعد منتصف القرن الثاني اليجري. وقد كان الكبلم في الرواة وبيان أحواليم قبل التأليف فيو 

لم يقتصر تأليف الكتب في . و (7)يتناقل مشافية يتمقاه العمماء بعضيم عن بعض جيبًل بعد جيل
بل يتنوع المنيج في الكتابة في عمم ، عمم الجرح والتعديل عمى منيج واحد يمتزمو من يكتب فيو

كتاب الثقات : ومثال ذلك، الجرح والتعديل بين الكتابة في الرواة الثقات خاصة دون غيرىم
كتاب : ومثال ذلك، اء خاصةومنو ما كان في الرواة الضعف، (8)والُمثََبِتيَن لعمي بن المديني
التاريخ ألبي بكر : ومثال ذلك، ومنو ما جمع بين الثقات والضعفاء، (9)الضعفاء ألبي حاتم الرازي

 . (10)عبد اهلل بن محمد بن أبى شيبة
                                                           

 (.405: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لمراميرمزي)ص: ُينظر: 1
 (.1/93تذكرة الحفاظ ): 2
 (.28: عمم الرجال نشأتو وتطوره من القرن األول إلى نياية القرن التاسع لمحمد بن مطر الزىراني )ص: ُينظر: 3
 (.1/109عموم الحديث ومصطمحو لمدكتور صبحي الصالح): 4
 (.1/109نفسو) المصدر: 5
 (.390: الوسيط في عموم ومصطمح الحديث)ص: ُينظر: 6
 (.26: عمم الرجال نشأتو وتطوره من القرن األول إلى نياية القرن التاسع )ص: 7
 (.1/71معرفة عموم الحديث): 8
 (.1/91بحوث في تاريخ السنة المشرفة): 9

 (.1/281الفيرست): 10
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األمر الذي ، وتتجمى أىمية عمم الجرح والتعديل في تمييز ثقات الرواة من ضعفائيم -
إنو الَمْرَقاُة إلى : "كما قال ابن الصبلح، األحاديث من سقيميانتوصل من خبللو إلى تمييز صحيح 

، وأشار العمماء باختبلف عباراتيم إلى مكانة ىذا العمم بين العموم، (1)"معرفة صحة الحديث وسقمو
ُيوفُ ، (2)َلْواَل اْلَجَياِبَذُة َلَكُثَرِت السُّتُّوَقةُ : "ْبُن َمِعينٍ قال ا، وأىميتو في حفظ األسانيد والمتون ِفي  (3)َوالزّْ

ِإنََّما َأْلَزُموا َأْنُفَسُيُم اْلَكْشَف َعْن : "فقال، ل القول في أىميتو اإلمام مسممصَّ وفَ ، (4)"ِرَواَيِة الشَِّريَعةِ 
ِإِذ اأْلَْخَباُر ، اْلَخَطرِ  َوَأْفَتْوا ِبَذِلَك ِحيَن ُسِئُموا ِلَما ِفيِو ِمْن َعِظيمِ ، َوَناِقِمي اأْلَْخَبارِ ، َمَعاِيِب ُرَواِة اْلَحِديثِ 

َفِإَذا َكاَن ، َأْو َتْرِىيبٍ ، َأْو َتْرِغيبٍ ، َأْو َنْييٍ ، َأْو َأْمرٍ ، َأْو َتْحِريمٍ ، ِفي َأْمِر الدّْيِن ِإنََّما تَْأِتي ِبَتْحِميلٍ 
ْدِق َواأْلََماَنةِ  َوَلْم ُيَبيّْْن َما ِفيِو ، َواَيِة َعْنُو َمْن َقْد َعَرَفوُ ثُمَّ َأْقَدَم َعَمى الرّْ ، الرَّاِوي َلَيا َلْيَس ِبَمْعِدٍن ِلمصّْ

ِإْذ اَل ُيْؤَمُن َعَمى َبْعِض َمْن ، َغاشِّا ِلَعَوامّْ اْلُمْسِمِمينَ ، ِلَغْيِرِه ِممَّْن َجِيَل َمْعِرَفَتُو َكاَن آِثًما ِبِفْعِمِو َذِلكَ 
َمَع َأنَّ ، َأْو َأْكَثَرَىا َأَكاِذيُب اَل َأْصَل َلَيا، َيْسَتْعِمَل َبْعَضَيا َوَلَعمََّيا َأوْ ، َسِمَع ِتْمَك اأْلَْخَباَر َأْن َيْسَتْعِمَمَيا

َحاَح ِمْن ِرَواَيِة الثَّْقاِت َوَأْىِل اْلَقَناَعِة َأْكَثُر ِمْن َأْن ُيْضَطرَّ ِإَلى َنْقِل َمْن َلْيَس  ِبِثَقٍة واََل  اأْلَْخَباَر الصّْ
عندما  ْبُن اْلُمَباَركِ لذا أجاب ا، لنا من عبارة اإلمام مسمم دقة ىذا العمم وأىميتو ويتضح، (5)"َمْقَنعٍ 
 .(6)""َيِعيُش َلَيا اْلَجَياِبَذةُ : "َىِذِه اأْلََحاِديُث اْلَمْصُنوَعُة؟ َقالَ : "ُسئل

 : مشروعية عمم الجرح والتعديل: المطمب الثالث
 ثابتٌ  وىو أمرٌ ، عمى جرح الرواة وتعديميميقوم ، عمم الجرح والتعديل عمٌم قديٌم حديث

 : واإلجماع، والسنة، مشروعيتو بالقرآن
 : من القرآن الكريم: أوالً  -

وأمرنا بعدم اعتمادىا إال بعد ثبوت ، َحذََّرنا اهلُل تعالى في كتابو العزيز من أخبار الفاسقين
َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفتََبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَياَلٍة َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن : "قال تعالى، صحتيا

فقال ، بأخذ الشيادة ممن ُيعرفون بصبلح حاليم وأوصانا ، (7)"َفُتْصِبُحوا َعَمى َما َفَعْمُتْم َناِدِمينَ 

                                                           

 (.654: مقدمة ابن الصبلح )ص: 1
ٌب. لسان العرب )، َزْيٌف َبْيَرٌج اَل َخْيَر ِفيوِ : ِدْرَىٌم َستُّوق وُستوق: قست: 2  (.10/152َوُىَو ُمَعرَّ
 (.139: ِدْرَىٌم )َزْيٌف( َو )َزاِئٌف( َوَقْد َزاَفْت َعَمْيِو الدََّراِىُم َو )َزيََّفَيا( َغْيُرُه. مختار الصحاح )ص: زيف: 3
 (.1/144)معرفة السنن واآلثار : 4
 (.1/28مقدمة صحيح مسمم ): 5
 (.37: الكفاية في عمم الرواية لمخطيب البغدادي )ص: 6
 .7، 6آية ، سورة الحجرات: 7
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َرُجَمْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن َواْسَتْشِيُدوا َشِييَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكوَنا ": تعالى
 .(2)"َأْشِيُدوا َذَوْي َعْدلٍ وَ ": بقولو، وأعطانا وصًفا دقيًقا ليم، (1)"الشَُّيَداءِ 
 : من السنة النبوية: ثانًيا -

: فقال ، نييو لنا عن الكذب عميو، وأتبع أمره بالتبميغ، بالتبميغ عنو أمرنا رسول اهلل 
ًدا، َوَحدُّْثوا َعْن َبِني ِإْسَراِئيَل َواَل َحَرجَ ، َبمُّْغوا َعنّْي َوَلْو آَيةً " َفْمَيتََبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن ، َوَمْن َكَذَب َعَميَّ ُمَتَعمّْ

بفعمو مع صحابتو فعدل ، لنا الطريق في تمييز صحيح أحاديثو من سقيميا ورسم ، (3)"النَّارِ 
واستدل ، (4)"َوِبْئَس اْبُن الَعِشيَرةِ ، ِبْئَس َأُخو الَعِشيَرةِ : "ال لرجل استأذن عميوفق، وذم بعضيم، بعضيم

ِفي : "فعقب عميو قائبلً ، وتعديميم، عمى جواز جرح الرواة الخطيب البغدادي بحديث رسول اهلل
ِإْخَباَر اْلُمْخِبِر ِبَما َيُكوُن ِفي الرَُّجِل ِمَن َدِليٌل َعَمى َأنَّ : "ِبْئَس َرُجُل اْلَعِشيَرةِ "ِلمرَُّجلِ  َقْوِل النَِّبيّْ 

َوالدّْيُن ِمَن النَِّصيَحِة ِلمسَّاِئِل َلْيَس ِبِغيَبٍة، ِإْذ َلْو َكاَن َذِلَك ِغيَبًة َلَما َأْطَمَقُو ، اْلَعْيِب َعَمى َما ُيوِجُبُو اْلِعْممُ 
نََّما َأَراَد النَِّبيُّ  َوالمَُّو َأْعَمُم ، َأنَّ ُيَبيَّْن ِلمنَّاِس اْلَحاَلَة اْلَمْذُموَمَة ِمْنُو َوِىَي اْلُفْحُش  ِبَما َذَكَر ِفيِو، ، َواِ 

تَُنا ِفي اْلِعْمِم ِبَيِذِه الصّْ  َناَعِة، ِإنََّما َأْطَمُقوا َفَيْجتَِنُبوَىا، اَل َأنَُّو َأَراَد الطَّْعَن َعَمْيِو َوالثَّْمَب َلُو، َوَكَذِلَك َأِئمَّ
َفَيْحَتجُّ ِبَخَبِرِه ، َجْرَح ِفيَمْن َلْيَس ِبَعْدٍل ِلَئبلَّ َيَتَغطَّى َأْمُرُه َعَمى َمْن اَل َيْخُبُرُه ، َفَيُظنُُّو ِمْن َأْىِل اْلَعَداَلِة الْ 

ْخَباُر َعْن َحِقيَقِة اأْلَْمِر ِإَذا َكاَن َعَمى اْلَوْجِو الَِّذي َذَكْرَناُه اَل َيُكوُن ِغيبَ   .(5)"ةً َواإْلِ
 : اإلجماع: ثالثًا -

َأْجَمَع َأْىُل : "فقال، جرح وتعديل الرواة جوازنص الخطيب البغدادي عمى إجماع األئمة عمى 
َوَجَب َمَتى ثََبَت َذِلَك  اْلِعْمِم َعَمى َأنَُّو اَل ُيْقَبُل ِإالَّ َخَبُر اْلَعْدِل، َكَما َأنَُّو اَل تُْقَبُل ِإالَّ َشَياَدُة اْلَعْدِل، َوَلمَّا

َوُيْسَتْخَبُر َعْن َأْحَواِلِيَما َأْىُل اْلَمْعِرَفِة ِبِيَما، ِإْذ اَل ، َلْم ُتْعَرْف َعَداَلُة اْلُمْخِبِر َوالشَّاِىِد َأْن ُيْسَأَل َعْنُيَما
ا َعاِرًفا ِفي َتْزِكَيِتِيَما، َفَدلَّ َعَمى َأنَُّو َسِبيَل ِإَلى اْلِعْمِم ِبَما ُىَما َعَمْيِو ِإالَّ ِبالرُُّجوِع ِإَلى َقْوِل َمْن َكاَن ِبِيمَ 

 .(6)"اَل ُبدَّ ِمْنوُ 
 

                                                           

 .282آية : سورة البقرة: 1
 .2آية : سورة الطبلق: 2
 .3461ح، (4/170)، ما ذكر عن بني إسرائيل: باب، بدء الخمق: كتاب، صحيح البخاري: 3
ًشا: َبابُ ، األدب: كتاب ،صحيح البخاري: 4 ، (8/13)، َلْم َيُكِن النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َفاِحًشا َواَل ُمَتَفحّْ

 .6032ح
 (.39: الكفاية في عمم الرواية لمخطيب البغدادي )ص: 5
 (.34: المصدر نفسو )ص: 6
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 : ضوابط الجرح: رابًعا -
كان البد من ومنفٍي لجوازه العتباره داخبًل في الغيبة. لذا ، اختمف العمماء في جرح الرواة بين مجيزٍ 

وال يتحول ، حتى ال ُتمس أعراض الناس بسوء ؛وضع ضوابط ليذه المسألة رغم ثبوت مشروعيتيا
ُيورث : "فقال، وقد أحسن المكنوي في إجمال ىذه الضوابط، اإلخبار عن أحواليم إلى غيبة محرمة

َرر ِفي اآْلِخَرة َضَررا ِفي الدُّْنَيا من المنافرة وانما جوز ، والمقت َبين النَّاس، َمَع قطع الّنظر َعن الضَّ
ُروَرة الشَّرْ   ، ِعيَّة حكُموا ِبَأنَّوُ لمضَّ

  .اَل يجوز اْلجْرح ِبَما َفوق اْلَحاجة 
  .عدم ااِلْكِتَفاء عمى نقل اْلجْرح َفَقط ِفيَمن وجد ِفيِو اْلجْرح َوالتَّْعِديل ِكبَلُىَما من النقاد 
 َومنُعوا من جرح اْلعمَماء الَّذين اَل يْحتَاج الييم ِفي ، عدم جرح من اَل يْحتَاج الى جرحو
 .(1)"حاديث ِببَل َضُروَرة َشْرِعيَّةِرَواَية األ

 

 : طبقات النقاد في الجرح والتعديل: المطمب الرابع
 : تعريف الطبقة لغًة واصطالًحا: أوالً 
 : تعددت معاني الطبقة عند أىل المغة: الطبقة لغةً  -
وىو يدل عمى وضع شيء مبسوط عمى ، الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد: "فقيل -

فاألول طبق لمثاني ؛ وقد ، أطبقت الشيء عمى الشيء: مثمو حتى يغطيو. من ذلك الطبق. تقول
كأن أقواليم تساوت حتى لو صير أحدىما طبقا ، أطبق الناس عمى كذا: تطابقا. ومن ىذا قوليم

 .(2)"لآلخر لصمح
ومنيا ، (3)"حاالتأي ، شتى من الدنيا كان فبلن عمى طبقاتٍ : ويقال، الحال: الطََّبَقةُ : "وقيل -

 .(4)"َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا َلَتْرَكُبنَّ : "قولو تعالى: قولو تعالى
 .(5)"عشُرون سنة: الطََّبَقة: "وقيل -
السََّمَواُت : "ومنو قولو تعالى، َمَراِتُبُيمْ : وَطَبَقاُت النَّاسِ ، (1)"ىي المنزلة: الطبقة: "وقيل -
َيْت ِبَذِلَك لُمطاَبقة، (1)"ِطَباقٌ  أَلن َبْعَضَيا ُمْطَبق : َوِقيلَ ، َبْعِضَيا َبْعًضا َأي َبْعِضَيا َفْوَق َبْعضٍ  وُسمّْ

                                                           

 (.57: الرفع والتكميل لمكنوي)ص: ُينظر: 1
 (.3/439)مقاييس المغة : 2
 (.5/108العين ): 3
 .19: سورة االنشقاق: 4
 (.6/293المحكم والمحيط األعظم ): 5
 (.1/235الفائق في غريب الحديث ): 1
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

َواآْلَخُر ِمْن َنْعِت َسْبٍع َأي َخَمَق ، َأحدىما مطاَبقة ِطباقاً : ونصب طباًقا َعَمى َوْجَيْينِ ، َعَمى َبْعضٍ 
 .(2)"ون َجَماَعًة ِمْثَمُيمْ والطََّبق اْلَجَماَعُة ِمَن النَّاِس َيْعِدل، َسْبًعا َذاَت ِطباقٍ 

 : الطبقة اصطالًحا -
ْسَناِد َفَقْط : "اشتير بين المحدثين تعريف الطبقة بأنيا ْسَناِد َأْو ِفي اإْلِ َقْوٌم تََقاَرُبوا ِفي السّْنّْ َواإْلِ

 .(3)"َأْو ُيَقاِرُبوا ُشُيوَخوُ ، ِبَأْن َيُكوَن ُشُيوُخ َىَذا ُىْم ُشُيوُخ اآْلَخرِ 
 : طبقات النقاد في الجرح والتعديل: ثانًيا

، أسموىم المتأخرون بالنقاد، اشتغل في عمم الجرح والتعديل جيابذة العمماء من المحدثين
 : وجعموىم عمى طبقات

 وجعميم في ثمانٍ ، "الكامل"منيم في مقدمة كتابو اكثيرً  اخمقً  ه(365ابن عدي)ت ذكر -
، سناد والمعرفةأو يقاربونيم في اإل، أدركيم وكتب عنيم ومنتيًيا بطبقة من، بادًئا بالصحابة، طبقات

ذكر من استجاز : "فقال، ومحميم محل من ذكرت في طبقتيم وكميم يجوز ليم الكبلم في الرجال
 ومن بعدىم إلى يومنا ىذا رجبلً ، وتابعي التابعين، والتابعين، تكذيب من تبين كذبو من الصحابة

وعبد اهلل بن العباس بن عبد ، وعمي بن أبي طالب، ابعمر بن الخط: فمن الصحابة، رجبلً 
ومن ، وعائشة أم المؤمنين، وأنس بن مالك، وعبادة بن الصامت، وعبد اهلل بن سبلم، المطمب

 وذكر في كل طبقة من ُعرف منيم بالكبلم في الرجال.، (4)"التابعين سعيد بن المسيب...
ناىًجا نيج ابن عدي في البدء بالصحابة  في عشر طبقاتٍ  ه(405)ت الحاكموجعميم  -
 ،ِفي ُكلّْ َعْصٍر ِمْنُيْم َأْرَبَعةٌ ، َذَكْرُت ِفي ِكَتاِب اْلُمَزكِّْييَن ِلُرَواِة اأْلَْخَباِر َعَمى َعْشِر َطَبَقاتٍ : "فقال ،

، َفِإنَُّيْم َقْد َجرَُّحوا، َوَزْيُد ْبُن ثَاِبتٍ ، َوَعِميّّ ، َوُعَمرُ ، َأُبو َبْكرٍ : َفالطََّبَقُة اأْلُوَلى ِمْنُيمْ ، َوُىْم َأْرَبُعوَن َرُجبًل 
َواَياِت َوَسِقيِمَيا، َوَعدَُّلوا ِة الرّْ  .(5)"َوَبَحُثوا َعْن ِصحَّ
اعمم : "فقال، في الرجال إلى ثبلثة أقسام ينفقسم المتكمم ه(748الذىبي )تثم جاء  -

 : أقسام ةالناس قوليم في الجرح والتعديل عمى ثبلث لَ بِ ىداك اهلل أن الذين قَ 
 قسم تكمموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي. .1
 وشعبة. وقسم تكمموا في كثير من الرواة كمالك .2

                                                                                                                                                                          

 (188: مختار الصحاح )ص: 1
 (.10/210لسان العرب ): 2
 (.2/909تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ): 3
 (.1/117الكامل في ضعفاء الرجال ): 4
 (.52: عموم الحديث لمحاكم )صمعرفة : 5
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 .(1)"وقسم تكمموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي .3
 : عمى ثبلث أقساما والكل أيضً : "فزاد عمى قولو، اثانيً  اوجعل ليم تقسيمً  -
ويمين بذلك ، في التعديل يغمز الراوي بالغمطتين والثبلث، قسم منيم في الجرح متثبت .1
ذا ضعف رجبلً ، وتمسك بتوثيقو، ا فعض عمى قولو بناجذيكذا وثق شخصً إفيذا ، حديثو فانظر ، وا 

ن ، إن وافقو ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق فيو ضعيف، ىل وافقو غيره عمى تضعيفو ، وثقو أحدٌ وا 
ىو يعني ال يكفي أن يقول فيو ابن معين مثبل ً  ؛احو إال مفسرً يفيذا الذي قالوا فيو ال يقبل تجر 

فمثل ىذا يتوقف في تصحيح حديثو وىو إلى ، ولم يوضح سبب ضعفو وغيره قد وثقو، ضعيف
 والجوزجاني متعنتون.، وأبو حاتم، وابن معين، قربأالحسن 
وأبي بكر البييقي ، وأبي عبد اهلل الحاكم، كأبي عيسى الترمذيوقسم في مقابمة ىؤالء  .2

 متساىمون.
 .(2)"وابن عدي معتدلون ومنصفون، وأبي زرعة، حمد بن حنبلأو ، وقسم كالبخاري .3
، بل قولون بتسمية من كان اذا تكمم في الرجال قُ نشرع اآل: "فقال، اآخرً  اثم جعل ليم قسمً  -

واهلل الموفق لمسداد ، تعالى منيم عمى الطبقات واالزمنة لى نقده ونسوق من يسر اهللإجع ورُ 
 . وجعميم في اثنين وعشرين طبقة.(3)"بمنو...

نجد أن الذىبي اعتمد ، بالنظر في تقسيمات الذىبي لممتكممين في الرجال: قالت الباحثة
 : وىي عمى النحو التالي، ثبلثة اعتبارات في تقسيماتو

 وىو التقسيم األول.، في الرواة باعتبار كثرة وقمة تكمم النقاد 
 وىو التقسيم الثاني.، باعتبار تشدد الناقد وتساىمو في الحكم عمى الرواة 
 وىو التقسيم الثالث.، باعتبار اعتماد قول الناقد والرجوع إليو عند الحكم عمى الراوي 
 ، وبين فييا مكانتيم، دل فييا عمى فضميم، ليم صورة جميمة ه(902السخاوي )تورسم  -
ومصابيح الظُّمم المستضاء بيم ِفي دفع ، من ُنُجوم اْليدى أما المتكممون ِفي الرَّْجال فخمقٌ : "فقال
َحاَبة َرِضي اهلل َعْنُيم، الردى  .(4)"وىمم جرا، اَل يتييأ حصرىم من زمن الصَّ

 
 

                                                           

 (.171: ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل )ص: 1
 (.171: ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل)ص: 2
 (.175: المصدر نفسو)ص: 3
 (.93: المتكممون في الرجال )ص: 4
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 : مراتب الجرح والتعديل: المطمب الخامس
مصطمحات خاصة بيم في تعديل الرواة اعتاد النقاد في سائر األزمان عمى استخدام 

فاجتيد من جاء بعدىم في ، إلى آخر ناقدٍ وكان ليذه المصطمحات دالئل تختمف من ، وجرحيم
من الرواة. وىذا كان بدء نشأة مراتب الجرح  وضع مراتب ليذه المصطمحات لمعرفة مرتبة كل راوٍ 

أحواليم. وسأقوم في ىذا المطمب ببيان وتنوع ، لكثرة عدد الرواة، والتعديل التي تعددت وتوسعت
تمك المراتب ابتداًءا بالمراتب التي وضعيا عبد الرحمن بن ميدي ووصواًل إلى التي وضعيا ابن 

 سائمًة المولى عز وجل التوفيق والسداد.، حجر
 : ه(198مراتب الجرح والتعديل عند ابن ميدي )ت: أوالً 
، وجعميا في ثبلثة مراتب رئيسية، ح والتعديلابن ميدي ىو أول من وضع مراتب لمجر  ُيعد 

النَّاُس َثبَلَثٌة، َرُجٌل َحاِفٌظ ُمْتِقٌن َفَيَذا اَل ُيْخَتَمُف ِفيِو، َوآَخُر َيِيُم َواْلَغاِلُب َعَمى : "وقد َعبَّر عنيا بقولو
ُة، َفَيَذا اَل ُيْتَرُك َحِديُثُو، َوآَخُر َيِيُم َواْلَغاِلُب  حَّ  .(1)"َعَمى َحِديِثِو اْلَوْىُم، َفَيَذا ُيْتَرُك َحِديُثوُ َحِديِثِو الصّْ

 : ه(327مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم )ت: ثانًيا
مبيًنا حكم أحاديث  فقال مرةً ، بين ابن أبي حاتم مراتب الجرح والتعديل في أكثر من موضع

 : (2)رواة كل مرتبة من المراتب
ومقادير حاالتيم وتباين درجاتيم ليعرف من كان منيم في احتيج إلى تبيين طبقاتيم " -

وىؤالء ىم أىل التزكية  -والمعرفة بيم ، والبحث عن الرجال، والتنقير، والجيبذة، منزلة االنتقاد
 والتعديل والجرح.

عرف من كان منيم عدال في نفسو من أىل الثبت في الحديث والحفظ لو واالتقان فيو ويُ  -
 دالة.ىؤالء ىم أىل الع -

ومنيم الصدوق في روايتو الورع في دينو الثبت الذي ييم أحيانا وقد قبمو الجيابذة النقاد  -
 فيذا يحتج بحديثو أيضا. -

فيذا يكتب من  -ومنيم الصدوق الورع المغفل الغالب عميو الوىم والخطأ والسيو والغمط  -
 الحبلل والحرام.وال يحتج بحديثو في ، حديثو الترغيب والترىيب والزىد واآلداب

ممن قد ظير لمنقاد العمماء بالرجال منيم  -ومنيم من قد الصق نفسو بيم ودلسيا بينيم  -
 ."فيذا يترك حديثو ويطرح روايتو ويسقط وال يشتغل بو، الكذب

                                                           

 (.143: الكفاية في عمم الرواية )ص: ُينظر: 1
 (.1/6)الجرح والتعديل البن أبي حاتم : 2
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وىي عمى ، وجدت األلفاظ في الجرح والتعديل عمى مراتب شتى: "وقال في موضع آخر -
 : النحو اآلتي بيانو

 : ديلمراتب التع -
 فيو ممن يحتج بحديثو. ثبتٌ  أو متقنٌ  إذا قيل لمواحد إنو ثقةٌ   .1
ذا قيل لو إنو صدوقٌ  .2 أو محمو الصدق أوال بأس بو فيو ممن يكتب حديثو وينظر فيو  وا 

 وىي المنزلة الثانية.
ذا قيل شيخ فيو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثو وينظر فيو إال أنو دون الثانية  .3  وا 
ذا قيل صالح  .4  الحديث فإنو يكتب حديثو لبلعتبار.وا 
 : مراتب الجرح -
 إذا وصف الرجل بمين الحديث فيو ممن يكتب حديثو وينظر فيو اعتبارا. .1
ذا وصف بأنو ليس بقوي فيو بمنزلة األولى في كتبة حديثو إال إنو دونو. .2  وا 
ذا وصف بأنو ضعيف الحديث فيو دون الثاني ال يطرح حديثو بل يعتبر بو. .3  وا 
ذا وصف .4 بأنو متروك الحديث أو ذاىب الحديث أو كذاب فيو ساقط الحديث ال يكتب  وا 

 .(1)"حديثو وىي المنزلة الرابعة
مع شيرة الترتيب الثاني ، جعل ابن أبي حاتم ترتيبين لمراتب الجرح والتعديل: قالت الباحثة
 عنو دون األول.

أوجز الخطيب البغدادي : (463مراتب الجرح  والتعديل عند الخطيب البغدادي)ت: ثالثًا -
َواِة َفَأْرَفُعَيا : "فقال، بعبارتو في بيان مراتب الجرح والتعديل ْخَباِر َعْن َأْحَواِل الرُّ َأْقَساُم اْلِعَباَراِت ِباإْلِ

ٌة َأْو ِثَقٌة، َوَأْدَوُنَيا َأْن ُيَقالَ : َأْن ُيَقالَ   .(2)"َكذَّاٌب َأْو َساِقطٌ : َحجَّ
اعتمد ابن الصبلح المراتب : (643التعديل عند ابن الصالح)تمراتب الجرح و : رابًعا -

فقال ، وأضاف إلييا بعض اإلضافات التي لم يذكرىا الرازي في مراتبو، التي وضعيا ابن أبي حاتم
َوَقْد َرتََّبَيا َأُبو ، ِفي َبَياِن اأْلَْلَفاِظ اْلُمْسَتْعَمَمِة َبْيَن َأْىِل َىَذا الشَّْأِن ِفي اْلَجْرِح َوالتَّْعِديلِ : "ابن الصبلح

َوَنْحُن ُنَرتُّْبَيا ، ُمَحمٍَّد َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي َحاِتٍم الرَّاِزيُّ ِفي ِكتَاِبِو ِفي اْلَجْرِح َوالتَّْعِديِل َفَأَجاَد َوَأْحَسنَ 

                                                           

 (.2/37الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 1
 .126: مقدمة ابن الصبلح ص، (22: الكفاية في عمم الرواية)ص: 2
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وأضاف ابن ، 1))"َغْيِرِه ِإْن َشاَء المَُّو َتَعاَلى َوُنِضيُف ِإَلْيِو َما َبَمَغَنا ِفي َذِلَك َعنْ ، َوُنوِرُد َما َذَكَرهُ ، َكَذِلكَ 
ثَْبٌت َأْو "َوَكَذا ِإَذا ِقيلَ : "كقولو في المرتبة األولى من مراتب التعديل، الصبلح بعض اإلضافات

ةٌ  التعديل لم كما أنو أشار إلى مصطمح في ، (2)""َحاِفٌظ َأْو َضاِبطٌ "َوَكَذا ِإَذا ِقيَل ِفي اْلَعْدِل ِإنَّوُ ، "ُحجَّ
اَل َبْأَس : "َوُىَو ِفي التَّْعِبيِر ُدوَن َقْوِلِيمْ ، "ُفبَلٌن َما َأْعَمُم ِبِو َبْأًسا: "فقال، يشر إليو ابن أبي حاتم

وكأنو جعميا في مرتبة بين الثانية والثالثة. وأشار ابن الصبلح إلى أن ىناك بعض ، (3)"ِبوِ 
َوِممَّا َلْم َيْشَرْحُو اْبُن َأِبي َحاِتٍم َوَغْيُرُه ِمَن : "فقال، المصطمحات التي لم يشرحيا ابن أبي حاتم

ُفبَلٌن ُمَقاَرُب ، ُفبَلٌن َوَسطٌ ، ُفبَلٌن َقْد َرَوى النَّاُس َعْنوُ : "اأْلَْلَفاِظ اْلُمْسَتْعَمَمِة ِفي َىَذا اْلَباِب َقْوُلُيمْ 
ُفبَلٌن َلْيَس ، ُفبَلٌن اَل َشْيءَ ، ُفبَلٌن َمْجُيولٌ ، ُيْحَتجُّ ِبوِ ُفبَلٌن اَل ، ُفبَلٌن ُمْضَطِرُب اْلَحِديثِ ، اْلَحِديثِ 
: َوُىَو ِفي اْلَجْرِح َأَقلُّ ِمْن َقْوِلِيمْ ، "ُفبَلٌن ِفيِو َأْو ِفي َحِديِثِو َضْعفٌ "، "َلْيَس ِبَذاَك اْلَقِويّْ "َوُربََّما ِقيلَ "ِبَذاكَ 

 . (4)"ُفبَلٌن َضِعيُف اْلَحِديثِ "
استحسن النووي المراتب التي وضعيا : ه(676مراتب الجرح عند النووي )ت: خامًسا -

 .(5)ولم يزد عمييا شيًئا، وذكرىا كما ىي، ابن أبي حاتم
زاد الذىبي ألفاًظا كثيرة إلى : ه(748مراتب الجرح والتعديل عند الذىبي )ت: سادًسا -

ووضعيا عمى النحو ، غيره ممن سبقو في وضع ىذه المراتب ذكرىالم ي، مراتب الجرح والتعديل
 : التالي

 : مراتب التعديل  -
 ثقة. وثقةٌ ، متقنٌ  وثقةٌ ، حافظٌ  وثبتٌ ، حجةٌ  من وصف بأنو ثبتٌ  .1
 وليس بو بأس.، وال بأس بو، صدوقٌ  من وصف بأنو ثقةٌ  .2
 وشيخ حسن، وشيخ وسط، وصالح الحديث، وجيد الحديث، من وصف بأنو محمو الصدق .3
 ونحو ذلك.، وصويمح، وصدوق إن شاء اهلل، الحديث

                                                           

 .(121: مقدمة ابن الصبلح)ص: 1
 (.122: المصدر نفسو )ص: 2
 (.127: المصدر نفسو)ص: 3
 (.127: المصدر نفسو )ص: 4
 (.1/52التقريب والتيسير لمنووي): 5
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

ولكنني سأرتبيا كما سارت عمييا ، بدأ الذىبي مراتب الجرح بأردى المراتب: مراتب الجرح -
 : باألشد ضعًفاالعادة عند كثير من العمماء بدًءا من األفضل انتياًء 

، بذاكليس ، ليس بحجة، ليس بالقوي، وقد ضعف، وفيو ضعف، من وصف بأنو يضعف .1
 صدوق لكنو مبتدع.، اختمف فيو، ال يحتج بو، سيئ الحفظ، لين، تكمم فيو، فيو مقال، يعرف وينكر

ومنكر ، ضعيف وواه، وضعفوه، وضعيف جدا، وليس بشئ، من وصف بأنو واه بمرة .2
 ونحو ذلك.، الحديث
، وىالك، وفيو نظر، وذاىب الحديث، وسكتوا عنو، من وصف بأنو متروك ليس بثقة .3
 وساقط.
 ومتفق عمى تركو.، من وصف بأنو متيم بالكذب .4
(1) أو وضاع يضع الحديث، دجال كذاب: من وصف بأردى عبارات الجرح .5

. 
 : ه(802مراتب الجرح والتعديل عند األبناسي )ت: سابًعا

وذكر في مرتبة منيا ، أثنى األبناسي عمى مراتب الجرح والتعديل التي وضعيا ابن أبي حاتم
في بيان األلفاظ المستعممة : "فقال، ولكنو اعتمد مراتب ابن أبي حاتم، ما أضافو الذىبيأو مرتبتين 

وقد رتبيا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في ، بين أىل ىذا الشأن في الجرح والتعديل
نا في ونحن نرتبيا كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليو ما بمغ، كتابو في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن

 .(2)"ذلك عن غيره إن شاء اهلل تعالى
 : ه(806مراتب الجرح والتعديل عند العراقي )ت: ثامًنا

َقْد رتََّب ابُن أبي حاِتٍم في مقّدمِة : "فقال، وابن الصبلح، اعتمد العراقي ترتيب ابن أبي حاتم
َوَقْد َأورَدىا ابُن الصبلِح وزاَد فيِيَما فَأجاَد وَأحسَن. ، طبقاِت َأْلَفاظِيِم فييما"الجرِح والتعديلِ "كتاِبوِ 

ألفاظًا َأَخَذَىا مْن كبلِم غيِرِه. َوَقْد ِزْدُت عميِيَما َألفاظًا من كبلِم َأْىِل ىذا الشأِن غيَر ُمتَميَّْزٍة بـ 
ُح ما زْدُت عميِيَما ىنا ِإْن شاَء اهلُل َتَعاَلى المراتب ومن خبلل النظر في ، (3)")ُقمُت(؛ ولكنّْي أوضّْ

، يتبين أنو يذكر الزيادات التي زادىا الذىبي عمى تمك المراتب، التي وضعيا العراقي في كتابو
 ويوافقو عمييا.

 

                                                           

 (.1/4ميزان االعتدال): ُينظر: 1
 (.1/266الشذا الفياح من عموم ابن الصبلح ): 2
 (.1/369شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي ): 3
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 : ه(852مراتب الجرح والتعديل عند ابن حجر العسقالني )ت: تاسًعا -
 : "(1)فقال، وضع ابن حجر ترتيب أللفاظ الجرح والتعديل في كتابو نزىة النظر

 : مراِتبُ لمَجْرِح  -
، َأْكَذِب النَّاسِ : وَأصرُح ذلك التَّعبيُر بَأْفَعَل؛ كـ، الَوْصُف بما دلَّ عمى الُمباَلَغِة فيوِ : َأْسَوُأىا -

 ونحُو ذلك.، ُىو ركُن الكذبِ : َأو، ِإليِو الُمْنَتيى في الوضعِ : وكذا قوُليم
الٌ : ثمَّ  - اعٌ : أو، دجَّ ْن : أو، َوضَّ  لكنَّيا دوَن الَّتي قبَميا.، كاَن فييا نوُع ُمبالغةٍ َكذَّاٌب؛ ألنَّيا واِ 
فيِو َأدنى : َأوْ ، سيّْئ الِحْفظِ : أو، ُفبلٌن ليّْنٌ : قوُليم: األلفاِظ الدَّالَِّة عمى الَجْرح: وَأْسَيُمَيا؛ َأي -
 َمَقاٍل.
: َأو، فاِحُش الَغَمطِ : َأو، طٌ َأو ساقِ ، مْتروكٌ : فقوُلُيم، وبيَن َأسوأ الَجْرِح وَأسَيِمِو مراِتُب ال َتْخفى -

 ."فيِو مقالٌ : َأو، ليَس بالقويّْ : َأو، ضعيفٌ : َأشدُّ ِمن قوِليم، ُمْنَكُر الَحديثِ 
 : مراِتِب التَّعديلِ  -
، َأْوَثِق النَّاسِ : التَّعبيُر بَأْفَعَل؛ كـ: وَأْصَرُح ذلك، الَوْصُف بما دلَّ عمى الُمبالغِة فيوِ : َأْرَفُعيا - 

 ِإليِو الُمْنَتيى في التَّثَبُِّت.: َأو، َأثَبِت النَّاس: َأو
فاِت الدَّالَِّة عمى التَّعديلِ  - ، ثبٌت ثبتٌ : أو، ثقٌة ثقةٌ : َأو ِصَفتَْيِن؛ كـ، ثمَّ ما َتَأكََّد ِبِصَفٍة ِمن الصّْ

 أو نحُو ذلك.، عدٌل ضاِبطٌ : َأو، ثقٌة حافظٌ : َأوْ 
، ُيْعَتَبُر بوِ : و، ُيْروى حديُثو: و، شيخٌ : ِب ِمْن َأْسَيِل التَّْجِريِح؛ كـما َأْشَعَر بالُقرْ : وَأْدناىا -

 ونحُو ذلك.
وجعل مراتب ، وأحسن في تفصيمو، ففصل في تمك المراتب، وذكر ابن حجر ترتيب آخر -

 : (2)الجرح والتعديل عمى النحو التالي
  

                                                           

 (.136: نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر)ص: 1
 (.75-74: تقريب التيذيب )ص: 2
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

  : مراتب التعديل -
 الصحابة. .1
ثقة ثقة. : كقولنا، أوثق الناس. أو بتكرير الصفة لفًظا: كقولنا، من وصف بأفعل التفضيل .2

 ثقة حافظ.: كقولنا، أو بتكرير الصفة معنا
 أو عدل.، أو ثبت، أو متقن، ثقة: كقولنا، من وصف بصفة واحدة .3
 أو ليس بو بأس.، أو البأس بو، من وصف بأنو صدوق .4
أو تغير ، أو يخطئ، أو لو أوىام، أو صدوق ييم، من وصف بأنو صدوق سيء الحفظ .5
مع ، والتجيم، واإلرجاء، والنصب، والقدر، كالتشيع: ويمحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، بأخرة

 بيان الداعية من غيره.
ليو اإلشارة ، ولم يثبت فيو ما يترك الحديث من أجمو، من ليس لو من الحديث إال القميل .6 وا 
ال فمين الحديث.، حيث يتابع، مقبول: بمفظ  وا 

 : مراتب الجرح -
ليو اإلشارة بمفظ، من روى عنو أكثر من واحد ولم يوثق .1  أو مجيول الحال.، مستور: وا 
ليو اإلشارة ، ولو لم يفسر، ووجد فيو إطبلق الضعف، من لم يوجد فيو توثيق لمعتبر .2 وا 
 .ضعيف: بمفظ

ليو اإلشارة بمفظ، ولم يوثق، من لم يرو عنو غير واحد .3  مجيول.: وا 
ليو اإلشارة بمفظ، وضعف مع ذلك بقادح، البتةمن لم يوثق  .4 أو متروك ، متروك: وا 
 أو ساقط.، أو واىي الحديث، الحديث
 .من اتيم بالكذب .5
 .من أطمق عميو اسم الكذب والوضع .6

يدلل توسع ابن حجر في بيانو لمراتب الجرح والتعديل عمى سعة اطبلعو : قالت الباحثة
وأضاف عمى مراتب ، فذكر من المراتب ما لم يذكرىا غيرىا، فييموأقوال النقاد ، وأحواليم، بالرواة

كانت مذكورة من قبل إضافات لم يبينيا غيره )فجزاه اهلل عنا خير الجزاء(. وبذلك يتبين لنا أن 
ومنيم من ، عمى ثبلثة مراتب اقتصرىافمنيم من ، العمماء اختمفوا في وضع مراتب الجرح والتعديل

ولعل اختبلف ، ومنيم من اكتفى ببيانيا بعبارة واحدة دون أن يزيد، رتبةم ةجعميا في اثنتي عشر 
العمماء في ذلك يعود إلى اختبلف مصطمحات الجرح والتعديل التي استخدميا ىؤالء العمماء في 
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

واختبلف مفيوم ومدلول كل مصطمح من تمك المصطمحات عند كل ، وصف الرواة وبيان حاليم
 ميل.إمام من أئمة ىذا العمم الج

 
 

  



 

 

47 

 

 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

  

 الفصل الثاني
 "دراسة تطبيقيةمنيج اإلمام الطبري في التعديل"

 .مصطمحات التعديل عند اإلمام الطبري ومدلوالتيا: المبحث األول
 مصطمحات التعديل الصريحة.: المطمب األول
 مصطمحات التعديل الضمنية.: المطمب الثاني

 .التعديل بأقوال غيره من النقاد يمقارنة أقوال اإلمام الطبري ف: المبحث الثاني
 .مقارنة أقوال اإلمام الطبري الصريحة في التعديل بأقوال غيره من النقاد: المطمب األول
 مقارنة أقوال اإلمام الطبري الضمنية في التعديل بأقوال غيره من النقاد: المطمب الثاني

 .راتب التعديل عند اإلمام الطبريم: المبحث الثالث
 خصائص منيج اإلمام الطبري في التعديل.: الرابعالمبحث 
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 المبحث األول
 مصطمحات التعديل عند اإلمام الطبري ومدلوالتيا

 : مصطمحات التعديل الصريحة: المطمب األول
وفي كتبو خاصًة. وقفت عمى ، بتتبع أقوال اإلمام الطبري المتناثرة في كتب الرجال عامة

 : وىي، في التعديل مصطمحات اإلمام الطبري الصريحة
 ": ما رأيت أحفظ منو" .1

قال اإلمام ، وأن الراوي في أعمى مراتب التوثيق، التوثيق الرفيع: وىو مصطمح يدل عمى
َقاِشيُّ   (1)."ما رأيت أحفظ منو: "الطبري في َأِبي ِقبلَبَة الرَّ

 ": مجمع عمى ثقتو" .2
قال اإلمام الطبري ، ثقة الراويواتفاق النقاد عمى ، التوثيق الرفيع: وىو مصطمح يدل عمى 

 (2)."مجمع عمى ثقتو: "في َسعد ْبن ُعبيد الزُّىريّ 
 ": ِثَقًة َحاِفًظا" .3

، وأن الراوي في أعمى درجات التوثيق، التوثيق بتكرار الصفة معًنى: وىو مصطمح يدل عمى
 (3)."َكاَن ِثَقًة َحاِفًظا: "قال اإلمام الطبري في ُعَباَدِة ْبن اْلَوْردِ 

 

 ": ثقة كثير الحديث أمين عمى ما روى ونقل من أثر في الدين" .4
، وأن الراوي في أعمى درجات التوثيق، التوثيق بتكرار الصفة معًنى: وىو مصطمح يدل عمى

 اإلمام الطبري في ُسْفَياُن ْبُن َسِعيِد ْبِن َمْسُروِق ْبِن َحِبيِب ْبِن َراِفِع ْبِن َعْبِد اهلل بن موىبةقال 
 ".(4) ثقة أمينا عمى ما روى وحدث عن رسول اهلل": الثوري

 ": ِثَقةً " .5
قال اإلمام الطبري في َأِبي ، بصفة تدل عمى الضبط، توثيق الراوي: وىو مصطمح يدل عمى

َؤاِسيُّ   (5)."َكاَن ِثَقةً : "َجْعَفٍر الرُّ
 
 

 

                                                           

 (.6/419تيذيب التيذيب )، (6/571تاريخ االسبلم): ُينظر: 1
 (.3/477تيذيب التيذيب ): ُينظر: 2
 (.1/386تيذيب اآلثار مسند عمر بن الخطاب): 3
 .141: المنتخب من ذيل المذيل ص: 4
 (.24/627تفسير اإلمام الطبري) : 5
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 ": كان ثقة غير أنو كان يغمط أحيانا" .6
، اإلشارة إلى وجود بعض األخطاء واألوىام لديومع ، توثيق الراوي: وىو مصطمح يدل عمى

غير أنو كان يغمط أحيانا ، كان ثقة": قال اإلمام الطبري في َعبَّاد ْبُن َعبَّاِد ْبِن َحِبيِب ْبِن اْلُمَيمَّبِ 
 .(1)"فيما يحدث

 : مصطمحات التعديل الضمنية: المطمب الثاني
مضمونيا عمى تعديل الراوي صدر عن اإلمام الطبري بعض المصطمحات التي تدل في 

، وتجريحو عند غيره من النقاد. ومن خبلل تتبعي ألقوال اإلمام الطبري، وتوثيقو عند اإلمام الطبري
 : وىذه المصطمحات ىي، لم أعثر عمى تمك المصطمحات إال في مؤلفاتو الخاصة

 ": عندىم ممن ال يجوز االحتجاج بنقمو في الدين" .1
قال ، وتضعيفو عند غيره من النقاد، الراوي عند اإلمام الطبري تعديل: وىو مصطمح يدل عمى

عندىم ممن ال يجوز االحتجاج بنقمو في : "اْلحسن بن أبي َجْعَفر اأْلَْزِديّ اإلمام الطبري في 
 .(2)"الدين

 ": عندىم غير مرتضى" .2
، وتضعيفو عند غيره من النقاد، تعديل الراوي عند اإلمام الطبري: وىو مصطمح يدل عمى
عبد الرَّْحَمن بن َىاِنئ  -َأِبي نعيم النَّخِعّي قال اإلمام الطبري في ، واتيامو أحياًنا بالكذب والوضع

: وقال في ُسَمْيَماِن ْبُن َداُوَد الشَّاَذُكوِنيُّ ، (3)"عندىم غير مرتضى فغير جائز االحتجاج بنقمو": -
 .(4)"ىو عندىم غير مرضي في نقمو"

 
 

                                                           

 (.5/96تيذيب التيذيب)، (14/129تيذيب الكمال في أسماء الرجال)، (12/396تاريخ بغداد): ُينظر: 1
َوَقْد ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "الذي ُذكر في سنده الحسن بن أبي جعفرقال اإلمام الطبري عقب الحديث : 2

ذكر منيا قولو السابق في الحسن بن أبي "ِلِعَملٍ ، َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 
  (3/283.)جعفر. تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب 

َوَقْد ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده عبد الرحمن بن ىانئ: 3
ذكر منيا قولو السابق في عبد الرحمن بن "ِلِعَملٍ ، َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 

  (3/224.)سند عمي بن أبي طالب ىانئ. تيذيب اآلثار م
َوقد ، َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده: "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده سميمان الشاذكوني: 4

ذكر منيا قولو السابق في سميمان الشاذكوني. "لعمل، يجب َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما غير َصِحيح
 (.407: )ص   -مسند عبد الرحمن بن عوف -لمفقودالجزء ا -تيذيب اآلثار 
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 ": في نقمة العمم واآلثارغير معروف عندىم " .3
قال اإلمام الطبري ، وعند غيره من النقاد، تعديل الراوي عند الطبري: وىو مصطمح يدل عمى

 .(1)"عندىم غير معروف في نقمة اآلثار: "ُعَبيد اهلل بن الَواِزع الِكبَلِبيُّ البصريفي 

 ": عندىم ممن ال تثبت بنقمو في الدين حجة" .4
قال اإلمام الطبري ، وعند غيره من النقاد، تعديل الراوي عند الطبري: وىو مصطمح يدل عمى

 .(2)"عندىم ممن ال تثبت بنقمو في الدين حجة: "في َطْمَحة بن َجِبر
 ": عندىم ممن ال ُيعتمد عمى نقمو" .5

قال اإلمام الطبري ، وعند غيره من النقاد، تعديل الراوي عند الطبري: وىو مصطمح يدل عمى
وقال في َعْبد المَّو ْبن ُمْصَعب اْبِن ، (3)"عندىم ممن ال ُيعتمد عمى نقمو: "َحرب ِسماك ْبنفي 
َبْيرِ   .4"عندىم ممن ال يعتمد عمى نقمو: "قال اإلمام الطبري: "الزُّ

 ": في نقل فالن عندىم نظر" .6
قال اإلمام الطبري ، وعند غيره من النقاد، تعديل الراوي عند الطبري: وىو مصطمح يدل عمى

 .(5)"عندىم في نقمو نظر: "َخاِلُد ْبُن ِمْيَراَن اْلَحذَّاءُ في 
 

 

                                                           

َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده. َوقد يجب : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده عبيد اهلل الوازع: 1
 ذكر احداىما قولو السابق في عبيد اهلل بن الوازع."لعمتين، غير َصِحيح، َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما

 (.550: )ص  -مسند عبد الرحمن بن عوف –الجزء المفقود -تيذيب اآلثار 
َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده َوقد يجب : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده طمحة بن جبر: 2

ذكر منيما قولو السابق في طمحة بن جبر. تيذيب "َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما غير َصِحيح لعمتين
 (.161: )ص  -مسند عبد الرحمن بن عوف –الجزء المفقود -اآلثار

َصِحيح َسَنده. َوقد  -عندَنا  -َىَذا خبر : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده سماك بن حرب: 3
ذكر منيا قولو السابق في سماك بن حرب. "ح لعملغير َصِحي، يجب َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما

 (.268: )ص  -مسند عبد الرحمن بن عوف -الجزء المفقود -تيذيب اآلثار 
َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده َوقد : "قال اإلمام الطبري عقب السند الذي ذكر فيو عبد اهلل بن مصعب الزبيري: 4

ذكر منيا قولو السابق في عبد اهلل بن "، غير َصِحيح لعمليجب َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما 
 (.443: )ص  -مسند عبد الرحمن بن عوف -مصعب. تيذيب اآلثار الجزء المفقود

َوَقْد ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده خالد بن ميران الحذاء: 5
ذكر منيا قولو السابق في خالد بن ميران. "ِلِعَملٍ ، َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ َيِجُب َأْن 

  (1/90.)تيذيب اآلثار مسند ابن عباس 
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 : عندىم ال تثبت بو في الدين حجة .7
قال اإلمام ، وتضعيفو عند غيره من النقاد، تعديل الراوي عند الطبري: وىو مصطمح يدل عمى
ةٌ ِعْنَدُىْم اَل : "الطبري في ِإْبَراِىيِم ْبِن ُمَياِجرٍ   .(1)"تَْثُبُت ِبِو ِفي الدّْيِن ُحجَّ

 ": عندىم ممن ال يحتج بحديثو" .8
قال اإلمام الطبري ، وعند غيره من النقاد، تعديل الراوي عند الطبري: وىو مصطمح يدل عمى

وقد يدل المصطمح نفسو عمى تجريح الراوي عند ، (2)"عندىم ممن ال يحتج بحديثو: "اْبُن ُكَناَسةَ في 
 .(3)"عندىم ممن ال يحتج بحديثو: "كقول اإلمام الطبري في ُثَوْيُر ْبُن َأِبي َفاِخَتةَ ، بعض النقاد

 ": عندىم كان قد اضطرب حفظو في آخر عمره فكان يكثر غمطو" .9
وتعديمو عند غيره من النقاد مع اإلشارة ، تعديل الراوي عند الطبري: وىو مصطمح يدل عمى

قولو في : عبَّر اإلمام الطبري عمن كان ىذا حالو بعدة ألفاظ منياوقد ، في عباراتيم إلى اختبلطو
: وقال مرة، (4)"عندىم كان قد اضطرب حفظو في آخر عمره فكان يكثر غمطو: "َحمَّاُد ْبُن َسَمَمةَ 

: َعَطاِء بِن السَّاِئبِ  وقولو في، (5)"َحتَّى َىمُّوا ِبَتْرِك َحِديِثوِ ، َكاَن َقِد اْسَتْنَكَر َحِديَثُو َأْصَحاُبُو َأِخيًرا"
، (6)"عندىم كان قد تغير حفظو أخيرا فاضطرب عميو حديثو فغير جائز االحتجاج عندىم بحديثو"

                                                           

َيِجُب َأْن  َوَقدْ ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر فيو ابراىيم بن مياجر: 1
ذكر منيا قولو السابق في ابراىيم بن مياجر. تيذيب "ِلِعَملٍ ، َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 

  (3/224.)اآلثار مسند عمي بن أبي طالب 
  (452/655.) -مسند عبد الرحمن بن عوف -الجزء المفقود، تيذيب اآلثار: 2
َوَقْد ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "ري عقب الحديث الذي ذكر في سنده ثوير بن أبي فاختةقال اإلمام الطب: 3

ذكر منيا قولو السابق في ابن أبي فاختة. "ِلِعَملٍ ، َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 
  (3/208.)تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب 

َوقد يجب ، َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده: "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده حماد بن سممة: 4
ذكر منيا قولو السابق في حماد بن سممة. تيذيب "َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما غير َصِحيح لعمل

 (.544: )ص  -مسند عبد الرحمن بن عوف -الجزء المفقود -اآلثار 
َوَقْد َيِجُب ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده حماد بن سممة: 5

ذكر منيا قولو السابق في حماد بن سممة. تيذيب "ِلِعَملٍ ، َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 
  (3/277.)اآلثار مسند عمي بن أبي طالب 

َوَقْد ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده عطاء بن السائب: 6
ذكر منيا قولو السابق في عطاء بن السائب. "ِلِعَملٍ ، َر َصِحيحٍ َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغيْ 

 .277: ص تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب 
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عندىم كان قد ساء حفظو أخيرا وغير جائز االحتجاج من نقمو ": وقولو في َأِبي َبْكِر ْبُن َعيَّاشٍ 
عندىم من : "َأِبي ِإْسَحاَق السَِّبيِعيّْ لو في وقو ، 1"عندىم في الدين ال بما ُحِفَظ عنو قبل تغير حفظو

 .(2)"أىل التدليس

 : ال يرون الحجة تثبت بنقمو .10
قال اإلمام الطبري ، وعند غيره من النقاد، تعديل الراوي عند الطبري: وىو مصمح يدل عمى

َة تَْثُبُت ِبَنْقِمو: "اْلِمْنَياِل ْبِن َعْمٍروفي   .(3)"اَل َيَرْوَن اْلُحجَّ
 ": عندىم مجيول" .11

قال اإلمام ، وتضعيفو عند غيره من النقاد، تعديل الراوي عند الطبري: وىو مصطمح يدل عمى
 .(4)""عندىم مجيول: "ْبُن ِذي ُحدَّانَ  َسِعيدِ  الطبري في

 
 

  

                                                           

َوَقْد ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده أبي بكر بن عياش: 1
ذكر منيا قولو السابق في أبي بكر بن  ".ِلِعَملٍ ، اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب 

 (3/274.)عياش. تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب 
َوَقْد ، َىَذا اْلَخَبُر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده أبي اسحاق السبيعي: 2

ذكر منيا قولو السابق في أبي اسحاق "ِلِعَملٍ ، ُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ َيجِ 
  (3/118.)السبيعي. تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب 

َوَقْد ، َصِحيٌح َسَنُدهُ َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده المنيال بن عمرو: 3
ذكر منيا قولو السابق في المنيال بن عمرو. "ِلِعَمل، َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 

  (3/61.)تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب 
َوَقْد ، َىَذا اْلَخَبُر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ ": قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده سعيد بن ذي حدان: 4

ذكر منيا قولو السابق في سعيد بن ذي حدان. "ِلِعَملٍ ، َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 
  (3/118.)تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب 
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 المبحث الثاني   
 مقارنة أقوال اإلمام الطبري في التعديل بأقوال غيره من النقاد

بمقارنة مصطمحات التعديل وأحكاميا عند اإلمام الطبري بأقوال غيره من يختص ىذا المبحث 
وبعد كل راٍو أذكر قول ، وأترجم ليم باختصار، حيث أذكر بعد كل مصطمح الرواة المعدلين، النقاد

وبعدىا أذكر خبلصة القول في ، ثم أتبعو بمقارنة قولو بأقوال غيره من النقاد، اإلمام الطبري فيو
 أخمص في نياية المبحث إلى النتائج المستفادة. ثم، الراوي

 : مقارنة أقوال التعديل الصريحة عند اإلمام الطبري بأقوال غيره من النقاد: المطمب األول
 : مقارنة أقوال اإلمام الطبري في التوثيق الرفيع بأقوال غيره من النقاد: أوالً 
 ": ِمْنوُ  َأْحَفظَ  َرَأْيتُ  َما" .1

ولكنو ُعرف بأبي ، ُيكنى أبو محمد، اْلَمِمِك ْبُن ُمَحمٍَّد بن عبد اهلل ابن عبد الممك* َعْبُد 
ُتوِفَي ، (5)سكن بغداد، بصريّ ، الضرير الحافظ، (4)الرََّقاِشي  ، (3) (2)فغمب عميو أبو ِقاَلَبة، (1)ِقاَلَبة

 سنة ِسّت َوسبعين َوِماَئَتْيِن. (6)َيْوم السبت لتْسع َبقيَن من َشوَّال
 .(7)"ِمْنوُ  َأْحَفظَ  رََأْيتُ  َما: "قال اإلمام الطبري -
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في َعْبُد اْلَمِمِك ْبُن ُمَحمٍَّد الرََّقاِشي   بأقوال غيره من النقاد -

كان يممي حديث ": (8)قال ابن األعرابي، تعددت أقوال العمماء في بيان قوة حفظو لحديثو
وما ، ويأتي قوم آخرون فيممي عمييم حديث شعبة عمى الشيوخ، شعبة عمى األبواب من حفظو

                                                           

 (.4/673إكمال اإلكمال البن نقطة)، ْعَجَمة ِبَواِحَدةِبَكْسر اْلَقاف َوفتح اْلَباء اْلمُ : 1
فمم أجد في الكتب التي ترجمت ، حاولت البحث عن سبب تكني عبد الممك بن محمد بأبي قبلبة: قالت الباحثة: 2

 -عند أىل المغة-فوجدت أن الِقبَلَبة، عند أىل المغة لعمي بذلك أصل إلى السبب"قبلبة"فرجعت إلى معنى، لو
لعل عبد الممك بن محمد الرقاشي أكثر من : بنو ِقبَلَبة بطن. فقمت: وقيل، ديدة تُقَمب بيا سقاطة البابح: ىي

 (.8/353تكممة المعاجم العربية )، (4/79النزول في بني ِقبَلَبة فكني بيم. تاج العروس)
 (.6/419تيذيب التيذيب )، (12/177تاريخ بغداد): 3
ىذه النسبة إلى امرأة اسميا رقاش كثرت أوالدىا حتى ، وفي آخرىا شين معجمةبفتح الراء والقاف المخففة : 4

  (.6/149األنساب لمسمعاني)، وىي من قيس عيبلن، صاروا قبيمة
 (.6/571تاريخ اإلسبلم)، (12/177تاريخ بغداد): 5
 (.2/597تاريخ مولد العمماء ووفياتيم لمحمد بن عبد اهلل الربعي): 6
 (.6/419تيذيب التيذيب )، (6/571االسبلم)تاريخ : ُينظر: 7
ه. التاريخ الكبير 146َسَنة توفي، َبْل ُشِيَر ِبوِ ، َوَلْم َيُكْن َأْعَراِبياً ، َعْوُف بُن َأِبي َجِمْيَمَة َأُبو َسْيٍل اأَلْعَراِبيُّ : ىو: 8

 .، (6/383سير أعبلم النببلء)، (22/437تيذيب الكمال في أسماء الرجال)، (7/58لمبخاري)
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وقال ، (1)"وكان قد حدث بسامراء وبغداد فما بدل من حديثو شيئا، رأيت أحفظ منو وكان من الثقات
وذكره ، (3)"من القرآن يحفظ حديث شعبة كما يحفظ السورة، ا ثقةً كان راوًيا لمحديث متقنً : "(2)مسممة

كتبُت ، أمين مأمون: "وقال َأبو َداُود، (4)"كان يحفظ أكثر حديثو: "وقال، ابن حبان في ثقاتو
، كان يحدث من حفظو، صدوق كثير الخطأ في األسانيد والمتون": وقال الدارقطني، (5)"َعْنوُ 

صدوق من أىل ": ابن حزمقال و ، (7)"ال يحتج بما ينفرد بو: "وقال مرة، (6) فكثرت األوىام منو
فوقع في ، وحدث من حفظو بستين ألف حديث، وكان يصمي كل يوم أربع مائة ركعة، الخير

 ُيَصمّْي ِفي، َعاِبدصدوق ": (10)ابن كثيرقال و ، (9)"صدوق يخطئ": الذىبيوقال ، (8)"بعضيا الخطأ
َغَمَط ِفي َبْعِضَيا اَل َعَمى َسِبيِل ، ِستّْيَن َأْلَف َحِديثٍ َوَرَوى ِمْن ِحْفِظِو ، ُكلّْ َيْوٍم َأْرَبَعِماَئِة َرْكَعةٍ 

وقال ابن ، (12)"صدوق ُيخطئ تغير حفظو لما سكن بغداد: "ابن حجرقال و ، (11)"اْلَعْمدِ 
: فقال ابن خزيمة، وأشار بعض العمماء إلى اختبلطو في بغداد، (14)"متكمم فيو: "(13)التركماني

من سمع : "(1) (16)وقال األبناسي، (15)"ل أن يختمط ويخرج إلى بغدادحدثنا أبو قبلبة بالبصرة قب"
                                                           

 (.8/343إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 1
 (.8/63. تاريخ االسبلم)ىـ 353ُتوِفَي عام ، أبو القاسم الُقْرُطبي، َمْسَمَمة بن القاسم بن إبراىيم: ىو: 2
 (.8/343إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 3
 (.8/391الثقات البن حبان): 4
 (.6/572تاريخ اإلسبلم): ُينظر: 5
 (.6/571تاريخ االسبلم)، (12/177تاريخ بغداد): ُينظر: 6
 (.131: سؤاالت الحاكم لمدارقطني )ص: 7
 (.12/277المنتظم في تاريخ المموك واألمم البن الجوزي): 8
 (.1/669الكاشف): 9

ىـ. 774توفي سنة ، المعروف بابن كثير صاحب التفسير والتاريخ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي: ىو: 10
 (.1/471التقييد في رواة السنن واألسانيد  لمحمد بن أحمد الفاسي)ذيل 

 (.14/623البداية والنياية البن كثير الدمشقي): 11
 (.365: تقريب التيذيب )ص: 12
ىـ. ذيل التقييد في رواة السنن 750توفي سنة ، عمي بن عثمان بن إبراىيم المعروف بابن التركماني: ىو: 13

 (.2/202)بن عمي الفاسي لمحمد بن أحمدواألسانيد 
 (.8/44الجوىر النقي عمى سنن البييقي البن التركماني): 14
 (.2/747شذا الفياح من عموم ابن الصبلح البراىيم بن موسى االبناسي): ُينظر: 15
ىـ. شذرات الذىب في أخبار من ذىب  801ُتوفي سنة ، أبو محمد األبناسي، إبراىيم بن موسى بن أيوب: ىو: 16

 (.9/12ي بن أحمد العكري )لعبد الح
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

أو ، ومن سمع منو ببغداد فيو بعد االختبلط، منو بالبصرة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعو صحيح
وانفرد ابن ، في المختمطين (5)وابن الكيال، (4)والعبلئي، (3)وذكره ابن كثير الدمشقي، (2)"مشكوك فيو
، (6)"كان قد حدث بسامراء وبغداد فما بدل من حديثو شيئا: "بنفي االختبلط عنو فقالاألعرابي 

عندي عن أبي قبلبة : "(7)وأوضح العمماء كثرة وقوع األوىام منو فقال أبو القاسم ابن بنت منيع
ما في المتن كان يحدث من حفظو فكثرت ، عشرة أجزاء ما منيا حديث يسمم إما في اإلسناد وا 

: حتى قال الدارقطني مرة، (9)"كثير الوىم قبل اختبلطو: "وقال ابن رجب الحنبمي، (8)"فيواألوىام 
 .(10)"كثير الوىم ال يحتج بو"

 

 

اختمط في بغداد. فما رواه  ، في غيره صدوق يخطئ، ثقة في شعبة: الخالصة في الراوي
أما ما رواه في بغداد فال يقبل ، من األحاديث في غير بغداد يقبل منو إذا وجدنا لو متابعة قوية

 وأشاروا إلى اختالطو في بغداد.، وافق النقاد اإلمام الطبري في قوة حفظ أبي قالبةمنو. 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                          

إلى أبناس قرية صغيرة بالوجو البحري من أرض ، ثم سين، بعدىا نون، وسكون الموحدة، بفتح اليمزة: اأَلبَناِسي: 1
 (.1/54مصر. ذيل لب المباب في تحرير األنساب ألحمد بن أحمد بن محمد العجمي )

 (.1/304الثقات البن الكيال) الكواكب النيرات في معرفة من اختمط من الرواة: ُينظر: 2
 (.244: الباعث الحثيث إلى اختصار عموم الحديث البن كثير الدمشقي )ص: 3
 (.77: المختمطين لمعبلئي )ص: 4
 (.1/304البن الكيال)، الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات: 5
 (.8/343إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 6
ه. تاريخ 224ُتوِفَي سنة ، البغوي، عبد العزيز ابن بنت أحمد بن منيع عبد اهلل بن محمد بن: ىو: 7

 (.11/325بغداد)
 (.131: سؤاالت الحاكم لمدارقطني )ص: ُينظر: 8
 (.2/751شرح عمل الترمذي البن رجب الحنبمي): 9

 (.2/408المغني في الضعفاء ): ُينظر : 10
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 ": ِثَقِتوِ  َعَمى مجمعٌ " .2
مولى ابن عمو عبد الرحمن بن : وقيل ، َموَلى َعبد الرَّحَمن ْبن َأزَىر، ُعَبْيدِ  ْبنُ  َسْعدُ * 

: روى لو، (3)سنة ثماٍن وتسعين: ُتوِفيَ ، اْلَمِديِنيّ ، اْلقرِشي، الزُّىريّ ، َأبو ُعبيد ُيكنى، (2) (1)َعْوف
 .(4)الجماعة
 .(5)"ِثَقِتوِ  َعَمى مجمعٌ : "قال اإلمام الطبري -
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في َسعد ْبن ُعبيد الزُّىرّي بأقوال غيره من النقاد -

، (11)وابن سعد، (10) (9)والذىمي، (8) (7)وابن الَبرقي، (6)ىريالزُ فوثقو ، اتفق العمماء عمى توثيقو
وابن ، (17)والذىبي، (16()15)الشحاميو ، (14)ومسمم بن الحجاج، (13)وابن خمفون، (12)وابن معين

                                                           

 ".َمْوَلى َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف َفَقْد َأَصابَ : َوَمْن َقالَ ، َفَقْد َأَصابَ ، اْبِن َأْزَىرَ َمْوَلى : َمْن َقالَ : "َقاَل اْبُن ُعَيْيَنةَ : 1
 (.3/42صحيح البخاري ): ُينظر

 (.10/288تيذيب الكمال)، (12/459جامع األصول)، (4/60التاريخ الكبير لمبخاري): 2
 (.2/1206تاريخ اإلسبلم ): 3
 .(10/288تيذيب الكمال): 4
 (.3/477تيذيب التيذيب): ُينظر: 5
 (.10/288المصدر السابق): ُينظر: 6
ىذه ، بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء: والَبرقي، محمد ابن  عبد اهلل ابن عبد الرحيم المصري: ىو: 7

نما ُسمي بذلك ألنو كان يتجر إل، النسبة الى برقة وىي بمدة تقارب تروحة من اعمال المغرب ى برقة. وا 
 (. 25/503تيذيب الكمال)، (2/171األنساب لمسمعاني )

  (.3/478تيذيب التيذيب): ُينظر: 8
ُد بُن َيْحَيى بِن َعْبِد اهللِ : ىو: 9 سير أعبلم ، (73/277ه. تاريخ دمشق)555توفي سنة ، َأُبو َعْبِد اهلِل الذُّْىِمي، ُمَحمَّ

 (.12/273النببلء )
 (.3/478السابق)المصدر : ُينظر: 10
 (.5/64الطبقات الكبرى): 11
 (.4/90الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 12
 (.5/242إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 13
 (.3/478تيذيب التيذيب): ُينظر: 14
 (.11/591ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 533توفى سنة، أبو القاسم النَّْيسابوريّ ، زاىر بن طاىر بن محمد: ىو: 15
 (.1/86لمشحامي ) زء تحفة عيد الفطرج: 16
 (.2/1206المصدر السابق): 17
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

حتى قال ابن ، "قيل لو إدراك: "(3)وزاد ابن حجر، (2)"كان فقيًيا مقرًئا: "وزاد الذىبي، (1)حجر
وذكره ابن ، (5)"وكان من أىل الفقو، التابعين بالمدينة مجمع عمى ثقتومن مشاىير : "(4)األثير
 (9)والواقدي، (8)وُعرف بفقيو واشتغالو باإلفتاء قال الزىري مرة، في ثقاتيما (7)وابن حبان، (6)خمفون

كان من فقياء : "(16)وابن حجر، (15)والذىبي، (14)وابن حبان، (13)والبخاري، (12) (11)والفبلس، (10)
 ."المدينة ومفتييمأىل 

 
 

 

أما بقية ، ذىب إلى مثل ما قال اإلمام الطبري ابن األثير، ثقة فقيو: الخالصة في الراوي
 النقاد فعمى توثيقو عموًما. وكانت أحكاميم عمى الراوي دون حكم اإلمام الطبري.

 ": ِثَقُة َحاِفظ".3
 .(17)* ُعَباَدُة ْبُن اْلَوْردِ 
 .(1)"ِثَقًة َحاِفًظاكان : "قال اإلمام الطبري

                                                           

 (.1/231تقريب التيذيب): 1
 (.2/1206تاريخ االسبلم ): 2
 (.1/231تقريب التيذيب): 3
ُتوفي سنة ، ثُمَّ الَمْوصمي، العبلمة أبو السعادات ابن األثير اْلَجَزِريّ ، المبارُك بن محمد بن محمد الّشيبانيّ : ىو: 4

 (.13/146ىـ. المصدر السابق) 606
 (.12/459جامع األصول): 5
 (.5/242اكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 6
     (.4/295الثقات البن حبان): 7
 (.5/64الطبقات الكبرى): ُينظر: 8
ُد بُن ُعَمَر بِن َواِقٍد اأَلْسَمِميُّ َمْواَلُىمْ : ىو: 9 ، (1/178التاريخ الكبير لمبخاري)ىـ. 207توفي سنة ، الَواِقِديُّ ، ُمَحمَّ

 (.9/454سير أعبلم النببلء)
 (.5/242إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 10
 (.5/1197ىـ. تاريخ اإلسبلم) 250الّفبلس. ُتوفي عام ، أبو حفص، عمرو بن عمي بن بحر بن كنيز: ىو: 11
 (.5/242إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 12
 (.4/60التاريخ الكبير لمبخاري): 13
     (.4/295الثقات البن حبان): 14
 (.2/1206تاريخ اإلسبلم): 15
 (.1/231تقريب التيذيب): 16
 (.1/386تيذيب اآلثار مسند عمر بن الخطاب ): 17
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 : مقارنة قول اإلمام الطبري في ُعَباَدُة ْبُن اْلَوْرِد بأقوال غيره من النقاد
وقد قال بذلك أكرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري ، لم أقف عمى ترجمة لعبادة بن الورد

تيذيب اآلثار . ولكن بعد التمعن في كتاب (2)صاحب كتاب المعجم الصغير لرواة اإلمام الطبري
. لذا سأقوم بدراسة عبد (3)وليس عبادة بن الورد، تبين لي أن ىذا الراوي اسمو عبد الجبار بن الورد

 ومقارنة قول اإلمام الطبري فيو بأقوال غيره من النقاد.، الجبار بن الورد
أخو وىيب ، (4)المكي، موالىم، المخزومي، َعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن اْلَوْرِد بن أبي الورد القرشي *
 .(7)وُيمقب بجبير، (6). ُيكنى أبو ىشام(5)بن الورد

 : (8)"ِثَقًة َحاِفًظاكان : "قال اإلمام الطبري
  : مقارنة قول اإلمام الطبري في َعْبِد اْلَجبَّاِر ْبُن اْلَوْرِد بأقوال غيره من النقاد

 وب بن ــــــــــويعق، (11)وأبو حاتم، (10)وأبو داود، (9)العجميكذىب كثير من العمماء إلى توثيقو 
  

                                                                                                                                                                          

 (.1/386المصدر نفسو ): 1
 (.1/269المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير اإلمام الطبري): 2
حيث ، فس الحديث الذي ذكر الطبري في اسناده األول عبادة بن الوردومن خبلل التمعن في االسناد الثاني  لن: 3

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ : "فقال، عمى أن عبد الجبار ىو ابن الورد -في االسناد الثاني –ينص الطبري 
مٍ  (. وبعد تخريجي 1/387تيذيب اآلثار مسند عمر): ُينظر ".َحدَّثََنا َعْبُد اْلَجبَّاِر َوُىَو اْبُن اْلَوْردِ ، َعْوُن ْبُن َسبلَّ

ولعمو ، تبين لي أن عبادة بن الورد اسمو عبد الجبار بن الورد -الذي ذكر في سنده عبادة بن الورد –لمحديث 
ولعل ، وقع تصحيف من ناسخ كتاب تيذيب اآلثار فقام بكتابة عبادة بن الورد بداًل من عبد الجبار بن الورد

 بد الجبار اسمان لراو واحد.عبادة وع
 (.16/396تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): 4
ىـ. تاريخ 153توفي سنة ، واسمو َعْبد الوىاب، َأُبو عثمان اْلَمكّْيُّ : ويقال، ُوَىيب ْبن الورد َأُبو ُأمية: ىو: 5

 (.4/249اإلسبلم)
ن األحاديث المسندة لخمف بن عبد الممك بن غوامض األسماء المبيمة الواقعة في متو ، (7/275لسان الميزان): 6

 .(2/747مسعود بن بشكوال األندلسي )
 (.1/161نزىة األلباب في األلقاب البن حجر العسقبلني): 7
 (.1/386تيذيب اآلثار مسند عمر بن الخطاب): 8
 (.6/106تيذيب التيذيب ): ُينظر: 9

 (.4/430تاريخ االسبلم): ُينظر: 10
 (.6/31البن أبي حاتم )الجرح والتعديل : 11
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وأحمد بن ، (6)ابن معين قالو ، (5)والسيوطي، (4)وابن الممقن، (3)والذىبي، (2) (1)سفيان الفسوي
ىو عندي ال : "وقال ابن عدي، (8)"لم يكن بو بأس: "وقال ابن المديني، "البأس بوثقة : "(7)حنبل

وقال ، (11)"ييم صدوق: "ابن حجرقال و ، (10)"صدوق": وقال الذىبي مرة، (9)"بأس بو يكتب حديثو
، (13)"أحب إلي من عبد الجبار بن الورد وىو أصح حديثا (12)نافع بن عمر: "أحمد بن حنبل مرة

ُيخالف في بعض : "وقال البخاري، (14)"وييم يخطىء: "وقال، وذكره ابن حبان في الثقات
من خيار أىل مكة كان ييم في الشئ : "مرة وقال ابن حبان، (16)"لين: "وقال الدارقطني، (15)"حديثو

 .(18)وذكره العقيمي في الضعفاء، (17)"بعد الشئ
وكانت ، وافق النقاد اإلمام الطبري في حكمو عمى الراوي، ثقة ييم: الخالصة في الراوي

 أحكاميم دون حكمو.
 
 

                                                           

. ُتوِفَي َسَنةِ ، َأُبو ُيْوُسفَ ، َيْعُقْوُب بُن ُسْفَياَن بِن ُجَوانَ : ىو: 1  (.13/180ه. سير أعبلم النببلء )277الَفَسِويُّ
 (.6/106تيذيب التيذيب): ُينظر: 2
 (.1/367المغني في الضعفاء ): 3
عمر بن عمي بن أحمد البن الممقن  في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير البدر المنير: 4

 (.9/647)الشافعي
 (.48: تاريخ الخمفاء لمسيوطي )ص: 5
 (.1/425سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ): 6
 (.7/15البن عدي)الكامل في ضعفاء الرجال ، (6/31الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 7
 (.16/397تيذيب الكمال في أسماء الرجال): ُينظر: 8
 (.7/16الكامل في ضعفاء الرجال ): 9

 (.1/613الكاشف ): 10
 (.1/332تقريب التيذيب ): 11
 (.558: نافع بن عمر ابن عبد اهلل الجمحي المكي ثقة ثبت. المصدر نفسو )ص: ىو: 12
 (.1/408ابنو عبد اهلل )العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية : 13
 (.7/136الثقات البن حبان): 14
 (.6/107التاريخ الكبير لمبخاري): 15
 (.1/207سؤاالت السممي لمدارقطني): 16
 (.230: مشاىير عمماء األمصار البن حبان)ص: 17
 (.3/85الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 18
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 ": ثقة كثير الحديث أمين عمى ما روى ونقل من أثر في الدين".4
التَّْيِمّي ، اْلقرِشي، ُمَحمَُّد بُن الُمْنَكِدر ابن َعْبِد المَِّو ْبِن الُيَدْير ْبِن َعْبِد العزَّى ْبِن َعاِمرِ  *
وىو تابعي سمع من السيدة ، (4)أبو بكر: وقيل، (3)َوُيَكنَّى َأَبو َعْبِد اهللِ ، (2)َوُأمُُّو ُأمُّ َوَلدٍ ، (1)اْلمدِني

 : روى لو، ومائة (7)وقيل ثالثين، (6)ُتوِفَي سنة َثَمان َوعْشرين، (5)عائشة )رضي اهلل عنيا(
 .(8)الجماعة سوى ابن ماجو

 .(9)"عمى ما روى ونقل من أثر في الدين اكثير الحديث أمينً  ثقةً كان : "قال اإلمام الطبري -
 : النقادمقارنة قول اإلمام الطبري في ُمَحمَُّد بُن الُمْنَكِدر القرشي بأقوال غيره من  -

غاية : "(12) ويعقوب الفسوي، (11) (10)ذىب كثير من العمماء إلى توثيقو قال إبراىيم بن المنذر
، (13)"والفضل في الدين والورع، غاية في الثقة: "وقال الشافعي، "في الحفظ واإلتقان والزىد حجة

 ، (15)وابن معين، (14)ووثقو الواقدي

                                                           

 (.1/219التاريخ الكبير لمبخاري)، (5/357الطبقات الكبرى): 1
حيث إن اْلُمْنَكدر ىو َخال َعاِئَشة )رضي اهلل عنيا( َفشكى ِإَلْيَيا ، أي أن أمو كانت جارية ألبيو وليس زوجتو :2

فجاءتيا عشَرة آاَلف ِدْرَىم فبعثتيا ِإَلْيِو َفاْشترى ِمْنَيا َجاِرَية َفولدت ، َحاَجة َفَقاَلت َلُو أول َشْيء يأتيني أعطيكو
ًدا. تاريخ د التعديل والتجريح  لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح ، (56/40مشق البن عساكر)َلُو ُمَحمَّ

 (.2/638لسميمان بن خمف الباجي األندلسي)
 (. 1/115الكنى واألسماء لمسمم)، (56/41تاريخ دمشق البن عساكر): 3
 (.1/351المقتنى في سرد الكنى لمذىبي)، (1/473الكنى واألسماء لمسمم): 4
 (.3/156الترمذي)سنن : 5
 (.1/302تاريخ مولد العمماء ووفياتيم ألبي سميمان محمد بن عبد اهلل بن أحمد الربعي): 6
 (. 2/425تاريخ اربل لممبارك بن أحمد المعروف بابن المستوفي): 7
 (.33/144تيذيب الكمال في أسماء الرجال): 8
 (.12/222بن عبد البر)التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ال: ُينظر: 9

. توفي َسَنَة ، ِإْبَراِىْيُم بُن الُمْنِذِر بِن َعْبِد اهلِل اأَلَسِديُّ : ىو: 10 ه. سير أعبلم 236َأُبو ِإْسَحاَق الَمَدِنيُّ
 (.10/689النببلء)

 (.9/475تيذيب التيذيب ): ُينظر: 11
 (.1/347المعرفة والتاريخ لمفسوي): 12
 .(56/45تاريخ دمشق): ُينظر: 13
 (.9/475تيذيب التيذيب): ُينظر: 14
 (.1/203تاريخ ابن معين رواية الدارمي): 15
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

حتى قال ، (6)وابن حجر، (5) (4)وابن خراش، (3)الرازيوأبو حاتم ، (2)وأبو داود، (1)والعجمي
صحيح : "وقال يعقوب بن شيبة السدوسي، (7)"في العمم والعمل وِ دمِ قَّ وتَ  توِ قَّ عمى ثِ  مجمعٌ : "الذىبي

كان من معادن الصدق : "وقال ابن عيينة، (10)"حافظ: "(9)وقال أبو بكر الحميدي، (8)"الحديث جًدا
كان من سادات القراء ال يتمالك : "وقال، وذكره ابن حبان في الثقات، (11)"يجتمع إليو الصالحون

 ."(12)البكاء إذا قرأ أحد حديث رسول اهلل 

 ، النقاد اإلمام الطبري في حكمو عمى الراويعموم وافق ، ثقة حجة: الخالصة في الراوي
 وتباينت أحكاميم بين أعمى ودون حكمو.

َمْسُروِق ْبِن َحِبيِب ْبِن رَاِفِع ْبِن َعْبِد اهلل بن موىبة بن أبي بن عبد ْبِن َسِعيِد  ْبنُ  ُسْفَيانُ * 
ُتوِفي بالبصرة في شعبان ، عبد اهلل وويكنى أب، الثَّْوِريّ  اهلل بن منقذ بن نصر بن الحارث ابن نزار

 .(13)سنة إحدى وستين ومائة
كثير الحديث ، لمحديث راويةً ، اناسكً ، اورعً ، اعابدً ، اعالمً ، اكان فقييً : "قال اإلمام الطبري -

 .(14)"وغيره ممن أثر في الدين ا عمى ما روى وحدث عن رسول اهلل أمينً  ثقةً 
                                                           

 (.414: الثقات لمعجمي ط الباز )ص: 1
 (.33/144تيذيب الكمال في أسماء الرجال): ُينظر: 2
 (.8/98الجرح والتعديل البن أبي حاتم): 3
ىـ. تاريخ  290البَّْغَداِدّي. ُتوفي عام ، الَمْرَوِزيّ ، َأُبو محمد، عبد الرحمن بن يوسف بن َسِعيد بن خراش: ىو: 4

 (.6/773اإلسبلم)
 (.56/47تاريخ دمشق البن عساكر): ُينظر: 5
 (.1/508تقريب التيذيب): 6
 (.1/96تذكرة الحفاظ لمذىبي ): 7
 (.56/46تاريخ دمشق البن عساكر): ُينظر: 8
َبْيرِ : ىو: 9  (.5/342تاريخ االسبلم)، ىـ 219يدي. ُتوفي سنة الحم، أبو بكر، َعْبُد اهلِل بُن الزُّ

 (.8/98الجرح والتعديل البن أبي حاتم): ُينظر: 10
طبقات الحفاظ ، (1/42الجرح والتعديل البن أبي حاتم )، (56/45تاريخ دمشق البن عساكر): ُينظر: 11

 (.1/58لمسيوطي)
 (.5/350الثقات البن حبان): 12
   (.6/350الطبقات الكبرى): 13
 (.141: المنتخب من ذيل المذيل )ص: 14
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مقارنة قول اإلمام الطبري في ُسْفَياُن ْبُن َسِعيِد ْبِن َمْسُروِق الثوري بأقوال غيره من  -
 : النقاد

وفي بيان عباراتيم في مدحو ، التوثيقذكره العمماء بأعمى درجات ، ىو عمٌم غني عن التعريف
وال يسعني ىنا سوى أن أذكر بعض العبارات التي قيمت في ، وتوثيقو تكتب الصفحات والصفحات

عمى إمامتو بحيث  جمعٌ مُ : "قال الخطيب البغدادي، ثقتو وعدالتو عمى سبيل الذكر ال الحصر
وقال يحيى بن ، (1)"والزىد، والورع ،والضبط، والمعرفة، والحفظ، مع االتقان، يستغنى عن تزكيتو

َما رَأيُت أحدا أعمم : "وقال ابن المبارك، (2)"ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان الثوري: "سعيد القطان
ثقة : "وقال العجمي، (4)"مأموًنا ثبًتا كثير الحديث حجةً  كان ثقةً : "وقال ابن سعد، (3)"من ُسفيان

كان من : "وقال، وذكره ابن حبان في الثقات، (5)"الحديثثبت في ، عابد، زاىد، رجل صالح، كوفي
تقانً ، اوحفظً ، اوورعً ، اسادات أىل زمانو فقيً  حتاج شمائمو في الصبلح والورع أشير من أن يُ ، اوا 
 . (7)"أنا من غممان الثوري: "ولكثرة عممو قال سفيان بن عيينة، (6)إلى اإلغراق في ذكرىا

مامتو. وافق النقاد اإلمام الطبري في حكمو عمى مجمع عمى : الخالصة في الراوي ثقتو وا 
 وكانت أحكاميم أعمى من حكمو.، الراوي
 

  

                                                           

 (.10/219تاريخ بغداد): ُينظر: 1
 (.4/223الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 2
 (.4/92التاريخ الكبير لمبخاري): ُينظر: 3
 (.6/350الطبقات الكبرى): 4
 (.190: الثقات لمعجمي)ص: 5
 (.6/401الثقات البن حبان): 6
 (.4/224ي حاتم )الجرح والتعديل البن أب: 7
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 : مقارنة أقوال الطبري في التوثيق العادي بأقوال غيره من النقاد: ثانًيا
 ": ِثَقة" .1
 ، (2)َوَكاَن يْغضب ِمْنوُ ، (1)ويعرف َبأبي الز َناد، ُيكنى َأُبو عبد الرَّْحَمن، َعْبُد المَِّو ْبُن َذْكَوانَ  *

مولى عائشة بنت َشْيَبَة : وقيل، (3)امرأة ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ ، وىو َمْوَلى َرْمَمة ِبْنِت َشْيَبَة ْبِن َرِبيَعةَ 
، الُقَرِشي، (4)مولى آل ُعْثَمانَ : وقيل، مولى عائشة بنت ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ : وقيل، ْبِن َرِبيَعةَ 
. أخرج (6)ُتوفي ِفي َرَمَضان سنة ِإْحَدى َوَثاَلِثيَن ومائة، (5)وقيل أن عداده في التابعين، الَمِديِنيّ 
 .7لو مسمم
كثير الَحِديث فصيحا َبصيرًا ِباْلَعَرِبيَِّة َكاتبا : "وأضاف مرة، (8)"كان ثقةً : "قال اإلمام الطبري -

 .(9)"حاسبا َفِقييا َعالما َعاِقال
 : بأقوال غيره من النقاد َعْبُد المَِّو ْبُن َذْكَواَن الُقَرِشيمقارنة قول اإلمام الطبري في  -

 ، (14)والنسائي، (13) (12)والساجي، (11)والعجمي، (10)وثقو كثير من العمماء كأحمد بن حنبل
  

                                                           

 (.2/233تيذيب األسماء والمغات لمنووي)، ثم النون، بزاى مكسورة: 1
اليداية واإلرشاد ، (14/476تيذيب الكمال)، (6/161سير أعبلم النببلء)، (28/52تاريخ دمشق البن عساكر): 2

 (.1/404في معرفة أىل الثقة والسداد ألحمد بن محمد الكبلباذي )
 (.5/414الكبرى)الطبقات : 3
 (.14/476تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): 4
 (.2/233تيذيب األسماء والمغات )، (1/254الثقات لمعجمي)، (28/52تاريخ دمشق البن عساكر ): 5
 (.2/27التاريخ األوسط لمبخاري): 6
 .158ح، (1/137)، بيان الزمن الذي الُيقبل في اإليمان: باب، اإليمان: كتاب، صحيح مسمم: 7
 (.5/203تيذيب التيذيب ): ُينظر: 8
 (.58: ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين لمحسين بن محمد الغساني )ص: ُينظر: 9

 (.2/482العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 10
 (.254: الثقات لمعجمي ط الباز )ص: 11
 (.6/85ىـ. تاريخ اإلسبلم) 251الّساجّي. توفي سنة ، الِمْنَقريّ ، َأُبو َيْعَمى، زكرّيا ْبن يحيى ْبن خبَلد: وىو: 12
 (.5/205تيذيب التيذيب ): ُينظر: 13
 (.7/334إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 14
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: عديابن قال و ، (4)"ثقة حجة": ابن معين قالو ، (3)وابن حجر، (2)وابن شاىين، (1)وابن عدي
أبو قال و ، (5)"لم أذكر لو من الرواية شيئا لكثرة ما يرويو ألن أحاديثو مستقيمة كمياو ، حجةثقة "

فقيو صاحب سنة وىو ممن تقوم بو الحجة إذا روى ثقة : "مرة قالو ، (6)"صالح الحديثثقة : "حاتم
عمى أن أبا الزناد ثقة انعقد اإلجماع : "مرة وقال، (8)"ثبتثقة : "الذىبيحتى قال ، (7)"عنو الثقات

، وتفننو فى العموم، وفضمو، وحفظو، وكثرة عممو، اتفقوا عمى الثناء عميو: "وقال النووي، (9)"رضي
، (11)"كان فقييا صاحب كتاب: "وقال، وذكره ابن حبان في الثقات، (10)"واالحتجاج بو، وتوثيقو

وكان السفيانان ابن ، (13)"عنو، (12)عن األعرج، أبو الزناد: أصح أسانيد أبي ىريرة: "وقال البخاري
ىو أول من : "(16)وقال ابن العجمي، يسميانو أمير المؤمنين في الحديث (15)والثوري، (14)عيينة

، (1)ىو فوق العبلء بن عبد الرحمن: "وقال أحمد بن حنبل، (17)"ُسمي بأمير المؤمنين في الحديث
                                                           

 (.5/211الكامل في ضعفاء الرجال): 1
 (.1/126تاريخ أسماء الثقات البن شاىين): 2
 (.1/302تقريب التيذيب): 3
 (.5/211الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 4
 (.5/211المصدر نفسو): 5
 (.5/49الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 6
 (.5/49المصدر نفسو ): 7
 (.1/549الكاشف ): 8
 (.6/163سير أعبلم النببلء): 9

 (.2/233تيذيب األسماء والمغات لمنووي): 10
 (.7/6الثقات البن حبان): 11
 (.3/273ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 111توفي سنة ، َأُبو َداُود اْلَمَدِنيُّ ، ْبن ُىْرُمز األعرجَعْبد الرَّْحَمن : ىو: 12
 (.6/162سير أعبلم النببلء): ُينظر: 13
 (.14/478تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): ُينظر: 14
 (.2/233تيذيب األسماء والمغات لمنووي): ُينظر: 15
نظم العقيان في ىـ.  884توفي سنة، ويقال لو ِسْبط ابن الَعَجمي، رأبو ذ، أحمد بن إبراىيم بن محمد: ىو: 16

 (.1/30لمسيوطي )، أعيان األعيان
 (.2/54) البن العجميكنوز الذىب في تاريخ حمب : 17
أبو شبل المدني صدوق ربما وىم. تيذيب الكمال في أسماء ، العبلء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي: ىو: 1

 (.435: تقريب التيذيب )ص، (22/520الرجال)
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رف ببراعتو في الفقو فقال ابن وعُ ، (2)"وفوق محمد بن عمرو، (1)وفوق سييل بن أبي صالح
، (3)ويحيى بن سعيد األنصاري، لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعمم من ابن شياب: "المديني

وقال ، (6)"من كبار فقياء المدينة ومحدثييا: "قال ابن عساكرو ، (5)"(4)وبكير بن األشج، وأبي الزناد
كان من : "وقال ابن حبان مرة، (8)"صاحب كتاب فقيو أىل المدينة وكان: "(7)مصعب بن عبد اهلل

في  (11)وابن الجوزي، (10)وذكره العقيمي، (9)"فقياء المدينة وعبادىم وكان صاحب كتاب ال يحفظ
: قيل: "فقال، نفى الذىبي صحة ىذا القولو ، (12)أن َمالك بن أنس كان اَل يرضاه: وقيل، ضعفييما

وبين ابن حجر ، (13)"وقد أكثر مالك عنو في موطئو، يصحوىذا لم ، كان مالك ال يرضى أبا الزناد
وقال ، ، (14)"يقال إن مالكا كرىو ألنو كان يعمل لمسمطان: "ما قيل في سبب كره مالك لو فقال

كان ما بينو : "وعقب الذىبي عمى قول ربيعة بقولو، (2)"ليس بثقة وال رضا: "(1)بن أبي عبد الرحمن

                                                           

أبو يزيد المدني صدوق تغير حفظو بأخرة.إكمال تيذيب ، السمان، سييل بن أبي صالح ذكوان: ىو: 1
 (.259: تقريب التيذيب )ص، (6/150الكمال)

 (.5/49الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 2
ىـ. مشاىير عمماء األمصار البن 143نة مات س، األنصاري، يكنى أبو سعيد، يحيى بن سعيد بن قيس: ىو: 3

 (.130: حبان)ص
 (.3/379ىـ. تاريخ اإلسبلم)121توفي سنة، ُبَكْيُر ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن اأَلَشجّْ اْلَمَدِنيُّ : ىو: 4
 (.5/49الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 5
 (.28/44تاريخ دمشق البن عساكر): 6
َبْيِر ْبن اْلَعوَّامِ  ُمْصَعب ْبن َعْبد: ىو: 7 ىـ. تاريخ  231توفي سنة، أبو عبد اهلل اْلُقَرِشّي اْلَمَدِنيّ ، المَّو اْبِن الزُّ

 (.5/941اإلسبلم)
 (.6/162سير أعبلم النببلء): ُينظر: 8
 (.215: مشاىير عمماء األمصار البن حبان)ص: 9

 (.2/251الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 10
 (.2/121البن الجوزي)الضعفاء والمتروكون : 11
 (.2/121الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )، (3/237تاريخ ابن معين رواية الدوري): ُينظر: 12
 (.5/449سير أعبلم النببلء): 13
 (.1/413فتح الباري البن حجر ): 14
وٍخ التَّْيِميُّ ، َرِبيَعُة ْبُن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمنِ : ىو: 1  (.3/647اإلسبلم )تاريخ ، أبو عثمان َفرُّ
 (.5/211الكامل في ضعفاء الرجال )، (28/60تاريخ دمشق البن عساكر ): ُينظر: 2
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لم يمتفت الناس إلى : "وقال ابن حجر، (1)"فقال فيو ليس بثقة وال رضىوبين ربيعة الرأي فاسدا 
ونفى الذىبي في موضع آخر حجة كل من حاول ، (2)"ربيعة في ذلك لمعداوة التي كانت بينيما

  (3)."تكمم فيو بعضيم ببل حجة: "فقال، تضعيف أبا الزناد
 

النقاد اإلمام الطبري في حكمو عالم بالعربية. وافق ، فقيو، ثقة حجة: الخالصة في الراوي
 عمى الراوي وكان الغالب عمى أحكاميم أنيا أعمى من حكمو.

، كان من ساكني بغداد، اْلُخزَاِعيُّ ، ُيكنى أبو الفضل، َصاِلُح ْبُن َنْصِر ْبِن َماِلٍك ْبن الييثم *
 .(4)ُتوفي سنة تسع عشرة ومائتين

  .(5)"كان ثقةً : "قال اإلمام الطبري
 : قول اإلمام الطبري في َصاِلح ْبُن َنْصِر اْلُخزَاِعيُّ بأقوال غيره من النقادمقارنة 

 .(6)"كاَن ثقة: "لم يتكمم فيو أحد من النقاد سوى ابن الجوزي فقال
 وافق ابن الجوزي اإلمام الطبري في حكمو عمى الراوي.، ثقة: الخالصة في الراوي

، أبو َجْعَفر: ُيكنى، (8)محمد بن أبي سارة: وقيل، (7)* ُمَحمَّد بن اْلحسن بن أبي سارة
َؤاِسي  .(2)توفي سنة مائتين، (1)المقرئ، الكوفي، (1)النيمي، (9)الرُّ

                                                           

 (.4/526ميزان االعتدال )، (2/785المغني في الضعفاء ): ُينظر: 1
 (.1/413فتح الباري البن حجر ): 2
 (.1/337المغني في الضعفاء): 3
المنتظم في تاريخ المموك واألمم ، (4/418ل البن أبي حاتم)الجرح والتعدي، (10/425تاريخ بغداد): ُينظر: 4

(11/45.) 
 (.10/425تاريخ بغداد): ُينظر: 5
 (.11/45المنتظم في تاريخ المموك واألمم ): 6
 (.4/1191تاريخ اإلسبلم ): 7
 (.50: )ص، لعبد الرحمن بن محمد األنبارى، نزىة األلباء في طبقات األدباء: 8
ِحيح ِباْلَيْمَزِة عوض اْلَواو ، َىِذه النّْْسَبة ِإَلى الرَّْأس، ِبَفْتح الرَّاء َوَتْشديد اْلَواو َوِفي آخرَىا سين ُمْيمَمةالرواِسي : 9 َوالصَّ

نََّما َأْصَحاب الَحِديث  َيُقوُلوَنُو ِباْلَواو وقيل َلُو َذِلك لعظم َرأسو. المباب في تيذيب األنساب البن ، َواِ 
لجبلل الدين  بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة، (6/2486معجم األدباء)، (40 -2/39األثير)

 (.1/82السيوطي)
لعمي بن يوسف  إنباه الرواة عمى أنباه النحاة، (6/2486ُسمي بالنيمي ألنو كان ينزل النيل. معجم األدباء): 1

 (.4/107) القفطي
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 .(3)"كان ثقةً : "قال اإلمام الطبري
َؤاِسي بأقوال غيره من النقاد  : مقارنة قول اإلمام الطبري في أبي َجْعَفر الرُّ

إمام : "وقال ابن الجزري، "كان ثقًة مأموًنا: "(7()6)وفخر الدين الرازي، (5()4)قال الفراء
: وقال الذىبي، (12)والسيوطي، (11)والفراء مرة، (10()9)وقال عمي بن حمزة الكسائي، (8)"مشيور

ويعتبره عمماء النحو أول من وضع كتاًبا في النحو من ، واشتير ببراعتو في عمم النحو، (13)"شيخ"
وقال ، (15)"كان أستاذ عمي بن حمزة الكسائي والفراء: "(14)الكوفيين قال أحمد بن يحيى ثعمب

: (1)وقال ياقوت الحموي، (16)"ما وجدت بالكوفة أحدا أعمم بالّنحو من أبى جعفر الّرؤاسىّ : "الكسائىّ 
أول من وضع من الكوفيين كتابا في : "وقال مرة، (2)"بارعا في العربية، كان إماما في النحو"

                                                                                                                                                                          

 (.4/1191تاريخ اإلسبلم ): 1
 (.4/1191المصدر نفسو ): 2
 (.24/627تفسير اإلمام الطبري) : 3
. توفي َسَنَة ، الُكْوِفيُّ ، َيْحَيى بُن ِزَياِد بِن َعْبِد اهلِل اأَلَسِديُّ َمْواَلُىمْ : ىو: 4 ىـ. سير أعبلم 207َصاِحُب الِكَساِئيّْ

 (.10/118النببلء)
 (.1/183الزاىر في معاني كممات الناس لمحمد بن القاسم األنباري ): ُينظر: 5
ىـ. طبقات الشافعية الكبرى 606توفي سنة ، ُمَحمَّد بن عمر بن اْلحسن التَّْيِمّي اْلبْكِرّي اْبن خطيب الّريّ : ىو: 6

 (.8/81لمسبكي )
 (.32/291تفسير الرازي): 7
 (2/116غاية النياية في طبقات القراء البن الجزري): 8
تاريخ : ىـ. ُينظر 190ُتوِفَي عام، األَسدّي الكوفيُّ الِكسائيّ أبو الَحَسن ، عمّي بن حمزة بن عبد اهلل: ىو: 9

 (4/927اإلسبلم)
 (.6/2486معجم األدباء): 10
 (.1/9معاني القرآن لمفراء ): 11
 (.1/82بغية الوعاة لجبلل الدين السيوطي): 12
 (.4/1191تاريخ اإلسبلم): 13
 (.181: اء النحويين لمتنوخي )صه. تاريخ العمم291توفي سنة ، َأْحمد بن يحيى َثْعَمب: ىو: 14
 (.6/2486معجم األدباء): 15
 (.4/105إنباه الرواة عمى أنباه النحاة ): 16
. توفى سنة : ىو: 1 ومّي الحموي الَبْغداديُّ  (.13/823ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 626ياقوت بن عبد اهلل شياب الدّْين الرُّ
 (.6/2572معجم األدباء ): 2
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كان : "(5)وقال أبو حاتم، (4)"َعنُو َأخذ َجِميع اْلُكوِفّيين عمم النَّْحو: "(3()2)وقال التنوخي، (1)"النحو
وأىل الكوفة يعظمون ، وىو مطروح العمم ليس بشيء، بالكوفة نحوٌي يقال لو أبو جعفر الرؤاسي

 .(7)( 6)"ويزعمون أن كثيرا من عموميم وقراءتيم مأخوذ عنو، من شأنو
وافق النقاد اإلمام الطبري في ، اشتير ببراعتو في عمم النحو، ثقة: الخالصة في الراوي

 وتباينت أحكاميم بين أعمى ودون حكم اإلمام الطبري.، حكمو عمى الراوي
الحضرمى ، (9)يكنى أبو ىبيرة، (8)النسائي، * َعْبد المَِّو ْبِن ُىَبْيَرَة بن أسعد بن كيالن

 .(2)اإلمام مسمم: لوروى ، (1)توفي سنة ست وعشرين ومائة، (10)المصري
 .(3)"كان ثقةً : "قال اإلمام الطبري -

                                                           

 (.6/2486)المصدر نفسو : 1
ل بن محمد بن مسعر التَُّنوخي المعّري: ىو: 2 ىـ. األعبلم لمزركمي 442توفي سنة ، أبو المحاسن، المفضَّ

(7/280.) 
ىذه النسبة إلى ، بفتح التاء المنقوطة من فوقيا باثنتين وضم النون المخففة وفي آخرىا الخاء المعجمة: التنوخي: 3

، ديما بالبحرين وتحالفوا عمى التوازر والتناصر وأقاموا ىناك فسموا تنوخاتنوخ وىو اسم لعدة قبائل اجتمعوا ق
 (.3/90والتنوخ اإلقامة. األنساب لمسمعاني )

 (.194: تاريخ العمماء النحويين لمتنوخي )ص: 4
 (.6/95ىـ. تاريخ اإلسبلم )251توفي سنة، َأُبو حاتم السِّْجْستانيّ ، سيل ْبن محمد: ىو: 5
 (.2/343ر في عموم المغة وأنواعيا لمسيوطي)المزى: ُينظر: 6
تدل عمى عدم ": كان بالكوفة نحوي يقال لو أبو جعفر الرؤاسي: "عبارة أبو حاتم السجستاني: قالت الباحثة: 7

، وأن كل ما يعرفو عنو ىو مجرد سماع أن أىل الكوفة يعظمون من شأنو في عمم النحو، معرفتو بأبي جعفر
لم يْشَتير ِبعمم : "وقال التوخي"، لم يكن حاذًقا ِفي النَّْحو: "اتم بالنحو كما قال الذىبيولعل عدم اشتيار أبو ح

: لعمو بذلك يقمل من قيمتو. ُينظر، أدت إلى غيرتو من أبي جعفر وطعنو بما ليس بو ".النَّْحو اشتيار َغيره
 (.74: تاريخ العمماء النحويين لمتنوخي )ص، (6/96تاريخ اإلسبلم)

كان ، ومن خبلل النظر في الكتب التي ترجمت لمرواي، النسائي: وقيل، السبائي أو السبئي: في نسبتوقيل : 8
، (34/481تيذيب الكمال في أسماء الرجال)، (7/354الطبقات الكبرى): أكثرىا عمى ذكره بالسبائي. ُينظر

 (.1/535الطبقات لخميفة بن خياط ): وُينظر
 .(1/288تاريخ ابن يونس المصرى): 9

 (.6/61تيذيب التيذيب): 10
 (.1/288تاريخ ابن يونس المصرى): 1
 (.1/159البن البيع) تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم وما انفرد كل واحد منيما: 2
 (.4/372تفسير اإلمام الطبري): 3
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 : بأقوال غيره من النقاد (1)مقارنة قول اإلمام الطبري في َعْبد المَِّو ْبِن ُىَبْيَرَة الّسبائىّ  -
وأبو ، (4)ويعقوب بن سفيان، (3)ومسمم، (2)ذىب كثير من العمماء إلى توثيقو كأحمد بن حنبل

، (11)وابن حجر ، (10)والذىبي، (9()8)وأبو عوانة االسفراييني، (7)وابن حبان، (6()5)يعمى الموصمي
في  (14)وابن شاىين، (13)وذكره ابن حبان، ، (12)"ومتقنييم وكان شيخا صالحا: "وزاد ابن حبان

 .(15)"معروف: "وقال أبو داود، ثقاتيما
وكانت ، الراويثقة. وافق النقاد اإلمام الطبري في حكمو عمى : الخالصة في الراوي

 أحكاميم مماثمة لحكم الطبري عمى الراوي.
  

                                                           

َىِذه النّْْسَبة ِإَلى سبإ بن يشجب بن يعرب بن  -الَسَباِئي ِبَفْتح السّْين اْلُمْيمَمة َواْلَباء اْلُمَوحَدة بْعدَىا ىمَزة َمْكُسوَرة : 1
َلى عبد اهلل بن سبإ َرأس الغبلة من الرافضة وُسمي أبو ىبيرة بالسبائي نسبة إلى سبإ بن يشجب. ، قحطان َواِ 

 (.2/98المباب في تيذيب األنساب ): ُينظر
 (.45/201الرسالة )مسند أحمد ط ، (2/481العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل): 2
 (.1/568صحيح مسمم): 3
 (.6/62تيذيب التيذيب ): ُينظر: 4
 (.7/112ىـ. تاريخ اإلسبلم) 307توفى سنة ، أبو يعمى الموصميّ ، أحمد بن عمّي بن المثني التَّميميّ : ىو: 5
 (.13/163مسند أبي يعمى الموصمي): 6
 (.194: مشاىير عمماء األمصار البن حبان)ص: ُينظر: 7
ىـ. تاريخ اإلسبلم  316توفى سنة ، ثّم اإلسفراييّني، أبو َعَوانة النَّْيسابوريّ ، يعقوب ْبن ِإْسَحاق ْبن إبراىيم: ىو: 8

(7/315.) 
 (.1/300مستخرج أبي عوانة): 9

 (.1/605الكاشف): 10
 (.327: تقريب التيذيب )ص: 11
 (.194: مشاىير عمماء األمصار البن حبان)ص: 12
 (.5/54حبان)الثقات البن : 13
 (.1/132تاريخ أسماء الثقات البن شاىين ): 14
 (.6/61تيذيب التيذيب): ُينظر: 15
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، (4)أو العابد، (3)بدـــــوكان ُيمقب بالمتع، (2)اْلَبْغَداِديّ ، ُيكنى َأُبو ُمَحمَّد، َساِلمِ  ْبنُ  (1)َأْسَودُ * 
 .(5)توفي سنة ثالث عشرة أو أربع عشرة ومائتين

 .(6)"ثقة ورع فاضل: "قال اإلمام الطبري

 : قول اإلمام الطبري في أسود بن سالم اْلَبْغَداِدّي بأقوال غيره من النقادمقارنة 
كان معروفا : "وقال الخطيب البغدادي، (8)وذكره ابن حبان في الثقات، (7)وثقو البزار

 .(11)"زاىد ورع صالح مشيور: "(10) بردي وقال يوسف بن تغري، (9)"بالخير
وكانت سائر ، اإلمام الطبري في حكمو عمى الراويثقة. وافق البزار : الخالصة في الراوي

 أحكام النقاد دون حكم اإلمام الطبري.
 ": كان ثقة غير أنو كان يغمط أحيانا".2

واسم أبي صفرة َظاِلم ، (12)الحافظُصْفَرَة  َأِبي بنِ َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد بن حبيب بن األمير الُمَيمَّب 
 ، (14)اأَلْزدي، (13) اْلُمَيمَِّبيُّ ، ُيكنى أبو معاوية، بن سراق

  

                                                           

 (.8/130األسود. الثقات البن حبان ): وقيل: 1
 (.9/149الوافي بالوفيات)، (5/280تاريخ اإلسبلم): 2
 (.2/294الجرح والتعديل البن أبي حاتم): 3
 (.5/280تاريخ اإلسبلم ): 4
 (.7/498د)تاريخ بغدا: 5
 (.5/280تاريخ اإلسبلم)، (7/498تاريخ بغداد): 6
 (.17/99مسند البزار): 7
  .(8/130الثقات البن حبان): 8
 (.7/498تاريخ بغداد): 9

ىـ. األعبلم لمزركمي 874توفي سنة ، أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي: ىو: 10
(8/222.) 

 (2/206فى مموك مصر والقاىرة ليوسف بن تغري)النجوم الزاىرة : 11
 (.8/294سير أعبلم النببلء): 12
ىذه النسبة إلى أبى سعيد الميمب بن ، بضم الميم وفتح الياء وتشديد البلم وفي آخرىا  الباء المنقوطة بواحدة: 13

 .(12/501األنساب لمسمعاني )، أبى صفرة األزدي أمير خراسان وأوالده العشرة نسبة ووالء
 (.1/46المباب في تيذيب األنساب)، نسبة  ِإَلى األزد بن عمَران بن َعْمرو بن َعامر: 14
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 (4)إحدى وثمانين: وقيل، (3)سنة ثمانين (2)نزلَ بْغَداَد  وُتوِفَي بيا، اْلَبْصِريّ ، (1)اْلَعتِكي
 .(5)الجماعة: روى لو، ومائة

 .(7)"غير أنو كان يغمط أحيانا فيما يحدث، كان ثقةً : "وقال مرة، (6)"ثقة: "قال اإلمام الطبري -
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في َعبَّاد بن َعبَّاد بن حبيب بن اأَلْزدي بأقوال غيره من النقاد -

ويعقوب بن شيبة ، (10)والعجمي، (9)والبخاري، (8)ابن معينكوثقو كثير من العمماء 
، (2()1)وابن عبد الرحيم التبان، (16()15)وابن ِخَراش، (14( )13)وابن قتيبة، (12)وأبو داود، (11)السدوسي

                                                           

وىو بطن من ، ىذه النسبة إلى العتيك، بفتح العين الميممة والتاء المنقوطة بنقطتين من فوق وكسر الكاف: 1
 (.9/227األزد. المصدر السابق )

 .(7/327الطبقات الكبرى): 2
 (.2/221لمبخاري) التاريخ األوسط: 3
 (.1/407لمحمد بن عبد اهلل الربعي)، تاريخ مولد العمماء ووفياتيم، (7/213الطبقات الكبرى): 4
 (.14/132تيذيب الكمال في أسماء الرجال): 5
ىو قول ، نسب مغمطاي ىذا القول إلى اإلمام الطبري وبين بأنو ذكره في كتابو تيذيب اآلثار: قالت الباحثة: 6

أنني رجعت إلى كتاب تيذيب اآلثار ولم أقف عمى قولو : لعدة أسباب منيا، نسبتو إلى اإلمام الطبرييضعف 
كان ثقة غير أنو كان "إضافة إلى أن جميع الكتب التي بينت قول الطبري في الراوي ذكرت أنو قال فيو، ىذا

. لذا فنسبة ىذا -ل تيذيب الكمالإكما–إال مغمطاي في كتابو "ثقة"ولم يقل أحد بأنو قال فيو"، يغمط أحيانا
وسأعتمد في الترجمة لمراوي عمى القول اآلخر الذي اتفقت عميو الكتب. ، فبل آخذ بو، القول لمطبري ضعيفة

 (.7/173إكمال تيذيب الكمال): ُينظر
 (.5/96تيذيب التيذيب)، (14/129تيذيب الكمال في أسماء الرجال)، (12/396تاريخ بغداد): ُينظر: 7
 (.1/104اريخ ابن معين رواية ابن محرز)ت: 8
 (.7/173إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 9

 .(1/412فتح الباري البن حجر): ُينظر: 10
 (.14/130تيذيب الكمال في أسماء الرجال): ُينظر: 11
 (.14/130المصدر نفسو): ُينظر: 12
ه. سير أعبلم النببلء 276توفي َسَنَة ، الَمْرَوِزيُّ : َوِقْيلَ ، الدّْْيَنَوِريُّ ، وُيكنى َأُبو ُمَحمَّدٍ ، َعْبُد اهلِل بُن ُمْسِممٍ : ىو: 13

(13/296.) 
 (.7/173إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 14
ىـ. سير 283ثُمَّ الَبْغَداِدّي. توفي سنة ، أبو محمد الَمْرَوِزيّ ، عبد الرَّْحَمن بن ُيْوُسف بن َسِعْيِد بن ِخَراش: ىو: 15

 (.13/508بلء)أعبلم النب
 (.12/396تاريخ بغداد ): ُينظر: 16
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ابن قال و ، (7)"جةثقة ح: "الذىبي مرةحتى قال ، (6)والعقيمي، (5)والنسائي، (4()3)وأبو أحمد المروزي
وابن ، (10)وذكره ابن خمفون، (9)"ربما وىمثقة : "ابن حجر مرةوقال ، (8)"وربما غمطثقة : "سعد
: وقال أبو حاتم، (13)"ليس بو بأس: "وقال أحمد بن حنبل، في ثقاتيم (12)وابن شاىين، (11)حبان

، "صدوق: "(15)الذىبي في موضع آخرقال و ، (14)"اَل َبْأس ِبِو قيل َلُو يْحَتج بَحديثو َقاَل اَل صدوق "
ما رأيت مثل ىؤالء الفقياء : "(17)وقال قتيبة بن سعيد، (16)"صالح الحديث: "مرةوقال أبو حاتم 

                                                                                                                                                                          

والتبان "، صاعقة"ولعمو والقمب يميل إلى أنو محمد بن عبد الرحيم البزاز، لم أجد ناقد بيذا االسم: قالت الباحثة: 1
وىو السراويل الصغيرة. فالبزاز والتبان بمعنى واحد وىو من يبيع البز وىو : نوع من أنواع الثياب: كالبز
ُد ْبن َعْبد الرحيم ْبن َأِبي ُزَىير الحافظ: وصاعقة ىو، الثياب مولى آل ُعَمر رضي ، أبو يحيى العدوي، ُمَحمَّ

تاريخ ، (1/181النياية في غريب الحديث واألثر): ه. ُينظر251توفي سنة، المَّو َعْنُو. الفارسّي ثّم الَبْغداديُّ 
 (.6/182اإلسبلم)

 (.7/174) ُينظر إكمال تيذيب الكمال: 2
ى بِن َراِفٍع الَمْرَوِزيُّ : ىو: 3 ى بِن َرَجاَء بِن َراِفعٍ : َوِقْيلَ ، َرَجاُء بُن ُمَرجَّ ٍد الَمْرَوِزيُّ ، َرَجاُء بُن ُمَرجَّ : َوُيَقالُ ، َأُبو ُمَحمَّ

. َوِقْيلَ  تاريخ ، (12/98ىـ. سير أعبلم النببلء )241سنة َفَمَعمَُّو ُيْكَنى ِبِيَما. توفي ، ُكْنَيُتُو َأُبو َأْحَمدَ : السََّمْرَقْنِديُّ
 (.5/1141االسبلم)

 (.7/173المصدر السابق): 4
 (.12/396تاريخ بغداد ): ُينظر: 5
 (.5/96تيذيب التيذيب): ُينظر: 6
 (.1/106من تكمم فيو وىو موثق لمذىبي): 7
 (.7/327الطبقات الكبرى): 8
 (.290: تقريب التيذيب )ص: 9

 (.7/174تيذيب الكمال ) إكمال: ُينظر: 10
 (.7/161الثقات البن حبان): 11
 (.7/174المصدر السابق): ُينظر: 12
 (.6/83الجرح والتعديل البن أبي حاتم): ُينظر: 13
 (. 6/83المصدر نفسو): 14
 (.2/367ميزان االعتدال): 15
 .(5/181شرح سنن أبي داود لمعيني): ُينظر: 16
 (.5/902ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 240البْمَخّي. ُتوِفَي سنة ، َأُبو رجاء الثّقفي، ُقَتْيَبة ْبن َسِعيد ْبن جميل: ىو: 17
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عباد الميمبي وعبد الوىاب وعباد بن ، (1)والميث بن سعد، مالك بن أنس: األشراف األربعة
وقال أحمد بن حنبل ، (3)"كنا نرضى أن نرجع من عند عباد بن عباد كل يوم بحديثين، (2)الثقفي
وقال ، (5)"ُيقدم في الجبللة عمى جميع تبلمذة شعبة: "وقال الخميمي، (4)"كان رجبل عاقبل أديبا: "مرة

كان معروف : "إلى تضعيفو قال ابن سعد مرةوذىب قميٌل من العمماء ، (6)"كان متيقًظا: "ابن حبان
ال ُيحتج : "وقال أبو حاتم في موضع آخر، (7)"بالطب حسن الييئة ولم يكن بالقوي في الحديث

تعنت أبو حاتم : "واعتبراه تعنًتا منو قال الذىبي، وتعقب الذىبي وابن حجر أبا حاتم في قولو، (8)"بو
وذكر ابن الجوزي ، 10"تكمم فيو أبو حاتم بعنت: "حجروقال ابن ، 9"وقال ال ُيحتج بو، كعادتو

وتعقب ، "(11)ىذا الحديث ال يصح عن رسول اهلل: "حديثًا لو في الموضوعات وعقب عميو بقولو
  . (12)"وىم وىما شنيعا فإنو التبس عميو براو آخر": ابن حجر ابن الجوزي فقال

، الطبري في حكمو عمى الراوي وافق النقاد اإلمام، ثقة لو أوىام: الخالصة في الراوي
 وتنوعت أحكاميم بين أعمى ودون حكمو.

 

 

                                                           

ىـ. 171توفي سنة، اإِلْصَبَياِنيُّ اأَلْصُل اْلِمْصِريُّ ، َأُبو اْلَحاِرثِ ، المَّْيُث ْبُن َسْعٍد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَفْيِميُّ : ىو: 1
 (.4/710المصدر نفسو)

ْمتَعْبد الوىاب : ىو: 2 ىـ. تاريخ 191توفي سنة، أبو محمد البْصريُّ ، الثََّقفّي ُىَو ابن َعْبد المجيد ْبن الصَّ
 (.4/1163اإلسبلم)

 (.5/8سنن الترمذي ): ُينظر: 3
 .(12/396تاريخ بغداد ): ُينظر: 4
 .(2/488اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي): 5
 (.1/254مشاىير عمماء األمصار): 6
 (.7/213ت الكبرى)الطبقا: 7
 (.8/295سير أعبلم النببلء): ُينظر: 8
 (.8/295المصدر نفسو): 9

 (.1/462فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر ): 10
 (.1/179الموضوعات البن الجوزي ): 11
 (.5/96تيذيب التيذيب ): 12
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 : مقارنة أقوال اإلمام الطبري الضمنية في التعديل بأقوال غيره من النقاد: المطمب الثاني
 ": عندىم ممن ال يجوز االحتجاج بنقمو في الدين" .1
يكنى ، بُن َعْبِد اهلِل ابن ُعَبْيِد المَِّو ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّمبِ  (1)الحسين: وقيل، ُحسْينُ * 

 . (3)توفى عام َأْرَبِعيَن َوِماَئةٍ ، (2)مدني، اْلَياِشِمي، أبو عبد اهلل
 .(4)"عندىم ممن ال يجوز االحتجاج بنقمو في الدين: "قال اإلمام الطبري 

 : سْيُن بُن َعْبِد اهلِل اْلَياِشِمي بأقوال غيره من النقادمقارنة قول اإلمام الطبري في حُ 
: قال النسائي، وتنوعت عباراتيم في بيان ضعفو وسوء حالو، ذىب أكثر العمماء إلى تضعيفو

وذكره ابن حبان في المجروحين ، (6)"لو غير حديث ال ُيتابع عميو: "وقال العقيمي، 5"ليس بثقة"
ليس : "قال أبو زرعة، (8)"لو أشياء منكرة: "مد وقال أح، (7)"المراسيل يقمب األسانيد ويرفع: "وقال
أحب إلى  وىو، ضعيف": وقال أبو حاتم، (10)"ضعيف ليس بشيء": ابن المدينيقال و ، (9)"بقوي

 ، (14)والبييقي، (13)ابن معينضعفو و ، (12)"يكتب حديثو وال يحتج بو، (11)من حسين بن قيس الرحبي
  

                                                           

 (.3/57حاتم ) الجرح والتعديل البن أبي، (2/297التاريخ الكبير البن أبي خيثمة ): ُينظر: 1
 (.3/214الكامل في ضعفاء الرجال)، (6/383تيذيب الكمال في أسماء الرجال): 2
 (.5/384الطبقات الكبرى): 3
َوقد ، َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده: "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ورد في سنده الحسين بن عبد اهلل: 4

ذكر منيا قولو السابق في الحسين بن عبد : غير َصِحيح لعمل يجب َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما
 .37ص  -مسند عبد الرحمن بن عوف -الجزء المفقود-تيذيب اآلثار  ".اهلل

 (.6/385تيذيب الكمال في أسماء الرجال): ُينظر: 5
 (.1/245الضعفاء الكبير لمعقيمي): 6
 (.1/242المجروحين البن حبان): 7
 (.3/57والعديل البن أبي حاتم)الجرح : ُينظر: 8
 (.3/57المصدر نفسو ): ُينظر: 9

 (.1/88سؤاالت ابن أبي شيبة  البن المديني ): 10
 (.168: الحسين ابن قيس الرحبي أبو عمي الواسطي لقبو حنش متروك. تقريب التيذيب )ص: ىو: 11
 (.3/57الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 12
 (.1/95دارمي )تاريخ ابن معين رواية ال : 13
 (.7/473السنن الكبرى لمبييقي ): 14
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وقال ، (4)"ذاىب الحديث: "وقال الترمذي، (3)وابن القيسراني، (2)حجروابن ، (1)والذىبي
وذىب بعض العمماء إلى ترك ، (6)"واه: "وقال الذىبي، 5"َضعََّفُو َأْكَثُر َأْصَحاِب اْلَحِديثِ : "البييقي

: وقال ابن معين مرة، (7)"ولم أرىم يحتجون بحديثو، كان كثير الحديث: "االحتجاج بو قال ابن سعد
وابن القيسراني في ، (10)وقال النََّساِئّي مرة، (9)"ال ُيشتغل بحديثو: "وقال السعدي، (8)"ال يكتب حديثو"

وأحمد بن ، (12)وترك حديثو كثير من العمماء كابن المديني، "متروك الحديث: "(11)موضع آخر
ُيتيم : "زندقتو فقالوأشار البخاري إلى ، (15)وذكره ابن شاىين في الضعفاء، (14)والنسائي، (13)حنبل

ليس بو بأس يكتب : "وابن عدي بتعديمو فقال ابن معين، وانفرد ابن معين مرة، (16)"بالزندقة
 .(17)"حديثو

خالف النقاد اإلمام الطبري في ، ُيكتب حديثو وال يحتج بو، ضعيف: الخالصة في الراوي
 تعديمو الضمني لمراوي.

                                                           

 (.1/301لمذىبي ) تنقيح التحقيق في أحاديث التعميق: 1
 (.1/167تقريب التيذيب): 2
 (.1/260تذكرة الحفاظ البن القيسراني ): 3
 (.1/389العمل الكبير لمترمذي): 4
 .(10/579السنن الكبرى لمبييقي): 5
 (.1/293الجوزي  لمذىبي ) تمخيص كتاب الموضوعات البن: 6
 (.5/384الطبقات الكبرى): 7
 .(72: تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاىين)ص: ُينظر: 8
 (.1/235أحوال الرجال): 9

 (.1/33الضعفاء والمتروكون لمنسائي): 10
 (.2/764البن القيسراني )ذخيرة الحفاظ : 11
 (.2/388التاريخ الكبير لمبخاري ): ُينظر: 12
 (.3/214الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 13
 (.1/88ديوان الضعفاء): ُينظر: 14
 (.1/72تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاىين): 15
 (.1/537ميزان االعتدال): ُينظر: 16
 .(3/214الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 17
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، (3)ُيكنى َأُبو سعيد، (2)عمرو: وقيل، (1)واسم أبي جعفر عجاَلن، الَحَسن ْبن َأِبي َجْعفر* 
سنة : وقيل، (7)توفي سنة سبع، اْلَبْصِريّ ، (6)الُجفِري، (5( )4)العدوي: وقيل، اأْلَْزِديّ ، (3)سعيد
 وستين ومائة.  (8)إحدى
 .(9)"عندىم ممن ال يجوز االحتجاج بنقمو في الدين: "قال اإلمام الطبري 

 : اأْلَْزِدّي بأقوال غيره من النقاد الُجفِري الَحَسن ْبن َأِبي َجْعفرمقارنة قول اإلمام الطبري في 
 لو : "وفصل القول فيو ابن عدي فقال، (11)"صدوق منكر الحديث: "(10)قال الفبلس

  

                                                           

 (.2/288التاريخ الكبير لمبخاري): 1
 (.1/676المتفق والمفترق لمخطيب البغدادي): 2
 (.1/361الكنى واألسماء لئلمام مسمم): 3
 (.6/74تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): 4
جد ، منيم عدي بن كعب بن لؤّي بن غالب بن فير، ىذه النسبة إلى خمسة رجال، بفتح العين والدال الميممتين: 5

والثاني منسوب إلى عدي بن ، ورىطو وعشيرتو وأوالده، عنوجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اهلل 
والرابع ، والثالث عدي األنصار، من التابعين، منيم أبو السوار حسان بن حريث، عبد مناة بن أد بن طابخة
والخامس عدي خزاعة. األنساب ، -وىي أميم من بنى عدي الرباب وأبوىم تميمى -منسوب إلى بنى العدوية

 (.9/251لمسمعاني )
وىي بناحية البصرة تسمى ، والجفرة الوىدة من األرض وجمعيا جفار، بضم الجيم وسكون الفاء وفي آخرىا الراء: 6

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء ، (3/296تسمى جفرة. األنساب لمسمعاني )
 (.2/243والكنى واألنساب البن ماكوال)

 (.6/78تيذيب الكمال في أسماء الرجال)، (1/236المجروحين البن حبان)، (2/288لمبخاري)التاريخ الكبير : 7
 .(3/134الكامل في ضعفاء الرجال)، (6/77تيذيب الكمال في اسماء الرجال) : 8
َوَقْد ، هُ َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَندُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده الحسن بن أبي جعفر: 9

ذكر منيا قولو السابق في الحسن بن أبي "ِلِعَملٍ ، َوَقْد َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 
 (.3/283جعفر. تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب )

. تاريخ ىـ 250أبو حفص الباىمّي الّفبلس. ُتوفي عام ، عمرو بن عمي بن بحر بن كنيز: ىو: 10
 (.5/1197اإلسبلم)

 (.3/133الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 11
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ولو عن غير ابن حجادة ، (1)وخاصة عن محمد بن جحادة، وىو يروي الغرائب، أحاديث صالحة
وىو صدوق كما قالو ، وىو عندي ممن ال يتعمد الكذب، أحاديث مستقيمة صالحة، غير ما ذكرت
قال ، (2)"أو شبو عميو فغمط، ولعل ىذه األحاديث التي أنكرت عميو توىميا توىما، عمرو بن عمي

، (5)وقال أبو زرعة، (4)"لم يكن يجيد العقدة: "وقال أبو داود، (3)"وهصالح خير ضعف: "الذىبي
كان شيًخا صالًحا في بعض حديثو ، ليس بالقوي: "أبو حاتمقال و ، "ليس بالقوي: "(6)والدَّاَرُقْطِنيّ 

كما وضعفو ، لو (9)وَأْحمد بن حنبل، (8)وتناقل العمماء تضعيف يحيى بن سعيد القطان، (7)"إنكار
قال و ، (15)والبوصيري، (14)والدارقطني، (13)والنسائي، (12)والعجمي، (11)وابن معين، (10)المدينيابن 

ابن قال و ، (17)"واىي الحديثضعيف : "السعديقال و ، (16)"ال أكتب حديثوضعيف : "أبو داود
 ، (19)وقال البخاري، (18)"مع عبادتو وفضموضعيف : "حجر

                                                           

ُد ْبُن ُجَحاَدَة اْلُكوِفيُّ : ىو: 1  (.3/726ىـ. تاريخ اإلسبلم)131توفي سنة، ُمَحمَّ
 (.3/143المصدر السابق): 2
 (.1/322الكاشف): 3
ولكنني حاولت الوقوف عمى مقصده الحرفي ، بالنظر في لفظ أبي داود فإنو يقصد بو جرح الراوي: قالت الباحثة: 4

ال : "حيث قال، -محمد العمري -وقد قال بذلك محقق كتاب سؤاالت اآلجري ألبي داود، بيذا المفظ فمم ُأوفق
 (.1/280سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود) ".أدري ما مراده بيذه العبارة

 (.3/29الجرح والتعديل البن أبي حاتم): ُينظر: 5
 (.1/200لضعفاء والمتروكون البن الجوزي )ا: 6
 (.3/29المصدر السابق ): 7
 (.2/155سنن الترمذي ): ُينظر: 8
 (.2/170التاريخ األوسط لمبخاري ): ُينظر: 9

 (.1/200الضعفاء والمتروكون البن الجوزي): ُينظر: 10
 (.1/333سؤاالت ابن الجنيد البن معين): 11
 (.113: الثقات لمعجمي)ص: 12
 (.4/332تاريخ اإلسبلم): ُينظر: 13
 (.4/42سنن الدارقطني): 14
 (.2/412لمبوصيري ) إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة: 15
 (.344: سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل )ص: 16
 (.1/199أحوال الرجال): 17
 (159: تقريب التيذيب )ص: 18
 (.2/170ط لمبخاري)التاريخ األوس: 19
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ييم ِفي : "وقال ابن المديني في موضع آخر، "الحديث منكر: "(2)وأبو نعيم األصبياني، (1)والساجي
َفِديُّ ، (3)"الَحِديث وابن ، (6)وابن الجوزي، (5)وقال ابن معين مرة، (4)"واىي الحديث": وقال الصَّ
وترك حديثو كثير من العمماء كابن ميدي الذي ترك حديثو فترة من الزمان ، "الشيء: "(7)القيسراني

وبين األخير سبب تركو ، 10))وابن المديني، (9)كما وتركو أحمد بن حنبل، (8)ثم حدث عنو بعد ذلك
متروك ": (15()14)والزيمعي، (13)وقال النسائي، (12)(11)تركت حديثو ألنو شج أمو: "فقال، لحديثو

                                                           

 (.2/260تيذيب التيذيب): ُينظر: 1
 (.73: الضعفاء ألبي نعيم األصبياني )ص: 2
 (.71: تعميقات الدارقطني عمى المجروحين البن حبان لمدارقطني )ص: ُينظر: 3
 (.1/106العمل المتناىية في األحاديث الواىية البن الجوزي): ُينظر: 4
 (.1/72تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين )، (3/29أبي حاتم) الجرح والتعديل البن: ُينظر: 5
 (.1/106العمل المتناىية في األحاديث الواىية البن الجوزي): 6
 (.1/202ذخيرة الحفاظ البن القيسراني)، (1/364) تذكرة الحفاظ البن حبان: 7
عبد الرحمن بن ميدي وكان  كنت أسمع األصناف من خالي: "حيث ُروي عن أبي بكر بن أبي األسود أنو قال: 8

في أصول كتابو قوم قد ترك حديثيم منيم الحسن بن أبي جعفر وعباد بن صييب وجماعة نحو ىؤالء ثم أتيتو 
بعد ذلك بأشير فأخرج إلى كتاب الديات فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر فقمت لو أليس قد كنت ضربت 

يامة قام الحسن بن أبي جعفر فتعمق بي وقال يا رب سل عمى حديثو فقال يا بني تفكرت فيو إذا كان يوم الق
: ُينظر ".عبد الرحمن بن ميدي فيم أسقط عدالتي وما كان لي حجة عند ربي فرأيت أن أحدث عنو

 (.1/237المجروحين البن حبان)
 (.1/237المصدر نفسو): ُينظر: 9

 (.3/133الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 10
وغيرىا من ، فرجعت إلى كتابو العمل، عبارة ابن المديني فضولي في معرفة مراده بيا أثارت: قالت الباحثة: 11

فرجعت إلى معنى الشج عند أىل ، كتب التراجم فمم أعثر عمى من تتبع عبارة ابن المديني وبين مراده بيا
ُو َشّجاً ، كسُر الرَّأسِ : فوجدت أن معنى الشَّجُّ في المغة، المغة لعمي بذلك أصل إلى مراده و َيُشجُّ َواَل ، ُيَقال َشجَّ

ولعل الحسن ، عصا أمو وخرج عن أمرىا: ولعل ابن المديني قصدت بعبارتو أي، يكوُن الّشجُّ إالَّ ِفي الّرْأسِ 
وسواء أراد ابن المديني المعنى األول أو ، يكون قد شج رأس أمو -وىو احتمال ضعيف عندي-بن أبي جعفر

تيذيب المغة لمحمد بن أحمد اليروي : تحريو في انتقاء ممن يأخذ عنيم. ُينظر الثاني فيذا يدل عمى شدة
 ( بتصرف.10/240)

 (.3/133المصدر السابق): 12
 (.3/134المصدر نفسو): ُينظر: 13
 (.4/147ىـ. األعبلم لمزركمي )762توفي سنة ، أبو محمد، عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيمعي: ىو: 14
 (.2/466لمزيمعي) واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف لمزمخشريتخريج األحاديث : 15
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كان : "وفصل القول فيو ابن حبان فقال، (1)"ال يحتج بومتروك الحديث : "الييثمي قالو ، "الحديث
المجابين الدعوة في األوقات ولكنو ممن غفل عن صناعتو الحديث وحفظو واشتغل من المتعبدين 

بالعبادة عنيا فإذا حدث وىم فيما يروي ويقمب األسانيد وىو ال يعمم حتى صار ممن ال يحتج بو 
ن كان فاضبل واتيمو يحيى بن سعيد ، ضعيفيمافي  (4)وابن الجوزي، (3)وذكره ابن شاىين، (2)"وا 

 .(5)"اْختمف ِإَلى َحتَّى سمع َحِديثي َوَكاَن يحدث ِبَأَحاِديث ُمنكَرة، ُىَو َكذَّاب: "ب فقالالقطان بالكذ
ال يحتج بو. خالف ، الحديثرواية العبادة وأخفق في  كثير، ضعيف: الخالصة في الراوي

 النقاد اإلمام الطبري في تعديمو الضمني لمراوي.
 ": عندىم غير مرتضى" .2
بن بنت ا، (8)الكوفي الصغير، (7) (6)النَّخِعيّ ، ُيكنى َأُبو نعيم، عبد الرَّْحَمن بن َىاِنئ *

 ومائتين. (11)سنة ست عشرة: وقيل، (10)توفي  بعد َسَنة إحدى عشرة، (9)ِإْبرَاِىيم النَّخِعيّ 
 .(12)"عندىم غير مرتضى فغير جائز االحتجاج بنقمو: "قال اإلمام الطبري

  

                                                           

 (.1/408مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لمييثمي ): 1
 (.1/237المجروحين البن حبان): 2
 .(1/72تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاىين): 3
 (.1/200الضعفاء والمتروكون البن الجوزي): 4
 (.71: عمى المجروحين البن حبان )صتعميقات الدارقطني : ُينظر: 5
وىي قبيمة من العرب نزلت ، ىذه النسبة إلى النخع، بفتح النون والخاء المعجمة بعدىا العين الميممة: النخعي: 6

 (.13/62الكوفة. األنساب لمسمعاني )
 .(5/510الكامل في ضعفاء الرجال): 7
وىو ، عبد الرحمن بن نعيم: واسمو، أبو نعيم النخعي الكبيرنعتو العمماء بالكوفي الصغير لمتمييز بينو وبين : 8

 (.34/352تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): كوفي أيضا. ُينظر
 (.8/244إكمال تيذيب الكمال ): 9

  (.5/362التاريخ الكبير لمبخاري): 10
 .(2/595ميزان االعتدال) : 11
، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "د الرحمن بن ىانئقال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده عب: 12

ذكر منيا قولو السابق في عبد الرحمن بن "ِلِعَملٍ ، َوَقْد َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 
 (.3/224ىانئ. تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب )
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 : اإلمام الطبري في َأِبي نعيم النَّخِعّي بأقوال غيره من النقادمقارنة قول 

وقال ، (1)"عامة ما لو ال يتابعو الثقات عميو: "ذىب أكثر العمماء إلى تضعيفو قال ابن عدي
وابن ، (4) (3)وضعفو الكثيرون كالفضل بن دكين، (2)"ال ُيتابع عمى ما لو من الحديث: "ابن القطان

، (10()9)وخميل بن أيبك الصفدي، (8)والنسائي، (7)ويعقوب بن سفيان الفسوي، (6)داودوأبو ، (5)معين
وكان أثر ضعفو ظاىًرا عمى مروياتو قال أبو ، في ضعفائيما (12)وابن الجوزي، (11)وذكره العقيمي

وقال ، (14)"ليس بشيء: "وقال أحمد بن حنبل، (13)"من جالسو عرف ضعفو: "نعيم األصبياني
، ليس بثقة: "وقال مرة، (16)"كذاب: "الوضع فقالو ابن معين بالكذب  رماهو ، (15)"متروك: "الدارقطني
. وذىب قميٌل من العمماء إلى تعديمو (17)"يروي عن سفيان الثوري أحاديث موضوعة، كان يكذب

، (1)"وىو صدوق في األصل، فيو نظر: "وقال البخاري، (1)"ال بأس بو يكتب حديثو: "قال أبو حاتم

                                                           

 .(5/511رجال)الكامل في ضعفاء ال: 1
 (.5/100بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام البن القطان): 2
اِد ابِن ِدْرَىمٍ : وىو: 3 ه.  218ُتوفي سنة ، الُكْوِفيُّ ، الُقَرِشيُّ َمْواَلُىمْ ، الطَّمحيُّ ، التَّْيِميُّ ، الَفْضُل بُن َعْمِرو بِن َحمَّ

 (.275: األمصار )صمشاىير عمماء ، (10/142سير أعبلم النببلء)
 .(8/244إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 4
 (.5/372تاريخ االسبلم): ُينظر: 5
 .(5/372المصدر نفسو): ُينظر: 6
 (.2/661المعرفة والتاريخ ): 7
 (.6/289تيذيب التيذيب): ُينظر: 8
َفِديُّ : ىو: 9 َفاءِ َأُبو ، َخِميُل ْبُن َأْيَبَك ْبِن َعْبِد المَِّو الصَّ  (.178: ىـ. معجم الشيوخ لمسبكي )ص764توفي سنة ، الصَّ

 (.18/176الوافي بالوفيات لمصفدي ): 10
 (.2/145الضعفاء الكبير لمعقيمي): 11
 (.2/101الضعفاء والمتروكون البن الجوزي): 12
 .(2/349المصدر السابق): 13
 (.5/298يل البن أبي حاتم)الجرح والتعد: ُينظر: 14
 .(14/224الدارقطني)عمل : 15
 (.5/298المصدر السابق): ُينظر: 16
 .(405: سؤاالت ابن الجنيد البن معين)ص: 17
 .(5/298المصدر السابق): 1
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أفرط ابن معين ، صدوق لو أغبلط: "-معقًبا في آخر قولو عمى قول ابن معين –ابن حجر وقال 
ربما أخطأ في القمب لروايتو عن الثوري عن أبي : "وقال، وذكره ابن حبان في الثقات، (2)"فكذبو

 .(4)وانفرد العجمي بتوثيقو، (3)"الزبير عن جابر

لالعتبار دون االحتجاج. خالف النقاد اإلمام يؤخذ بحديثو ، ضعيف: الخالصة في الراوي
 الطبري في تعديمو الضمني لمراوي.

ُيعرف ، البصري، (7()6)الِمْنَقري، ُيكنى َأُبو َأيُّوب، (5)بن بشر بن زياد * ُسَمْيَمان بن َداُود
توفي بأصبيان سنة  : وقيل، (10)َوِماَئَتْينِ ُتُوف َي ِباْلَبْصَرِة َسَنَة َأْرَبٍع َوَثاَلِثيَن ، (9()8)بالشَّاذُكوِني

 .(11)ست وثالثين ومائتين
 .(1)"ىو عندىم غير مرضي في نقمو: "قال اإلمام الطبري 

                                                                                                                                                                          

   (.  6/290تيذيب التيذيب)، (8/244إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 1
 (.1/352تقريب التيذيب): 2
 .(8/377الثقات البن حبان): 3
 (.2/89الثقات لمعجمي): 4
 (.10/55تاريخ بغداد): 5
بالضم والفتح وكسر القاف المشددة وراء. نسبة إلى منقر بطن من تميم وبالكسر والسكون والفتح إلى منقر بن : 6

 (.254: لب المباب في تحرير األنساب)ص، (12/459األنساب لمسمعاني ): عبيد بن مقاعس. ُينظر
 (.8/279الثقات البن حبان )، (10/55بغداد)تاريخ ، (4/114الجرح والتعديل البن أبي حاتم): 7
وُسمي ، ىذه النسبة إلى شاذكونة، بفتح الشين والذال المعجمتين بينيما األلف وضم الكاف وفي آخرىا النون: 8

األنساب «. شاذكونة»بالشاذكوني ألن أباه كان يتجر إلى اليمن و يبيع المضربات الكبار والتي تسمى باليمن 
نزىة األلباب في األلقاب البن حجر ، (1/390اريخ أصبيان ألبي نعيم األصبياني)ت، (8/6لمسمعاني)
 (.5/263توضيح المشتبو لمحمد بن عبد اهلل الشيير بابن ناصر الدين)، (2/298العسقبلني)

 (. 10/55تاريخ بغداد )، (2/364التاريخ األوسط لمبخاري): 9
 (.5/745االسبلم)تاريخ ، (7/309الطبقات الكبرى): 10
 (.3/85لسان الميزان): 11
َوقد ، َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده: "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده سميمان الشاذكوني: 1

ذكر منيا قولو السابق في سميمان الشاذكوني. "لعمل، يجب َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما غير َصِحيح
 (.407: )ص -مسند عبد الرحمن بن عوف -الجزء المفقود -تيذيب اآلثار 



 

 

82 

 

 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 : مقارنة قول اإلمام الطبري في ُسَمْيَماُن الشَّاَذُكوِني بأقوال غيره من النقاد

أعممنا بالرجال يحيى بن كان : "أشار العمماء إلى قوة حفظو لحديثو قال أحمد بن حنبل 
انتيى عمم : "(2)وقال أبو عبيد القاسم بن سبلم، (1)"وأحفظنا لؤلبواب سميمان الشاذكوني، معين

فكان ، وأبي بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن معين، وعمي بن عبد اهلل، إلى أحمد بن حنبل، الحديث
وكان أبو بكر بن أبي ، م لووكان يحيى بن معين أجمعي، وكان عمي أعمميم بو، أحمد أفقييم بو

، وىم أبو عبيد وأخطأ: "-عبيد القاسم يتعقيبا عمى كبلم أب -وقال الساجي، شيبة أحفظيم لو
ما كان في أصحابنا أحفظ لؤلبواب من : "وقال الفبلس، 3"أحفظيم لو سميمان بن داود الشاذكوني

سناد من يحيى ما قدر أحد يقمب وال أعمم باإل، وال أسرد لمحديث من ابن الشاذكوني، أحمد بن حنبل
، كتب عني ثبلثة ال أبالي أال يكتب عني غيرىم: "(5)وقال عبد الرزاق بن ىمام، (4)"عميو إسنادا قط

وكتب عني يحيى بن معين وىو من أعرف الناس ، كتب عني ابن الشاذكوني وىو من أحفظ الناس
 اكان حافظً ": وقال الخطيب البغدادي، (6)"وكتب عني أحمد بن حنبل وىو من أزىد الناس، بالرجال

كان : "وذكره ابن حبان في الثقات وقال، "كان حافظ لمحديث: "(8)ابن سعدقال و ، (7)"لمحديث مكثر
ونحن نسأل اهلل تعالى ، يحفظ حتى ذكر في الحفاظ إال أنو لم يصف نفسو حتى يرد في القموب

قال عبدان ، اختبلطو بسبب احتراق كتبووأوضح كثيٌر منيم ، (9)"جميل الستر بمنو وفضمو

                                                           

 .(10/55تاريخ بغداد): ُينظر: 1
 (.5/654ىـ. تاريخ اإلسبلم )221توفي سنة، أبو ُعَبْيد الَبْغداديُّ ، القاسم بن سبّلم: ىو: 2
 .(10/55تاريخ بغداد): ُينظر: 3
 .(10/55المصدر نفسو): ُينظر: 4
ْنعانيّ ، بن نافع. أبو بكر الحميريعبد الرزاق بن ىَمام : ىو: 5 ىـ. تاريخ  211توفي سنة، موالىم الصَّ

 (.5/374اإلسبلم)
 .(36/177تاريخ دمشق البن عساكر ): ُينظر: 6
 .(10/55تاريخ بغداد): 7
 .(7/225الطبقات الكبرى): 8
 .(8/279الثقات البن حبان ): 9
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

، (3)"فيغمط، (2)فكان يحدث من حفظو، إنما كانت كتبو قد ذىبت، معاذ اهلل أن يتيم: "(1)األىوازي
فإذا ىيئتو ، ثم قدم عمينا بعد، وكانت ىيئتو ىيئة حسنة، كان حافظا: "وقال أحمد بن حنبل مرة

وقال ابن ، (4)""كم بين تمك الييئة إلى ىذه: "سيفقمت في نف، ثياب طوال وىيئة، سوى تمك الييئة
وىو أحد من يضم ، وىو من الحفاظ المعدودين من حفاظ البصرة، لو حديث كثير مستقيم: "عدي

، وبعضيا سرقة، وعمي وأنكر ما رأيت ىذه األحاديث التي ذكرتيا بعضيا مناكير، إلى يحيى وأحمد
نما أتى من ىناك ، كتبو فكان يحدث حفظا فيغمط وما أشبو صورة أمره بما قال عبدان إنو ذىبت وا 

، (6)وقال الذىبي، (5)"يشتبو عميو فمجرأتو واقتداره عمى الحفظ يمر عمى الحديث ال أنو يتعمده
كان من كبار الحفاظ لكنيم : "وقال ابن حجر، "من أفراد الحافظين إال أنو واه: "(7)والسيوطي

كتب عنو : "(9)وقال أبو الشيخ األصبياني، (8)"لستةضعفوه جدا وتجنب حديثو أصحاب األصول ا
كان آية في كثرة الحديث : "(11)جزرةصالح بن محمد وقال ، (10)"أبو زرعة، ثم ترك الرواية عنو

 وضعف حديثو، وباختبلطو وىن أمره، (12)"ولكنو متروك الحديث، ينظر بعمي بن المديني، وحفظو
قمت ألبي شيئا رواه الشاذكوني عن يحيى بن : "(13)قال عبد اهلل بن عمي بن عبد اهلل المديني

                                                           

ىـ. تاريخ  306توفي سنة ، َفُخفّْف، عبد اهلل: سمووا، أبو محمد األىوازي، عبدان بن أحمد بن موسى: ىو: 1
 (.7/104اإلسبلم)

 .(2/205ميزان االعتدال ): ُينظر: 2
 .(4/300الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 3
 .(10/55تاريخ بغداد): ُينظر: 4
 (.4/305المصدر السابق ): 5
 .(2/56تذكرة الحفاظ لمذىبي ): 6
 (.1/216)طبقات الحفاظ لمسيوطي : 7
 .(190: األمالي المطمقة البن حجر العسقبلني)ص: 8
ىـ. تاريخ  369توفى سنة ، أبو الشيخ، أبو محمد األصبياني، عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حّيان: ىو: 9

 (.8/305اإلسبلم)
 .(2/123طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا ألبي الشيخ األصبياني): 10
ىـ. المصدر  291توفي سنة، أبو عمّي اأَلَسدّي الَبْغداديُّ َجَزَرة، محمد بن َعْمروصالح بن : ىو: 11

 (.6/953السابق)
 .(1/328العبر في خبر من غبر لمذىبي): ُينظر: 12
 (.6/352ىـ. تاريخ اإلسبلم)261توفي سنة، عبد اهلل بن عمي ابن الَمِدينيّ : ىو: 13
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

، (2)"ال يعتمد بروايتو: "وقال ابن أبي حاتم، (1)"فأنكر أول حديث ابن الشاذكوني أشد اإلنكار، سعيد
وترك ، ولسوء حالو ذىب أكثر العمماء إلى تضعيفو، "ليس بثقة: "(4)والذىبي، (3)وقال النسائي

وضعفاه ، (6)"إلى الضعف (5)اهلل بن سميمان بن األشعثعبد نسبو : "حديثو قال ابن عدي
ىو من نحو عبد اهلل بن سممة : "وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر، (8)والييثمي، (7)الدارقطني
وأسماه يحيى بن سعيد ، (11)"ىو عندي أضعف من كل ضعيف: "وقال البخاري، (10)"(9)األفطس
أحد : "وقال في موضع آخر، (14)"واه: "الذىبيوقال ، بالخائب، (13)وابن ميدي، (12)القطان
، (17)"متروك الحديث ليس بشيء: "أبو حاتمقال و ، (16)"ليس بشيء": وقال ابن معين، (15)"اليمكى

وقال ، "متروك الحديث: "(2()1)ومحمد بن عمي الشوكاني، (19)وابن حجر، (18)وقال أبو أحمد الحاكم
                                                           

 .(10/55تاريخ بغداد): ُينظر: 1
 (.3/572التعديل البن أبي حاتم )الجرح و : 2
 (.2/205ميزان االعتدال ): ُينظر: 3
 (.4/193تاريخ االسبلم): 4
 (.29/77ىـ. تاريخ دمشق البن عساكر )310توفي سنة ، أبو بكر، عبد اهلل بن سميمان بن األشعث: ىو: 5
 .(4/299الكامل في ضعفاء الرجال ): 6
 (.2/18الجوزي )الضعفاء والمتروكون البن : ُينظر: 7
 .(6/135فيض القدير شرح الجامع الصغير لممناوي): ُينظر: 8
التاريخ الكبير : َتَرَك الّناُس حديَثُو. ُينظر: َقاَل َأْحَمد، الَبصِريّ ، اأَلفَطس، َعبد اهلِل ْبن َسَممة: ىو: 9

 (.5/100لمبخاري)
الجرح والتعديل البن أبي حاتم : ُينظر ".يعني أنو يكذب: "وعقب األثرم عمى عبارة أحمد بن حنبل فقال: 10

(4/115.) 
 .(10/55تاريخ بغداد): ُينظر: 11
 .(2/430العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 12
 (.3/87لسان الميزان ): ُينظر: 13
 (.2/166تنقيح التحقيق في أحاديث التعميق لمذىبي ): 14
 .(10/679سير أعبلم النببلء): 15
 (.2/128الضعفاء الكبير لمعقيمي ): ُينظر: 16
 .(4/115الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 17
 .(3/87لسان الميزان ): ُينظر: 18
 (.3/184التمخيص الحبير): 19
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

ورماه كثيٌر منيم بالكذب والوضع قال ابن ، (3)"عنوترك أبي حديثو ولم يحدث : "ابن أبي حاتم مرة
العدو هلل : "وقال عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني، (4)"كذاب عدو اهلل كان يضع الحديث: "معين

وقال أبو ، (6)"كان يضع األسانيد في الوقت: "جزرة مرةصالح بن محمد وقال ، (5)"الكذاب الخبيث
جزرة في صالح بن محمد وقال ، (7)"لم يقميا --اهلل وضع سبعة أحاديث عمى رسول : "زرعة

وكان يكذب ، في الكذب: بأي شيء كان يتيم؟ فقال: فقيل لو، ما رأيت أحفظ منو: "موضع آخر
حافظ ماجن عندي ممن يسرق : "وقال ابن عدي، (8)"وكان بمية يرمى بالمواطو، في الحديث

والمواط فأسماه عباس بن ، والفواحش كشرب الخمروُعرف ابن داود بارتكابو لممعاصي ، (9)"الحديث
فجاؤوا بالشاذكوني ، كنا عند عبد الرحمن: "وقال ابن المديني، (11)بالفاجر (10)يزيد البحراني

من الحفاظ : "وقال السخاوي، (13)"ويتماجن، كان يتعاطى المسكر: قيل: "وقال الذىبي، (12)"سكران

                                                                                                                                                                          

 (.6/298ىـ. األعبلم لمزركمي )1250توفي سنة ، محمد بن عمي بن محمد الشوكاني: ىو: 1
 (.6/76الشوكاني ) نيل األوطار شرح منتقى األخبار لمحمد بن عمي: 2
 .(4/115الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 3
 .(4/115المصدر نفسو ): ُينظر: 4
 .(10/55تاريخ بغداد): ُينظر: 5
سميمان –فاتفقا االثنان عمى أنو ، ذكر صالح جزرة ىذه العبارة في حكاية عايشيا أبو زرعة الرازي: قالت الباحثة: 6

أريد أن أجتمع مع سميمان : ببغداد، قال لي أبو زرعة الرازي: "قال جزرة، ممن يضع األحاديث -الشاذكوني
، ىذا أبو زرعة الرازي أراد مذاكرتك: فمما دخل عميو قمت لو، فذىبت بو إليو: قال صالح، الشاذكوني فأناظره

فتحير أبو  ،فكان الشاذكوني يضع األسانيد في الوقت ويذاكره بيا، فتذاكرا حديث أستار الكعبة وما قطع منيا
ىذه : فقمت لو، اغتممت واهلل مما فعل ىذا الشيخ: قال لي أبو زرعة، فمما قمنا من عنده، زرعة وسكت

 (.10/55تاريخ بغداد): ُينظر ".ولو ذاكرتو بشيء آخر لوضع مثميا، األحاديث وضعيا الساعة
 .(10/682سير أعبلم النببلء): ُينظر: 7
 (.10/55المصدر السابق): ُينظر: 8
 .(4/299الكامل في ضعفاء الرجال ): 9

 (.6/100ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 251توفي سنة، اْلَعبَّاس ْبن يزيد ْبن َأِبي حبيب الَبْصريُّ البحراني: ىو: 10
 .(4/302الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 11
 .(10/682سير أعبلم النببلء): ُينظر: 12
 .(2/205ميزان االعتدال ): 13
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

، رجل سوء ماجن كان يحفظ: "وقال العجمي، (1)"الوضعإال أنو كان يتيم بشرب النبيذ وب، الكبار
ما مات : "(4)وبسوء حالو عند وفاتو قال عباس العنبري، (3)"عمى صحبة غبلم (2)وبخو أبو أسامة

 .(5)"حتى انسمخ من العمم انسبلخ الحية من قشرىا

اع لألحاديث، متروك: الخالصة في الراوي اشُتير بارتكابو لمفواحش. خالف النقاد ، وضَّ
 اإلمام الطبري في تعديمو الضمني لمراوي. 

 ": غير َمْعُروف ِعْندىم ِفي نقمة اْلعمم واآْلثَار" .3
 .(8)ِعداُدُه ِفي أىل الِحجاز: وقيل، (7)المدنيُّ ، (6)اْلُيَذِليُّ ، * َنْوَفُل ْبُن ِإَياسٍ 
 .(9)"ِعْندىم ِفي نقمة اْلعمم واآْلثَارغير َمْعُروف : "قال اإلمام الطبري

 : مقارنة قول اإلمام الطبري في َنْوَفُل ْبُن ِإَياٍس اْلُيَذِليُّ بأقوال غيره من النقاد
 . (12)"ال ُيعرف: "وقال الذىبي، (11)"مقبول: "وقال ابن حجر، (10)ذكره ابن حبان في الثقات

 الطبري في تعديمو الضمني لمراوي.وافق النقاد اإلمام ، مقبول: الخالصة في الراوي

                                                           

 .(2/116بشرح ألفية الحديث لمعراقي لمسخاوي)فتح المغيث : 1
اُد بُن ُأَساَمَة بِن َزْيٍد الُكْوِفيُّ : ىو: 2  (.9/277ىـ. سير أعبلم النببلء)201توفي سنة ، َحمَّ
 .(3/87لسان الميزان ): ُينظر: 3
. تاريخ اإلسبلم ىـ 241توفي سنة، أبو الفضل العنبري اْلَبْصِريُّ ، العّباس بن عبد العظيم بن إسماعيل: ىو: 4

(5/1154.) 
 .(10/55تاريخ بغداد): ُينظر: 5
يقال ليا ىذيل بن مدركة بن الياس بن ، وىي قبيمة، ىذه النسبة إلى ىذيل، بضم الياء وفتح الذال المعجمة: 6

 (.13/391تفرقت في الببلد. األنساب لمسمعاني)، مضر بن نزار ابن معد بن عدنان
 (.30/66ذيب الكمال في أسماء الرجال)تي، (5/44الطبقات الكبرى): 7
 (.8/108التاريخ الكبير لمبخاري): 8
َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده َوقد : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده نوفل بن إياس اليذلي: 9

نوفل بن إياس ذكر منيا قولو السابق في "يجب َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما غير َصِحيح لعمل
 (.1/121)-مسند عبد الرحمن بن عوف-اليذلي. تيذيب اآلثار الجزء المفقود

 (.5/479الثقات البن حبان): 10
 .(567: تقريب التيذيب )ص: 11
 .(4/280ميزان االعتدال ): 12
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

ُيكنى  ، (2)ابن ترناق: وقيل، (1)بن عاصم بن جعفر بن تدراق بن َذْكوان بن َيّناق ُمَحمَّد* 
 .(5)ُتوِفي سنة خمس عشرة ومائتين، (4)الِمْصِري، (3)الَمَعاِفِري، المَّوِ  َعْبد َأُبو

 : (6)"غير َمْعُروف ِفي أىل النَّْقل: "قال اإلمام الطبري
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في محمد بن عاصم المعافري بأقوال غيره من النقاد

ومحمد بن عبد اهلل بن ، (8()7)وثقو كثيٌر من العمماء كعبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد الحكم
وقال ، (14)والبوصيري، (13)وابن الممقن، (12)وابن حجر، (11)وابن يونس المصري، (10()9)عبد الحكم

                                                           

 (.25/423تيذيب الكمال في أسماء الرجال)، (1/450تاريخ ابن يونس المصري ): 1
 (.8/45أبي حاتم) الجرح والتعديل البن: 2
ىذه النسبة إلى المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن ، بفتح الميم والعين الميممة وكسر الفاء والراء: 3

قبيل ينسب إليو ، أدد ابن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كيبلن بن سبإ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
 (.12/328كثير عامتيم بمصر. األنساب لمسمعاني)

 .(4/290تيذيب التيذيب)، (5/439تاريخ اإلسبلم)، (25/423تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): 4
 .(2/183الكاشف): 5
َوقد ، َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده: "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر فيو محمد بن عاصم المعافرى: 6

ذكر احداىما قولو السابق في محمد بن "َصِحيح لعمتين يجب َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما غير
 (.197: )ص-مسند عبد الرحمن بن عوف -عاصم. تيذيب اآلثار الجزء المفقود

تيذيب الكمال في ، ىـ260توفي سنة ، َأُبو اْلَقاِسم  المصري، َعْبد الرَّْحَمن ْبن َعبد المَِّو ْبن عبد اْلَحَكمِ : ىو: 7
  (.6/114تاريخ االسبلم)(. 17/213أسماء الرجال)

 (.25/424تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): ُينظر: 8
ه. سير أعبلم 268ُمَحمَّد بن َعْبِد اهلِل بِن َعْبِد الَحَكم َأُبو َعْبِد اهلِل الِمْصِريُّ اْبِن َأْعَيَن بِن َلْيٍث. توفي سنة : ىو: 9

 (.12/497النببلء)
 .(9/240تيذيب التيذيب): ُينظر: 10
 .(1/450تاريخ ابن يونس المصري): 11
 (.1/485تقريب التيذيب) : 12
 (.8/664البدر المنير): 13
 (.3/113لمبوصيري ) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجو: 14
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

كتب عنو أبي وأبو : "وقال ابن أبي حاتم، (1)"كان من أىل الصدق: "بن عبد الحكم مرةمحمد 
 .(2)"زرعة

 وافق النقاد اإلمام الطبري في تعديمو الضمني لمراوي.، ثقة: الخالصة في الراوي

  .(5)البصري، (4)الِكاَلِبيُّ ، (3)جد عمرو بن عاصم، * ُعَبْيُد اهلل ْبُن اْلَواِزعِ 
 .(6)"عندىم غير معروف في نقمة اآلثار: "قال اإلمام الطبري 

 : مقارنة قول اإلمام الطبري في ُعَبْيُد اهلل ْبُن اْلَواِزِع الِكاَلِبيُّ بأقوال غيره من النقاد
ما عممت لو راويا غير : "وقال مرة، (8)"صدوق: "وقال الذىبي، (7)ذكره ابن حبان في الثقات

  ."مجيول: "(11)والمباركفوري، (10)حجروقال ابن ، (9)"حفيده

وأنفي صحة من قال بجيالتو فقد روى عنو حفيده عمرو بن ، صدوق: الخالصة في الراوي
والذي أوافقو فيو. وافق بعض النقاد ، والذىبي وأصدر األخير فيو حكمو، عاصم وعرفو ابن حبان

 وخالفو بعضيم.، الطبري في تعديمو الضمني لمراوي
                                                           

 .(9/240تيذيب التيذيب): ُينظر: 1
 (.8/45الجرح والتعديل البن أبي حاتم): 2
ىـ. تاريخ 211توفي سنة ، عثمان الكبلبي الَقْيسيُّ الَبْصريُّ  أبو، َعمرو بن عاصم بن ُعَبيد اهلل بن الوازع: ىو: 3

 (.5/412اإلسبلم )
منيا إلى كبلب ، ىذه النسبة إلى عدة من قبائل العرب، بكسر الكاف بعدىا البلم ألف وفي آخرىا الباء الموحدة : 4

ني كبلب بن مرة. وىو أبو قصي وزىرة اب، من أجداد رسول اهلل ، بن مرة ابن كعب بن لؤّي بن غالب
 (.11/183األنساب لمسمعاني)

 .(19/172تيذيب الكمال في أسماء الرجال): 5
َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده. َوقد يجب : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده عبيد اهلل الوازع: 6

ما قولو السابق في عبيد اهلل بن الوازع. ذكر احداى"لعمتين، غير َصِحيح، َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما
 (.550: )ص -مسند عبد الرحمن بن عوف -الجزء المفقود -تيذيب اآلثار 

 (.8/403الثقات البن حبان): 7
 .(1/687الكاشف): 8
 .(3/17ميزان االعتدال): 9

 .(375: تقريب التيذيب )ص: 10
 (.5/254لممباركفوري ) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 11
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 ": ال تثبت بنقمو في الدين حجةعندىم ممن ".4

 .(4)وقيل القرشي، (3)األنصاري، (2)بن جبير: وقيل، (1)* َطْمَحة  بن جبر
 .(5)"عندىم ممن ال تثبت بنقمو في الدين حجة: "قال اإلمام الطبري 

 : مقارنة قول اإلمام الطبري في طمحة بن جبر بأقوال غيره من النقاد
، (8)"(7)شيخ يروي عن أبي جحيفة: "وقال، حبان في الثقاتوذكره ابن ، (6)وثقو ابن معين

: وقال ابن عدي، (9)"ال شئ: "واتفق ابن معين وابن عدي عمى قمة أحاديثو فقال ابن معين مرة

                                                           

 (.2/338ميزان االعتدال)، (5/180الكامل في ضعفاء الرجال)، 161تيذيب اآلثار الجزء المفقود ص : 1
 (.1/282المعرفة والتاريخ): 2
 (.10/639إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة البن حجر): 3
 (.4/595جرار)اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء لنبيل سعد : 4
َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده َوقد يجب : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده طمحة بن جبر: 5

ذكر منيما قولو السابق في طمحة بن جبر. تيذيب "َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما غير َصِحيح لعمتين
 .161ص  -وفمسند عبد الرحمن بن ع -الجزء المفقود -اآلثار

 (.136: تاريخ ابن معين رواية الدارمي)ص: 6
ابن عامر بن ، بضم الّسين الميممة وتخفيف الواو والمد، وىب بن عبد المَّو بن مسمم بن جنادة الّسوائي: ىو: 7

وواّله ، وحفظ عنو ثم صحب عمّيا بعده، في أواخر عمره قدم عمى النبّي ، أبو جحيفة الّسوائي، صعصعة
ىـ. اإلصابة في تمييز الصحابة 64وكان عمي يسميو وىب الخير. توفي سنة ، كوفة لما ولي الخبلفةشرطة ال

(6/490.) 
 .(4/394الثقات البن حبان ): 8
 (.4/480الجرح والتعديل البن أبي حاتم): ُينظر: 9
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

َمْذُموم : "(5()4)والجوزجاني، (3()2)وقال ابن حماد، (1)"لو اليسير من الروايات، ليس لو كبير حديث"
 .(2)وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، (1)"ليس بعمدة: "وقال ابن الممقن ،"ِفي َحِديثو غير ِثَقة

أما ، ثقة. وافق ابن معين اإلمام الطبري في تعديمو الضمني لمراوي: الخالصة في الراوي 
 وجرَّحوا الراوي.، سائر النقاد فخالفوه

ُتوفي ، نزيل الكوفة، المدني، التَّْيِميُّ ، القرشي، َطْمَحُة بُن َيْحَيى ابن َطْمَحَة ْبِن ُعبيد المَّوِ  *
 .(3)الجماعة سوى البخاري: عام ثمان وأربعين ومئة. روى لو

 

 .(4)"عندىم ممن ال يثبت بنقمو في الدين حجة: "قال اإلمام الطبري 
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في َطْمَحِة بُن َيْحَيى القرشي بأقوال غيره من النقاد

وابن ، (7)وابن سعد، (6()5)األئمة إلى توثيقو كالحسين بن فيم البغداديذىب كثيٌر من 
وزاد ، (1()6)والنووي، (5)والدارقطني، (4)ويعقوب بن شيبة، (3)والعجمي، (2)وأحمد بن حنبل، (1)معين

                                                           

 (.5/180الكامل في ضعفاء الرجال): 1
ه. تاريخ دمشق البن 310ُتوفى سنة، المعروف بالدوالبي، أبو بشر األنطاكي، محمد بن أحمد بن حماد: ىو: 2

 (.51/29عساكر)
 (.5/180الكامل في ضعفاء الرجال): 3
ه. إكمال 251أبو إسحاق السعدي. توفي ، إبراىيم بن يعقوب الجوزجاني: وىو، ىو السعدي: الجوزجاني: 4

 (.1/324تيذيب الكمال )
 .(2/64الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ): 5
 .(9/93البدر المنير): 1
 (.2/338المصدر السابق): 2
 (.13/441تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): 3
َوقد يجب ، ىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده: "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده طمحة بن يحيى: 4

قولو السابق في طمحة بن يحي. تيذيب ذكر منيا "لعمل، غير َصِحيح، َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما
 (.334: )ص-مسند عبد الرحمن بن عوف -الجزء المفقود -اآلثار 

(.13/427ىـ. سير أعبلم النببلء )289توفي سنة ، أبو عمي الَبْغَداِديّ ، الُحَسْين بن ُمَحمَِّد بِن عبد الرَّْحَمن: ىو: 5
  

 (.25/136تاريخ دمشق البن عساكر ): ُينظر: 6
 (.6/343طبقات الكبرى)ال: 7
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وابن ، (4)وذكره ابن شاىين، "لو أحاديث صالحة: "(3)وابن سعد، (2)وزاد الحسين بن الفيم البغدادي
 قالو ، "صالح الحديث: "(8)والنسائي، (7)وأحمد بن حنبل، (6)وقال أبو زرعة، في ثقاتيما (5)خمفون

روى أحاديث رواىا : "وقال ابن عدي، (9)"حسن الحديث صحيح الحديثصالح الحديث : "أبو حاتم
وأشار بعض العمماء ، (11)"ليس بو بأس: "وقال أبو داود، (10)"وما برواياتو عندي بأس، عنو الثقات

: (13)والفسوي، (12)إلى وجود ضعف يسير في حديثو ناشئ عن كثرة خطؤه فيو قال يعقوب بن شيبة
أحب إلي من بريد ابن : "وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر، "شريف ال بأس بو في حديثو لين"

ابن قال و ، (2)"صدوق لم يكن بالقوي": وقال الساجي، (1)"بريد يروي أحاديث مناكير، (14)أبي بردة

                                                                                                                                                                          

 (.1/136تاريخ ابن معين رواية الدارمي ): 1
 (.7/87اكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 2
 (.237: الثقات لمعجمي)ص: 3
 (.13/443تيذيب الكمال في أسماء الرجال): ُينظر: 4
 (.7/198عمل الدارقطني ): 5
ىـ. طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي 676وفي سنة ت، َأُبو َزَكِريَّا، يحيى بن شرف بن مري النََّوِويّ : ىو: 6

(8/395.) 
 (.1/254تيذيب األسماء والمغات لمنووي): 1
 (.25/136تاريخ دمشق البن عساكر ): ُينظر: 2
 (.6/343الطبقات الكبرى): 3
 (.1/121تاريخ أسماء الثقات البن شاىين): 4
 (.7/87اكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 5
  (.3/901تاريخ اإلسبلم )، (4/477البن أبي حاتم)الجرح والتعديل : 6
 (.2/498العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 7
 (.13/443تيذيب الكمال في أسماء الرجال): ُينظر: 8
 (.4/477الجرح والتعديل البن أبي حاتم): 9

 (.5/180الكامل في ضعفاء الرجال): 10
 .(5/28تيذيب التيذيب ): ُينظر: 11
 (.5/28المصدر نفسو): ُينظر: 12
 (.3/107المعرفة والتاريخ): 13
الكوفي ثقة يخطىء قميبل. تيذيب الكمال في أسماء ، األشعري، أبو بردة، بريد بن عبد اهلل ابن أبي بردة: ىو: 14

 (.121: تقريب التيذيب )ص، (4/50الرجال)
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

: وَقاَل الُبَخاِريّ ، (4)"كان يخطىء: "وقال، وذكره ابن حبان في ثقاتو، (3)"يخطىء صدوق: "حجر
وابن معين في موضع ، (1)وضعفو قميٌل منيم قال يحيى بن سعيد القطان، (5)"ُمنكر الَحِديث"

عمر بن أوثق من : "(4)وَقاَل ُعْثَمان ابن أبي طمحة، "ليس بالقوي: "(3)والنسائي مرة، (2)آخر
 .(6)"(5)َىاُرون

 النقاد اإلمام الطبري في تعديمو الضمني لمراوي. خالف، صدوق يخطئ: الخالصة في الراوي

: وقيل، (8)الكوفي، األسدي، ُيكنى أبو محمد، ْبِن َعْمٍرو (7)منيال: وقيل، اْلِمْنَيالِ  *
. أخرج (11)ِبْضَع َعْشَرَة َوماَئةٍ َسَنَة : ُتُوف يَ ، (10)مولى بني عمرو بن أسد بن خزيمة، (9)األنصاري
 .(12)لو البخاري

َة َتْثُبُت ِبَنْقِمو: "قال اإلمام الطبري  .(1)"اَل َيَرْوَن اْلُحجَّ

                                                                                                                                                                          

 .(2/11العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 1
 (.7/87إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 2
 (.283: تقريب التيذيب)ص: 3
 (.6/487الثقات البن حبان): 4
 (.2/66الضعفاء والمتروكون البن الجوزي)، (5/180الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 5
 (.4/477الجرح والتعديل البن أبي حاتم): ُينظر: 1
 (.2/66الضعفاء والمتروكون البن الجوزي)، (2/226)الضعفاء الكبير لمعقيمي : ُينظر: 2
 (.60: الضعفاء والمتروكون لمنسائي )ص: 3
 (.2/421ىـ. تاريخ اإلسبلم)41توفي سنة، اْلَعْبَدِريُّ ، اْلُقَرِشيُّ ، ُعْثَماُن ْبُن َطْمَحَة ْبِن َأِبي َطْمَحَة َعْبِد المَّوِ : ىو: 4
والىم البمخي متروك وكان حافظا. تاريخ دمشق البن عساكر عمر بن ىارون ابن يزيد الثقفي م: ىو: 5

 (.417: تقريب التيذيب )ص، (45/360)
 .(121: تاريخ أسماء الثقات )ص: ُينظر: 6
: بدون أل التعريف. ُينظر"منيال"جاء اسمو في أكثر الكتب التي ذكرت ترجمتو بين ثناياىا بمفظ: قالت الباحثة: 7

 (.4/236)الضعفاء الكبير لمعقيمي 
 (.28/568تيذيب الكمال في أسماء الرجال)، (60/364تاريخ دمشق البن عساكر): 8
 (.2/315البن الجزري ) غاية النياية في طبقات القراء: 9

 (.28/568تيذيب الكمال في أسماء الرجال)، (60/364تاريخ دمشق البن عساكر): 10
 .(5/184سير أعبلم النببلء): 11
 .3371ح، (4/147)، أحاديث األنبياء: كتاب، صحيح البخاري: 12
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 : مقارنة قول اإلمام الطبري في اْلِمْنَياِل ْبِن َعْمرو بأقوال غيره  من النقاد
وابن ، (3)والنسائي، (2)والعجمي، (1)وأحمد بن حنبل، (2)وثقو كثير من العمماء كابن معين

في  (9)وابن شاىين، (8)وذكره ابن حبان، (7)وابن الفراء، (6)وابن الجزري، (5)وابن كثير، (4)القيم
وذىب بعٌض منيم ، (11)"ربما وىم صدوق: "ابن حجرقال و ، (10)"صدوق": وقال الدارقطني، ثقاتيما

غمزه يحيى بن سعيد : "فقال الحاكم، وأجابوا عمييا، ولكن المتأخرين فندوا أقواليم، إلى تضعيفو
وقال المفضل بن ، (13)"حكايتو عن القطان غير مفسرة: "وعقب عميو ابن حجر بقولو، (12)"القطان

وأوضح ابن حجر المقصود بعبارتو ، (15)"كان ابن معين يذمو ويضع من شأنو: "(14)غسان الغبلبي

                                                                                                                                                                          

َوَقْد ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده المنيال بن عمرو: 1
منيال بن عمرو. ذكر منيا قولو السابق في ال"ِلِعَمل، َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 

 (.3/61تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب)
 .(3/407تاريخ ابن معين رواية الدوري)، (1/98تاريخ ابن معين رواية ابن محرز): 2
 (.60/372تاريخ دمشق البن عساكر): ُينظر: 1
 (.1/442الثقات لمعجمي): 2
 (.10/320تيذيب التيذيب ): ُينظر: 3
 (.48: البن القيم )ص رواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنةالروح في الكبلم عمى أ: 4
 (.4/66البداية والنياية البن كثير): 5
 (.2/315البن الجزري ) غاية النياية في طبقات القراء: 6
 (.288: البن الفراء)ص إبطال التأويبلت ألخبار الصفات: 7
عند رجوعي إلى كتاب الثقات البن حبان لم أقف عمى اسم  ولكن، ذكر ذلك المزي في كتابو تيذيب الكمال: 8

 .(28/572تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): المنيال بن عمرو. ُينظر
ولكن عند رجوعي إلى كتاب تاريخ أسماء الثقات لم أقف فيو ، قال بذلك مغمطاي في كتابو إكمال تيذيب الكمال: 9

  (.11/379ال )إكمال تيذيب الكم: عمى اسم الراوي. ُينظر
 (.60/372تاريخ دمشق البن عساكر): 10
 .(547: تقريب التيذيب )ص: 11
 (.2/760لسميمان بن خمف ) التعديل والتجريح ، لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح: 12
 (.1/446فتح الباري البن حجر ): 13
 (.5/1261تاريخ اإلسبلم )ىـ.  241توفي سنة، أبو عبد الرحمن الَغبلبيُّ ، المفضل بن غسان: ىو: 14
 .(28/571تيذيب الكمال في أسماء الرجال )، (60/372تاريخ دمشق البن عساكر): 15
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أخو  (2)وقال إبراىيم بن عبيد الطنافسي، (1)"لعل بن معين كان يضع منو بالنسبة إلى غيره: "فقال
وكانا يصميان  (3)عمى يزيد بن أبي زياد (2)صاحب إبراىيم (1)وقف المغيرة: "قال (3)محمد بن عبيد

في مسجد واحد بالكوفة قال أال تعجب من ىذا األحمق األعمش إني نييتو أن يروي عن المنيال 
بن عمرو عن عباية ففارقني عمى أن ال يفعل ثم ىو يروي عنيما نشدتك باهلل ىل كانت تجوز 

اية عمى شيادة المنيال عمى درىمين قال الميم ال قال فنشدتك باهلل ىل كانت تجوز شيادة عب
: وأجاب عمن قال بصحتيا بقولو، وبين ابن حجر ضعف ىذه الحكاية، (4)"درىمين قال الميم ال

ولو صحت فإنما كره منو مغيرة ، ىذه الحكاية ال تصح ألن راوييا محمد بن عمر الحنفي ال يعرف"
الصوت  ما كره شعبة من القراءة بالتطريب ألن جريرا حكى عن مغيرة أنو قال كان المنيال حسن

وزاد ، (6)"سيء المذىب: "وقال السعدي، (5)"وبيذا ال يجرح الثقة، وكان لو لحن يقال لو وزن سبعة
إن جرحو ال يقبل في أىل : "وأجاب عميو، ولم يأخذ ابن حجر بقولو، (7)"وقد جرى حديثو: "مرة

: الُسبكي تضعيفو فقالواستنكر ، (9)"َلْيَس بالقوي: "وقال ابن حزم، (8)"الكوفة لشدة انحرافو ونصبو

                                                           

 (.1/446فتح الباري البن حجر ): 1
ىي البساط والنمرقة : والطنفسة، ىذه النسبة إلى الطنفسة، بفتح الطاء الميممة والنون وكسر الفاء والسين الميممة: 2

 (.2/568المعجم الوسيط لمجمع المغة العربية بالقاىرة )، (9/84األنساب لمسمعاني ): فوق الرحل. ُينظر
 (.5/181ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 201توفي سنة، أحد األخوة، محمد ْبن ُعَبْيد ْبن َأِبي أمية الطنافسي األحدب: ىو: 3
ة متقن إال أنو كان يدلس وال سيما المغيرة بن مقسم بكسر الميم الضبي موالىم أبو ىشام الكوفي األعمى ثق: ىو: 1

 (.543: تقريب التيذيب )ص، (28/397ىـ. تيذيب الكمال في أسماء الرجال)136عن إبراىيم توفي سنة 
، (2/104إبراىيم بن سويد النخعي ثقة لم يثبت أن النسائي ضعفو. تيذيب الكمال في أسماء الرجال): ىو: 2

 (.90: تقريب التيذيب )ص
أبي زياد الياشمي موالىم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتمقن وكان شيعيا. تقريب التيذيب يزيد بن : ىو: 3

 (.601: )ص
 (.60/372تاريخ دمشق البن عساكر ): ُينظر: 4
 (.1/446فتح الباري البن حجر ): 5
 .(73: أحوال الرجال لمجوزجاني )ص: 6
 (.60/374تاريخ دمشق البن عساكر ): ُينظر: 7
 (.1/446الباري البن حجر )فتح : 8
 (.4/57الفصل في الممل واألىواء والنحل البن حزم): 9
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، (3)"َضِعيف جدا: "(2)وقال ابن فورك، (1)"َىَذا التَّْضِعيُف َغْيُر َمْقُبوٍل َفِإنَّ اْلِمْنَياَل َأْخَرَج َلُو اْلُبَخاِريُّ "
من بيتو قال  (1)واتفق النقاد عمى أن السبب في ترك حديث المنيال ىو سماع صوت الطنبور

وفسر أبو ، (2)"رو فسمعت منو صوت الطنبور فرجعت  ولم أسألوأتيت منزل منيال بن عم: "شعبة
يعني أنو سمع صوت قراءة بألحان فكره السماع منو من أجل : "فقال-شعبة  –حاتم عبارتو 

ْوِت َوَكاَن َلُو َلْحٌن ُيَقاُل َلوُ : "(4)وقال مغيرة، (3)"ذلك َوْزُن : َكاَن اْلِمْنَياُل ْبُن َعْمٍرو َحَسَن الصَّ
ىذا ال يوجب : "قال الذىبيواستنكر كثير من النقاد أن يكون ىذا سبًبا في ترك حديثو ف، (5)"َسْبَعةٍ 

إن ىذا ال يوجب قدحا : "وقال ابن حجر، (7)"التعسف فيو ظاىر: "وقال ابن القطان، (6)"غمز الشيخ
 .(9)"فيو ببل حجةُتكمم : "ونفى عنو ابن حجر صحة كل ما قيل في حقو فقال مرة، (8)"في المنيال

وافق النقاد اإلمام الطبري في  تعديمو ، ُتكمم فيو بال حجة، ثقة: الخالصة في الراوي
 الضمني لمراوي.

                                                           

 (.2/638فتاوى السبكي ): 1
 (.9/109ىـ. تاريخ اإلسبلم) 406توفى سنة ، أبو َبْكر األصبيانيّ ، محمد ْبن الَحَسن ْبن ُفوَرك: ىو: 2
 (.221: مشكل الحديث وبيانو البن فورك )ص: 3
، (1/592مجمل المغة البن فارس ): وىو لفظ فارسي معرب. ُينظر، موسيقيَّة ذات عنق وأوتارآلة : الُطنبور: 1

معجم المغة العربية المعاصرة ألحمد مختار عبد  ، (2/726لمفارابي ) الصحاح تاج المغة وصحاح العربية
 (.2/1416الحميد عمر )

 .(4/236الضعفاء الكبير لمعقيمي )، (1/112الكفاية في عمم الرواية لمخطيب البغدادي ): ُينظر: 2
 (.1/153الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 3
َنعانيّ : ىو: 4  (.3/317ىـ. تاريخ اإلسبلم )111توفي سنة ، المغيرة ْبن َحكيم الصَّ
 .(2/484مستخرج أبي عوانة ): ُينظر: 5
 (.4/192ميزان االعتدال ): 6
 (.3/363بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام ): 7
 (.1/446فتح الباري البن حجر ): 8
فوجد ، بعد نظره وتتبعو ألقوال من ضعف المنيال، كانت عبارة ابن حجر خبلصة توصل إلييا: قالت الباحثة: 9

فجزى اهلل ابن حجر عنا كل ، سدت عمييم األبواب في إثبات ضعفو، ورد عمييم بردود قوية، الوىن في أقواليم
 .(1/464الباري البن حجر )فتح : خير.  ُينظر
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الجماعة : روى لو، الُكوفيّ ، (2()1)الَبَجمي، ُيكنى أبو إسحاق، ِإْبرَاِىيَم ْبِن ُمَياِجٍر بن جابر* 
 .(1)سوى البخاري

ةٌ  ِعْنَدُىمْ : "قال اإلمام الطبري  .(2)"اَل َتْثُبُت ِبِو ِفي الد يِن ُحجَّ
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في ِإْبرَاِىيِم ْبِن ُمَياِجٍر بن جابر الَبَجمي بأقوال غيره من النقاد

وقال ، (4)والذىبي، (3)فذىب إلى توثيقو ابن سعد، تعددت أقوال العمماء فيو بين معدٍل ومجرح
ال : "أحمد بن حنبل قالو ، "البأس بو: "(7)والنسائي، (6)بن ميدي وعبد الرحمن، (5)سفيان الثوري

صدوق ": وقال الساجي، في ثقاتيما (10)والعجمي، (9)وذكره ابن خمفون، (8)"ىو كذا وكذابأس بو 
وقال ، (13)"صدوق لين الحفظ": ابن حجرقال و ، (12)"صدوق": الذىبيقال و ، (11)"اختمفوا في وىمو

وذىب بعض العمماء إلى تضعيفو ، (1)"يعتبر بو: "وقال الدارقطني، (14)"صالح الحديث: "أبو داود
                                                           

ىذه النسبة الى قبيمة بجيمة وىو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث ، بفتح الباء المنقوطة بواحدة والجيم: 1
، وقيل ان بجيمة اسم أميم وىي من سعد العشيرة وأختيا باىمة ولدتا قبيمتين عظيمتين، أخي األسد بن الغوث

 (.2/91ي )نزلت بالكوفة. األنساب لمسمعان
 (.1/225الكاشف)، (1/328التاريخ الكبير لمبخاري): 2
 (.2/211تيذيب الكمال في أسماء الرجال): 1
َوَقْد َيِجُب َأْن ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر فيو ابراىيم بن مياجر: 2

ذكر منيا قولو السابق في ابراىيم بن مياجر. تيذيب "ِلِعَملٍ ، َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ  َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِرينَ 
 (.3/224اآلثار مسند عمي بن أبي طالب)

 (..6/323الطبقات الكبرى): 3
 (.1/21ديوان الضعفاء ): 4
 .(2/133الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 5
 (.1/27المغني في الضعفاء ): ُينظر: 6
 .(1/168تيذيب التيذيب ): ُينظر: 7
 (.2/341العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 8
 (.1/296إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 9

 .(1/206الثقات لمعجمي): 10
 .(1/296المصدر السابق ): ُينظر: 11
 (.1/69من تكمم فيو وىو موثق ): 12
 .(94: تقريب التيذيب )ص: 13
 .(1/296إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 14
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وعطاء بن ، (2)ليس بقوي ىو وحصين بن عبد الرحمن: "فقال أبو حاتم مفصبًل لبيان حالو
 -وال ُيحتج بحديثيم، ُيكتب حديثيم، محميم عندنا محل الصدق، قريب بعضيم من بعض (1)السائب

بحديثيم؟ قال كانوا قوما ال يحفظون فيحدثون بما ال يحفظون ما معنى ال يحتج  -فسألو ابنو
وقال أبو نعيم ، (3)"َجاِئز الَحِديث: "وقال العجمي، (2)"فيغمطون ترى في أحاديثيم اضطرابا ما شئت

إسماعيل بن إبراىيم بن مياجر وأبوه ليسا بالقويين وال بالمتروكين ىما بين : "الفضل بن دكين
: وقال في موضع آخر، (6)"في الحديث (5)ىو أقوى من ابنو: "ن حنبل مرةوقال أحمد ب، (4)"ذلك
ضعفوه تكمم فيو يحيى : "وقال الدارقطني، (8)"أجل في قمبي من إبراىيم بن مياجر (7)أبو معشر"

حدث بأحاديث ال يتابع عمييا قد غمزه شعبة ، بمى: "قال، "بحجة: "قال لو الحاكم، القطان وغيره
وذكره ابن حبان في ، (10)"حديثو لين، لو شرف ونبالة: "يعقوب بن سفيان الفسويوقال ، (9)"أيضا

كثير الخطأ تستحب مجانبة ما انفرد من الروايات وال يعجبني االحتجاج بما : "المجروحين وقال
يحمل بعضيا ، أحاديثو صالحة: "وقال ابن عدي، (11)"وافق األثبات لكثرة ما يأتي من المقموبات

                                                                                                                                                                          

 .(1/251الضعفاء والمتروكون لمدارقطني ): 1
حصين بن عبد الرحمن السممي أبو اليذيل الكوفي ثقة تغير حفظو في اآلخر. تيذيب الكمال في أسماء : ىو: 2

 (.170: تقريب التيذيب )ص، (6/519الرجال)
 (.391: قفي الكوفي صدوق اختمط. تقريب التيذيب )صعطاء بن السائب أبو محمد ويقال أبو السائب الث: ىو: 1
 .(2/133الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 2
 .(1/206الثقات لمعجمي): 3
 .(3/234المعرفة والتاريخ ): ُينظر: 4
تقريب ، (3/33إسماعيل بن إبراىيم ابن مياجر البجمي الكوفي ضعيف. تيذيب الكمال في أسماء الرجال): ىو: 5

 (.105: )صالتيذيب 
 (.2/341العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): ُينظر: 6
نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني أبو معشر ضعيف من السادسة أسن واختمط مات سنة سبعين ومائة : ىو: 7

قريب ت، (29/322ويقال كان اسمو عبد الرحمن ابن الوليد ابن ىبلل. تيذيب الكمل في أسماء الرجال)
 (.559: التيذيب )ص

 .(2/75العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 8
 .(180: سؤاالت الحاكم لمدارقطني )ص: 9

 .(3/93المعرفة والتاريخ ): 10
 .(1/102المجروحين البن حبان ): 11
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وحديثو يكتب في ، (1)وىو عندي أصمح من إبراىيم اليجري، بعضيا بعضاويشبو ، بعضا
، (5)والنسائي، (4)وعمي بن المديني، (3)وابن معين، (2)وقال يحيى بن سعيد القطان، (1)"الضعفاء
وقال أحمد بن حنبل في ، (7)"ِفي َحِديثو ضعف: "وقال ابن معين مرة، "ليس بالقوي": (6)والبييقي

، (10)وضعفو ابن الجوزي، (9)"ضعيف ميين": ابن معين مرةوقال ، (8)"ضعففيو : "موضع آخر
وقال أبو حاتم ، (13)"ال يحتج بو: "وقال عبد الحق االشبيمي، (12)وابن الممقن، (11)وابن القيسراني

 في ضعفائيما. (16)وابن الجوزي، (15)وذكره النسائي، (14)"منكر الحديث: "مرة

خالف النقاد اإلمام ، بحديثو لالعتبار دون االحتجاجيؤخذ ، ضعيف: الخالصة في الراوي
 الطبري في تعديمو الضمني لمراوي.

 
 

                                                           

، (2/203الرجال) إبراىيم بن مسمم العبدي أبو إسحاق اليجري لين الحديث. تيذيب الكمل في أسماء: ىو: 1
 (.94: تقريب التيذيب )ص

 .(1/351الكامل في ضعفاء الرجال ): 1
 (.4/297سنن الترمذي ): ُينظر: 2
 .(1/218المتفق والمفترق لمخطيب البغدادي): 3
 (.1/54الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ): ُينظر: 4
 (.1/11الضعفاء والمتروكون لمنسائي ): 5
 (.8/214معرفة السنن واآلثار لمبييقي )، (6/57لمبييقي )السنن الكبرى : 6
 .(3/425رواية الدوري ) -تاريخ ابن معين : 7
 .(1/349الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 8
 (.3/344المصدر السابق ): 9

 (.2/370التحقيق في مسائل الخبلف البن الجوزي ): 10
 (.1/206التذكرة في األحاديث الموضوعة البن القيسراني ) معرفة، (1/313تذكرة الحفاظ البن القيسراني ): 11
 .(1/210تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج البن الممقن): 12
 (.3/129بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام لمناع القطان ): ُينظر: 13
 (.1/54الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ): ُينظر: 14
 (.1/11الضعفاء والمتروكون لمنسائي ): 15
 (.1/54المصدر السابق ): 16
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 ": ِعْندىم ِممَّن اَل ُيْعَتمد عمى َنقمو".5
وبو ، ُيكنى َأُبو َحْمَزة، (2)سعيد: وقيل، (1)واسم أبي صفية دينار، ثَاِبُت ْبُن َأِبي َصِفيَّةَ * 

 .(6)ُتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة، (5)اْلُكوِفي، األزدي، (4)الُثَمالي، (3)ُيعرف
 .(7)"ِعْندىم ِممَّن اَل ُيْعَتمد عمى َنقمو: "قال اإلمام الطبري 

 : بأقوال غيره من النقاد مقارنة قول اإلمام الطبري في َأِبي َحْمَزة الُثَمالي
، (9()8)وتنوعت عباراتيم في بيان ذلك قال الفبلس، ذىب أكثر العمماء إلى تضعيفو

في حديثو ، ليس بالمتين عندىم: "(12)وقال ابن عبد البر، "ليس بثقة: "(11)والدوالبي، (10)والنسائي
 لين: "أبو حاتمقال و ، (15)"لين": وقال أبو زرعة، (14)"ليس بالقوي: "وقال النسائي مرة، (13)"لين

ضعفو بين عمى " :وقال ابن عدي، (1)"ليس بذاك: "وقال ابن معين، (16)"يكتب حديثو وال يحتج بو

                                                           

 (.1/246الكنى واألسماء لئلمام مسمم)، (2/165التاريخ الكبير لمبخاري)، (6/345الطبقات الكبرى): 1
 (.4/357تيذيب الكمال في أسماء الرجال): 2
 (.2/294الكامل في ضعفاء الرجال ): 3
ه النسبة الى ثمالة وىي من األزد. األنساب ىذ، بضم الثاء المنقوطة بثبلث وفتح الميم وفي آخرىا البلم: 4

 (.3/146لمسمعاني)
 (.4/357تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): ُينظر: 5
 (.1/172الضعفاء الكبير لمعقيمي): 6
َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده َوقد يجب : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده أبي حمزة الثمالي: 7

ذكر منيا قولو السابق في ثابت بن أبي صفية. تيذيب "عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما غير َصِحيح لعمل َأن يكون
 (. 1/162اآلثار الجزء المفقود)

تاريخ ، (14/117ىـ. تاريخ بغداد)241توفي سنة ، َأُبو حفص الفبلس، عمرو ْبن عمي ْبن بحر ْبن كنيز: ىو: 8
  (.5/1197االسبلم )

 (.3/72يذيب الكمال)اكمال ت: ُينظر: 9
 (.3/180السنن الكبرى لمنسائي ): 10
 (.2/294الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 11
 (.10/199ىـ. تاريخ اإلسبلم) 463توفى سنة ، أبو ُعَمر النََّمِرّي الُقْرُطبيّ ، يوسف ْبن َعْبد المَّو ْبن ُمَحمَّد: ىو: 12
 (.3/72إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 13
 (.1/27الضعفاء والمتروكون لمنسائي ): 14
 .(2/451الجرح والتعديل البن أبي حاتم): ُينظر: 15
 .(2/451المصدر نفسو): 16
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ويعقوب بن سفيان ، (3)وابن معين، (2)وضعفو ابن سعد، (1)"وىو إلى الضعف أقرب، رواياتو
ليس ضعيف : "بن حنبلأحمد  قالو ، (7)وابن الممقن، (6)والذىبي، (5)والدارقطني، (4)الفسوي
حتى ، (10)"رافضيضعيف : "ابن حجر قالو ، (9)"واىي الحديثضعيف : "الييثمي قالو ، (8)"بشيء

والذىبي ، (13)وأبو زرعة، (12)وقال السعدي، (11)"متفق عمى ضعفو: "قال الذىبي في موضع آخر
، (16)"ليس بشيء: "وقال ابن معين مرة، "واىي الحديث: "(15)وابن الممقن في موضع آخر، (14)مرة

 ما: "(19)وقال محمد بن المثنى، ((18(17)ولشدة ضعفو ترك حديثو كثير من النقاد كحفص بن غياث
وابن ، (2()1)وَعمّي بن اْلُجَنْيد، (1)وقال الدارقطني مرة، (20)"سمعت عبد الرحمن يحدث عنو شيئا قط

                                                                                                                                                                          

 (.1/172الضعفاء الكبير لمعقيمي): ُينظر: 1
 (.2/295الكامل في ضعفاء الرجال ): 1
 (.6/345الطبقات الكبرى ): 2
 (.1/69رواية ابن محرز ) -تاريخ ابن معين : 3
 (.3/56المعرفة والتاريخ ): 4
 (.1/158الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ): ُينظر: 5
 (.1/202المقتنى في سرد الكنى): 6
 .(9/313البدر المنير): 7
 (.3/96العمل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل رواية ابنو عبد اهلل ): 8
 (.2/383مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لمييثمي): 9

 .(132: التيذيب )صتقريب : 10
 (.56: ديوان الضعفاء )ص: 11
 .(104: أحوال الرجال )ص: 12
 (.2/428الضعفاء ألبي زرعة الرازي): 13
 (.1/120المغني في الضعفاء ): 14
 (.2/937البن الممقن ) مختصُر استدَراك الحاِفظ الّذىبي عمى ُمستدَرك أبي عبد اهلِل الَحاكم: 15
 (.2/451تم )الجرح والتعديل البن أبي حا: 16
 (.4/1094ىـ. تاريخ اإلسبلم )191توفي سنة ، أبو ُعَمر النخعي الكوفي، َحْفُص ْبن غياث ْبن َطْمق: ىو: 17
 .(2/451المصدر السابق ): 18
ىـ. تاريخ اإلسبلم 251توفي سنة، أبو موسى العنزي اْلَبْصِريُّ الزَّمن، محمد ْبن الُمثَنَّى ْبن ُعَبْيد: ىو: 19

(6/193.) 
 .(1/172الضعفاء الكبير لمعقيمي ): ُينظر: 20
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، (6)"(5)يؤمن بالرجعة: "قال يزيد بن ىارون، واُتيم بالتشيع مع غموه فيو، "متروك: "(4()3)القيسراني
ن حد االحتجاج بو إذا كثير الوىم في األخبار حتى خرج ع: "وذكره ابن حبان في المجروحين وقال

وىو ، أحمد بن حنبل يتكمم فيو: "وانفرد البخاري بتعديمو لو فقال، (7)"مع غموه في تشيعو، انفرد
 ، (8)"عندي مقارب الحديث ليس لو كبير حديث

خالف النقاد اإلمام الطبري في تعديمو الضمني  ، ُرمي بالتشيع، ضعيف: الخالصة في الراوي 
 لمراوي.

: وقيل، (9)الذُّْىميُّ ، يكنى أبو المغيرة، بن َأْوس بن َخاِلد ابن ذىل بن َثْعَمَبة ِبُن َحْربٍ ِسَماُك *
. ُتِوفي عام ثالث وعشرين (14)تابعي، كوفيُّ ، (13)الَبْكِرىّ ، (12)السدوسي: وقيل، (11()10)اْلُيذِليّ 
 .(16). أخرج لو مسمم(15)ومئة

                                                                                                                                                                          

 (.20: )ص، سؤاالت البرقاني لمدارقطني: 1
 (.7/187ثّم البغدادّي البّزاز. تاريخ اإلسبلم )، أبو عبد اهلل النَّْيسابوريّ ، عمّي ْبن الَحَسن ْبن اْلُجَنْيد: ىو: 1
 (.1/158الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ): ُينظر: 2
ُد بُن َطاِىِر بِن َعِميّْ : ىو: 3  (.19/361ىـ. سير أعبلم النببلء)510توفي سنة ، َأُبو الَفْضلِ ، ُمَحمَّ
 (.4/2289ذخيرة الحفاظ البن القيسراني): 4
وسيرجع قبل ، أن عمي بن أبي طالب حي  -وىو زعم باطل –يقصد بو ما يزعم بو الشيعة : االيمان بالرجعة: 5

 (.130: لمبربياري )صيوم القيامة. شرح السنة 
 (.1/172الضعفاء الكبير لمعقيمي )، (3/826تاريخ االسبلم): 6
 .(1/206المجروحين البن حبان): 7
 (.305: العمل الكبير لمترمذي )ص: ُينظر: 8
 (.12/115تيذيب الكمال في أسماء الرجال )، (10/296تاريخ بغداد): 9

يقال ليا ىذيل بن مدركة بن الياس بن ، وىي قبيمة، إلى ىذيلىذه النسبة ، بضم الياء وفتح الذال المعجمة: 10
 (.13/391تفرقت في الببلد. األنساب لمسمعاني )، مضر بن نزار ابن معد بن عدنان

 (.1/292رجال صحيح مسمم البن منجويو): 11
 (.6/109إكمال تيذيب الكمال ): 12
األنساب المتفقة في الخط المتماثمة في النقط ، (2/296منسوب إلى بكر بن وائل. األنساب لمسمعاني ): 13

 (.18: )ص، والضبط البن القيسراني
 .(4/542الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر ".أدركت ثمانين من أصحاب رسول اهلل : "قال: 14
 (.12/121تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): 15
 .224ح، (1/204)، وجوب الطيارة لمصبلة: باب، الطيارة: كتاب، صحيح مسمم: 16
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 .(1)"ُيْعَتمد عمى َنقموِعْندىم ِممَّن اَل : "قال اإلمام الطبري
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في ِسَماِك ْبِن َحْرب بأقوال غيره من النقاد

أما سائر ، (2)"ثقة ثقة: "وانفرد منيم أبو حاتم بإطبلقو فقال، ذىب بعض العمماء إلى توثيقو
ما الذي عيب ُسئل ف، ثقة": ن عنوفقال ابن معي، من وثقو فقيدوه ببيان ما فيو من عمة في حفظو

: ابن حجر قالو ، (4)"ساء حفظوثقة : "الذىبيقال و ، (3)"أسند أحاديث لم يسندىا غيره: "عميو قال
ليس : "وقال النسائي، (5)"روايتو عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تمقنثقة "

اهلل كمو وقد حدث  لو حديث كثير مستقيم إن شاء: "وقال ابن عدي، (6)"وفي حديثو شيء، بو بأس
وىو صدوق ال بأس ، وىو من كبار تابعي الكوفيين وأحاديثو حسان عمن روى عنو، عنو األئمة

صالح : "(10)وابن الممقن، (9)وقال في موضع آخر، (8)"صدوق صالح: "وقال الذىبي مرة، (7)"بو
العمم من سماك بن خذوا : "(12)أبو إسحاق اليمداني وقال، (11)وذكره ابن شاىين في ثقاتو، "الحديث
سماك اصمح حديثا من عبد الممك بن : "(15)وأبو حاتم مرة، (14)وقال ابن حنبل، (13)"حرب

                                                           

َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده. َوقد يجب : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده سماك بن حرب: 1
ذكر منيا قولو السابق في سماك بن حرب. تيذيب "غير َصِحيح لعمل، َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما

 (.268: )ص-عوف مسند عبد الرحمن بن -الجزء المفقود -اآلثار 
 .(4/280الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 2
 .(4/279)المصدر نفسو: ُينظر: 3
 .(1/465الكاشف ): 4
 .(255: تقريب التيذيب )ص: 5
 (.5/247سير أعبلم النببلء): ُينظر: 6
 .(4/543الكامل في ضعفاء الرجال ): 7
 .(2/232ميزان االعتدال ): 8
 .(177: ديوان الضعفاء )ص: 9

 .(5/658البدر المنير ): 10
 (.107: تاريخ أسماء الثقات )ص: 11
 (.14/405ىـ. تاريخ اإلسبلم) 642توفى سنة ، أبو إسحاق اليمداني، ِإْبَراِىيم ْبن َعْبد المَّو ْبن َعْبد المنعم: ىو: 12
 .(4/279الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 13
 .(4/279المصدر نفسو ): ُينظر: 14
 (.4/280المصدر نفسو): 15
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كان رجبل : "فقال البزار (3)وقبولو التمقين، بأخرة (2)وأشار كثيٌر من النقاد إلى اختبلطو، "(1)عمير
وابن ، (6)والعبلئي، (5)العجميوذكره ابن ، (4)"مشيورا ال أعمم أحدا تركو وكان قد تغير قبل موتو

عن ابن عباس. فيقول : قالوا، كان الناس ربما لقنوه: "وقال شعبة مرة، في المختمطين (7)الكيال
َلْيَس : "وقال مرة، (9)"َلْيَس ِباْلَقِويّْ َوَكاَن َيْقَبُل التَّْمِقينَ : "وتعددت عبارات النسائي فيو فقال، (8)"نعم

إذا انفرد : "وقال في موضع آخر، (10)"ِو ِإَذا اْنَفَرَد ِباْلَحِديِث أِلَنَُّو َكاَن َيْقَبُل التَّْمِقينَ ِممَّْن ُيْعَتَمُد َعَميْ 
شيد عميو بذلك ، يقبل التمقين: "وقال ابن حزم، (11)"فيتمقن، ألنو كان يمقن، بأصل لم يكن حجة

سوء حفظو واضطراب حديثو وكان الختبلطو وقبولو التمقين األثر الكبير عمى ، (12)"شعبة وغيره
، إنو كان يغمط: يقولون: "(14)وقال ابن عمار، (13)"مضطرب الحديث: "قال أحمد بن حنبل مرة

: وقال الدارقطني، (16)"يخطئ كثيرا: "وذكره ابن حبان في الثقات وقال، (15)"ويختمفون في حديثو
                                                           

عبد الممك بن عمير ابن سويد المخمي ثقة فصيح عالم تغير حفظو وربما دلس. تيذيب الكمال في أسماء : ىو: 1
 (.364: تقريب التيذيب )ص، (18/370الرجال)

 ،أو تعرض لو بسبب حادث ما، وتصيب اإلنسان في آخر عمره، آفة عقمية تورث فسادا في اإلدراك: "االختبلط: 2
شرح عمل الترمذي البن "، اختمط بأخرة: ومن تصيبو ىذه اآلفة لكبر سنة يقال فيو، أو ضياع مال، كفقد عزيز

 (.1/103رجب الحنبمي)
وذلك ألنو ، فيقبمو وال يميزه، إنو من روايتك: ويقال لو، أن يعرض عميو الحديث الذي ليس من مروياتو: التمقين: 3

 (.86: قد في عموم الحديث د. نور الدين عتر)صمغفل فاقد لشرط التيقظ. منيج الن
 .(6/109إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 4
 (.159: االغتباط بمن رمي من الرواة باالختبلط البن العجمي )ص: 5
 (.1/49المختمطين لمعبلئي): 6
 (.237: الكواكب النيرات البن الكيال )ص: 7
 .(3/209المعرفة والتاريخ ): ُينظر: 8
 .(8/319النسائي )سنن : 9

 .(3/368السنن الكبرى لمنسائي ): 10
 .(5/248سير أعبلم النببلء): ُينظر: 11
  (.1/206المحمى باآلثار البن حزم): 12
 (.4/279الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 13
ُد ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن َعمَّارٍ : ىو: 14  (.5/1230تاريخ اإلسبلم )ىـ. 241توفي سنة، أبو جعفر الموصمي، ُمَحمَّ
 .(10/296تاريخ بغداد): ُينظر: 15
 .(4/339الثقات البن حبان ): 16
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النقاد عمى اضطراب حديثو ونص بعض ، (2)"تكمم في حفظو: "وقال ابن خمفون، (1)"سيء الحفظ"
كان شعبة ينكر حديثو عن مصعب بن : "قال يحيى بن سعيد القطان، في روايتو عن رواة بعينيم

روايتو : "السدوسي قالو ، (5)"روايتو عن عكرمة خاصة مضطربة": وقال ابن المديني، (4)"(3)سعد
ومن سمع منو  ،وليس من المتثبتين، وىو في غير عكرمة صالح، عن عكرمة خاصة مضطربة

وكان ، جائز الحديث: "وقال العجمي، (6)"فحديثيم عنو صحيح مستقيم، قديما مثل شعبة وسفيان
، "(8)قال النبي: وربما قال، ربما وصل عن ابن عباس (7)فصيًحا إال أنو كان في حديث عكرمة

وما ، فأحاديثيم عنو سميمة (9)وأبو األحوص، والثوري، إذا حدث عنو شعبة": وقال الدارقطني مرة
وذىب بعض ، (11)"ففي بعضيا نكارة، ونظرائيم(10)وحفص بن جميع، كان عن شريك بن عبداهلل

، سمعت شعبة: "(13)َعفَّانُ  وقال، (12)"كان شعبة يضعفو: "العمماء إلى تضعيفو قال ابن معين مرة
ابن  وقال، (15)"يضعف": وقال جزرة، (14)"إال أنو غمزه، وذكر سماك بن حرب بكممة ال أحفظيا

                                                           

 .(13/184عمل الدارقطني): 1
 .(6/109إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 2
. توفي سنة : ىو: 3  (.3/167اريخ اإلسبلم)ىـ. ت101ُمْصَعُب ْبُن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َأُبو ُزَراَرَة الزُّْىِريُّ اْلَمَدِنيُّ
 .(1/157الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 4
 .(12/120تيذيب الكمال في أسماء الرجال )، (5/247سير أعبلم النببلء): ُينظر: 5
 .(5/247سير أعبلم النببلء): ُينظر: 6
دمشق البن عساكر  تاريخ: ىـ. ُينظر107توفي سنة، عكرمة أبو عبد اهلل مولى ابن عباس الياشمي: ىو: 7

 (.7/49التاريخ الكبير لمبخاري)، (41/72)
 .(207: الثقات لمعجمي ط الباز )ص: 8
. توفي سنة ، َسبلَُّم بُن ُسَمْيمٍ : ىو: 9  (.4/627ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 171أبو األحوص الَحَنِفيُّ َمْواَلُىم الُكْوِفيُّ

 (.4/602ىـ. المصدر نفسو)171سنة توفي ، َحْفُص ْبُن ُجَمْيٍع العجمي الكوفي: ىو: 10
 (189: سؤاالت السممي لمدارقطني )ص: 11
 .(4/541الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 12
فَّاُر َوُيْكَنى َأَبا ُعْثَمانَ َعفَّاُن : ىو: 13  (.7/298. الطبقات الكبرى)ه220َوُتُوفَّْي َسَنَة ، ْبُن ُمْسِمٍم الصَّ
 .(2/178لمعقيمي )الضعفاء الكبير : ُينظر: 14
 .(10/296تاريخ بغداد): ُينظر: 15
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

. وعقب ابن حجر عمى تضعيف (4)والثوري، (3)وضعفو ابن المبارك، (2)"في حديثو لين: "(1)خراش
 .(5)"الذي قالو ابن المبارك إنما نرى أنو فيمن سمع منو بآخره: "ابن المبارك بقولو

عكرمة فاضطرب حديثو خاصة فيما يرويو عن ، بأخرة اختمط، ثقة: الخالصة في الراوي
 .وافق النقاد اإلمام الطبري في تعديمو الضمني لمراوي، مولى ابن عباس

، ُيكنى أبو بكر، (6)َوُأمُُّو ُأمُّ َوَلدٍ ، َعْبُد المَّو ْبن ُمْصَعب ْبُن ثَاِبِت ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن الزَُّبْير *
َبيريّ ، اأْلََسِديُّ  توفي سنة أربع وثمانين ، (10()9)بَعاِئد اْلَكْمب وُيمقب، (8)األمير الكبير، المدنيُّ ، (7)الزُّ
 .(12)ولو نحٌو من سبعين سنة، (11)ومائة

 .(13)"عندىم ممن ال يعتمد عمى نقمو: "قال اإلمام الطبري
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في َعْبد المَّو ْبن ُمْصَعب األسدي بأقوال غيره من النقاد

                                                           

 (2/600ىـ. ميزان االعتدال )238توفي سنة سنة، عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ: ىو: 1
 .(10/296تاريخ بغداد): ُينظر: 2
 (.1/285المغني في الضعفاء ): ُينظر: 3
 .(4/541الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 4
 (.4/234التيذيب )تيذيب : 5
 (.5/434الطبقات الكبرى): 6
ىذه النسبة معروفة إلى ، بضم الزاى وفتح الباء وسكون الياء المنقوطة من تحتيا بنقطتين وفي آخرىا الراء: 7

 (.6/265. األنساب لمسمعاني )الزبير بن العوام ابن عمة النبي 
 (.11/415تاريخ بغداد )، (5/434الطبقات الكبرى): 8
 .(2/10زىة األلباب في األلقاب البن حجر العسقبلني)ن: 9

جاء ، وقطعيم إياه، ُأطمق عميو ىذا المقب لقولو بيت شعر في قوم يعاتبيم فيو عمى وصمو ليم: قالت الباحثة: 10
مالي مرضت فمم يعدني عائد  منكم ويمرض كمبكم فأعود. سمط الآللي في شرح أمالي القالي  لعبد اهلل : فيو

 (.1/570لعزيز األندلسي)بن عبد ا
 .(7/456سير أعبلم النببلء)، (5/435الطبقات الكبرى): 11
 (.4/901تاريخ اإلسبلم ): 12
َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده َوقد : "قال اإلمام الطبري عقب السند الذي ذكر فيو عبد اهلل بن مصعب الزبيري: 13

ذكر منيا قولو السابق في عبد اهلل بن "، َصِحيح لعمليجب َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما غير 
 (.443: )ص-مسند عبد الرحمن بن عوف -مصعب. تيذيب اآلثار الجزء المفقود
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وقال أبو ، (1)فذكره ابن حبان في الثقات، ووصف حديثو، َقمت أقوال العمماء في بيان حالو
: ابن معينقال و ، (4)"(3)شيخ بابة عبد الرحمن بن أبي الزناد: "وقال أبو حاتم، (2)"شيخ: "زرعة

: وقال ابن حجر ، (6)"ضعيف": الييثميقال و ، (5)"إنما كان يحفظ، لم يكن عنده كتاب ضعيف"
: عكس ما في حديثو من ضعف فقال الخطيب البغدادي وأثنوا عمى سيرتو عمى، (7)"فيو ضعف"
، كان جميبل: "وقال الذىبي، (8)"وعظم شرفو، مع جبللة قدره، جميل السيرة، كان محمودا في واليتو"

، (9)"ويحترمو، كان يحبو الميدي، محمود الوالية، وافر الجبللة، مفوىا، فصيحا، محتشما، سريا
 .(10)"ُحِمدت سيرتو: "وقال مرة

 خالف النقاد اإلمام الطبري في تعديمو الضمني لمراوي.، ضعيف: الخالصة في الراوي

 ": في نقل فالن عندىم نظر" .7
وُيمقب بأبي ، (12)ُيكنى بأبي عبد اهلل، (11)ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َتمَّاٍم بن الَكَرّوس *
ُتِوفي ، (5)وقيل الشامي، المصري، (4()3)التَّْدمريُّ ، الكمبىّ ، (2)أبو الكروش: وقيل، (1()13)الكرّوس

 .(6) سنة سبعين ومائتين

                                                           

 (.7/56الثقات البن حبان): 1
 (.5/80عمل الحديث البن أبي حاتم): ُينظر: 2
وق تغير حفظو لما قدم بغداد وكان عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد اهلل ابن ذكوان المدني مولى قريش صد: ىو: 3

 (.340: فقييا. تقريب التيذيب )ص
 .(5/178الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 4
 (.11/415تاريخ بغداد ): 5
 (.3/105فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي): ُينظر: 6
 (.10/305فتح الباري البن حجر العسقبلني): 7
 (.11/415تاريخ بغداد ): 8
 .(8/517سير أعبلم النببلء): 9

 (.4/900تاريخ اإلسبلم ): 10
 (.3/1192بفتح الكاف والراء وتشديد الواو. تبصير المنتبو بتحرير المشتبو البن حجر العسقبلني ): 11
 (.2/271نزىة األلباب في األلقاب البن حجر العسقبلني ): 12
 (.1/459تاريخ ابن يونس المصرى )، (1/25الكنى واألسماء لمدوالبي ): 13
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 .(7)"في نقمو عندىم نظر: "قال اإلمام الطبري
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َتمَّاٍم بأقوال غيره من النقاد

: وقال الذىبي، (8)"كتبت عنو وىو صدوق: "ندرت أقوال العمماء فيو قال ابن أبي حاتم
 .(9)"صدوق"

وافق النقاد اإلمام الطبري في تعديمو الضمني ، صدوق قميل الحديث: الخالصة في الراوي
 لمراوي.

َمْوًلى ِلُقَرْيٍش آِلِل َعْبِد ، (2()1)أبو الُمَناِزل: وقيل، ُيْكَنى َأبو اْلُمَباَركِ ، (10)َخاِلُد ْبُن ِمْيرَاَن اْلَحذَّاءُ  *
مولى : مولى عامر بن لؤي ويقال: وقيل، (4)مولى بني مجاشع: وقيل، (3)َعاِمِر ْبِن ُكَرْيزٍ المَِّو ْبِن 
 .(8)ومسمم، (7)أخرج لو البخاري، (6)توفي سنة اثنتين وأربعين ومائة، من أىل البصرة، (5)خزاعة

                                                                                                                                                                          

 لمحمد بن أحمد بن األزىري اليروي والكاىل ِفي الِجْسٍم. تيذيب المغة، الرُجُل الشديُد الرَّْأس: الَكَروَّس: 1
(10/33.) 

 (.1/279العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي ): 2
ىذه النسبة الى تدمر ، الميممة وضم الميم وفي آخرىا الراء بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقيا وسكون الدال: 3

 (.3/27وىي مدينة عمى طرف البرية بالشام. األنساب لمسمعاني )
 (.6/420تاريخ اإلسبلم ): 4
 (.2/271نزىة األلباب في األلقاب البن حجر العسقبلني): 5
 (.6/420تاريخ اإلسبلم ): 6
وقد ، ىذا خبر عندنا صحيح سنده: "الذي ذكر فيو محمد بن عمرو الكمبيقال اإلمام الطبري عقب سند الحديث : 7

ذكر منيا قولو السابق في محمد بن عمرو "، يجب أن يكون عمى مذىب اآلخرين سقيًما غير صحيح لعمل
 .369-368الكمبي. تيذيب اآلثار الجزء المفقود ص

 (.8/34الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 8
 (.6/420سبلم )تاريخ اإل: 9

إنما َكاَن ، ما حذا نعبل قط: "فقال يزيد ْبن ىارون، تعددت األقوال في بيان سبب نسبتو لمحذائين: الحذاء: 10
نما كان يقول: "وقال فيد بن حيان القيسي"، يجمس إلى صديق لو َحّذاء فُنسب إليو احذوا : لم يحذ خالد قط وا 

ما حذوت نعبل قط إال أني : "-مبيًنا سبب انتسابو لمحذائين-الحذاءوقال خالد "، ولقب الحذاء، عمى ىذا النحو
العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل : ينظر"تزوجت امرأة من بني مجاشع في الحذائين فنسبت إلييم

المؤتمف والمختمف البن ، (3/173التاريخ الكبير لمبخاري)، (7/259)الطبقات الكبرى، (1/286)
 (.54: القيسراني)ص
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 .(9)"عندىم في نقمو نظر: "قال اإلمام الطبري 
 : ْبُن ِمْيرَاَن اْلَحذَّاُء بأقوال غيره من النقاد مقارنة قول اإلمام الطبري في َخاِلدُ 

وابن ، (14)والدارقطني، (13)والنسائي، (12)والعجمي، (11)بن حنبلأحمد و ، (10)وثقو ابن معين
رجبًل مييًبا ال يجترئ عميو كان ثقًة : "ابن سعد قالو ، (17)والذىبي مرة، (16)وابن الجوزي، (15)حزم
وعاب عميو بعضيم دخولو في عمل ، يرسلثقة : "ابن حجر قالو ، (18)"وكان كثير الحديث، أحد

وذكره ابن ، (2)"كان من المتقنين المواظبين عمى العبادة والعمم: "وقال ابن حبان، (1)"السمطان
                                                                                                                                                                          

وذكرىا "، بالضم أظير: "وقال سميمان بن خمف الباجي، ذكرىا الدارقطني مضمومة: اُختمف في ضبطيا: 1
التعديل ، (3/173التاريخ الكبير لمبخاري)، (4/2102البخاري مفتوحة. المؤتمف والمختمف لمدارقطني)
 (.2/552خمف الباجي) لسميمان بن والتجريح لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح

 (.2/810الكنى واألسماء لئلمام مسمم )، (3/173التاريخ الكبير لمبخاري): 2
 .(7/259الطبقات الكبرى): 3
 (.12/348جامع األصول)، (3/173التاريخ الكبير لمبخاري): 4
 .(12/348جامع األصول): 5
 (.3/173التاريخ الكبير لمبخاري): 6
 .447ح، (1/97)، التعاون في بناء المسجد: باب، الصبلة: كتاب، صحيح البخاري: 7
َم َعَمى النَّاِر : باب، اإليمان: كتاب ، صحيح مسمم: 8 يَماِن َوُىو َغْيُر َشاك  ِفيِو َدَخَل اْلَجنََّة َوُحرّْ َباُب َمْن َلِقي اهلَل ِباإْلِ

 .26ح، (1/55)
َوَقْد ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "خالد بن ميران الحذاءقال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده : 9

ذكر منيا قولو السابق في خالد بن ميران. "ِلِعَملٍ ، َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 
 (.1/90تيذيب اآلثار مسند ابن عباس)

 (.3/353بي حاتم)الجرح والتعديل البن أ: ُينظر: 10
 (.327: سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد )ص: 11
 (.1/142الثقات لمعجمي ط الباز): 12
 (.6/320سير أعبلم النببلء): ُينظر: 13
 (.3/150سنن الدارقطني): 14
 (.1/192المحمى باآلثار البن حزم ): 15
 (.8/32المنتظم في تاريخ المموك واألمم البن الجوزي ): 16
 (.1/369)الكاشف : 17
 (.7/192الطبقات الكبرى): 18
 (.191: تقريب التيذيب )ص: ُينظر: 1
 (.241: مشاىير عمماء األمصار )ص: 2
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من أئمة أىل البصرة الذين : "وقال الحاكم، في ثقاتيم (3)وابن شاىين، (2)وابن حبان، (1)خمفون
وقال عباد بن ، (6)"َكاَن َحاِفًظا َمِييًبا َلْيَس َلُو ِكَتاب: "(5)ْبُن َحيَّانَ  وقال َفْيدُ ، (4)"ُيجمع حديثيم

ما لك؟ : "فأتيت أنا وحماد بن زيد فقمنا لو: أراد شعبة أن يضع في خالد الحذاء قال: "(7)عباد
 وأشار بعض النقاد إلى إرسالو عن رواة بعينيم قال أحمد، (8)"أجننت؟ أنت أعمم وتيددناه فأمسك

ِحيّْ : "بن حنبل مرة َوَقْد ، (9)َما َأَرى َخاِلًدا اْلَحذَّاَء َسِمَع ِمَن اْلُكوِفيّْيَن ِمْن َرُجٍل َأْقَدَم ِمْن َأِبي الضَّ
 (12)لم يسمع من أبي عثمان: "وقال في موضع آخر، (11)"َوَما َأَراُه َسِمَع ِمْنوُ  (10)َحدََّث عِن الشَّْعبيّْ 

أحب ِإَلْيك أم َخاِلد  (15)قمت البن معين َداُود: "وقال الدارمي، (14)"(13)وال من أبي العالية، شيئا
، (2)"َفَكَأنَّا َأْنَكْرَنا ِحْفَظوُ ، َقِدَم َعَمْيَنا َقْدَمًة ِمَن الشَّامِ : "(1)وقال َحمَّاِد ْبِن َزْيدٍ ، (16)"َفَقاَل َداُود أحب الي

                                                           

 (.4/153اكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 1
 (.6/253الثقات البن حبان): 2
 (.1/76تاريخ أسماء الثقات): 3
 (.249: سؤاالت السجزي لمحاكم )ص: 4
 (.3/366ىـ. ميزان االعتدال )212توفي سنة ، بصري، أبو بكر، يفيد بن حيان النيشم: ىو: 5
 (.3/855تاريخ اإلسبلم ): ُينظر: 6
ىـ. تاريخ االسبلم  181َأُبو ُمَعاِوَيَة. توفي سنة، الميمبي، اْلَعَتِكيُّ ، َعبَّاُد ْبُن َعبَّاِد ْبِن َحِبيِب اأَلْزِديُّ : ىو: 7

(4/871.) 
 (.2/4لمعقيمي )الضعفاء الكبير : ُينظر: 8
 (.174: . مشاىير عمماء األمصار البن حبان )ص100مسمم بن صبيح القرشي مات سنة : ىو: 9

 (.3/70ىـ. تاريخ اإلسبلم )101توفي سنة ، َأُبو َعْمٍرو، َعاِمُر بن شراحيل الشَّْعِبيُّ : ىو: 10
 (.54: مراسيل البن أبي حاتم )صال، (2/158العمل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل رواية ابنو عبد اهلل ): 11
 (.8/232ىـ. إكمال تيذيب الكمال )100توفي سنة ، أبو عثمان النيدي، عبد الرحمن بن مل بن عمرو: ىو: 12
َياِحيُّ : ىو: 13 توفي ، ِمْيَرانَ  َحيَّ ِمْن َتِميٍم. واْسُمُو َرِفيُع ْبنُ ، َمْوَلى امرأة ِمْن َبِني ِرَياِح ْبِن َيْرُبوعَ ، َأُبو اْلَعاِلَيِة الرّْ

 (.2/1202ىـ. تاريخ اإلسبلم) 91سنة
 (.171: جامع التحصيل في أحكام المراسيل لمعبلئي )ص: ُينظر: 14
داود ابن أبي ىند القشيري موالىم أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن كان ييم بأخرة. تقريب : ىو: 15

 (.200: )ص
 (.104: )ص رواية الدارمي -تاريخ ابن معين : 16
اُد بُن َزْيِد بِن ِدْرَىٍم اأَلْزِديُّ الجيضمي أبو إسماعيل البصري: ىو: 1 ه. سير أعبلم النببلء 179توفي َسَنِة ، َحمَّ

(7/456.) 
 (.3/855تاريخ اإلسبلم ): ُينظر: 2
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: قميل من العمماء إلى تضعيفو قال شعبة بن الحجاجوذىب ، (1)وذكره ابن الكيال في المختمطين
ىذا : "ولم يقبل الذىبي قول شعبة فرد عميو بقولو، (2)"اكتم عمي عند البصريين في خالد وىشام"

ىما أوثق ، بل خالد وىشام محتج بيما في الصحيحين، ال ُيمتفت إليو، االجتياد من شعبة مردود
يكتب : "وقال أبو حاتم، (3)"ولم يتركا، ىذين ظاىربل ضعف ، وابن إسحاق، بكثير من حجاج
العجب من أبي حاتم يقول ال احتج : "واستنكر الذىبي قول أبا حاتم فقال، (4)"حديثو وال يحتج بو

 .(5)"بحديثو
 

تكمم فيو بعضيم بال حجة. وافق النقاد اإلمام الطبري في ، ثقة يرسل: الخالصة في الراوي
 تعديمو الضمني لمراوي.

 

 ": عندىم ممن ال يحتج بحديثو".8
بن الحارث : وقيل، (6)بن خميفة بن زىير محمد بن عبد اهلل بن عبد األعمى بن عبد اهلل*

ُيعرف ، الكوفي، أبو عبد اهلل: وقيل، (8)يكنى أبو يحيى، (7)بن ثعمبة بن داود بن أسد ابن خزيمة
، (11)عبد األعمىه لقب جد: وقيل، لقب أبيو عبد اهلل: وقيل، (10)وكناسة لقبو، (9)بابن ُكَناسة

والقول  ومائتين. (1)وقيل سبع، (2)توفي سنة تسع ، (1)"يجوز أن يكون لقب أبيو وجده: "الذىبي
 . (2)الثاني أصح في وفاتو

                                                           

 (.1/461الكواكب النيرات البن الكيال): 1
 (.2/4الضعفاء الكبير لمعقيمي ): ُينظر: 2
 (.6/191عبلم النببلء)سير أ: 3
 (.3/353الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 4
 (.1/206المغني في الضعفاء ): 5
 .(3/399تاريخ بغداد ): 6
 .(25/492تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): 7
 (.1/543المعارف لمدينوري ): 8
والظن أنيا محمة ، النسبة إلى الكناسةىذه ، بضم الكاف وفتح النون بعدىما األلف والسين الميممة في آخرىا: 9

 (.11/149بالكوفة يباع بيا الدواب. األنساب لمسمعاني)
 (.3/1184الكنى واألسماء لمدوالبي ): 10
 (.2/126نزىة األلباب في األلقاب البن حجر)، (25/492تيذيب الكمال في أسماء الرجال): 11
 .(8/189سير أعبلم النببلء): 1
 .(25/495أسماء الرجال )تيذيب الكمال في : 2



 

 

111 

 

 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 .(3)"عندىم ممن ال يحتج بحديثو: "قال اإلمام الطبري
 : النقادمقارنة قول اإلمام الطبري في ابن كناسة بأقوال غيره من 

وأبو ، (6)والعجمي، (5)وأحمد بن حنبل، (4)ذىب كثيٌر من العمماء إلى توثيقو كيحيى بن معين
، (13)"صدوقثقة : "بن المدينيقال عمي و ، (12)والذىبي، (11()10)والخميمي، (9()8)وابن شاىين، (7)داود
: وقال الذىبي مرة، (15)وذكره ابن حبان في ثقاتو، (14)"صالح الحديثثقة : "بن شيبةيعقوب  قالو 
لى ، (3)"صالح: "(2)وقال ابن قانع، (1)"عارف باآلدابصدوق ": ابن حجرقال و ، (16)"صدوق" وا 

كان صاحب ادب يكتب حديثو وال يحتج : "تضعيفو ذىب بعض العمماء فقال أبو حاتم الرازي

                                                                                                                                                                          

السابق والبلحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد لمخطيب البغدادي ، (3/399تاريخ بغداد): 1
(1/285.) 

، (3/399وابن الجوزي إلى أن القول الثاني في وفاة ابن كناسة أصح. تاريخ بغداد )، أشار الخطيب البغدادي: 2
 (.10/169م البن الجوزي)المنتظم في تاريخ المموك واألم

َىَذا خبر عندَنا َصِحيح َسَنده. َوقد يجب : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده محمد بن كناسة: 3
ذكر منيا قولو السابق في ابن كناسة. تيذيب "، َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما غير َصِحيح لعمل

 (.452-1/451)-لرحمن بن عوفمسند عبد ا -الجزء المفقود -اآلثار
 (.3/399تاريخ بغداد): ُينظر: 4
  (.8/189سير أعبلم النببلء): ُينظر: 5
 (.2/251الثقات لمعجمي): 6
 (.3/399تاريخ بغداد ): ُينظر: 7
 (.16/431ىـ. سير أعبلم النببلء)381توفي سنة ، ُعَمُر بُن َأْحَمَد بِن ُعْثَماَن الَبْغَداِديُّ : ىو: 8
 (.1/212تاريخ أسماء الثقات البن شاىين ): 9

 (.9/681ىـ. تاريخ اإلسبلم) 446توفى سنة ، أبو َيْعَمى الخميمّي القزوينيّ ، الخميل بن عبد المَّو بن َأْحَمد: ىو: 10
 (.2/589)اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث: 11
 (.8/189سير أعبلم النببلء): 12
 (.3/399تاريخ بغداد ): ُينظر: 13
 (.9/259تيذيب التيذيب): نظريُ : 14
 (.7/443الثقات البن حبان): 15
 (.358: ديوان الضعفاء )ص: 16
 (.488: تقريب التيذيب )ص: 1
 (.15/526ىـ. سير أعبلم النببلء)351توفي سنة ، َعْبُد الَباِقي بُن َقاِنِع بِن َمْرُزوِق الَبْغَداِديُّ : ىو: 2
 (.9/260تيذيب التيذيب ): ُينظر: 3
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واشُتير ببراعتو في ، (3)"فيو لين: "في موضع آخروقال الذىبي ، (2)"ال يحتج بو": وقال مرة، (1)"بو
وابن ، (6)وابن الجوزي، (5)والخطيب البغدادي، (4)وعممو بأيام الناس فقال ابن سعد، العربية
صاحب : "في عممو فقال (9)وفصل الدينوري، "كاَن َعالما ِباْلَعَرِبيَِّة َوَأيَّام النَّاس َوالشعر: "(8()7)األثير
 .(10)"وعمم بأيام الناس، العربعمى مذىب ، وعمم بالّنجوم، وغريب وحديث، شعر

وافق النقاد اإلمام الطبري في تعديمو ، وعمم بأيام الناس، صاحب شعر، ثقة: الخالصة في الراوي
 الضمني لمراوي.

، (12)سعيد بن جميان: وقيل، (11)واسم أبي فاختة سعيد بن عالقة، ُثَوْيُر ْبُن َأِبي َفاِخَتةَ  *
مولى زوجيا : وقيل، مولى أم ىانئ بنت أبي طالب، كوفي، ُيكنى أبو الجيم، الياشمي، القرشي

 .(14)توفي سنة سبع وعشرين ومائة، (13)جعدة بن ىبيرة المخزومي
 . (1)"عندىم ممن ال ُيحتج بحديثو: "قال اإلمام الطبري 

 : بأقوال غيره من النقادُثَوْيُر ْبُن َأِبي َفاِخَتَة مقارنة قول اإلمام الطبري في 
                                                           

 (.7/300الجرح والتعديل البن أبي حاتم): 1
 (.2/596المغني في الضعفاء ): ُينظر: 2
 (.2/627المصدر نفسو ): 3
 (.6/401الطبقات الكبرى): 4
 (.3/399تاريخ بغداد): 5
 (.10/168المنتظم في تاريخ المموك واألمم البن الجوزي ): 6
ىـ. 630توفي سنة ، معروف بابن األثير الجزريال، عمي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني: ىو: 7

 (.3/348وفيات األعيان )
  (.3/111المباب في تيذيب األنساب البن األثير): 8
ىـ. تاريخ  271توفي سنة، الَمْرَوِزيُّ الكاتب: وِقيلَ ، أبو محمد الدّْينوريّ ، عْبد اهلل ْبن ُمْسِمم ْبن ُقَتْيَبةَ : ىو: 9

 (.6/565االسبلم)
 (.1/543المعارف لمدينوري ): 10
 .(4/429تيذيب الكمال في أسماء الرجال)، (3/291سنن الترمذي): 11
 .(3/117إكمال تيذيب الكمال ): 12
 .(4/429تيذيب الكمال في أسماء الرجال): 13
 (.1/271الطبقات لخميفة بن خياط ): 14
َوَقْد ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "فاختةقال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده ثوير بن أبي : 1

ذكر منيا قولو السابق في ابن أبي فاختة. "ِلِعَملٍ ، َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 
 (.3/208تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب)
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ولم يخالفيم أحد سوى  العجمي فذكره ، وتارًكا لحديثو، بين مضعٍف لو، النقادتنوعت عبارات 
وقال ، (2)"ليس بالقوي عندىم: "وقال أبو أحمد الحاكم، (1)"ال بأس بو: "في ثقاتو وقال عنو

 وقال، (6)"ليس بذاك القوي: "وقال أبو زرعة، "َلْيَس ِبِثَقةٍ : "(5)وابن الجوزي، (4)والنسائي، (3)السعدي
لم يكن مستقيم : "(8)وقال أيوب السختياني، (7)"شيعي لين الحديث: "يعقوب بن سفيان الفسوي

ويعقوب بن سفيان ، (11)واتفق البخاري، (10)"يغمزه قميبل ابن ميدي كان: "وقال الترمذي، (9)"المسان
وأثر ، نسب إلى الرفض وضعفو جماعة: "وقال ابن عدي، عمى غمز ابن عيينة لو (12)الفسوي

وثور بن يزيد ، ىو إلى الضعيف أقرب منو إلى غيره: "وقال مرة، (13)"الضعف بين عمى رواياتو
وقال عبد اهلل بن ، (1)"يْكتب َحِديثو َوُىَو َضِعيف: "وقال العجمي مرة، (15)"أثبت منو (14)الشامي
 (1)بن أبي زيادويزيد  (2)سئل أبي وأنا أسمع عن ثوير بن أبي فاختة وليث بن أبي سميم: "بن حنبل

                                                           

 (.91: الثقات لمعجمي)ص: 1
 (.3/117إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 2
 (.1/161الضعفاء والمتروكون البن الجوزي): ُينظر: 3
 (.27: الضعفاء والمتروكون لمنسائي )ص: 4
كشف المشكل من ، (61: إخبار أىل الرسوخ في الفقو والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث البن الجوزي )ص: 5

 (.1/189حديث الصحيحين البن الجوزي)
 (.2/472والتعديل البن أبي حاتم )الجرح : 6
 (.3/112المعرفة والتاريخ ): 7
 (.3/457َأُبو بكر الَبْصِرّي. تيذيب الكمال في أسماء الرجال)، َأيُّوب بن َأبي تميمة السختياني: ىو: 8
 (.2/316الكامل في ضعفاء الرجال): 9

 (.5/247سنن الترمذي): ُينظر: 10
 .(2/183التاريخ الكبير لمبخاري): 11
 (.2/800المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ): 12
 (.2/319الكامل في ضعفاء الرجال ): 13
الشامي ثقة ثبت إال أنو يرى القدر. تيذيب الكمال في أسماء ، الحمصي، أبو خالد، ثور بن يزيد: ىو: 14

 (. 135: تقريب التيذيب )ص، (4/418الرجال)
 (.2/319الكامل في ضعفاء الرجال): 15
 (.1/262لمعجمي) الثقات: 1
الميث بن أبي سميم ابن زنيم واسم أبيو أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك صدوق اختمط جدا ولم يتميز حديثو : ىو: 2

 (.464: فترك. تقريب التيذيب )ص
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وحكيم بن  (3)مقاربا ليبلل ابن خباب ضعيف": قال أبو حاتمو ، (2)"فقال ما أقرب بعضيم من بعض
، (8)والفسوي مرة، (7)والسعدي في موضع آخر، (6)ابن معينك كثير من العمماء ضعفوو ، (5)"(4)جبير

وابن ، (14()13)والبوصيري، (12)وابن الممقن، (11)وابن القيسراني، (10)والذىبي، (9)والدارقطني
وابن الممقن ، (18)وقال الذىبي مرة، (17)"ُرمي بالرفض: "وزاد ابن حجر مرة، (16)والعيني، (15)حجر

: واشتد ضعف حديثو حتى تركو العمماء وضربوا عميو قال البخاري مرة، "واه: "(19)في موضع آخر
َضَرب ابن ميدي َعَمى : "وقال أبو داود، (1)"وابن ميدي ال يحدثان عنو، كان يحيى بن سعيد"

والدارقطني في موضع ، (2)والنسائي مرة، (1)وقال َعمّي بن اْلُجَنْيد، (2)"َحِديث ثوير ْبن َأِبي َفاِختة
                                                                                                                                                                          

 يزيد ابن أبي زياد الياشمي موالىم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتمقن وكان شيعيا. تقريب التيذيب: ىو: 1
 (.601: )ص

 (.3/50العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 2
ىبلل بن خباب أبو العبلء البصري نزيل المدائن صدوق تغير بأخرة. تيذيب الكمال في أسماء : ىو: 3

 (.575: تقريب التيذيب )ص، (34/158الرجال)
 (.176: بالتشيع. تقريب التيذيب )صحكيم بن جبير األسدي وقيل مولى ثقيف الكوفي ضعيف رمي : ىو: 4
 (.2/472الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 5
 .470: سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين البن معين ص: 6
 (.2/316الكامل في ضعفاء الرجال)، (57: أحوال الرجال)ص: 7
 (.3/151المعرفة والتاريخ ): 8
  (.12/376عمل الدارقطني )، (1/261)الضعفاء والمتروكون لمدارقطني : 9

 (.3/625تاريخ اإلسبلم ): 10
 (.2/833البن القيسراني ) ذخيرة الحفاظ: 11
 (.1/121البن الممقن )تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنياج : 12
ىـ. األعبلم لمزركمي 840توفي سنة ، أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن ابن إسماعيل البوصيري: ىو: 13

(1/104.) 
 (.3/83لمبوصيري) إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة: 14
 (.13/468فتح الباري في شرح صحيح البخاري البن حجر ): 15
 (.25/112عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمعيني ): 16
 (.1/135تقريب التيذيب): 17
 (.1/59ن الضعفاء)ديوا، (1/154المقتنى في سرد الكنى لمذىبي)، (1/286الكاشف): 18
 (.2/1008البن الممقن) مختصُر استدَراك الحاِفظ الّذىبي عمى ُمستدَرك أبي عبد اهلِل الَحاكم: 19
 (.2/183التاريخ الكبير لمبخاري): 1
 (.203: سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل )ص: 2
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بل زاد عمييا رميو ، ولم يكن ضعفو في الحديث بميتو الوحيدة، "متروك: "(4)والذىبي مرة (3)آخر
أِلَنَُّو : ُثَوْيٌر أِلَيّْ َشْيٍء َتَرْكَتُو؟ َقالَ  (6)ِلُيوُنَس ْبِن َأِبي ِإْسَحاقَ : ْمتُ قُ : "(5)فقال َشَباَبُة ْبُن َسوَّار، بالتشيع

، ُقْمتُ  ومن كان ، (8)"يرمى بالرفض: "وقال البزار، (7)"ُىَو َأْعَممُ : ِإنَّ َأَباَك َيْرِوي َعْنُو، َقالَ : َراِفِضيُّ
كان : "(10)وابن شاىين، (9)ُسْفَياَن الثَّوريّ  قال، حالو حال ابن أبي فاختة كان الكذب أحد أوصافو

وذكره ابن حبان في ، (11)"يشد أركان الكذب: "وقال سفيان الثوري مرة، "من أرَكاَن الكذب
 .(12)"كان يقمب األسانيد حتى يجيء في رواياتو أشياء كأنيا موضوعة: "المجروحين وقال

خالف النقاد اإلمام الطبري ، الوضعترى في أحاديثو ، شيعي، متروك: الخالصة في الراوي
 في تعديمو الضمني لمراوي.

 ": عندىم كان قد اضطرب حفظو في آخر عمره فكان يكثر غمطو".9
مولى ربيعة بن مالك بن ، من بني تميم، َسَمَمةَ  وُيْكَنى َأبُ ، * َحمَّاُد ْبُن َسَمَمَة بن دينار

وىو ، (2)حميري بن كراثة: وقيل، (1)كرامةمولى حميري بن : وقيل، مولى قريش: وقيل، حنظمة

                                                                                                                                                                          

 (.1/161الضعفاء والمتروكون البن الجوزي): ُينظر: 1
 (.3/625تاريخ االسبلم): ُينظر: 2
 (.20: سؤاالت البرقاني لمدارقطني ت القشقري )ص: 3
 (.2/301تاريخ االسبلم): 4
 (.5/89ىـ. تاريخ اإلسبلم)201توفي سنة، شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري موالىم المدائني: ىو: 5
ه. سير أعبلم 159ُتُوفَّْي َسَنَة ، الُكْوِفيُّ ، َعْبِد اهلِل الَيْمَداِنيُّ السَِّبْيِعيُّ ُيْوُنُس بُن َأِبي ِإْسَحاَق َعْمِرو بِن : ىو: 6

 (.7/26النببلء)
 (.2/317الكامل في ضعفاء الرجال)، (1/123الكفاية في عمم الرواية لمخطيب البغدادي): 7
 (.3/117إكمال تيذيب الكمال): 8
 (. 1/89ية في عمم الرواية لمخطيب البغدادي )الكفا، (2/183التاريخ الكبير لمبخاري ): 9

 (.1/64تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاىين ): 10
 (.1/102)سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: 11
 (.1/205المجروحين البن حبان): 12
 (.7/253تيذيب الكمال في أسماء الرجال): 1
 (.1/357)لمحمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن َمْنَده العبديفتح الباب في الكنى واأللقاب : 2
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

، (7)النحوي، (6)الَبَطائني، (5)الَخزاز: وقيل، (4()3)الَبزّاز، البصري، (2()1)ابن أخت حميد الطويل
 .(9)ُتوِفَي سنة سبع وستين ومائة، (8)المحدث

، (10)"عندىم كان قد اضطرب حفظو في آخر عمره فكان يكثر غمطو: "قال اإلمام الطبري
 .(11)"َحتَّى َىمُّوا ِبَتْرِك َحِديِثوِ ، َكاَن َقِد اْسَتْنَكَر َحِديَثُو َأْصَحاُبُو َأِخيرًا: "مرة

 : مقارنة قول اإلمام الطبري في حماد بن سممة بأقوال غيره من النقاد
، (2)والنسائي، (1)ويعقوب بن سفيان الفسوي، (1)أحمد بن حنبلكثير من العمماء كوثقو  
وابن ، (9()8)بردي ويوسف بن تغري، (7()6)ابن القطانو ، (5)وابن عبد البر، (4)والبييقي، (3)والخميمي

                                                           

حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري اختمف في اسم أبيو عمى نحو عشرة أقوال ثقة مدلس وعابو : ىو: 1
وأربعين ومائة وىو قائم  زائدة لدخولو في شيء من أمر األمراء من الخامسة مات سنة اثنتين ويقال ثبلث

 (.181: تقريب التيذيب )ص، (7/355يصمي. تيذيب الكمال في أسماء الرجال)
 (.5/630بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام البن القطان ): 2
نساب ىذه المفظة تقال لمن يبيع البز وىو الثياب. األ، بفتح الباء المنقوطة بواحدة والزايين المعجمتين بينيما ألف: 3

 (.2/199لمسمعاني )
 (.4/342تاريخ االسبلم): 4
 (.1/247مشاىير عمماء األمصار وأعبلم فقياء األقطار البن حبان )، (3/22التاريخ الكبير لمبخاري): 5
ىذه النسبة ، بفتح الباء الموحدة والطاء الميممة والياء آخر الحروف بعد األلف وفي آخرىا النون: "قال السمعاني: 6

والبطائن جمع : "-في تحقيقو لكتاب األنساب لمسمعاني -وقال المعممي عبد الرحمن بن يحيى "، البطائنالى 
بطانة ما تبطن بو المحف ونحوىا وفي القرآن )بطائنيا من استبرق( فكأن ىذا الرجل كان يعمل البطائن أو 

لب المباب في تحرير  ،(2/257األنساب لمسمعاني) ".نسبة بيع البطائن: "وقال السيوطي ".يخيطيا
 (.39: األنساب)ص

 (.1/42زىة األلباء في طبقات األدباء لعبد الرحمن بن محمد األنباري )ن: 7
 (.1/151تذكرة الحفاظ لمذىبي): 8
 (.383: الطبقات لخميفة بن خياط)ص: 9

َصِحيح َسَنده. َوقد  -عندَنا  -َىَذا خبر : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده حماد بن سممة: 10
ذكر منيا قولو السابق في حماد بن سممة. "يجب َأن يكون عمى َمْذَىب اآلخرين سقيما غير َصِحيح لعمل

 (.544: مسند عبد الرحمن بن عوف)ص -الجزء المفقود -تيذيب اآلثار 
َوَقْد َيِجُب ، َدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ َىَذا َخَبٌر ِعنْ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده حماد بن سممة: 11

ذكر منيا قولو السابق في حماد بن سممة. تيذيب "ِلِعَملٍ ، َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 
 (.3/277اآلثار مسند عمي بن أبي طالب)

  .(3/39الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 1
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وحماد بن سممة أعرف بحديث ثابت من ، ثبتثقة : "ابن معين مرة قالو ، (11()10)القيسراني
وكان الثوري يشبو ، ال يطعن عميو إال ضال مضل مأموناثقة : "الساجيقال و ، (13)"(12)سميمان

 حسن الحديث، رجل صالحثقة : "العجمي قالو ، (15)"(14)حماد بن سممة بعمرو بن قيس المبلئي
وكان ال يحدث حتى يقرأ مائة آية نظًرا في ، إن عنده ألف حديث حسن ليس عند غيره: يقال

إال عن شيوخ فإنو حسن ، في حديثو اضطراب شديدثقة : "يعقوب بن شيبةقال و ، (16)"المصحف
وعمار بن أبي ، (1)منيم ثابت البناني، متقن لحديثيم مقدم عمى غيره فييمالحديث عنيم 

                                                                                                                                                                          

 (.2/125المعرفة والتاريخ ): 1
 (.4/145إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 2
 (.1/416اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث): 3
  (.4/158السنن الكبرى لمبييقي ): 4
 (.23/103التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد البن عبد البر): 5
الحافُظ أبو الَحَسن ابن الَقطَّان. توفي ، الِحْمَيريُّ الَمْغربيُّ الفاِسيُّ ، عميُّ ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد الممك الُكتَّاِميُّ : ىو: 6

 (.13/866ىـ. تاريخ اإلسبلم) 628سنة 
 (.5/630البن القطان ) بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام: ُينظر: 7
ىـ. األعبلم لمزركمي 874توفي سنة ، أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي: ىو: 8

(8/222.) 
 (.2/56النجوم الزاىرة فى مموك مصر والقاىرة  ليوسف بن تغري): 9

، ويعرف في وقتو بابن اْلَقْيَسرانيّ ، الحافظ أبو الفضل المقدسي، محمد ْبن طاىر ْبن عمّي ْبن أحمد: ىو: 10
 (.11/92ىـ. تاريخ اإلسبلم) 507: توفى، الشَّْيبانيّ 

 (.2/663الحفاظ البن القيسراني )ذخيرة : 11
سميمان بن المغيرة القيسي أبو سعيد ثقة ثقة قالو يحيى ابن معين. تيذيب الكمال في أسماء : ىو: 12

 (.254: تقريب التيذيب )ص، (12/69الرجال)
 (.316: سؤاالت ابن الجنيد )ص: 13
، (22/200ذيب الكمال في أسماء الرجال)عمرو بن قيس المبلئي أبو عبد اهلل الكوفي ثقة متقن عابد. تي: ىو: 14

 (.426: تقريب التيذيب )ص
 (.4/144إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 15
 (.131: الثقات لمعجمي)ص: 16
تقريب ، (4/342ثابت بن أسمم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد. تيذيب الكمال في أسماء الرجال): ىو: 1

 (.132: التيذيب )ص
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

لو أوىام وغرائب : "مرة قالو ، (3)"صدوق يغمط وليس في قوة مالكثقة : "الذىبي قالو ، (2)"(1)عمار
وقال ، (5)"أثبت الناس في ثابت وتغير حفظو بأخرةثقة : "ابن حجر قالو ، (4)"وغيره اثبت منو

َوُربََّما َحدََّث ، َكِثيَر اْلَحِديثِ ، َكاَن ِثَقةً : "قالوا: "وقال ابن سعد، (6)"ليس بو بأس": النسائي مرة
ىو إمام : "(9)وقال أبو الفتح األزدي، (8)"عند المحدثين ثقة يخطئ: "وقال مسمم، (7)"ِباْلَحِديِث اْلُمْنَكرِ 

نو يريد شينو في الحديث وفي السنة صدوق حجة وقال عبد ، (10)"وىو مبرأ منو، من ذكره بشيء وا 
أدرك الناس لم يتيم بمون من األلوان ولم يمتبس  ىصحيح السماع حسن المق: "الرحمن بن ميدي

، (11)"وال ذكر خمقا بسوء فسمم حتى مات، بشيء أحسن ممكة نفسو ولسانو ولم يطمقو عمى أحد
اد بن سممة أفضل من سفيان حم: "وقال ابن ميدي، في ثقاتيما (13)وابن حبان، (12)ابن خمفون

حماد بن : "(1)وقال وىيب، (2)"ليس بالبصرة غير حماد بن سممة: "وقال سفيان الثوري، (1)"كميم

                                                           

ويقال أبو عبد اهلل صدوق ربما أخطأ. تيذيب الكمال في أسماء ، أبي عمار أبو عمرعمار بن : ىو: 1
 (.408: تقريب التيذيب)ص، (21/198الرجال)

 (.2/781شرح عمل الترمذي البن رجب الحنبمي): ُينظر: 2
 (.1/349الكاشف ): 3
 (.1/189المغني في الضعفاء): 4
 (.178: تقريب التيذيب )ص: 5
 (.4/145تيذيب الكمال )إكمال : ُينظر: 6
 (.7/282الطبقات الكبرى): 7
قد يكون من ِثَقات اْلُمحدثين من يضعف ِرَواَيتو َعن بعض ِرَجالو : "وتتضح عبارة اإلمام مسمم من خبلل قولو: 8

ة َوالدَِّليل عمى َما َبينا من َىَذا اْجِتَماع أىل الَحِديث َومن  الَِّذي حمل َعْنُيم لمتثبيت يكون َلُو ِفي َوقت َوذكر قصَّ
ُعَمَمائيْم عمى َأن أثبت النَّاس ِفي ثَابت اْلبناِنّي َحمَّاد بن َسمَمة َوَكَذِلَك َقاَل يحيى اْلقطَّان َويحيى بن مِعين 
َوأحمد بن َحْنَبل َوَغيرىم من أىل اْلمعرَفة َوَحمَّاد يعد ِعْندىم اذا حدث َعن غير ثَابت كحديثو َعن َقَتاَدة َوَأيوب 

 (.217: التمييز لمسمم )ص ".ُيوُنس َوَداُود بن أبي ِىْند وأشباىيم َفِإنَُّو يخطىء ِفي َحِديثيْم كثيراوَ 
 (.3/36أبو الفتح األزدي الموصمي. تاريخ بغداد)، محمد ْبن اْلُحَسْين ْبن َأْحَمد ابن النعمان: ىو: 9

 (.4/144إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 10
 (.3/42ضعفاء الرجال)الكامل في : ُينظر: 11
 (.4/144المصدر السابق): ُينظر: 12
 (.6/216الثقات البن حبان): 13
 (.4/144إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 1
 (.3/39الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 2
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

رجل : "وقال سفيان بن عيينة، (3)"صالح: "وقال أحمد بن حنبل مرة، (2)"سممة سيدنا وأعممنا
لم ترك محمد بن إسماعيل : النسائيقمت ألبي عبد الرحمن : "(5)وقال مأمون المصري، (4)"صالح

واهلل إن حماد بن سممة أخير وأصدق من إسماعيل بن أبي : "فقال، حديث حماد بن سممة؟
ضافة إلى ثقتو، (7)"(6)أويس كان حماد بن سممة أثبت الناس في الرواية عن شيوخ بعينيم نص ، وا 

وابن رجب ، (10)والدارقطني، (9)وأحمد بن حنبل في أخرى، (8)عمييم العمماء فقال ابن معين مرة
أثبت الناس في ثابت البناني : "ابن المديني قالو ، "(12)أثبت الناس في ثابت البناني: "(11)الحنبمي

، (2)"(1)أضبط الناس لحديث ثابت وعمي بن زيد: "وقال أبو حاتم مرة، (14)"(13)َوِبَعمَّاِر ْبِن أبي عمار
وقال ، (3)"سمع منو قديما، د حماد بن سممةأثبت الناس في حمي: "وقال أحمد بن حنبل مرة

                                                                                                                                                                          

، (8/223ه. سير أعبلم النببلء )161توفي سنة ، َأُبو َبْكٍر الَبْصِريُّ ، ُوَىْيُب بُن َخاِلِد بِن َعْجبَلَن الَكَراِبْيِسيُّ : ىو: 1
 (.4/537تاريخ االسبلم ): وُينظر

 (.1/151تذكرة الحفاظ لمذىبي ): ُينظر: 2
 (.3/141الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 3
 (.3/41الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 4
ىـ. التذييل عمي كتب 323توفي سنة "، مأمون"لقبو، الحسين بن محمد بن داود القيسي المصري أبو القاسم: ىو: 5

 (.1/78)لطارق بن محمد آل بن ناجيالجرح والتعديل 
إسماعيل بن عبد اهلل ابن عبد اهلل ابن أويس األصبحي أبو عبد اهلل المدني صدوق أخطأ في أحاديث من : ىو: 6

 (.108: تقريب التيذيب )ص، (3/124حفظو. تيذيب الكمال في أسماء الرجال)
 (.1/157المستدرك عمى الصحيحين لمحاكم ): ُينظر :7
 (.4/265تاريخ ابن معين رواية الدوري ): 8
 (.1/342سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد )، (2/131العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 9

 (.12/27عمل الدارقطني ): 10
 (.1/146شرح عمل الترمذي البن رجب الحنبمي ): 11
 (.3/382ىـ. تاريخ اإلسبلم )121توفي سنة ، َأُبو ُمَحمَّدٍ ، ثَاِبُت ْبُن َأْسَمَم الُبَناِنيُّ : ىو: 12
، (7/26ىـ. التاريخ الكبير لمبخاري)121توفي سنة ، َأبو َعمرو ُيَعدُّ ِفي الَمكّّْيين، َعّمار ْبن َأبي َعّمار: ىو: 13

 (.3/467تاريخ االسبلم )
 (.4/342)المصدر السابق : ُينظر: 14
ىـ. تاريخ 131توفي سنة، َأُبو اْلَحَسِن اْلُقَرِشيُّ التَّْيِميُّ ، َعِميُّ ْبُن َزْيِد ْبِن َأِبي ُمَمْيَكَة ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن ُجْدَعانَ : ىو: 1

 (.3/707اإلسبلم)
 (.4/11عمل الحديث البن أبي حاتم ): 2
 (.4/144إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 3
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

ٌة في عطاء بن السائب: "الطحاوي حماد بن سممة في ىشام بن : "وقال ابن عبد البر مرة، (1)"ُحجَّ
مشيرين باختبلف ، وأوضح بعض العمماء وجود أخطاء كثيرة لديو في أحاديثو، (3)"ثبت ثقة (2)عروة

كان حماد : "االحتجاج قال أحمد بن حنبل في موضع آخرعباراتيم أنيا لم تنزل حديثو عن درجة 
كان بحرا من : "فقال، وفصل الذىبي القول فيو، (4)"ولم نَر بالرواية عنو بأًسا، بن سممة يخطئ كثيرا

وليس ىو في اإلتقان  -إن شاء اهلل-وىو صدوق حجة ، ولو أوىام في سعة ما روى، بحور العمم
ولم ينحط حديثو عن ، إال حديثا خرجو في الرقاق، البخاري إخراج حديثووتحايد ، (5)كحماد بن زيد

وقال أحمد بن ، (6)"لكونو خبيرا بيما، وحميد، عن ثابت، رتبة الحسن ومسمم روى لو في األصول
وأشار إلى روايتو عن داود بن ، حماد بن سممة إذا روى عن الصغار أخطأ: "حنبل في موضع آخر

، قد قيل في سوء حفظو وجمعو بين جماعة في إسناد واحد بمفظ واحد: "الحاكموقال ، (8)"(7)أبي ىند
ولو في صحيحو أحاديث في الشواىد عن ، ولم يخرج لو مسمم في األصول إال عن ثابت البناني

: واجتيد العمماء في بيان سبب تضعيف بعض النقاد لو قال أحمد بن حنبل مرة، (9)"غير ثابت
ِرَواَيُة : "وقال البييقي، (1)"فكان يحدثيم من حفظو فيذه قصتو (10)سعدعن قيس بن ، ضاع كتابو"

َعْن َقْيٍس َضاَع َوَكاَن ، َعْن َقْيٍس ِعْنَد َأْىِل اْلِعْمِم ِباْلَحِديِث َضِعيَفٌة ِمْن ِجَيِة َأنَّ ِكَتاَب َحمَّادٍ ، َحمَّادٍ 
اٌج اأْلَْحَولُ : "ْبُن َسَمَمَة ذلك بقولووأوضح َحمَّاُد ، (2)"ُيَحدُّْث ِمْن ِحْفِظِو َفَيْغَمطُ  ( 1)اْسَتَعاَر ِمنّْي َحجَّ

                                                           

 (.1/148شكل اآلثار لمطحاوي )شرح م: 1
ىـ. 147توفي سنة ، ىشام ْبن ُعروة ْبن الزبير ْبن الَعوَّام َأُبو المنذر وقيل َأُبو َعْبد اهلل األسدي اْلَمِديِنيّ : ىو: 2

 (.16/56تاريخ بغداد )
 (.16/95التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد البن عبد البر): 3
 (.1/231الحفاظ لمذىبي )تذكرة : ُينظر: 4
اُد بُن َزْيِد بِن بن درىم اإلمام أبو ِإْسَماِعيَل اأَلْزِديُّ : ىو: 5 ، (7/456ىـ. سير أعبلم النببلء ) 171توفي سنة ، َحمَّ

 (.4/608تاريخ االسبلم )
  .(7/107سير أعبلم النببلء): 6
ىـ. التاريخ الكبير 139توفي سنة ، الَبصِريّ ، ناردي: اسم َأِبي ِىند، َأبو ُمَحمد، َداُود ْبن َأبي ِىند: ىو: 7

 (.3/231لمبخاري)
 (.2/783شرح عمل الترمذي البن رجب الحنبمي ): ُينظر: 8
 (.70: من تكمم فيو وىو موثق ت أمرير )ص: ُينظر: 9

 (.7/154لمبخاري)ىـ. التاريخ الكبير 117توفي سنة ، كنيتو أبو عبد اهلل، قيس ْبن سعد اْلَمكّْيُّ الحبشيُّ : ىو: 10
 (.3/127العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 1
 (.2/47السنن الصغير لمبييقي ): 2
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اختبلطو في آخر  وأرجع البعض سبب تضعيفو إلى، (2)"ِكَتاَب َقْيٍس َفَذَىَب ِإَلى َمكََّة، َفَقاَل َضاعَ 
لما  إال أنو، فاتيمو فإنو كان شديدا عمى أىل البدع، إذا رأيت من يغمزه: "عمره فقال أحمد بن حنبل

فاجتيد فيو وأخرج من حديثو ، وأما مسمم، فمذلك لم يحتج بو البخاري، ساء حفظو، طعن في السن
، فأخرج نحو اثني عشر حديثا في الشواىد، وما عن غير ثابت، مما سمع منو قبل تغيره، عن ثابت

َساَء ِحْفُظُو ": وقال البييقي مرة، (3)"فاالحتياط أن ال يحتج بو فيما يخالف الثقات، دون االحتجاج
ولمدفاع عنو استبسل كثير من العمماء فقال ، (4)"ِفي آِخِر ُعْمِرِه. َفبَل ُيْقَبُل ِمْنُو َما ُيَخاِلُفُو ِفيِو اْلُحفَّاظُ 

َحِديث َحمَّاد بن َسمَمة ِفي أول أمره َوآخر أمره َواِحد َوَكاَن َحمَّاد بن َسمَمة رجل : "ابن معين مرة
من تكمم في حماد بن سممة : "وقال ابن المديني، (5)"سعيد وىو يحدث عنوومات يحيى بن ، صدق
لم ينصف من جانب : "وقال ابن حبان، (8)وابن عدي، (7)وبذلك قال أحمد بن حنبل، (6)"فاتيموه
وبعبد الرحمن بن عبد اهلل  (10)وبابن أخي الزىري، في كتابو (9)واحتج بأبي بكر بن عياش، حديثو

فإن كان تركو إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانو مثل الثوري وشعبة ودونيما  (12()11)بن دينار
كانوا يخطئون فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظو فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش 

مثمو بالبصرة في الفضل والدين  موجودا وأنى يبمغ أبو بكر حماد بن سممة ولم يكن من أقران حماد

                                                                                                                                                                          

 (.2/372اْلَبْصِرّي. التاريخ الكبير لمبخاري)، الباىمي، األحول، حجاج ْبن حجاج: ىو: 1
 (.4/159السنن الكبرى لمبييقي ): ُينظر: 2
 (.7/110النببلء)سير أعبلم : ُينظر: 3
 (.2/213معرفة السنن واآلثار لمبييقي): 4
 (.4/312رواية الدوري ) -تاريخ ابن معين : 5
 (.3/38الكامل في ضعفاء الرجال)، (592/(1ميزان االعتدال: ُينظر: 6
اَد ْبَن َسَمَمَة َفاتَِّيْمُو َعَمى : "قال أحمد بن حنبل: 7  ".َفِإنَُّو َكاَن َشِديًدا َعَمى اْلُمْبَتِدَعةِ ، اإِلْسبلمِ َذا َرَأْيَت الرَُّجَل َيْغِمُز َحمَّ

 (.4/344تاريخ اإلسبلم ): ُينظر
 (.3/64الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 8
ىـ. تاريخ 191أبو بكر بن عياش بن سالم الحناط مولى واصل بن حيَّان األسدي. توفي سنة : ىو: 9

 (. وستأتي ترجمتو مفصمة فيما بعد.4/1261)تاريخ االسبلم ، (16/542بغداد)
ُد بُن َعْبِد اهلِل بِن ُمْسِممٍ : ىو: 10 . توفي سنة ، َأُبوَعْبِد اهلِل الزُّْىِريُّ ، ُمَحمَّ  (7/197ىـ. سير أعبلم النببلء )157الَمَدِنيُّ
 (.4/436ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 161ِنيُّ توفي سنة َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن ِديَناٍر اْلُعَمِريُّ اْلَمدَ : وىو: 11
 (.1/594ميزان االعتدال )، يحتج ابن حبان بذلك عمى البخاري: 12
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في أيامو إال  (1)والجمع والكتبة والصبلبة في السنة والقمع ألىل البدعة ولم يكن يثمبووالعمم والنسك 
وأنى يبمغ  (4)لما كان يظير من السنن الصحيحة التي ينكرىا المعتزلة، (3)أو مبتدع جيمي، (2)قدري

 .(5)"أبو بكر بن عياش حماد بن سممة في إتقانو أو في جمعو أم في عممو أم في ضبطو
ُينظر ، اختمط بأخرة، أثبت الناس في الرواية عن شيوخ بعينيم، ثقة: ة في الراويالخالص

، وما كان بعد اختالطو ووجدنا لو متابعة قوية ُقبل منو، في حديثو فما كان قبل اختالطو ُقبل
ذا لم نجد ُرد. وافق النقاد اإلمام الطبري في تعديمو الضمني لمراوي.  وا 

َمْوَلى َواِصِل ْبِن َحيَّاَن ، المقرئ، (1)الَحَناط، الكوفي، األسدي، َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش بن سالم *
الفزاري. اختمفوا في اسمو إلى عشرة  (1)وكانت جدتو موالة لسمرة بن جندب، (2)اأْلَْحَدِب اأْلََسِدي  

                                                           

الصحاح تاج المغة وصحاح العربية إلسماعيل بن حماد إذا َصرََّح بالعيب وتنّقَصُو. ، ثمب َثَمَبُو َثْمباً : يثمب: 1
 (.1/94) الجوىري الفارابي

التعميقات  وىو تقدير الموجودات سابقا أو المنكرون لقدرة اهلل عمى أفعال العباد.، منكرون لمقدرىم ال: القدرية: 2
لعبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن إبراىيم بن فيد بن حمد بن جبرين  عمى متن لمعة االعتقاد

(1/188.) 
وقالوا ، صفوان اشتيروا بإنكار الصفات والرؤيةسموا بذلك نسبة إلى رئيس البدع االعتقادية الجيم بن : الجيمية: 3

وقد تفرق مذىب ، فالسمف يطمقون اسم الجيمي عمى كل من نفى الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، بخمق القرآن
والقدرية وغيرىم. التعميقات عمى متن لمعة االعتقاد البن جبرين ، والجبرية، واألشاعرة، في المعتزلة، الجيمية
 (.187: )ص

فوافقوىم في ، وفقد شاركوا الجيمية في بعض أصوليم، ىم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد: المعتزلة :4
وقالوا بإنكار رؤية اهلل يوم القيامة وقالوا إن ، فزعموا أن ذات اهلل ال تقوم بيا صفة وال فعل، إنكار الصفات

وأخذوا عنيم القول بأن ، قدرة اهلل في أفعال العبادالقرآن مخموق إلى غير ذلك. كما شاركوا القدرية في إنكارىم ل
، وعمل، واعتقاد، وقالوا بقوليم إن اإليمان قول، العباد يخمقون أفعاليم. كما شاركوا الخوارج في مسألة اإليمان

، وأنو إذا ذىب بعضو زال كّمو. وبناًء عمى ذلك شاركوىم في مسألة مرتكب الكبيرة، ال يزيد وال ينقص
ن قالوا بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا فالمعتزلة لكنيم وافقوا الخوارج في قوليم بأن ، وا 

 (.1/50مرتكب الكبيرة في اآلخرة خالد مخمد في النار. العرش لمذىبي )
 (.6/216الثقات البن حبان ): 5
 (.4/268بيع الحنطة. األنساب لمسمعاني )ىذه النسبة إلى ، بفتح الحاء الميممة والنون وفي آخرىا طاء ميممة: 1
بفتح السين الميممة : والسابري، ه111بياع السابري توفي سنة، واصل ْبن حيَّان األسديُّ الكوفيُّ األحدب: ىو: 2

ىذه النسبة إلى نوع من الثياب يقال ليا السابري. األنساب ، وفي آخرىا الراء، بعدىا األلف ثم الباء الموحدة
 (.3/332تاريخ اإلسبلم): وُينظر، (7/4لمسمعاني )
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، وحماد، ومطرف، وخداش، ومسمم، ورؤبة، وشعبة، وسالم، وعبد اهلل، محمد: وىي، أقوال
ُتُوف َي َسَنَة َثاَلٍث ، (5)كوفي، (4()3)والصحيح أن اسمو كنيتو، (2)اسمو كنيتو: وقيل، وحبيب

 .(8)ومسمم في مقدمتو، (7)أخرج لو البخاري في صحيحو، (6)َوِتْسِعيَن َوِماَئةٍ 

من نقمو عندىم عندىم كان قد ساء حفظو أخيرا وغير جائز االحتجاج : "قال اإلمام الطبري
 .(9)"في الدين إال بما ُحِفَظ عنو قبل تغير حفظو

 : مقارنة قول اإلمام الطبري في أبي بكر بن عياش األسدي بأقوال غيره من النقاد
ذىب كثير من العمماء إلى تقييد توثيقو و ، بإطبلق توثيقو (2)وأبو داود، (1)ابن معينانفرد 

، (3)"َصُدوًقا َعاَرًفا ِباْلَحِديِث َواْلِعْمِم ِإالَّ َأنَُّو َكِثيُر اْلَغَمطِ كان ثقًة : "ابن سعدفقال  ببيان سوء حفظو
وكان ، وعبادة، صاحب سنةثقة : "العجمي مرةقال و ، (4)"ربما غمطثقة : "أحمد بن حنبل قالو 

                                                                                                                                                                          

وىو غبلم في  أجازه رسول اهلل، اسمو سمرة ْبن جندب ْبن ىبلل الفزاري، صحابي جميل: سمرة بن جندب: 1
ىذه ، بفتح الفاء والزاى والراء في آخرىا بعد األلف: والَفَزاَري، ىـ59توفي سنة ، أجازه َيْوم أحد: وقيل، البعث

األنساب : ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان َوِىي َقبيَمة َكِبيَرة من قيس عيبلن. ُينظر النسبة إلى فزارة بن
 (.2/302أسد الغابة في معرفة الصحابة ط الفكر)، (10/212لمسمعاني )

 (.5/169السنن الكبرى لمنسائي ): 2
: عياش عن اسمو قال وعندما ُسئل أبو بكر بن، أكثر الناس معرفة باسمو ىو الشخص نفسو: قالت الباحثة: 3

الجرح والتعديل : وأجاب ابنو ابراىيم بالجواب نفسو عندما ُسئل عن اسم أبيو. ُينظر"، مالي اسم غير أبي بكر"
 (.9/349البن أبي حاتم)

 .(33/129تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): 4
 (.16/542تاريخ بغداد ): 5
 (.1/182المعرفة والتاريخ )، (6/386الطبقات الكبرى ): 6
 (2/102.)َوُعَمرَ ، َوَأِبي َبْكرٍ ، َما َجاَء ِفي َقْبِر النَِّبيّْ : َبابُ ، الجنائز: كتاب، صحيح البخاري: 7
 (.1/12مقدمة صحيح مسمم): 8
َوَقْد ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده أبي بكر بن عياش: 9

ذكر منيا قولو السابق في أبي بكر بن  ".ِلِعَملٍ ، َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 
 (3/274.)عياش. تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب 

 (.1/101تاريخ ابن معين رواية الدارمي ): 1
 .(151: الجرح والتعديل )ص سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في: 2
 .(6/386الطبقات الكبرى): 3
 (.2/480العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 4
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، صاحب قرآن ورواية، صدوقثقة : "يعقوب بن شيبة السدوسي قالو ، (1)"يخطئ بعض الخطأ
: ابن حجر قالو ، (4)"يغمطثقة : "مرة قالو ، (3)"فيو شيءثقة : "الذىبي قالو ، (2)"مضطرب وحديثو

وقال عثمان ، (6)وذكره ابن حبان في ثقاتو، (5)"عابد إال أنو لما كبر ساء حفظو وكتابو صحيحثقة "
ال عميك إن تكتب الحديث من : "إلى من أجمس بعدك؟ قال: قمت لسفيان الثوري: "(7)بن زائدة

سألت أبي : "قال ابن أبي حاتمو ، (9)"وابن عيينة، وأبي بكر بن عياش، (8)من زائدة بن قدامة، ثبلثة
: وقال مرة، "ال أبالى بأييما بدأت، ما أقربيما: قال، (10)عن أبي بكر بن عياش وأبى األحوص

ابا بكر وابى بكر بن عياش أييما أحفظ؟ قال ىما في الحفظ سواء غير أن  (11)ابى عن شريك
أبو : ؟ قال(1)أبو بكر بن عياش وعبد اهلل ابن بشر الرقى: قمت ألبي: "وقال في موضع آخر، "كتابا

في  لوقا، (3)"صاحب قرآن وخير ثقة صدوق": قال أحمد بن حنبو ، (2)."بكر اوثق منو واحفظ
: (1)مرةالذىبي وقال  ، (5)"ييمصدوق ": الساجيقال و ، (4)"ربما غمطصدوق ": موضع آخر

                                                           

 (.12/36تيذيب التيذيب ): ُينظر: 1
 .(16/542تاريخ بغداد): ُينظر: 2
 .(207: من تكمم فيو وىو موثق ت أمرير )ص: 3
 .(2/774المغني في الضعفاء ): 4
 (.1/464البن حجر ) فتح الباري شرح صحيح البخاري، (624: التيذيب )صتقريب : 5
 (.7/668الثقات البن حبان ): 6
 (.4/922ىـ. تاريخ اإلسبلم )181ُيَكنَّى أبا محمد. توفي سنة ، عثمان بن زائدة الكوفيُّ المقرئ: ىو: 7
 (.213: التيذيب )صزائدة بن قدامة الثقفي أبو الصمت الكوفي ثقة ثبت. تقريب : ىو: 8
 (.9/349الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 9

 (.261: سبلم بن سميم الحنفي أبو األحوص الكوفي ثقة متقن صاحب حديث. تقريب التيذيب )ص: ىو: 10
شريك بن عبد اهلل النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد اهلل صدوق يخطىء كثيرا تغير : ىو: 11

، (5/10منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادال فاضبل عابدا شديدا عمى أىل البدع. الكامل في ضعفاء الرجال)
 (.266: تقريب التيذيب )ص

عبد اهلل بن بشر بكسر الموحدة ثم معجمة الرقي القاضي أصمو من الكوفة اختمف فيو قول ابن معين وابن : ىو: 1
بو وحكى البزار أنو ضعيف في الزىري خاصة. تيذيب الكمال في  حبان وقال أبو زرعة والنسائي ال بأس

 (.297: تقريب التيذيب )ص، (14/336أسماء الرجال)
 (.9/350الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 2
 .(9/349المصدر نفسو ): ُينظر: 3
 (.2/412الكاشف ): ُينظر: 4
 (.12/37تيذيب التيذيب ): ُينظر: 5
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

ىو في رواياتو عن كل من : "قال ابن عديو ، (2)"صالح الحديث: "في موضع آخروقال ، "صدوق"
روى عندي ال بأس بو وذاك وذاك أني لم أجد لو حديثا منكرا إذا روى عنو ثقة إال أن يروي عنو 

سوء حفظو كثير من العمماء فتعددت عباراتيم في بيانو قال يحيى بن معين  وشغل، (3)"ضعيف
أبو بكر : "وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر، (4)"رجل صدوق ولكنو ليس بمستقيم الحديث: "مرة

، (5)فأما حديثو عن أولئك الكبار وما أقربو عن أبي حصين، يضطرب في حديث ىؤالء الصغار
 (8)وزىير (7)ليس ىو مثل زائدة: ثم قال، عن أبي إسحاق أو نحو ذاوأنو ليضطرب ، (6)وعاصم

وقال يعقوب ، (1)"وكتبو ليس فييا خطأ، كثير الغمط جدا: "وقال في موضع آخر، (9)"وسفيان الثوري
: وقال الترمذي، (3)"كان في حفظو شيء: "وقال أبو زرعة، (2)"في حديثو اضطراب: "بن شيبة مرة

ويخطئ ، عن حميد وىشام غير حديث منكر، يروي عن البصريين: "وقال العقيمي، (4)"كثير الغمط"
فيأتي أبو بكر فيو بغرائب : أما الحديث: "وقال الذىبي في موضع، (5)"عن الكوفيين خطأ كثيرا

وقال ، (1)"لكنو في الحديث يغمط وييم، صدوق ثبت في القراءة: "وقال في موضع آخر، (6)"ومناكير
                                                                                                                                                                          

 (.454: ديوان الضعفاء )ص: 1
 (.4/499ميزان االعتدال ): 2
 (.5/46الكامل في ضعفاء الرجال ): 3
 .(1/69رواية ابن محرز) -تاريخ ابن معين : 4
عثمان بن عاصم ابن حصين األسدي الكوفي أبو حصين ثقة ثبت سني وربما دلس. تيذيب الكمال في : ىو: 5

 (384: تقريب التيذيب )ص، (19/401أسماء الرجال)
عاصم بن بيدلة وىو ابن أبي النجود األسدي موالىم الكوفي أبو بكر المقرىء صدوق لو أوىام حجة في : ىو: 6

: تقريب التيذيب )ص، (13/473القراءة وحديثو في الصحيحين مقرون. تيذيب الكمال في أسماء الرجال)
285.) 

 (.213: التيذيب )ص زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصمت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة. تقريب: ىو: 7
زىير بن معاوية ابن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي ثقة ثبت إال أن سماعو عن أبي إسحاق بأخرة. : ىو: 8

 (.218: تقريب التيذيب )ص
 (.2/172المعرفة والتاريخ ): ُينظر: 9
 .(7/442سير أعبلم النببلء): ُينظر: 1
 .(16/542تاريخ بغداد ): ُينظر: 2
 (.6/264الحديث البن أبي حاتم) عمل: ُينظر: 3
 (.4/697سنن الترمذي): 4
 (.2/189الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 5
 .(7/447سير أعبلم النببلء): 6
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

، لم يكن بالحافظ": حتى قال البزار، (3)"لم يكن في شيوخنا أكثر غمًطا ِمن َأِبي َبْكر: "(2)أبو ُنَعْيم
وأشار ، "لم يكن بالحافظ: "(5)البييقيقال و ، (4)"ولكن قد حدث عنو أىل العمم واحتمموا حديثو

: فيو وقال ابن حبان مفصبًل لمقول، (6)"اختمط بآخره: "قال البخاري، العمماء إلى اختبلطو بآخرة
كان يحيى القطان وعمي بن المديني يسيئان الرأي فيو؛ وذلك أنو لما و ، كان من الحفاظ المتقنين"

فمو كثر ، والخطأ والوىم شيئان ال ينفك عنيما البشر، كبر سنو ساء حفظو فكان ييم إذا روى
الخطأ  أو، فأما عند الوىم ييم، خطؤه حتى كان الغالب عمى صوابو ال يستحق مجانبة رواياتو

كان من الحفاظ : "وقال الحاكم، (7)"ال يستحق ترك حديثو بعد تقدم عدالتو وصحة سماعو، يخطئ
وانفرد الذىبي بنفي االختبلط عنو ، (8)"ثم اختمط حتى ساء حفظو فروى ما خولف فيو، المتقنين

حنبل في وذىب بعض العمماء إلى تضعيفو قال أحمد بن ، (9)"ساء ِحفظو قميبل ولم يختمط: "فقال
ذا ُذكر عنده، كان يحيى بن سعيد ال يعبأ بأبي بكر: "موضع آخر وقال يحيى ، (1)"كمح وجيو، وا 

وقال عثمان بن ، (2)"لو كان أبو بكر بن عياش بين يدي ما سألتو عن شيء: "بن سعيد القطان
سمعت محمد بن : "مرةوقال ، (4)"ليَس ِبَذاَك ِفي الَحِديث وىو من أىل الصْدق َواأْلََماَنة: "(3)سعيد

قمت كيف حالو في األعمش قال ىو ، عبد اهلل بن نمير يضعف أبا بكر بن عياش في الحديث
، (2)وضعفو ابن حزم، (1)"َلْيَس ُىَو ِباْلَقِويّ : "وقال ابن معين مرة، (5)"ضعيف في األعمش وغيره

                                                                                                                                                                          

 .(4/499ميزان االعتدال ): 1
 (.10/142ىـ. سير أعبلم النببلء)211توفي سنة ، الَفْضُل بُن ُدَكْيٍن التَّْيِميُّ الطَّمحيُّ : ىو: 2
 (.4/1261اإلسبلم ) تاريخ: ُينظر: 3
 (.1/66مسند البزار): 4
 (.4/19السنن الكبرى لمبييقي ): 5
 (.1/409نصب الراية في تخريج أحاديث اليداية لمزيمعي): ُينظر: 6
 (.7/669الثقات البن حبان): ُينظر: 7
 (.3/305شرح أبي داود لمعيني ): ُينظر: 8
 (.4/1262تاريخ اإلسبلم ): 9
 (.8/497النببلء)سير أعبلم : ُينظر: 1
 (.5/40الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 2
ىـ. تاريخ دمشق البن عساكر 282توفي سنة ، عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي السجستاني: ىو: 3

(38/361.) 
 .(101: رواية الدارمي )ص -تاريخ ابن معين : ُينظر: 4
 (.5/41الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 5
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

مجانبة ما عمم أنو أخطأ الصواب في أمره : "وتوصل فيو ابن حبان إلى خبلصة مفيدة فقال مرة
ومن ، واالحتجاج بما يرويو سواء وافق الثقات أو خالفيم؛ ألنو داخل في جممة أىل العدالة، فيو

وىكذا حكم ، صحت عدالتو لم يستحق القدح وال الجرح إال بعد زوال العدالة عنو بأحد أسباب الجرح
 .(3)"كل محدث ثقة صحت عدالتو وتبين خطاؤه

 

وما ، ُينظر في حديثو فما كان قبل اختالطو ُقبل، اختمط بأخرة، ثقة: ويالخالصة في الرا
ن لم يوجد لو ُرد. وافق النقاد اإلمام الطبري ، كان بعد اختالطو فإن ُوجد لو متابعة قوية ُقبل وا 

 في تعديمو الضمني لمراوي.
واخُتمف في كنيتو ، الثََّقفيُّ ، ابن يزيد: ويقال، ابن َزيد: ويقال، َعطاء ْبن السائب بن مالك *

توفي سنة ست  ، (4)الُكوفيُّ ، وأبو محمد، وأبو يزيد، وأبو زيد، أبو السائب: إلى أربعة أقوال وىي
، (6)"والباقون سوى مسمم، البخاري حديثا واحدا متابعة: روى لو": وقال المزي، (5)وثالثين ومائة
 .(2)والصواب قول المزي، (1)"روى لو مسمم في الشواىد أحاديث: "وقال الذىبي

عندىم كان قد تغير حفظو أخيرا فاضطرب عميو حديثو فغير جائز االحتجاج : "قال اإلمام الطبري 
 .(3)"عندىم بحديثو

 : مقارنة قول اإلمام الطبري في عطاء بن السائب بأقوال غيره من النقاد

                                                                                                                                                                          

 (39: من كبلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية طيمان )ص :1
 (.6/476المحمى باآلثار البن حزم ): 2
 (.7/670الثقات البن حبان ): 3
 (.6/263سير أعبلم النببلء). (6/465التاريخ الكبير لمبخاري): 4
 .(6/328الطبقات الكبرى ): 5
 (.20/94تيذيب الكمال في أسماء الرجال): 6
 (.134: من تكمم فيو وىو موثق لمذىبي)ص: 1
فوجدت صحة قول ، رجعت إلى صحيح مسمم لمعرفة ىل أخرج أم لم يخرج لعطاء بن السائب: قالت الباحثة: 2

ولكنو راٍو مختمف ، ولعل الذىبي قد ظن أن عطاء بن يزيد الذي أخرج لو مسمم ىو عطاء بن السائب، المزي
أبو يزيد المدني. ولعل تشابو االسم والكنى أدى : وقيل، أبو محمد، الجندعيواسمو عطاء بن يزيد الميثي ثم 

 إلى اختبلط أمر الراويين عمى الذىبي. واهلل أعمم. 
َوَقْد ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده عطاء بن السائب: 3

ذكر منيا قولو السابق في عطاء بن السائب. "ِلِعَملٍ ، ى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ َيِجُب َأْن َيُكوَن َعمَ 
 .277: ص، مسند عمي بن أبي طالب، تيذيب اآلثار
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وأبو اسحاق ، (2()1)السختياني وثقو أيوبفذىب فريق من العمماء إلى إطبلق توثيقو دون تقييد 
وذىب فريق آخر إلى  ، (7)أحمد بن حنبلو ، (6)وابن عبد الرحيم التبان، (5)وابن معين، (4()3)السبيعي

وقد كان تغير ، قد روى عنو المتقدمونثقة : "دابن سعقال تقييد توثيقو فيما كان قبل اختبلطو ف
ما روى ، حديثو حجةثقة ": بن سفيان الفسوييعقوب قال و ، (8)"حفظو بآخره واختمط في آخر عمره
وكان عطاء تغير بأخرة فرواية ، وسماع ىؤالء سماع قديم، (9)عنو سفيان وشعبة وحماد بن سممة

ومن ، (4)روى عن ابن أبي أوفى ثقة": وقال العجمي، (3)"وطبقتيم ضعيفة، (2)وابن فضيل، (1)جرير
إال ، سمع منو بآخرة فيو مضطرب الحديث فأما من، سمع من عطاء قديًما فيو صحيح الحديث

: النسائيقال و ، (5)"صالح الكتاب، ألنو كان كبر، أن عطاء كان بآخرة يتمقن إذا لقنوه في الحديث

                                                           

الكبير ىـ. التاريخ 131توفي سنة ، اْلَبْصِريّ ، السَّخِتيانيّ ، َأبو بكر، وىو اْبن َكيسان، َأيوب ْبن َأبي َتِميمة: ىو: 1
 (.1/409لمبخاري )

 (.6/333الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 2
وستأتي ترجمتو مفصمة فيما بعد. ، ىـ158توفي سنة ، َعْمُرو ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن َعِميّْ ْبِن َأْحَمَد السبعي: ىو: 3

 (.6/313الطبقات الكبرى )
 .(7/74الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 4
 .(93: رواية الدارمي )ص -تاريخ ابن معين : 5
 .(9/246إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 6
  .(42: العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي)ص: 7
 .(6/328الطبقات الكبرى): 8
: حماد بن سممة ابن دينار البصري أبو سممة ثقو عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظو بأخرة. ُينظر: ىو: 9

 (.178: تقريب التيذيب )ص، (7/253تيذيب الكمال في أسماء الرجال)
جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي ثقة صحيح الكتاب قيل كان في آخر عمره ييم من حفظو. : ىو: 1

 (.139: تقريب التيذيب )ص: ُينظر
: عارف رمي بالتشيع. ُينظر محمد بن فضيل بن غزوان الضبي موالىم أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق: ىو: 2

 (.502: تقريب التيذيب )ص، (26/293تيذيب الكمال في أسماء الرجال)
 (.3/84المعرفة والتاريخ ): 3
َأُبو ُمَحمَّد. شيد : َأُبو ِإْبَراِىيم. وقيل: عمقمة ْبن َخاِلد ْبن الحارث اْبن أسمم األسممي. يكنى أبا معاوية. وقيل: ىو: 4

أسد الغابة  : . ُينظروىو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب النَِّبيّ ، وما بعدىا من المشاىدوخيبر ، الحديبية
 (.3/78في معرفة الصحابة البن األثير ط الفكر )

 .(332: الثقات لمعجمي ط الباز )ص: ُينظر: 5
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

قال و ، (1)"ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنو جيدة، في حديثو القديم إال أنو تغير ثقة"
عنو المتقدمون فيو صحيح مثل سفيان وشعبة فما رواه  اختمط في آخر عمرهثقة ": الطبراني
ما : "وقال يحيى بن سعيد القطان، (5)"ولكنو اختمطثقة ": الييثميقال و ، (4)"(3)وزائدة (2)وزىير

: وقال البخاري، (6)"ِفي حديثو القديم، َسِمعُت أحدا من الناس َيُقوُل ِفي َعطاء ْبن السائب شيئا
كان شيًخا : وقال مرة، جائز الحديث: "القول فيو العجمي فقالوفصل ، (7)"أحاديثو القديمة صحيحة"

سفيان ": منيم"ومن سمع من عطاء قديًما فيو صحيح الحديث، روى عن ابن أبي أوفى، قديًما ثقة
، وخالد بن عبد اهلل الواسطي، ىشيم": منيم"فأما من سمع منو بآخرة فيو مضطرب الحديث، الثوري

وقال ، (8)"صالح الكتاب، ألنو كان كبر، إذا لقنوه في الحديث إال أن عطاء كان بآخرة يتمقن
قال و ، (2)"تغيرصدوق ": الذىبيقال و ، (1)"ثقة لم يتكمم الناس في حديثو القديمصدوق ": الساجي

كان عطاء بن السائب محمو : "فقال، وأما أبو حاتم فقد بين حالو، (3)"اختمط صدوق: "ابن حجر
صالح مستقيم الحديث ثم بأخرة تغير حفظو في حديثو تخاليط كثيرة الصدق قديما قبل ان يختمط 

وحديث البصريين الذين يحدثون عنو تخاليط كثيرة ألنو قدم ، وقديم السماع من عطاء سفيان وشعبة
وما روى عنو ابن فضيل ففيو غمط واضطراب رفع اشياء كان يرويو عن ، عمييم في آخر عمره

وقد ، صالح من سمع منو: "وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر، (4)"التابعين فرفعو إلى الصحابة
كان اختمط فمن سمع منو : "وقال ابن معين مرة، (5)"تغير فإنو ليس بذاك إنو ليرفع إلى ابن عباس

                                                           

 (.6/265سير أعبلم النببلء)، (20/92تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): ُينظر: 1
زىير بن معاوية ابن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي ثقة ثبت إال أن سماعو عن أبي إسحاق بأخرة. : ىو: 2

 (.218: تقريب التيذيب )ص
 (.213: تقريب التيذيب )ص: زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصمت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة. ُينظر: ىو: 3
 .(7/207تيذيب التيذيب ): ُينظر: 4
 .(1/415ومنبع الفوائد) مجمع الزوائد: 5
 .(6/465التاريخ الكبير لمبخاري): ُينظر: 6
 .(7/73الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 7
 (.1/332الثقات لمعجمي): 8
 .(7/206تيذيب التيذيب ): ُينظر: 1
 .(134: من تكمم فيو وىو موثق)ص: 2
 .(391: تقريب التيذيب )ص: 3
 .(6/334)الجرح والتعديل البن أبي حاتم : 4
 .(1/414العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 5
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كان من كبار : "مرة وقال الذىبي، (1)"قبل االختبلط فجيد ومن سمع منو بعد االختبلط فميس بشيء
وتعددت أقوال العمماء في بيان من سمع من ، (2)"قميبل في أواخر عمرهالعمماء لكنو ساء حفظو 

 (3)تغير حفظو بعد، وحماد بن زيد: "قال يحيى بن سعيد القطان، تبلميذه منو قبل وبعد االختبلط
ما حدث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح اال : "وقال مرة، (4)"سمع منو قبل أن يتغير

: وقال ابن معين، (7)"(6)من زاذان: "وزاد في أخرى، (5)"سمعتيما بأخرةحديثين كان شعبة يقول 
اختمط فمن سمع منو قديما فيو صحيح وما سمع منو جرير وذووه ليس من صحيح حديث "

اج َوَحمَّاد بن َسمَمة َعن َعطاء بن السَّاِئب : "وقال مرة، (8)"عطاء َحِديث ُسْفَيان َوشْعَبة بن اْلحجَّ
وقال ، (1)"ِديث جرير بن عبد الحميد َوَأْشَباه جرير َلْيَس ِبَذاَك لتغير َعطاء ِفي آخر عمرهُمْسَتِقيم َوحَ 

، (2)"وحماد بن سممة سمع من عطاء بن السائب قديًما قبل االختبلط، اختمط: "في موضع آخر
، من سمع منو قديما كان صحيحا ومن سمع منو حديثا لم يكن بشئ: "وقال أحمد بن حنبل مرة

 (3)سعيد بن جبير سمع منو قديما شعبة وسفيان وسمع منو حديثا جرير واسماعيل فكان يرفع عن
اْخَتَمَط َوَأْثَبُت النَّاِس ِفيِو ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َوُشْعَبُة ْبُن : "وقال النسائي، (4)"اشياء لم يكن يرفعيا

اجِ  َوُىْم ، ْنُو َقْبَل َتَغيُِّرِه ُيْؤَخُذ ِمْن َأْرَبَعٍة اَل ِممَّْن ِسَواُىمْ َحِديُثُو الَِّذي َكاَن مِ : "وقال الطحاوي، (5)"اْلَحجَّ

                                                           

 .(3/29المصدر نفسو): ُينظر: 1
 .(6/263سير أعبلم النببلء): 2
تقريب التيذيب : حماد بن زيد بن درىم األزدي الجيضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيو. ُينظر: ىو: 3

 (.178: )ص
 .(6/265سير أعبلم النببلء)، (7/72الرجال ) الكامل في ضعفاء: ُينظر: 4
 (.3/398الضعفاء الكبير لمعقيمي ): ُينظر: 5
 (.9/263أبو عمر الكندي البزاز ويكنى أبا عبد اهلل أيضا صدوق يرسل وفيو شيعية. تيذيب الكمال): ىو: 6
 .(6/333الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 7
 .(6/334المصدر نفسو ): ُينظر: 8
 .(3/309رواية الدوري ) -تاريخ ابن معين : 1
 .(478: سؤاالت ابن الجنيد )ص: 2
سعيد بن جبير األسدي موالىم الكوفي ثقة ثبت فقيو من الثالثة وروايتو عن عائشة وأبي موسى ونحوىما : ىو: 3

 (.234: تقريب التيذيب )ص، (15/26مرسمة. تيذيب الكمال في أسماء الرجال)
 .(6/333الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 4
 .(2/387السنن الكبرى لمنسائي ): 5
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اختمط في آخر عمره فمن : "وقال ابن عدي، (1)"َوَحمَّاُد ْبُن َزْيدٍ ، َوالثَّْوِريُّ َوَحمَّاُد ْبُن َسَمَمةَ ، ُشْعَبةُ 
عد االختبلط فأحاديثو فييا ومن سمع منو ب، وشعبة فحديثو مستقيم، سمع منو قديما مثل الثوري

ولم يخرجوا عن عطاء وال يحتج من حديثو إال بما رواه ، اختمط: "وقال الدارقطني، (2)"بعض النكرة
: (5)وابن الصبلح، (4)وقال الخطيب البغدادي، (3)"ونظراؤىم، ووىيب، والثوري، شعبة: األكابر

أِلَنَّ ، ِمْثُل ُسْفَياَن الثَّْوِريّْ َوُشْعَبةَ ، اْلِعْمِم ِبِرَواَيِة اأْلََكاِبِر َعْنوُ َفاْحَتجَّ َأْىُل ، اْخَتَمَط ِفي آِخِر ُعْمِرهِ "
ةِ  حَّ وقال عبد الحق ، (6)"َوَتَرُكوا ااِلْحِتَجاَج ِبِرَواَيِة َمْن َسِمَع ِمْنُو آِخًرا، َسَماَعُيْم ِمْنُو َكاَن ِفي الصّْ

اج وُسفْ : "(7)االشبيمي َيان الثَّْورّي َوَحمَّاد بن زيد َوَحمَّاد بن َسمَمة رووا َعن َعطاء بن ُشْعَبة بن اْلحجَّ
: وزاد مرة، (9)"َسِمَع ِمْنُو َحمَّاُد ْبُن َسَمَمَة َقْبَل ااِلْخِتبَلطِ : "وقال ابن حجر، (8)"السَّاِئب قبل اْخِتبَلطو

عنو في جممة ما يدخل في  (2)رواية وىيب وحماد وأبي عوانة: "وقال في أخرى، (1)"فروايتو َقِويَّة"
يحصل لنا من مجموع كبلميم : "وأجمل القول في ىذه المسألة في موضع آخر قائبلً ، (3)"االختبلط

أن سفيان الثوري وشعبة وزىيرا وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنو صحيح ومن عداىم يتوقف فيو اال 
مع أيوب ومرة بعد ذلك لما دخل حماد بن سممة فاختمف قوليم والظاىر أنو سمع منو مرتين مرة 

وأشار النقاد إلى إرسالو عن بعض شيوخو ، (4)"إلييم البصرة وسمع منو مع جرير وذويو واهلل أعمم

                                                           

 .(6/293شرح مشكل اآلثار لمطحاوي ): 1
 .(7/78الكامل في ضعفاء الرجال ): 2
 .(11/143عمل الدارقطني): 3
 .(137: الكفاية في عمم الرواية لمخطيب البغدادي )ص: 4
 .(392: مقدمة ابن الصبلح )ص: 5
 .(392: المصدر نفسو )ص: 6
وُيعرف ، اإلشبيميّ ، َأُبو ُمَحمَّد الحافظ اأْلَْزِديّ ، َعْبد الحق ْبن َعْبد الرَّْحَمن ْبن َعْبد المَّو ْبن ُحَسْين ْبن َسِعيد: ىو: 7

 (.12/729ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 581: أيًضا بابن الخراط. توفى
 .(2/223األحكام الكبرى لعبد الحق االشبيمي): 8
 .(1/382التمخيص الحبير ط العممية ): 9
 .(2/571تعجيل المنفعة البن حجر العسقبلني ): 1
وضاح بن عبد اهلل اليشكري بالمعجمة الواسطي البزاز أبو عوانة مشيور بكنيتو ثقة ثبت. تيذيب الكمال : ىو: 2

 (.580: تقريب التيذيب )ص، (34/154في أسماء الرجال)
 .(7/207تيذيب التيذيب ): 3
 .(7/207المصدر نفسو ): 4
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

، (1)"سئل َعن َعطاء بن السَّاِئب لقى أنس بن َمالك َفِإنَُّو يْروى َعنُو َفَقاَل ُمْرسل"قال ابن معين عندما
قد قيل إنو سمع : "وقال ابن حبان، (3)"(2)ين انس يزيد الرقاشىربما ادخل بينو وب: "وقال أبو حاتم

وكان قد اختمط بآخره ولم يفحش خطؤه حتى يستحق أن يعدل بو ، من أنس ولم يصح ذلك عندي
وابن ، (5)وممن ذكر اختبلطو ابن معين، (4)"تقدم صحة ثباتو في الروايات عن مسمك العدول بعد

والييثمي ، (11)وابن الجوزي، (10)والحاكم، (9)والدارقطني مرة، (8)والعقيمي، (7)والترمذي، (6)المديني
وابن ، (4)وابن العجمي، (3)وذكره العبلئي، (2)والبوصيري، (1)وابن الممقن، (13)وابن حجر، (12)مرة

ثبلثين حديثا  (6)لما قدم عطاء البصرة قال كتبت عن عبيدة: "وقال وىيب، في المختمطين (5)الكيال
ال ُيعرف لو سماعا من : "وقال أحمد بن حنبل، (7)"فيذا اختبلط شديد، ولم يسمع من عبيدة شيئا

                                                           

 (.3/572رواية الدوري ) -تاريخ ابن معين : 1
يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص بتشديد الميممة زاىد ضعيف. تيذيب الكمال في أسماء : ىو: 2

 (.599: تقريب التيذيب )ص، (32/64الرجال)
 .(6/333الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 3
 .(7/251البن حبان ) الثقات: 4
 .(3/328رواية الدوري ) -تاريخ ابن معين : 5
 .(2/197رواية ابن محرز ) -تاريخ ابن معين : 6
 .(5/122سنن الترمذي ): 7
 .(3/398الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 8
 .(5/188عمل الدارقطني): 9

 .(7/206تيذيب التيذيب ): ُينظر: 10
 .(2/181الواىية البن الجوزي)العمل المتناىية في األحاديث : 11
 .(2/384مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ): 12
 (.3/84فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر ): 13
 (.5/253البدر المنير البن الممقن ): 1
 (.6/444اتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة لمبوصيري ): 2
 (.1/82المختمطين لمعبلئي ): 3
 (.1/241البن العجمي ) بمن رمي من الرواة باالختبلط االغتباط: 4
 (.1/319الكواكب النيرات البن الكيال ): 5
عبيدة بن عمرو السمماني المرادي أبو عمرو الكوفي تابعي كبير مخضرم فقيو ثبت. تيذيب الكمال في : وىو: 6

 (.379: تقريب التيذيب )ص، (19/266أسماء الرجال)
 .(6/334والتعديل البن أبي حاتم )الجرح : ُينظر: 7
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وأشار كثير من النقاد إلى أن قدومو في المرة الثانية إلى البصرة كان في وقت ، (1)"عبيدة وال لقاء
م قدم عمينا قدمة فسمعتو كنت سمعت من عطاء بن السائب قديما، ث: "اختبلطو قال سفيان الثوري

ُقْمُت : "وقال أبو داود السجستاني، (2)"يحدث ببعض ما كنت سمعتو، فخمط فيو، فاتقيتو واعتزلتو
، َفَسَماُعُو ُمْضَطِربٌ ، َمْن َسِمَع ِمْنُو ِباْلَبْصَرةِ : َكْيَف َحِديُثُو؟ َقالَ : َأْعِني، أِلَْحَمَد َعَطاُء ْبُن السَّاِئبِ 

وجمس؛ فسماع ، دخل عطاء بن السائب البصرة: "وقال الدارقطني مرة، (3)"َنَعمْ : ُوَىْيٌب؟ َقالَ : ُقْمتُ 
وضعفو بعض ، (4)"والرحمة الثانية فيو اختبلط، أيوب وحماد بن سممة في الرحمة األولى صحيح

لو من رجا، ما حدثك عطاء بن السائب: قال لي شعبة: "ابن عمية العمماء لجمعو بين الشيوخ قال
وقال ، (7)"بعينو فاكتبو، وما حدثك عن رجل، فبل تكتبو، (6)وأبي البختري، (5)وميسرة، عن زاذان

ذا جمع فقال زاذان وميسرة وأبو ، إذا حدثك عن رجل واحد فيو ثقة: سألت عنو شعبة فقال: "مرة وا 
كان : قال، كان عطاء بن السائب إذا سئل عن الشيء: "وقال في موضع آخر، (8)"البختري فاتقو

وكنت أخاف ، أبو البختري وزاذان وميسرة: من؟ فيسكت ساعة ثم يقول: فيقال لو، أصحابنا يقولون
كان تغير : "(2)وقال أبو اسحاق الحربي، (1)"فمم أحمل منيا شيئا، أن يكون يجيء بيذا عمى التوىم

ذا قرن بين رجمين فاتقوه، فإذا حدث عن واحد فاقبموه، في آخر عمره وقال ابن رجب ، (3)"وا 
وقيل إنو كان يأتي بذلك عمى وجو ، وىو ال يشعر، كان يجمع بين المشايخ الختبلطو: "(4)الحنبمي

                                                           

 (.383: مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 1
 .(6/265سير أعبلم النببلء): ُينظر: 2
 .(383: المصدر السابق )ص: 3
 .(366: سؤاالت السممي لمدارقطني )ص: 4
تقريب التيذيب ، (33/206الرجال) ميسرة بن يعقوب أبو جميمة الكوفي مقبول. تيذيب الكمال في أسماء: وىو: 5

 (.555: )ص
وقد ينسب إلى جده الكوفي ثقة ثبت فيو ، أبو البختري، سعيد بن فيروز ابن أبي عمران الطائي موالىم: وىو: 6

 (.240: تقريب التيذيب )ص، (11/32تشيع قميل كثير اإلرسال. تيذيب الكمال في أسماء الرجال)
 .(3/398لمعقيمي )الضعفاء الكبير : ُينظر: 7
 .(6/329الطبقات الكبرى): ُينظر: 8
 .(3/400المصدر السابق ): ُينظر: 1
 (.6/703ىـ. تاريخ اإلسبلم) 281توفي سنة، أبو ِإْسَحاق الحربي، ِإْبَراِىيم بن ِإْسَحاق بن ِإْبَراِىيم: ىو: 2
 .(9/247إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 3
حسن بن رجب البغدادي ثم الدمشقي المعروف بابن رجب الحنبمي. توفي سنة عبد الرحمن بن أحمد بن : ىو: 4

 (.2/72الفاسي)  محمد بن أحمد بن عميىـ. ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ل795
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ليث بن أبي سميم ضعيف مثل : "وذىب بعض العمماء إلى تضعيفو قال ابن معين، (1)"التوىم
وسئل ، (2)"عطاء بن السائب وجميع من روى عن عطاء روى عنو في االختبلط إال شعبة وسفيان

ضعيف الحديث فقيل أيما أحب إليك ىو أو عطاء بن السائب : "مرة عن يزيد بن أبي زياد فقال
، ُكلُّ َحِديِثِو َضِعيٌف ِإال َما َكاَن ِمْن َحِديِث ُشْعَبةَ : "في موضع آخر وقال، (3)"فقال ما أقربيما

والميث ، و أضعف عندي من الميثى: "وقال ابن عمية مرة، (4)"َوَحمَّاِد ْبِن َسَمَمةَ ، َوُسْفَيانَ 
والحاكم ، (7)وقال الدارقطني، (6)"ال يحتج بحديثو: "حتى قال ابن معين في موضع آخر، (5)"ضعيف

 .(9)"أشعري: "وتفرد أبو اسحاق السبيعي برميو لو بالتشيع فقال مرة، "تركوه: "(8)مرة
فما كان ، قال ابن حبانولم يفحش خطؤه كما ، تغير حفظو بأخرة، ثقة: الخالصة في الراوي

وما كان بعد االختالط حيث زاذان وميسرة ففيو ، قبل االختالط حيث شعبة وسفيان فحديثو صحيح
 وافق النقاد الطبري في تعديمو الضمني لمراوي.، واهلل أعمم، نظر

 : .  عندىم مجيول11
 : (2)كوفي، (1)َسِعيُد ْبُن ِذي ُحدَّانَ  *

 .(1)"مجيولعندىم : "قال اإلمام الطبري
                                                           

 .(2/817شرح عمل الترمذي البن رجب الحنبمي): 1
 .(7/73الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 2
 .(7/73)المصدر نفسو : ُينظر: 3
 .(3/699تاريخ اإلسبلم ): ُينظر: 4
 .(6/329الطبقات الكبرى): ُينظر: 5
 .(7/73الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 6
 .(262: سؤاالت الحاكم لمدارقطني )ص: 7
 لعمو أراد بالترك ما: "وأجاب عميو بقولو، لمحاكم -في تيذيب التيذيب -نسب ابن حجر ىذا القول: قالت الباحثة: 8

: ىو قول الدارقطني ال قول الحاكم. ُينظر -في الحقيقة –ولكن ىذا القول "، يتعمق بحديثو في االختبلط
 (.7/206تيذيب التيذيب )، (1/262سؤاالت الحاكم لمدارقطني )

 .(9/248إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 9
ولكن البخاري ، سعيد بن ذي َلعوةقال بعض من ذكر ترجمة سعيد بن ذي حدان أنو ىو نفسو : قالت الباحثة: 1

 ".وىو وىمٌ ، َسِعيد ْبن ذي ُحّدان: وقال بعُضيم: "بقولو في ترجمتو لسعيد بن ذي َلعوة، نفى صحة ىذا القول
المجروحين البن حبان ، (1/49الضعفاء الصغير لمبخاري): وُينظر، (3/471التاريخ الكبير لمبخاري)

(1/316.) 
 (.10/424الرجال)تيذيب الكمال في أسماء : 2
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 : مقارنة قول اإلمام الطبري في سعيد بن ذي حدان بأقوال غيره من النقاد
وذكره ابن ، (3)"ربما أخطأ: "وقال، وذكره ابن حبان في الثقات، (2)"صالح: "قال أبو زرعة

رجل مجيول ال أعمم أحدا روى عنو : "المديني وقال ابن، (4)والبمخي في جممة الضعفاء، الجارود
 . (7)"مجيول: "وقال ابن حجر، (6)"(5)إسحاق إال أبو

وقول ، خالف النقاد اإلمام الطبري في تعديمو الضمني لمراوي، مجيول: الخالصة في الراوي
فمعروف عن ابن ، وذكر ابن حبان لو في الثقات، لعمو قصد بو صالح الدين، أبو زرعة صالح

 حبان تساىمو في توثيق المجاىيل.
 .(2)ُيَعدُّ ِفي الُكوفيين، (1)تابعي، اْلَيْمَداِنيُّ ، َىاِنُئ ْبُن َىاِنئٍ  *

 .(3)"عندىم مجيول: "قال اإلمام الطبري
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في ىانئ بن ىانئ اليمداني بأقوال غيره من النقاد

وذكره ، (4)فوثقو العجميتباينت أقوال العمماء فيو رغم قمتيا بين التوثيق والتجييل والتضعيف 
َكاَن َيَتَشيَُّع ، َوَكاَن ُمْنَكَر : "وقال ابن سعد، (1)"ليس بو بأس: "وقال النسائي، (5)ابن حبان في ثقاتو

                                                                                                                                                                          

َوَقْد ، َىَذا اْلَخَبُر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده سعيد بن ذي حدان: 1
ذكر منيا قولو السابق في سعيد بن ذي حدان. "ِلِعَملٍ ، َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 

 (.3/118تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب)
 (.2/620الضعفاء ألبي زرعة الرازي): 2
 (.4/282الثقات البن حبان): 3
 (.5/287إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 4
وستأتي ترجمتو مفصمة فيما بعد. تيذيب الكمال في أسماء الرجال ، يقصد أبو اسحاق اليمداني السبيعي: 5

(10/424.) 
 (.4/26تيذيب التيذيب ): رُينظ: 6
 (.235: المصدر نفسو)ص: 7
 (.1/455الثقات لمعجمي ): وُينظر، (8/229التاريخ الكبير لمبخاري ): 1
 (. 30/145تيذيب الكمال في أسماء الرجال): وُينظر، (8/229التاريخ الكبير لمبخاري ): 2
َوَقْد َيِجُب ، َىَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "ىانئقال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده ىانئ بن : 3

ذكر منيا قولو السابق في ىانئ بن ىانئ. تيذيب "ِلِعَملٍ ، َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسِقيًما َغْيَر َصِحيحٍ 
 (.3/156اآلثار مسند عمي بن أبي طالب)

 (.455: الثقات لمعجمي)ص: 4
 (.5/509حبان ) الثقات البن: 5
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وقال ، (3)"وأىل العمم بالحديث ال ينسبون حديثو لجيالة حالو، ال ُيعرف: "وقال الشافعي، (2)"اْلَحِديثِ 
: وقال ابن حجر، "مجيول"(6)والذىبي مرة، (5)ل ابن المدينيوقا، (4)"ليس بالمعروف: "الذىبي

 .(7)"مستور"
 خالف النقاد الطبري في تعديمو الضمني لمراوي.، الحال مجيول: الخالصة في الراوي

 ": عندىم من أىل التدليس".12
ابن أحمد بن ذي ، (8)ابن أبي شعيرة: وقيل، ابن عمي: وقيل، عمرو بن عبد اهلل بن عبيد *

، يكنى أبو إسحاق، (9)يحمد بن السبيع بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير ابن ىمدان
: روى لو، (5)توفي سنة تسع وعشرين ومئة، (4)تابعي، (3)الكوفي، (2)السَِّبيِعيُّ ، (1)اليمداني
 .(6)الجماعة

                                                                                                                                                                          

 (.2/333الكاشف )، (30/145تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): ُينظر: 1
 (.6/223الطبقات الكبرى ): 2
 (.11/23تيذيب التيذيب ): ُينظر: 3
 (.2/707المغني في الضعفاء ): 4
 (.2/707المصدر نفسو): ُينظر: 5
 (. 1/417ديوان الضعفاء ): 6
 (.570: تقريب التيذيب )ص: 7
 (.46/204تاريخ دمشق البن عساكر ): 8
 (.6/311الطبقات الكبرى): 9
وىي ، وىي قبيمة من اليمن نزلت الكوفة، ىي منسوبة إلى ىمدان، بفتح الياء وسكون الميم وفتح الدال الميممة: 1

سبا ىمدان بن أوسمة وىمدان بن مالك بن زيد بن أوسمة بن ربيعة ابن الخيار بن مالك بن زيد بن كيبلن بن 
 (.13/419بن يشجب بن يعرب بن قحطان. األنساب لمسمعاني )

، بفتح السين الميممة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المنقوطة من تحتيا باثنتين وفي آخرىا العين الميممة: 2
وىو السبيع بن سبع بن معاوية بن كبير بن مالك بن جشم بن ، ىذه النسبة إلى سبيع وىو بطن من ىمدان

د بن جشم بن خيوان بن نوف بن ىمدان. اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء حاش
 (.7/68األنساب لمسمعاني )، (4/255والكنى واألنساب البن ماكوال)

 (.10/203إكمال تيذيب الكمال ): 3
 (.1/366)الثقات لمعجمي ط الباز ، (1/451بي نعيم األصبياني )ألتاريخ أصبيان : : 4
 (.6/347التاريخ الكبير لمبخاري): 5
 (.22/113تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): 6
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 .(1)"عندىم من أىل التدليس: "قال اإلمام الطبري
 : اسحاق السبيعي بأقوال غيره من النقادمقارنة قول اإلمام الطبري في أبي 

أحفظ ثقة : "أبو حاتمحتى قال ، (4)والبييقي، (3)والنسائي، (2)كابن معين وثقو كثير من العمماء
: وقال الذىبي، (6)"واتساعو في الرجال، ويشبو بالزىري في كثرة الرواية، (5)من أبى اسحاق الشيباني

بن أحمد  العمماء إلى تقييد توثيقو فيما كان قبل اختبلطو قالذىب بعض و ، (7)"حجة ببل نزاعثقة "
لم يسمع من ثقة : "العجمي قالو ، (1)"ولكن ىؤالء الذين حمموا عنو بأخرة، صالحثقة : "حنبل
وسائر ذلك إنما ىو كتاب ، إال أربعة أحاديث (3)ولم يسمع من حارث األعور، شيًئا (2)عمقمة
: في موضع آخر قال و ، (5)"َوَما اْخَتَمط، وساء حفظو، لكنو كبرثقة : "مرة قال الذىبيو ، (4)"أخذه

ثقة : "ابن حجرقال و ، (6)"وسمع منو ابن عيينة وقد تغير شيئا، لم يضعفو أحد، شاخ ونسيثقة "
َوأِلَْىِل ِستَُّة ِرَجاٍل...  َحِفَظ اْلِعْمَم َعَمى ُأمَِّة ُمَحمَّد: "وقال ابن المديني، (7)"مكثر عابد اختمط بأخرة

                                                           

َوَقْد ، َىَذا اْلَخَبُر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدهُ : "قال اإلمام الطبري عقب الحديث الذي ذكر في سنده أبي اسحاق السبيعي: 1
ذكر منيا قولو السابق في أبي اسحاق "ِلِعَملٍ ، يًما َغْيَر َصِحيحٍ َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَمى َمْذَىِب اآْلَخِريَن َسقِ 

 (.3/118السبيعي. تيذيب اآلثار مسند عمي بن أبي طالب )
 (.6/243الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): ُينظر: 2
 (.22/110تيذيب الكمال في أسماء الرجال): ُينظر: 3
 (.2/97األسماء والصفات لمبييقي ): 4
. سير أعبلم النببلء ، َعْمٍرو: َوِقْيلَ ، َخاَقانَ : َوُيَقالُ ، َفْيُرْوزَ ، ُسَمْيَماُن بُن َأِبي ُسَمْيَمانَ : ىو: 5 َأُبو ِإْسَحاَق الُكْوِفيُّ

(6/193.)  
 (.6/243الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 6
 (.5/394سير أعبلم النببلء): 7
 (.2/263ابنو عبد اهلل ) العمل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل رواية: 1
توفي سنة ، أدرك الجاىمية واإلسبلم -مخضرم، أبو شبل الكوف: عمقمة بن قيس بن عبد المَّو النخعي: ىو: 2

 (.5/105ىـ. اإلصابة في تمييز الصحابة )62
ىـ. سير أعبلم 146توفي عام ، الُكْوِفيُّ ، الَيْمَداِنيُّ ، َأُبو ُزَىْير، الَحاِرُث بُن َعْبِد اهلِل بِن َكْعِب بِن َأَسٍد اأَلْعَورُ : ىو: 3

 (4/152النببلء)
 (.366: الثقات لمعجمي)ص: 4
 (.203: الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم )ص: 5
 (.2/486المغني في الضعفاء ): 6
 (.423: تقريب التيذيب )ص: 7
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وروايتو ، ونص كثير من العمماء عمى تدليسو، (2)وذكره ابن خمفون في ثقاتو، (1)"اْلُكوَفِة َأُبو ِإْسَحاقَ 
وقال ، (4)"(3)لم يسمع من سراقة بن مالك: "قال أحمد بن حنبل، ولم يسمع منيم، عن شيوٍخ رآىم

، لم يسمع من عمقمة شيئا: "ابن معين قال و ، "لم يسمع من عمقمة شيئا: "(6)وأبو حاتم، (5)أبو زرعة
وقال أبو ، (8)"َلْم َيْسَمْع َأُبو ِإْسَحق ِمَن اْبِن ُعَمَر ِإنََّما َرآُه ُرْؤَيةً : "وقال أبو حاتم مرة، (7)"ولكنو رآه
َأُبو ِإْسَحق  ُىَو ُمْرَسٌل لم يسمع(2()1)َحِديُث اْبِن ُعَيْيَنِة َعْن َأِبي ِإْسَحق َعْن ِذي اْلَجْوَشنِ : "زرعة مرة

َسَأْلُت َأِبي َعن أبي ِإْسَحق اْلَيْمَداِنيّْ َسِمَع ِمْن َأَنٍس َقاَل : "قال ابن أبي حاتمو ، (3)"ِمْن ِذي اْلَجْوَشنِ 
المتصل "ونقل مغمطاي عن كتاب، (4)"اَل َيصح ألبي ِإْسَحق َعْن َأَنٍس ُرْؤَيٌة واََل َسَماعٌ 

: ن الشيوخ الذين روى عنيم أبو اسحاق ولم يسمع منيم فقالأسماء العديد م (5)لمبرديجي"والمرسل
، (1)إنو لم يسمع من النعمان بن بشير: وقيل، (6)إن أبا إسحاق لم يسمع من سميمان بن صرد: قيل"

                                                           

 (.3/475تاريخ اإلسبلم ): ُينظر: 1
 (.10/209ال تيذيب الكمال )إكم: ُينظر: 2
ىـ. اإلصابة في تمييز الصحابة 24توفي سنة ، سراقة بن مالك بن جعشم ابن كنانة الكناني المدلجيّ : ىو: 3

(3/35.) 
 (.1/555العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 4
  (.245: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )ص: ُينظر: 5
  (.245: المصدر نفسو )ص: ُينظر: 6
 (.2/234رواية ابن محرز ) -تاريخ ابن معين : 7
 (.146: المراسيل البن أبي حاتم )ص: 8
َباُب ْبُن ِكبَلِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعةَ ، اْسُمو ُشَرْحِبيُل ْبُن اأْلَْعَوِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمَعاِوَيةَ : قيل: 1 ، َوُىَو الضّْ

وسمى ، َعِمي   اْسُمُو َجْوَشُن ْبُن َرِبيَعَة اْلِكبَلِبيُّ َوُىَو َأُبو ِشْمِر ْبِن ِذي اْلَجْوَشِن الَِّذي َشِيَد َقْتَل اْلُحَسْيِن ْبنِ : يلوق
 (.92: مشاىير عمماء األمصار )ص، (6/46ذا الجوشن الن صدره كان ناتيا. الطبقات الكبرى)

الَجوَشُن اسم الحديد الذي ُيمبُس من السّْبلح. العين : سط الصدر. ويقالما َعرض من و : الَجوشنُ : جشن: 2
 (.6/37لمفراىيدي )

 (.146: المراسيل البن أبي حاتم )ص: 3
 (.146: المصدر نفسو )ص: 4
 (.7/29ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 301: توفى، أبو بكر الِبْرديجّي الَبْرَذعّي الحافظ، أحمد بن ىارون بن َرْوح: ىو: 5
. توفي عام فغيره النبي ، يقال كان اسمو يسار، أبو المطّرف الخزاعيّ ، سميمان بن صرد بن الجون: ىو: 6

 (.3/144ىـ. اإلصابة في تمييز الصحابة )65
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واشتير أبو ، (3)"وال يصح سماعو منو (2)وروى عن جابر بن سمرة، يدخل بينو وبين رجل من بجيمة
وىو ممن يعتمد عميو الناس ، رجل من التابعين: "وُعرف بو قال الفسوياسحاق السبيعي بالتدليس 

، ، "كان مدلًسا: "(6)والسيوطي، (5)وقال ابن حبان، (4)"في الحديث إال أنو يدلس والتدليس من قديم
ِبَحِديِثِو ُمَدلٌّْس اَل َتُقوُم : "(1)وقال أبو جعفر النحاس، (7)"مشيور بالتدليس: "وابن حجر وقال النسائي

ةٌ   وفي اختبلطو انقسم العمماء إلى فريقين بين مثبٍت ، (3)وذكره ابن العراقي في المدلسين، (2)"ُحجَّ
كان قد اختمط فإنما تركوه مع ابن عيينة : قال بعض أىل العمم: "قال الفسوي مرة، ونافيٍ 

وقال ، (6)"فيمن اختمطمذكور : "وقال ابن حجر، (5)"اْخَتَمطَ : "وقال ابن الصبلح، (4)"الختبلطو
في  (9)وابن الكيال، (8)وذكره ابن العجمي، (7)"اختمط بآخره وأيضا كان يدلس: "البوصيري

                                                                                                                                                                          

ىـ. االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد 64النعمان بن بشير بن سعد بن ثعمبة األنصاري توفي عام : ىو: 1
 (4/1496البر )

جابر بن سمرة بن : وقيل، جابر بن سمرة  بن عمرو بن جندب بن حجير بن رياب بن حبيب ابن سواءة: ىو: 2
فيقول ، ومنيم من يسقط حبيبا من نسبو، جنادة بن جندب بن عمرو بن جندب ابن حجير بن رياب السوائي

عامر بن  من بني سواءة بن، جابر بن سمرة بن عمرو بن جندب بن حجير بن رياب بن سواءة السوائي
 (.1/224ىـ. االستيعاب في معرفة األصحاب )61توفي سنة ، يكنى أبا عبد اهلل، صعصعو حميف بنى زىرة

 (.10/204إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 3
 (.2/633المعرفة والتاريخ ): ُينظر: 4
 (.5/177الثقات البن حبان ): 5
 (.77: أسماء المدلسين لمسيوطي )ص: 6
 (42: )ص، البن حجر العسقبلني طبقات المدلسين: 7
ىـ. تاريخ  338أبو جعفر ابن الّنّحاس المصرّي النحوّي المُّغوّي. ُتوفي عام، أحمد بن محمد بن إسماعيل: ىو: 1

 (.7/713اإلسبلم )
 (.175: الناسخ والمنسوخ لمنحاس)ص: 2
 (.1/77المدلسين البن العراقي ): 3
 (.3/75المعرفة والتاريخ ): 4
 (.392: ابن الصبلح )صمقدمة : 5
 (.1/463فتح الباري البن حجر ): 6
 (.1/147مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجو ): 7
  (.273: االغتباط بمن رمي من الرواة باالختبلط )ص: 8
 (.1/341)، (1/224الكواكب النيرات البن الكيال): 9
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لم : "واقتصر فريق النافين الختبلطو عمى قولي العبلئي والذىبي فقال العبلئي مرة، المختمطين
وذلك يدل عمى أنو لم يعتبر أحد من األئمة ما ُذكر من اختبلط أبي إسحاق احتجوا بو مطمقا 

من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتيم إال أنو شاخ : "وقال الذىبي مرة، (1)"يختمط في شيء من حديثو
كان قوم من أىل الكوفة ال َيحمد الناس : "فقال، وفصل السعدي القول فيو، (2)"ونسى ولم يختمط

، .. وغيرىم من أقرانو.مذاىبيم ىم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق عمرو بن عبد اهلل
ووقفوا عندما أرسموا لما خافوا أال تكون مخارجيا ، احتمميم الناس عمى صدق ألسنتيم في الحديث

فأما أبو إسحاق فروى عن قوم ال ُيعرفون ولم ينتشر عنيم عند أىل العمم إال ما حكى ، صحيحة
عمى ميزان الِقسط الذي جرى فإذا روى تمك األشياء التي إذا َعرضتيا األمة ، أبو إسحاق عنيم

كان الوقف في ذلك عندي الصواب. ، عميو سمف المسممين وأئمتيم الذين ىم الموئل لم تتفق عمييا
 .(3)"وتأويل حديثو الذي لو أصل عندىم بقول رسول اهلل  ألن السمف أعمم

، ُينظر في حديثو عمن دلس عنيم، تغير حفظو بأخرة، ثقة مدلس: الخالصة في الراوي
ن لم ُيصرح فحديثو ضعيف، فإن صرح بالسماع ُقبل حديثو، وُيتوقف فيو . وقد وافق النقاد وا 

 اإلمام الطبري في تعديمو الضمني لمراوي.
  

                                                           

 (.94: المختمطين لمعبلئي)ص: 1
 (.3/270ميزان االعتدال): 2
 (.1/124وال الرجال )أح: 3
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 نتائج مقارنة مصطمحات وأحكام اإلمام الطبري في تعديل الرواة 
 بأقوال غيره من النقاد

ودراسة ، ومقارنة أقوال النقاد فييم بقولو، ي الرواة المعدلين عند اإلمام الطبريفِ  النظرِ  عدَ بَ 
 : يتضح اآلتي، ومحاولة الوصول إلى خبلصٍة فييم، أحواليم

والتعديل ، مصطمحات التعديل عند اإلمام الطبري تنوعت ما بين التعديل الصريح: أوالً 
 : ويندرج تحت كل من ىذين القسمين الكثير من المصطمحات، الضمني
 : وتنوعت مصطمحاتو إلى، التعديل الصريح . أ
 مجمٌع َعَمى ِثَقِتوِ "، "ِثَقة: "نحو قولو، مصطمحات مفردة". 
 ى وَ ا رَ ير الحديث أميًنا عمى مَ ثّ كان ثقًة كَ "، "كان ِثَقًة َحاِفًظا: "نحو قولو، مصطمحات مكررة

 ."ينِ ي الدِ فِ  رٍ ثَّ ن أَ قل مِ نَ وَ 
 : كما وردت مصطمحات التعديل الصريح عمى وجيين -
 ."ِثَقة: "نحو قولو، ورد مطمًقا: األولالوجو  -
ا يمَ حيانا فِ ط أَ غمُ يَ  انَ كَ  وُ نَّ ير أَ غَ ، ةً قَ ثِ  انَ كَ : "نحو قولو، بإضافة اورد مقرونً : الوجو الثاني -

 ."ثحدّْ يُ 
 : ووردت مصطمحاتو عمى وجيين: التعديل الضمني . ب
  ينِ ي الدّْ فِ  وِ قمِ نَ اج بِ جَ االحتِ جوز يَ  ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ : "نحو قولو، ورد مطمًقا: الوجو األول" ،

غير "، "وِ قمِ ي نَ ي فِ رضِ ير مَ م غَ ىُ ندَ ىو عِ "، "عندىم غير مرتضى فغير جائز االحتجاج بنقمو"
اَل َيَرْوَن "، "ةٌ جَ حُ  ينِ ي الدِ فِ  وِ قمِ نَ ت بِ بُ ثّ تَ  ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ "، "واآْلثَارِ  ممِ اْلعِ  ةِ مَ قَ َمْعُروف ِعْندىم ِفي نَ 

َة تَْثُبُت ِبَنْقِمو م ىُ ندَ عِ "، "ويثِ دِ حَ بِ  جُ حتَ يُ  ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ "، "وِ ِعْندىم ِممَّن اَل ُيْعَتمد عمى َنقمِ "، "اْلُحجَّ
َىذا َحِديٌث َسَنَدُه ": وُيسبق ذكر ىذه المصطمحات بقولو ."التدليس ىلِ ن أَ م مِ ىُ ندَ عِ "، "ولجيُ مَ 

ويذكر أحد تمك ، ألن فيو فبلن"َيُكون َعَمى َمذَىب اآلَخِرين َسِقيًماَصِحيٌح ِعنَدَنا َوَقد َيِجب َأن 
 المصطمحات.

 رِ ي آخِ فِ  وُ فظُ حِ  بَ رَ د اضطَ قَ  انَ م كَ ىُ ندَ عِ : "نحو قولو، بإضافة اورد مقرونً : الوجو الثاني 
م ىُ ندَ عِ "، "َحتَّى َىمُّوا ِبَتْرِك َحِديِثوِ ، َأِخيًراَكاَن َقِد اْسَتْنَكَر َحِديَثُو َأْصَحاُبُو "، "وُ طُ مَ غَ  رُ كثُ يُ  انَ كَ فَ  هِ مرِ عُ 
 بلَ قَ  نوُ عَ  ا ُحِفظَ مَ ال بِ إِ  ينِ ي الدِ م فِ ىُ ندَ عِ  وِ قمِ ن نَ مِ  اججَ ائز االحتِ ير جَ غَ ا وَ يرً خِ أَ  وُ فظُ حِ  اءَ د سَ قَ  انَ كَ 
م ىُ ندَ اج عِ جَ ز االحتِ ائِ جَ  يرُ غَ فَ  وُ ديثُ حَ  يوِ مِ عَ  بَ رَ اضطَ ا فَ يرً خِ أَ  وُ فظُ حِ  يرَ غَ د تَ قَ  انَ م كَ ىُ ندَ عِ "، "وُ فظُ ر حِ يُ غَ تَ 
 ."ويثِ دِ حَ بِ 
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، "َما َرَأْيُت َأْحَفَظ ِمْنوُ : "بأفعل التفضيل نحو قولو: توثيق الرواةعمى أكد اإلمام الطبري : ثانًيا
كان : "وقولو، "كان ِثَقًة َحاِفًظا: "نحو قولو، وتكرار لفظ التوثيق معًنى دون المفظ، "مجمٌع َعَمى ِثَقِتوِ "

، ًعارِ وَ ، ًداابِ عَ ، ًماالِ عَ ، يًياقِ كان فَ "، "ينِ ي الدِ فِ  رٍ ثَّ ن أَ قل مِ نَ ى وَ وَ ا رَ ير الحديث أميًنا عمى مَ ثّ ثقًة كَ 
ن مَ مِ  هِ يرِ وغَ  اهلل  ولِ سُ ن رَ ث عَ دّ حَ ى وَ وَ ا رَ ى مَ مَ يًنا عَ مِ ًة أَ قَ ثِ  ير الحديثِ ثِ كِ ، ًة لمحديثِ يَ اوِ رَ ، ًكااسِ نَ 
 ."ي الدينِ فِ  رَ ثِ أُ 

حيث أكد اإلمام ، وافق النقاد اإلمام الطبري عمى توثيق الرواة الذين أكد توثيقيم: ثالثًا
 .ولم يخالفوه في أٍي منيم، ووافقوه النقاد فييم جميًعا، الطبري عمى توثيق خمسة من الرواة

 َعْبدِ قولو في ، ومثال ذلك: وثق اإلمام الطبري بعض الرواة بصفة تدل عمى الضبط: رابًعا
 ."كان ِثقَّةً ": المَِّو ْبُن َذْكَواَن الُقَرِشي

حيث : وافق النقاد اإلمام الطبري عمى تعديل أكثر الرواة الذين وثقيم بصفة واحدة: خامًسا
ولم ، ووافقوه النقاد فييم جميًعا، "ِثقَّة": وثق اإلمام الطبري خمسًة من الرواة بصفة واحدة نحو قولو

 أٍي منيم.يخالفوه في 
، "ال بأس بو: "نحو قولنا، لم يستعمل اإلمام الطبري المصطمحات القريبة من الضبط: سادًسا

رغم شيرة ىذه المصطمحات بين من اشتغل من ، في تعديل الرواة"محمو الصدق"، "ليس بو بأس"
 أىل العمم في الرجال جرًحا وتعديبًل.

نما استخدمو ، لمداللة عمى درجة الراوي"صدوق"لم يستخدم اإلمام الطبري مصطمح: سابًعا وا 
 انَ كَ : "(1)نيائِ دَ سن المَ ي الحَ بِ نحو قولو في أَ ، لمداللة عمى صدق الراوي دون بيان درجتو في حديثو

 .(2)"كلِ ي ذَ ا فِ وقً دُ صَ  الناسِ  يامِ أَ ا بِ مً الِ عَ 
فكان يقتصر عمى : لم يستخدم اإلمام الطبري التوثيق النسبي مطمًقا في توثيقو لمرواة: ثامًنا

 بإطبلق الحكم عميو دون مقارنة حالو بحال غيره من الرواة.، توثيق الراوي
: وذلك نحو قولو: اقتصر توثيق اإلمام الطبري لمراوي بتكرار الصفة معًنى دون المفظ: تاسًعا

 ."ثقة أمين"و، "ثقة حافظ"
الصريح عند اإلمام بمقارنة مصطمحات التعديل الضمني بمصطمحات التعديل : عاشرًا

حيث بمغ عدد ، نجد أن اإلمام الطبري قد أكثر من استخدام األولى أكثر من الثانية: الطبري

                                                           

وىو بصري ، عمي بن محمد بن عبد اهلل بن أبي سيف أبو الحسن المدائني مولى عبد الرحمن بن سمرة: ىو: 1
 (.13/516فمم يزل بيا إلى حين وفاتو. تاريخ بغداد)، ثم انتقل عنيا إلى بغداد، سكن المدائن

 (.6/13لسان الميزان): 2
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بينما كانت مصطمحات التعديل الصريح ، مصطمحات التعديل الضمني عنده ثبلث عشر مصطمح
 ال تتجاوز الستة مصطمحات.

اشترك الشيخان في اإلخراج : ينالرواة الذين أخرج ليم الشيخان في الصحيح: الثاني عشر
وانفرد اإلمام مسمم في اإلخراج ، ألربعة من الرواة الذين عدليم اإلمام الطبري تعديبًل صريًحا

، أما من عدليم اإلمام الطبري تعديبًل ضمنًيا فقد اشترك الشيخان في اإلخراج الثنين، لخمسة منيم
 ي اإلخراج لثبلثة منيم.وانفرد مسمم ف، وانفرد البخاري في اإلخراج الثنين
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 المبحث الثالث
 مراتب التعديل عند اإلمام الطبري

، واستعماالتو ليا في الحكم عمى الرواة، بالنظر إلى مصطمحات التعديل عند اإلمام الطبري
، وفيما يمي جدول يبين ىذه المراتب، يتبين أنو يمكن وضع أربع مراتب لمتعديل عند اإلمام الطبري

وذلك عمى ، وأمثمة لبعض الرواة الذين وصفوا بيذه المصطمحات، تضمنتو من مصطمحاتوما 
 : النحو التالي

 رأي الباحثة قول الطبري الراوي وصف المرتبة المرتبة
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َعْبُد اْلَمِمِك 
ْبُن ُمَحمٍَّد 
َقاِشيّْ   الرَّ

َرَأْيُت َأْحَفَظ َما "
 "ِمْنوُ 

يخطئ  وقٌ دُ صَ ، عبةي شُّ فِ  ةٌ قَ ثِ "
ي بغداد. فِ  طَ مَ اختَ ، هِ يرِ في غَ 
ي فِ  يثِ حادِ واه  من األَ فما رَ 

ا دنَ جَ ل منو إذا وَ قبَ اد يُ غدَ ير بَ غَ 
 واهُ ا رَ ا مَ مَ أَ ، ويةً قَ  عةً ابَ تَ مُ  لوُ 
ق افَ . وَ نوُ ل مِ قبَ بل يُ ي بغداد فَ فِ 

ي قوة الطبري فِ  اإلمامَ  قادُ النُ 
وأشاروا إلى ، بلبةي قِ بِ فظ أَ حِ 

 ."ي بغداداختبلطو فِ 

َسْعُد ْبُن 
ُعَبْيِد 
 الزُّىريّ 

 "مجمٌع َعَمى ِثَقِتوِ "

ا مَ  لِ ثّ إلى مِ  بَ ىَ ذَ ، يوٌ قِ فَ  ةٌ قَ ثِ "
، اإلمام الطبري ابن األثير الَ قَ 

وثيقو ى تَ مَ عَ اد فَ قَ النُ  ةَ يّ قِ أما بَ 
يم عمى امُ حكَ عموًما. وكانت أَ 

الراوي دون حكم اإلمام 
 ."الطبري

ُعَباَدُة ْبُن 
 "كان ِثَقًة َحاِفًظا" اْلَوْردِ 

اإلمام  النقادُ  قَ افَ وَ ، ميِ يَ  ةٌ قَ ثِ "
ى مَ عَ  وِ كمِ ي حُ الطبري فِ 

 ونَ يم دُ امُ حكَ وكانت أَ ، الراوي
 ."وكمِ حُ 
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ُمَحمَُّد بُن 
الُمْنَكِدر 
 اْلقرِشي

ير ثّ كان ثقًة كَ "
أميًنا عمى الحديث 

ن قل مِ نَ ى وَ وَ ا رَ مَ 
 "ينِ ي الدِ فِ  رٍ ثَّ أَ 

 

موم النقاد ق عُ افَ وَ ، ةجَ حُ  ةٌ قَ ثِ "
مى عَ  وِ كمِ ي حُ اإلمام الطبري فِ 

يم بين امُ حكَ وتباينت أَ ، الراوي
 ."وكمِ حُ  ونَ ى ودُ مَ عَ أَ 

ُسْفَياُن ْبُن 
َسِعيِد 
 الثَّْوِريّ 

، ًماالِ عَ ، يًياقِ كان فَ "
، ًعارِ وَ ، ًداابِ عَ 
ًة يَ اوِ رَ ، ًكااسِ نَ 

ير ثِ كِ ، لمحديثِ 
يًنا مِ ًة أَ قَ ثِ  الحديثِ 

ى وَ ا رَ ى مَ مَ عَ 
 ولِ سُ ن رَ ث عَ دّ حَ وَ 

ن مَ مِ  هِ يرِ وغَ  اهلل 
 "ي الدينِ فِ  رَ ثِ أُ 

 
 

. وِ تِ امَ مَ وا ِ  وِ تِ قَ ى ثِ مَ عَ  عٌ جمَ مُ "
اإلمام الطبري في  النقادُ  قَ افَ وَ 

ت انَ وكَ ، ى الراويمَ عَ  وِ كمِ حُ 
 ."وِ كمِ ن حُ ى مِ مَ عَ يم أَ امُ حكَ أَ 
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َعْبُد المَِّو 
ْبُن َذْكَواَن 
 الُقَرِشي

 "كان ِثقَّةً "

 مٌ الِ عَ ، يوٌ قِ فَ ، ةٌ جَ حِ  ةٌ قَ ثِ "
 امَ مَ اإلِ  النقادُ  قَ افَ . وَ يةِ بِ رَ العَ بِ 

ى الراوي مَ عَ  وِ كمِ ي حُ الطبري فِ 
يم امُ حكَ ى أَ مَ عَ  بُ الِ الغَ  انَ وكَ 
 ."وِ كمِ ن حُ ى مِ مَ عَ يا أَ نَّ أَ 

َصاِلُح ْبُن 
َنْصِر 
 اْلُخَزاِعيُّ 

 "كان ثقةً "
 امَ مَ زي اإلِ وّ الجَ  ق ابنُ افَ وَ ، ةٌ قَ ثِ "

ى مَ عَ  وِ كمِ ي حُ ري فِ بَ الطّ 
 "الراوي

ُمَحمَّد بن 
اْلحسن 
َؤاِسي  الرُّ

 "كان ثقةً "

 ممِ ي عِ فِ  وِ اعتِ رَ بَ بِ  رَ يِ تُ اشّ ، ةٌ قَ ثِ 
 امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  قَ افَ وَ ، حوالنّ 

ى مَ عَ  وِ كمِ ي حُ ري فِ بَ الطّ 
 نَ يّ يم بَ امُ حكَ ت أَ نَ ايَ بَ تَ وَ ، الراوي
 امَ مَ كم اإلِ حُ  ونَ دُ ى وَ عمَ أَ 
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 "ريبَ الطّ 

َعْبد المَِّو 
ْبِن ُىَبْيَرَة 
 النسائي

 "كان ثقةً "

 امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  قَ افَ وَ ، ةٌ قَ ثِ "
ى مَ عَ  وِ كمِ ي حُ ري فِ بَ الطّ 

يم امُ حكَ ت أَ انَ كَ وَ ، الراوي
ى مَ ري عَ بَ كم الطّ حُ ة لِ مَ اثِ مَ مُ 

 ."الراوي

َأْسَوُد ْبُن 
 َساِلمِ 

 اْلَبْغَداِديّ 
 "لاضِ ع فَ رِ وَ  ةٌ قَ ثِ "

 امَ مَ ار اإِل زَّ البَ  قَ افَ . وَ ةٌ قَ ثِ "
ى مَ عَ  وِ كمِ ي حُ ري فِ بَ الطّ 
ام حكَ أَ  رُ ائِ ت سَ انَ وكَ ، الراوي
 امَ مَ كم اإلِ قاد دون حُ النُ 

 ."ريبَ الطّ 

لثة
الثا

بة 
مرت

ال
 

يق
توث

ال
 

ضبط
ن ال

ة م
ريب
ة ق

صف
ب

 
َعبَّاُد ْبُن 
َعبَّاٍد 
 اْلُمَيمَِّبيُّ 

 وُ نَّ ير أَ غَ ، ةً قَ ثِ  انَ كَ "
حيانا ط أَ غمُ يَ  انَ كَ 

 "ثحدّْ ا يُ يمَ فِ 

 
اد قَ النُ  قَ افَ وَ ، اموىَ أَ  وُ لَ  ةٌ قَ ثِ "
ى مَ عَ  وِ كمِ ي حُ ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ 

 نَ يّ بَ يم امُ حكَ عت أَ وَ نَ تَ وَ ، الراوي
 ."وِ كمِ حُ  ونَ دُ ى وَ مَ عَ أَ 

بعة
الرا
بة 

مرت
ال

 

 التوثيق الضمني
 

َوَكاَن الّطَبرُي "
ُيسِبق ُمصَطَمَحات 
التَّوِثيق الِضمِني 

َىذا َحِديٌث ": ِبَقوِلوِ 
َسَنَدُه َصِحيٌح ِعنَدَنا 
َوَقد َيِجب َأن َيُكون 

َعَمى َمذَىب 

ُحسْيُن بُن 
 َعْبِد اهللِ 
 اْلَياِشِمي

 ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ "
اج جَ جوز االحتِ يَ 
 "ينِ ي الدّْ فِ  وِ قمِ نَ بِ 

 اَل وَ  وُ يثَّ دِ ب حَ ُيكتَ ، يفٌ عِ ضَ "
 امَ مَ اإلِ  ادُ قّ النُ  فَ الَ خَ ، وِ بِ  جُ حتَ يُ 

ي منِ الضّ  وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ 
 ."لمراوي

ْبن  الَحَسنُ 
 َأِبي َجْعفر
 الُجفِري

 ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ "
اج جَ االحتِ جوز يَ 
 "ينِ ي الدّْ فِ  وِ قمِ نَ بِ 

 قَ خفَ أَ ة وَ ادَ بَ العِ  يرُ ثُ كَ ، يفٌ عِ ضَ "
 جُ حتَ ال يُ ، يثِ دِ الحَ  ةِ ي روايَ فِ 

 امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  فَ الَ . خَ وِ بِ 
ي منِ الضّ  وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ 

 "لمراوي
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 بدُ عَ  "اآلَخِرين َسِقيًما
الرَّْحَمن 
بن َىاِنئ 
 النَّخِعيّ 

عندىم غير "
مرتضى فغير 

االحتجاج جائز 
 "بنقمو

 وِ يثِ دِ حَ بِ  ذُ ؤخَ يُ ، يفٌ عِ ضَ "
. اجَ جَ حتِ االِ  ونَ ار دُ بَ عتِ لبلِ 

ي ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  فَ الَ خَ 
 ."ي لمراويمنِ الضّ  وِ يمِ عدِ تَ 

ُسَمْيَمان 
بن َداُود 
 الشَّاذُكوِني

ير م غَ ىُ ندَ ىو عِ "
 "وِ قمِ ي نَ ي فِ رضِ مَ 

، يثِ حادِ ؤلَ لِ  اعٌ ضَّ وَ ، وكٌ ترُ مَ "
ش. واحِ مفَ لِ  وِ كابِ ارتِ بِ  رَ اشُتيِ 

ي ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإِل  قادُ النُ  فَ الَ خَ 
 ."ي لمراويمنِ الضّ  وِ يمِ عدِ تَ 

َنْوَفُل ْبُن 
ِإَياٍس 
 اْلُيَذِليُّ 

غير َمْعُروف "
 ةِ مَ قَ ِعْندىم ِفي نَ 

 "واآْلثَارِ  ممِ اْلعِ 

 امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  قَ افَ وَ ، ولٌ قبُ مَ "
ي منِ الضّ  وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ 

 ."لمراوي
ُمَحمَّد بن 
عاصم 
 الَمَعاِفِري

غير َمْعُروف ِفي "
 "النَّْقل ىلِ أَ 

 امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  قَ افَ وَ ، ةٌ قَ ثِ "
ي منِ الضّ  وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ 

 ."لمراوي
ُعَبْيُد اهلل 
ْبُن اْلَواِزِع 
 الِكبَلِبيُّ 

ِعْندىم غير "
 ةِ قمَ َمْعُروف ِفي نَ 
 "اآْلثَارِ 

 قادُ النُ  عُض بَ  قَ افَ وَ ، وقٌ دُ صَ "
ي منِ الضّ  وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ 

 ."يمعضُ بَ  وُ فَ الَ وخَ ، لمراوي

ن َطْمَحة  بِ 
ر بِ جَ 

 األنصاري

 ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ "
ي فِ  وِ قمِ نَ ت بِ بُ ثّ تَ 

 "ةٌ جَ حُ  ينِ الدِ 

 امَ مَ ين اإلِ عِ مَ  ابنُ  قَ افَ وَ ، ةٌ قَ ثِ "
ي منِ الضِ  وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ 

قاد النُ  رَ ائِ ا سَ مَ أَ ، لمراوي
 ."وا الراويرَّحُ جَ وَ ، وهفُ الَ خَ فَ 

َطْمَحُة بُن 
َيْحَيى 
 القرشي

 ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ "
ي فِ  وِ قمِ نَ ت بِ ثبُ يَ 

 "ةٌ جَ حُ  ينِ الدِ 

 قادُ النُ  فَ الَ خَ ، ئخطِ يُ  وقٌ دُ صَ "
 وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ 

 ."ي لمراويمنِ الضّ 
 اْلِمْنَيالُ 

ْبِن َعْمٍرو 
 األسدي

َة " اَل َيَرْوَن اْلُحجَّ
 "تَْثُبُت ِبَنْقِمو

 قَ افَ وَ ، ةجَ حُ  بلَ و بِ يِ فِ  مَ مِ ُتكِ ، ةٌ قَ ثِ "
ي  ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإِل  قادُ النُ 
 ."ني لمراويالضمِ  وِ يمِ عدِ تَ 
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ِإْبَراِىيَم ْبِن 
ُمَياِجٍر 
 الَبَجمي

ِعْنَدُىْم اَل تَْثُبُت ِبِو "
ةٌ   "ِفي الدّْيِن ُحجَّ

 وِ يثِ دِ حَ بِ  ذُ خَ ؤَ يُ ، يفٌ عِ ضَ "
، اجَ جَ االحتِ  ونَ ار دُ بَ لبلعتِ 

ي ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  فَ الَ خَ 
 ."ي لمراويالضمنِ  وِ يمِ عدِ تَ 

ثَاِبُت ْبُن 
َأِبي َصِفيََّة 
 الُثَمالي

ِعْندىم ِممَّن اَل "
 "وِ ُيْعَتمد عمى َنقمِ 

، يعشّ التَ بِ  يَ ُرمِ ، يفٌ عِ ضَ "
ي ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  فَ الَ خَ 

 ."ي  لمراويمنِ الضِ  وِ يمِ عدِ تَ 

ِسَماِك ْبِن 
َحْرب 
 اْلُيذِليّ 

ِعْندىم ِممَّن اَل 
 ُيْعَتمد عمى َنقمو

 بَ رَ فاضطَ ، ةرَ خَ أَ بِ  طَ مَ اختَ ، ةٌ قَ ثِ "
ن عَ  يوِ روِ ا يَ يمَ فِ  اصةً خَ  وُ يثُ دِ حَ 

، ى ابن عباسولَ مَ  ةَ مَ كرِ عِ 
ي ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  ادُ قَ النُ  قَ افَ وَ 

 "ي لمراويمنِ الضِ  وِ يمِ عدِ تَ 
َعْبُد المَّو 
ْبن 

ُمْصَعب 
َبيريّ   الزُّ

ِعْندىم ِممَّن اَل "
 "ُيْعَتمد عمى َنقمو

 امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  فَ الَ خَ ، يفٌ عِ ضَ "
ي منِ الضِ  وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ 

 "لمراوي

ُمَحمَُّد ْبُن 
َعْمِرو 
 التَّْدمريُّ 

م ىُ ندَ عِ  وِ قمِ ي نَ فِ "
 "رظَ نَ 

 قَ افَ وَ ، يثِ دِ الحَ  يلُ مِ قَ  وقٌ دُ صَ "
ي ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  ادُ قَ النُ 
 ."ي لمراويمنِ الضِ  وِ يمِ عدِ تَ 

َخاِلُد ْبُن 
ِمْيَراَن 
 اْلَحذَّاءُ 

 وِ قمِ ي نَ م فِ ىُ عندَ "
 "ظرنَ 

يم عضُ بَ  يوِ فِ  مَ مَ كَ تَ ، لرسِ يُ  ةٌ قَ ثِ "
 امَ مَ اإِل  قادُ النُ  قَ افَ وَ جة. حُ  بلَ بِ 

ي منِ الضِ  وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ 
 ."لمراوي

ن د بِ مَ حَ مُ 
اهلل بدُ عَ 
 ابنُ "يوفِ الكُّ 

 "ةُكَناسَ 

 ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ "
 "ويثِ دِ حَ بِ  جُ حتَ يُ 

 ممٌ عِ وَ ، عرشِ  بَ احِ صَ ، ةٌ قَ ثِ "
 امَ مَ اإِل  ادُ قَ النُ  قَ افَ وَ ، اسِ النَّ  امِ يَ أَ بِ 

ي منِ الضِ  وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ 
 ."لمراوي
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ُثَوْيُر ْبُن 
َأِبي َفاِخَتَة 

 يشّْ رَ القُ 

 ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ "
 "ويثِ دِ حَ بِ  جُ حتَ يُ 

ي ى فِ رَ تَ ، يٌ يعِ شِ ، وكٌ ترُ مَ "
 قادُ النُ  فَ الَ خَ ، عضَ الوَ  وِ يثِ ادِ حَ أَ 

 وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ 
 ."ي لمراويمنِ الضِ 

َحمَّاُد ْبُن 
 َسَمَمةَ 

 بن دينار

د قَ  انَ م كَ ىُ ندَ عِ "
 وُ فظُ حِ  بَ رَ اضطَ 

 هِ مرِ عُ  رِ ي آخِ فِ 
 "وُ طُ مَ غَ  رُ كثُ يُ  انَ كَ فَ 

َكاَن َقِد : "مرةو 
اْسَتْنَكَر َحِديَثُو 
، َأْصَحاُبُو َأِخيًرا

َحتَّى َىمُّوا ِبَتْرِك 
 "َحِديِثوِ 

 

 ةِ ي الروايَ اس فِ النّ  تَ بَ ثّ أَ ، ةٌ قَ ثِ "
 طَ مَ اختَ ، ميِ ينِ عَ بِ  يوخَ ن شُ عَ 
ا مَ فَ  وِ يثِ دِ ي حَ فِ  رُ ُينظَ ، َرةٍ خأَ بِ 
ا مَ وَ ، و ُقبلطِ بَل اختِ  بلَ قَ  انَ كَ 
 وُ ا لَ جدنَ وَ وَ  وِ طِ بَل اختِ  عدَ بَ  انَ كَ 
م ا لَ ذَ ا ِ وَ ، نوُ مِ  لَ ة ُقبِ ويَ قَ  ةَ عَ ابَ تَ مُ 

 د ُرد.جِ نَ 
ي ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  قَ افَ وَ 

 ."ي لمراويمنِ الضِ  وِ يمِ عدِ تَ 

 َأُبو َبْكرِ 
ْبُن َعيَّاٍش 
 األسدي

د قَ  انَ م كَ ىُ ندَ عِ "
ا يرً خِ أَ  وُ فظُ حِ  اءَ سَ 

ائز ير جَ غَ وَ 
 وِ قمِ ن نَ مِ  اججَ االحتِ 
 ينِ ي الدِ م فِ ىُ ندَ عِ 
 نوُ عَ  ا ُحِفظَ مَ ال بِ إِ 
 "وُ فظُ ر حِ يُ غَ تَ  بلَ قَ 

 

ي فِ  رُ ُينظَ ، ةٍ رَ خَ أَ بِ  طَ مَ ختَ اِ ، ةٌ ثقَ "
 وِ طِ بلَ اختِ  بلَ قَ  انَ ا كَ مَ فَ  وِ يثِ دِ حَ 
 وِ طِ بلَ اختِ  عدَ بَ  انَ ا كَ مَ وَ ، لُقبِ 
، ة قوية ُقبلعَ ابَ تَ مُ  وُ لَ  دَ ن ُوجِ إِ فَ 

ن لم يوجد لو ُرد.  وا 
وافق النقاد اإلمام الطبري في 

 ."تعديمو الضمني لمراوي

َعطاء ْبن 
السائب 
 الثََّقفيُّ 

د قَ  انَ م كَ ىُ ندَ عِ "
ا يرً خِ أَ  وُ فظُ حِ  يرَ غَ تَ 
 يوِ مِ عَ  بَ رَ اضطَ فَ 
ز ائِ جَ  يرُ غَ فَ  وُ ديثُ حَ 

م ىُ ندَ اج عِ جَ االحتِ 

 

م لَ وَ ، ةٍ رِ خَ أَ بِ  وُ فظُ حِ  يرَ غَ تَ ، ةٌ قَ ثِ "
 نُ ابِ  الَ ا قَ مَ ه كَ ؤُ طَ ش خَ فحَ يَ 
ط بلَ ختِ االِ  بلَ قَ  انَ ا كَ مَ فَ ، انبَ حِ 
و ثُ يُ دِ حَ فيان فَ سُ ة وَ عبَ شُّ  يثُ حَ 

عد بَ  انَ ا كَ مَ وَ ، يححِ صَ 
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ة رَ يسَ مَ ان وَ اذَ زَ  يثُ ط حَ بِل ختِ االِ  "ويثِ دِ حَ بِ 
 قَ افَ وَ ، معمَ أَ  واهللُ ، رظَ نَ  يوِ فِ فَ 

 وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ  قادُ النُ 
 ."ي لمراويمنِ الضِ 

َسِعيُد ْبُن 
 ِذي ُحدَّانَ 

 "ولجيُ م مَ ىُ ندَ عِ "

 امَ مَ اإلِ  ادُ قَ النُ  فَ الَ خَ ، ولجيُ مَ "
ي منِ الضِ  وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ 
ول أبو زرعة قَ وَ ، راويلمِ 
 حَ بَل صَ  وِ بِ  دَ صَّ و قَ عمَّ لَ ، حالِ صَ 
ي فِ  وُ ان لَ بَ كر ابن حِ ذِ وَ ، ينالدِ 
ن ن ابِ عَ  وفٌ عرُ مَ فَ ، اتقَ الثِ 
 يقِ وثِ ي تَ و فِ مُ اىُ سَ ان تَ بَ حِ 

 .يلِ اىِ جَ المَ 

 

َىاِنُئ ْبُن 
، َىاِنئٍ 

 اْلَيْمَداِنيُّ 
 "ولجيُ م مَ ىُ ندَ عِ "

 قادُ النُ  فَ الَ خَ ، الِ ول الحَ جيُ مَ "
ي منِ الضِ  وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ 

 "لمراوي

ن و بِ مرُ عَ 
اهلل  بدُ عَ 

 السَِّبيِعيُّ 

 ىلِ ن أَ م مِ ىُ ندَ عِ "
 "التدليس

 وُ فظُ ر حِ يَ غَ تَ ، سلِ دَ مُ  ةٌ قَ ثِ "
ن مَ عَ  وِ يثِ دِ ي حَ فِ  رُ ُينظَ ، ةٍ رَ خَ أَ بِ 
ن إِ فَ ، وِ يِ ف فِ وُيتوقَ ، منيُ عَ  َس لَ دَ 

، وُ يثُ دِ حَ  لَ ُقبِ  اعِ مَ السَّ بِ  حَ رَّ صَ 
 وُ يثُ دِ حَ ح فَ رِ م ُيصَّ ن لَ ا ِ وَ 
 قادُ النُ  قَ افَ د وَ قَ يف. وَ عِ ضَ 
 وِ يمِ عدِ ي تَ ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ 

 ."ي لمراويمنِ الضِ 
 رتبة اإلمام الطبري بين النقاد في تعديمو لمرواة : 

 : يتضح لي اآلتي، ومقارنتيا بقول اإلمام الطبري، بتتبع أقوال النقاد في الرواة المعدلين
حيث أكد اإلمام الطبري ، الذين أكد توثيقيم وافق النقاد اإلمام الطبري عمى توثيق الرواة .1

 .ولم يخالفوه في أٍي منيم، ووافقوه النقاد فييم جميًعا، عمى توثيق خمسة من الرواة
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حيث وثق : وافق النقاد اإلمام الطبري عمى تعديل الرواة الذين وثقيم بصفة واحدة .2
ولم ، ووافقوه النقاد فييم جميًعا، "ثقة": اإلمام الطبري خمسًة من الرواة بصفة واحدة نحو قولو

 يخالفوه في أٍي منيم.
َعدَّل اإلمام الطبري حيث ، وافق النقاد اإلمام الطبري في تعديمو الضمني ألكثر الرواة .3

 وخالفوه في أحد عشر راٍو.، ووافقو النقاد في ثبلث عشر راوٍ ، أربعة وعشرين راٍو تعديبًل ضمنًيا
أن اإلمام الطبري في عامة أحكامو معتدل في تعديمو مما سبق ترى الباحثة : الخالصة

ويرجع ذلك إلى كونو عارًفا ، وقد يميل أحياًنا لمتساىل خاصة في تعديمو الضمني ليم، لمرواة
ويبمغ ، حيث إن أكثر الذين عدليم اإلمام الطبري تعدياًل ضمنًيا ىم من أىل بمده بغداد، بأحواليم

 عددىم تسع عشر راٍو.
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 المبحث الرابع
 خصائص منيج اإلمام الطبري في التعديل
ومن أبرز سمات ىذا ، اتبع اإلمام الطبري منيًجا عممًيا دقيًقا في تعديمو لمرواة وتوثيقيم

 : منيجو
تنوعت مصطمحات التعديل عند : استخدام مصطمحات التعديل الصريحة والضمنية .1

، "َما َرَأْيُت َأْحَفَظ ِمْنوُ "، "كان ِثَقًة َحاِفًظا" :اإلمام الطبري ما بين المصطمحات الصريحة كقولو
َة تَْثُبُت ِبَنْقِمو": والمصطمحات الضمنية كقولو، "مجمٌع َعَمى ِثَقِتوِ " م ىُ ندَ عِ  وِ قمِ ي نَ فِ "، "اَل َيَرْوَن اْلُحجَّ
يكون ىذا خبر صحيح سنده عندنا وقد يجب أن ": مسبًقا مصطمحات التعديل الضمنية بقولو، "رظَ نَ 

 ."عمى مذىب اآلخرين سقيما
كان اإلمام الطبري أحياًنا يوثق الرواة أثناء : توثيق بعض الرواة أثناء التعريف بيم .2

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد اهلل بن : "ومثال ذلك قولو، التعريف بيم
عامر بن ممكان بن ثور ابن  موىبة ابن أبى بن عبد اهلل بن منفذ بن نصر بن الحارث بن ثعمبة بن
ا ا ورعً ا عابدً ا عالمً وكان فقييً ، عبد مناة بن أد بن طابخة ين الياس بن مضر ويكنى أبا عبد اهلل

وغيره ممن أثر  ا عمى ما روى وحدث عن رسول اهلل أمينً  لمحديث كثير الحديث ثقةً  ا راويةً ناسكً 
 .(1)"في الدين
متعددة ، مختمفة الدالالت، متنوعة األلفاظاستعمال مصطمحات وعبارات لمتعديل  .3
استعمل اإلمام الطبري في توثيقو لمرواة كثير من المصطمحات التي تنوعت بين التعديل : المراتب

وكان التنوع واضح في دالالت ومراتب مصطمحات كل من القسمين ، الصريح والتعديل الضمني
، عمى سعة عممو واطبلعو بأحوال الرواة وتنوعو في استعمال المصطمحات دلل، في توثيق الرواة
كان ": المَِّو ْبِن ُىَبْيَرَة النسائي َعْبدِ وقولو في ، "مجمٌع َعَمى ِثَقِتوِ ": ْبن ُعَبْيِد الزُّىريّ  َسْعدِ  نحو قولو في

 ."ثحدّْ ا يُ يمَ حيانا فِ ط أَ غمُ يَ  انَ كَ  وُ نَّ ير أَ غَ ، ةً قَ ثِ  انَ كَ ": ْبُن َعبَّادٍ  َعبَّادِ وفي ، "ثقةً 
كان اإلمام الطبري مستقبًل في حكمو عمى : استقالل اإلمام الطبري في حكمو عمى الرواة .4

بل يتبع حكمو عمى الراوي ببيان ، رغم عممو بمخالفتو لكثير من العمماء، الرواة جريًئا بالتصريح بو

                                                           

 (.141: المنتخب من ذيل المذيل )ص: 1
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الضمني  واألمثمة عمى ذلك كثيرة خاصة في تعدليو، وكأنو غير عابًئا بأحكاميم، أقوال غيره فيو
 لكثير من الرواة.

 ولكن الغالب عمى أحكامو االعتدال.، يتفاوت حكم الطبري بين االعتدال والتساىل .5
: فكان يقول: اإلمام الطبري بذكر من خالفو من العمماء في حكمو عمى الراوي تأدب .6

 ."عندىموىو "أو"عمى مذىب اآلخرينوىو "
: قولو في عباد بن عباد بن حبيب ويظير ذلك جمًيا في، عممو الدقيق بأحوال الرواة .7

 ."كان ثقًة غير أنو كان يغمط أحياًنا"
تتسم عبارات اإلمام الطبري في حكمو عمى الرواة بالدقة : الدقة في حكمو عمى الرواة .8

، عمّي ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد المَّو ْبن َأِبي سيف أبو الحسن المدائنيومثال ذلك قولو في ، والموضوعية
المصطمح المستخدم في "صدوًقا": بقولو ولم يكن يعني، (1)"كلِ ي ذَ ا فِ وقً دُ صَ  الناسِ  يامِ أَ ا بِ لمً اِ عَ  انَ كَ "

 الناس وأخبار األمم. بأيامِ  وعالمٌ  ولكن قصد أنو صادقٌ ، توثيق الرواة عند المحدثين
كان اإلمام الطبري يعتبر بأحكام : اعتباره ألحكام بعض النقاد ومخالفتو ألحكام آخرين .9
والنماذج ، كما أننا نجده قد يخالف النقاد عمى أحكاميم، غير صريحة النقاد فيوافقيم موافقةً  بعض

 عمى كبل الحالتين كثيرة في ىذا الفصل.
كانت الجرأة ظاىرة عند اإلمام الطبري في حكمو عمى األسانيد عامة وعمى الرواة  .10
رغم عممو ، الرواة بالتوثيق وعمى بعض، فكان يحكم عمى أسانيد بعض األحاديث بالصحة: خاصةً 

 أن الراوي قد يصل عند غيره إلى درجة الضعيف أو عدم االحتجاج بو.
اكتفى اإلمام الطبري باستخدام التوثيق المطمق دون النسبي : استخدام التوثيق المطمق .11

قولو نحو ، فكان يطمق الحكم عمى الراوي دون مقارنة حالو بحال غيره من الرواة، في تعديمو لمرواة
 .دون مقارنة أحواليم بأحوال غيرىم من الرواة"كان ثقةً ": في كثير من الرواة

في كونو أن جعل الكمال لو وحده  من سنن اهلل : عدم مؤاخذة الراوي بالخطأ اليسير .12
وىذا الخطأ الفطري ال يؤثر في حكم النقاد عمى ، وجعل الخطأ من طبيعة البشر، ال ألحد غيره
وىذا ما اعتمده اإلمام ، بأن ىذا جزء من الطبيعة البشرية التي جبل اهلل عمييا الناسالرواة ليقينيم 

                                                           

 (.6/13لسان الميزان): 1
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َعبَّاد ومثال ذلك قولو في ، الطبري في توثيقو لمرواة فمم يجعل الخطأ اليسير مانًعا لو من توثيقيم
 .(1)"يما يحدثغير أنو كان يغمط أحيانا ف، كان ثقةً : "ْبُن َعبَّاِد ْبِن َحِبيِب ْبِن اْلُمَيمَّبِ 

تنوع توثيق اإلمام : استخدام التوثيق الرفيع والمتوسط والعادي والضمني في تعديل الرواة .13
، "ثقة: "والتوثيق العادي نحو قولو، "مجمع عمى ثقتو: "الطبري لمرواة بين التوثيق الرفيع نحو قولو

عندىم : "والتوثيق الضمني نحو قولو، "ثقة غير أنو كان يغمط أحياًنا: "والتوثيق المتوسط نحو قولو
 .(2)"غير جائز االحتجاج بو

ومثال ، تفرد اإلمام الطبري في الحكم عمى بعض الرواة: التفرد في الحكم عمى بعض الرواة .14
 .(3)"ةً قَ ثِ  انَ كَ : "اْلُخَزاِعيُّ ، ُيكنى أبو الفضل، ْبُن َنْصِر ْبِن َماِلٍك ْبن الييثم َصاِلحِ ذلك قولو في 

 
 

  

                                                           

 (.5/96تيذيب التيذيب)، (14/129تيذيب الكمال في أسماء الرجال)، (12/396تاريخ بغداد): ُينظر: 1
ىذا حديث سنده صحيح عندنا وىو عمى مذىب اآلخرين معمول ألن فيو : "ويسبق  ذكر ىذه المصطمحات بقولو: 2

 ".وىو عندىم غير جائز االحتجاج بو، فبلن
 (.10/425تاريخ بغداد ): ُينظر: 3
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 الفصل الثالث
 "دراسة تطبيقيةمنيج اإلمام الطبري في الجرح"

 مصطمحات التجريح عند اإلمام الطبري ومدلوالتيا.: المبحث األول
 .الجرح اليسيرمصطمحات : المطمب األول
 .الجرح الشديدمصطمحات : المطمب الثاني

 من النقاد. مقارنة أقوال اإلمام الطبري في التجريح بأقوال غيره: المبحث الثاني
 .بأقوال غيره من النقاد في التجريح اليسيرمقارنة أقوال اإلمام الطبري : المطمب األول
 .بأقوال غيره من النقاد في التجريح الشديدمقارنة أقوال اإلمام الطبري : المطمب الثاني
 .: مراتب التجريح عند اإلمام الطبريالمبحث الثالث
 م الطبري في الجرح.خصائص منيج اإلما: المبحث الرابع
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 المبحث األول
 مصطمحات التجريح عند اإلمام الطبري ومدلوالتيا

 : التجريح اليسيرمصطمحات : المطمب األول
وفي كتبو خاصًة. وقفت عمى ، بتتبع أقوال اإلمام الطبري المتناثرة في كتب الرجال عامة

 : عمى النحو اآلتي وىي، اليسير مصطمحات اإلمام الطبري في الجرح
 ": ليس بذاك" .1

بن وجيو  قال اإلمام الطبري في اْلَحاِرثِ ، الضعف اليسير في الراوي: وىو مصطمح يدل عمى
 .(1)"ليس بذاك: "الرَّاِسِبي
 ": ممن يجب التثبت في نقمو" .2

قال الطبري في َعِديّْ ْبِن ثَاِبٍت ، الضعف اليسير في الراوي: وىو مصطمح يدل عمى
 .(2)"ممن يجب التثبت في نقمو: "اأْلَْنَصاِريّ 
 ": كان ممن ال ُيعتمد عمى روايتو" .3

ْبُن ُكَنْيٍز  قال اإلمام الطبري في َبْحرِ ، الضعف اليسير في الراوي: وىو مصطمح يدل عمى
 .(3)"كان ممن ال يعتمد عمى روايتو: "السَّقَّاءُ 
 ."كان كثير الحديث غير أنو اضطرب عميو حفظو فضعف" .4

 حسممة بن صال قال اإلمام الطبري في، الضعف اليسير في الراوي: وىو مصطمح يدل عمى
 .(4)"كان كثير الحديث غير أنو اضطرب عميو حفظو فضعف": الُجْعِفىّ 
 ": اختمط عقمو في آخر عمره" .5

قال اإلمام الطبري في َعْبِد المَِّو ْبُن ، الضعف اليسير في الراوي: وىو مصطمح يدل عمى
 (5)"اختمط عقمو في آخر عمره: "َلِييَعةَ 

  ": ال أعرفو" .6
قال اإلمام الطبري في ِإْبَراِىيم بن ُموَسى ، الضعف اليسير في الراوي: وىو مصطمح يدل عمى

 .(1)"ىذا شيخ ال أعرفو: "الرَّاِزيّ 
                                                           

 (.2/162المصدر نفسو ): ُينظر: 1
 (.7/166تيذيب التيذيب ): ُينظر: 2
 (.11/656تاريخ الطبري): 3
 (.10/188تاريخ بغداد): ُينظر: 4
 (.5/379المصدر نفسو ): ُينظر: 5
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 : التجريح الشديدمصطمحات : المطمب الثاني
وفي كتبو خاصًة. وقفت عمى ، الرجال عامة بتتبع أقوال اإلمام الطبري المتناثرة في كتب

 : عمى النحو اآلتي وىي، الشديد مصطمحات اإلمام الطبري في الجرح
 

 : "شيخ مجيول" .1
: في َعبد اهلِل ْبن َيسار الُكوفيّ  قال اإلمام الطبري، وصف الراوي بالجيالة: وىو مصطمح يدل عمى

 .(2)"شيخ مجيول"
 : "بالقرآنرجل مجيول ال ُيعرف بالنقل وال " .2

 ْبُن َخاِلدِ  في ِعَراكِ  قال اإلمام الطبري، وصف الراوي بالجيالة: وىو مصطمح يدل عمى
 .(3)"رجل مجيول ال ُيعرف بالنقل وال بالقرآن: "رّْيُّ اْلمَ 

 

 ": وِ بِ  اجَ جَ االحتِ  وزَ جُ  يَ اَل  ولٌ جيُ مَ " .3
 بن ِعْمَران نِ سَ في الحَ  قال اإلمام الطبري، وصف الراوي بالجيالة: وىو مصطمح يدل عمى

 .(4)"ال يجوز االحتجاج بو مجيول": اْلَعْسَقبَلِنيُّ 
 
 
 
 

 : "ةٌ جَ حُ  وِ ت بِ ثبُ تَ  الَ  ولٌ جيُ مَ " .4
ْبُن َنَعاَمَة  في َيِزيدِ  قال اإلمام الطبري، وصف الراوي بالجيالة: وىو مصطمح يدل عمى

بّْيُّ   .(5)"ةٌ جَ حُ  وِ ت بِ ثبُ تَ  الَ  ولٌ جيُ مَ ": الضَّ
 : "وِ بِ  جُ حتَ يُ  الَ  ولٌ جيُ مَ " .5

َبير في ُيوُسفِ  قال اإلمام الطبري، وصف الراوي بالجيالة: وىو مصطمح يدل عمى : اْلُقَرِشيُّ  ْبن الزُّ
 .(6)"وِ بِ  جُ حتَ يُ  الَ  ولٌ جيُ مَ "

 : "يوروِ ا يَ مَ اج بِ جَ ائز االحتِ ير جَ غَ  قلِ النَ وف بِ عرُ ير مَ غَ  ولٌ جيُ مَ " .6
الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد  في َعْبدِ  قال اإلمام الطبري، بالجيالةوصف الراوي : وىو مصطمح يدل عمى

 .(1)"يوروِ ا يَ مَ اج بِ جَ ائز االحتِ ير جَ غَ  قلِ النَ وف بِ عرُ ير مَ غَ  ولٌ جيُ مَ ": اْلُخَراَساِنيُّ 

                                                                                                                                                                          

 (.3/105مسند عمي بن أبي طالب)، تيذيب اآلثار: 1
 (.6/85)تيذيب التيذيب : ُينظر: 2
 (.7/172المصدر السابق ): ُينظر: 3
 (.2/405شرح صحيح البخاري البن بطال ): ُينظر: 4
 (.11/364تيذيب التيذيب): ُينظر: 5
 (.11/413المصدر نفسو): ُينظر: 6
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 ": ال ُيحتج بحديثو" .7
بن عبد  قال اإلمام الطبري في ِإْسَماِعيلِ ، الضعف الشديد في الراوي: وىو مصطمح يدل عمى
 .(2)"ال يحتج بحديثو: "الرَّْحَمن بن َأبى َكِريَمة الُسدي

 
 

 ": ال ُيحتج بو" .8
قال اإلمام الطبري في ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد ، الضعف الشديد في الراوي: وىو مصطمح يدل عمى

 .(3)"ال ُيحتج بو: "الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَمى األَْنَصاِريّْ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                          

 (.1/178)تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة، (5/167لسان الميزان ): 1
 (.1/314ن)لسان الميزا: ُينظر: 2
 (.9/301تيذيب التيذيب ): ُينظر: 3
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 المبحث الثاني
  مقارنة أقوال اإلمام الطبري في التجريح بأقوال غيره من النقاد 

 

 : بأقوال غيره من النقاد اليسير مقارنة أقوال اإلمام الطبري في التجريح: المطمب األول
 ."ليس بذاك" .1

ُتوِفَي ، (4)البصري، ُيكنى أبو محمد، (3()2)الرّاِسِبيّ ، (1)ابن وجبة: ويقال، اْلَحاِرث ْبن وجيو
 .(5)سنة تسعين ومائة

 .(6)"ليس بذاك: "قال اإلمام الطبري -
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في اْلَحاِرث ْبن وجيو الرّاِسِبّي بأقوال غيره من النقاد -

، (13()12)والماوردي، (11)والدارقطنى، (10)والساجي، (9)والنسائي، (8)والفسوي، (7)ضعفو أبو حاتم
: أبو حاتم مرة قالو ، (17()16)وعبد الرحمن المقدسي، (15)وابن قدامة المقدسي، (14)وابن حجر

                                                           

 (.1/178سنن الترمذي): 1
 (.6/36األنساب لمسمعاني )، وىي قبيمة نزلت البصرة، بكسر السين والباء الموحدة منسوب إلى بنى راسب: 2
 (.4/829تاريخ االسبلم)، (2/462الكامل في ضعفاء الرجال)، (2/284التاريخ الكبير لمبخاري ): 3
 (.2/162تيذيب التيذيب)، (3/326إكمال تيذيب الكمال)، (5/304تيذيب الكمال): 4
 (. 4/829تاريخ اإلسبلم): 5
 (.2/162تيذيب التيذيب): ُينظر: 6
 (.1/476عمل الحديث البن أبي حاتم): 7
 (.2/120المعرفة والتاريخ ): 8
 (.1/29الضعفاء والمتروكون لمنسائي ): 9

 (.3/326الكمال )إكمال تيذيب : ُينظر: 10
 (.8/103عمل الدارقطني ): 11
 (.9/751ىـ. تاريخ اإلسبلم) 450توفى سنة ، أبو الحسن البْصرّي الماَوْرديّ ، عمّي بن محمد بن حبيب: ىو: 12
 (.1/105لمماوردي )في فقو مذىب اإلمام الشافعي  الحاوي الكبير: 13
 (.148: تقريب التيذيب )ص: 14
 (.1/167)المغني البن قدامة : 15
الحنبمّي. توفى سنة ، َأُبو ُمَحمَّد وأبو الفرج، شيخ اإلسبلم وبقية األعبلم، َعْبد الرَّْحَمن ْبن ُمَحمَّد ابن قدامة: ىو: 16

 (.15/469ىـ. تاريخ اإلسبلم) 682
 (.1/220الشرح الكبير عمى متن المقنع لعبد الرحمن المقدسي ): 17
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

أحمد بن  وقال، (2)"منكر الحديثضعيف : "النووي قالو ، (1)"في حديثو بعض المناكيرضعيف "
وابن ، (6)وقال ابن معين، (5)"يضعفو (4)سمعت نصر بن عمي الجيضمي: "(3)عمي األبار

: (11)وابن الممقن، (10)وابن القيسراني، (9)وقال ابن معين مرة، "َحِديثو ِبَشْيءَلْيَس : "(8()7)الجارود
فيِو بعض : "قال البخاري وتعددت المناكير في حديثو، (12)"واه: "وقال الذىبي مرة، "ليس بشيء"

َحِديِثِو ِفي : "وقال أبو نعيم األصبياني مرة، (14)"ِفي َحِديثو بعض اْلَمَناِكير: "وقال مرة، (13)"المناكير
: حتى أن أبو داود نعت حديثو بالمنكر فقال، (16)"لو غير حديث منكر: "وقال العقيمي، (15)"َمَناِكيرَ 

وأشار بعض ، (18)"متروك الحديث: "وقال ابن القيسراني مرة، (17)"َوُىَو َضِعيفٌ ، َحِديُثُو ُمْنَكرٌ "
و رواية إال عن مالك بن ال أعمم ل: "وقال ابن عديالعمماء إلى قمة أحاديثو وعدم شيرتو 

كان قميل الحديث ولكنو يتفرد بالمناكير عن : "وذكره ابن حبان في المجروحين وقال، (20)"(19)دينار

                                                           

 (.3/92الجرح والتعديل): 1
 (.1/366شرح الميذب لمنووي ) المجموع: 2
 (.6/683ىـ. تاريخ اإلسبلم)281توفي سنة، َأْحَمد بن َعمّي بن ُمْسِمم. أبو الَعبَّاس األبار: ىو: 3
 (.5/1265ىـ. المصدر نفسو)241توفي سنة، أبو َعْمرو األْزدّي اْلَجْيَضميّ ، نصر بن عمّي بن نصر: ىو: 4
 (.1/214)الضعفاء الكبير لمعقيمي : ُينظر: 5
 (.4/85تاريخ ابن معين رواية الدوري): 6
 (.7/119ىـ. تاريخ اإلسبلم) 307توفى سنة ، أبو محمد النَّْيسابوريّ ، عبد اهلل بن عمّي بن الجارود: ىو: 7
 (.3/326إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 8
 (.1/476)سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين: 9

 (.2/1136ذخيرة الحفاظ ): 10
 (.2/576)البدر المنير: 11
 (.1/75تنقيح التحقيق لمذىبي ): 12
 (.2/284التاريخ الكبير لمبخاري): 13
 (.1/28الضعفاء الصغير لمبخاري): 14
 (.1/62المسند المستخرج عمى صحيح مسمم ألبي نعيم ): 15
 (.1/214الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 16
 (.1/65سنن أبي داود): 17
 (.2/1134البن القيسراني)ذخيرة الحفاظ : 18
 (.3/488ىـ. تاريخ اإلسبلم)121توفي سنة ، َأُبو َيْحَيى اْلَبْصِريُّ ، َماِلُك ْبُن ِديَناٍر الزَّاِىدُ : ىو: 19
 (.2/463الكامل في ضعفاء الرجال ): 20
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

، (2)"ال أعرفو: "قال أحمد بن حنبلحتى أن بعضيم قال بجيالتو  ، (1)"المشاىير في قمة روايتو
تكمموا : "ضعفو فقال البييقي وتمطف بعض العمماء في وصف، (5)"(4)مجيول: "(3)وقال الخطابي

: (9)وقال أبو عمي الطوسي، (8)"لين الحديث: "وقال الفسوي، (7)"ضعفوه: "وقال الذىبي، (6)"فيو
َرَوى ُيَقاُل َحِديُث اْلَحاِرِث ْبِن َوِجيٍو َحِديٌث َغِريٌب اَل ُيْعَرُف ِإال ِمْن َحِديِثِو َوُىَو َشْيٌخ َلْيَس ِبَذاَك َوَقْد "

وقد روى عنو غير واحد من ، شيخ ليس بذاك: "وقال الترمذي، (10)"َغْيُر َواِحٍد ِمَن اأَلِئمَّةِ َعْنُو 
 .(11)"األئمة

   
ُيحمل قول من قال بجيالتو إلى قمة روايتو ، منكر الحديث ضعيف: الخالصة في الراوي

وتنوعت ، الراويلألحاديث ال إلى جيالة عينو أو حالو. وافق النقاد اإلمام الطبري في حكمو عمى 
 أحكاميم بين مساوية وأعمى ودون حكمو.

 

 : ممن يجب التثبت في نقمو .2
عدي : واختمف في نسبو فقيل، (13)الخطمي اأْلْنَصاِريّ  (12)* َعِدي  بن بنت عبد اهلل بن يِزيد

، (15)عدي بن ثَابت بن عبيد بن َعاِزب ابن ابن أخ اْلَبراء بن َعاِزب: َوقيل، (14)ثَابت بن ِديَنار

                                                           

 (.1/224المجروحين): 1
 (.3/326إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 2
 (.8/632ىـ. تاريخ اإلسبلم) 388: المتوفى، اإْلَمام َأُبو ُسَمْيَمان الخّطابي الُبْستي، حمد ْبن ُمَحمَّد ْبن: ىو: 3
 (.1/80معالم السنن لمخطابي): 4
 (.2/162تيذيب التيذيب) ".جيالتو مرفوعة بكثرة من روى عنو: "أجاب ابن حجر عمى قول الخطابي: 5
 (.1/270السنن الكبرى لمبييقي): 6
 (.1/305الكاشف ): 7
 (.3/328إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 8
 (.7/143ه. تاريخ االسبلم)316توفي سنة ، أبو عمي الطُّوسّي الحافظ، الحسن بن عمي بن نصر: ىو: 9

 (.1/318مختصر األحكام لمطوسي): 10
 (.1/178سنن الترمذي ): 11
 (.7/44التاريخ الكبير لمبخاري): 12
 (.19/523تيذيب الكمال): 13
 (.3/7ين رواية الدوري )تاريخ ابن مع: 14
 (.3/62ميزان االعتدال): 15
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

، (2)وىو األصح (1)عدي بن ابان بن ثابت ابن قيس بن الخطيم األنصاري الظفري: وقيل
 .(6)ومسمم، (5). روى لو البخاري(4)ُتوفي سنة ست عشرَة ومائة، الكوفي (3)اأْلَْنَصاِريّ 
 : (7)"ممن يجب التثبت في نقمو: "قال اإلمام الطبري 
 : غيره من النقادمقارنة قول الطبري في عدي بن ثابت بأقوال  -
، (11)وابن األثير، (10)وابن عبد البر، (9)والنسائي، (8)العجميك وثقو كثير من العمماء 

 وذىب بعض العمماء إلى تقييد توثيقو ببيان ما فيو من عمة في تشيعو قال، (12)والبوصيري
ِإالَّ انو َكاَن ثقة : "أحمد بن حنبل مرة قالو ، (13)"إال أنو كان رافضيا غاليا فيوثقة : "الدارقطني

مام مسجدىم بالكوفةثقة : "الذىبي قالو ، (14)"يتشيع ثقة : "ابن حجر قالو ، (15)"لكنو قاص الشيعة وا 
صدوق وكان : "وقال أبو حاتم، في ثقاتيما (18)وابن حبان، (17)وذكره ابن شاىين، (16)"رمي بالتشيع

                                                           

التعديل ، (3/276تاريخ االسبلم)، (1/122المغني في الضعفاء)، (9/201اكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 1
 (.3/1030والتجريح لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح لسميمان بن خمف الباجي)

وأنو عدى ابن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم األنصاري ، المو األصح أنو منسوب إلى جده: "قال الذىبي: 2
 (.3/61ميزان االعتدال ) ".الظفري

 (.1/273الطبقات لخميفة بن خياط ): 3
 (.3/276تاريخ اإلسبلم): 4
 (.1/20صحيح البخاري ): 5
 (.2/937صحيح مسمم): 6
 (.7/166تيذيب التيذيب ): 7
 (330: الثقات لمعجمي)ص: 8
 (.19/523تيذيب الكمال): ُينظر: 9

 (.1/206االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر): 10
 (.1/450أسد الغابة ط العممية ): 11
 (.1/137مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجو): 12
 (.210: سؤاالت السممي لمدارقطني )ص: 13
 (.2/490العمل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل رواية ابنو عبد اهلل ): 14
 (.2/15الكاشف ): 15
 (.388: تقريب التيذيب )ص: 16
 (.177: تاريخ أسماء الثقات البن شاىين )ص: 17
 (.5/270الثقات البن حبان ): 18
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

مائل : "وقال الجوزجاني، (2)"الكوفيينمن خيار : "وقال ابن حبان، (1)"إمام مسجد الشيعة وقاضييم
َما َرَأْيت أحدا َأُقول بقول : "(4)ونسبو كثير من العمماء إلى التشيع قال المسعودي، (3)"عن القصد
وقال ، (7)"كوفي شيعي: "وقال الفسوي، (6)"َكاَن يفرط ِفي التََّشيُّع: "وقال ابن معين، (5)"الشّْيَعة منو

مام مسجدىمعالم الشيعة : "الذىبي ، (8)"ولو كانت الشيعة مثمو لقل شرىم، وصادقيم وقاصيم وا 
 .(11)"ِإَمام َمْسِجد الشّْيَعة وقاضييم: "(10)وقال العيني، (9)"رمى بالتشيع: "وقال ابن حجر مرة

ذا لم ، فإذا كان موافق لبدعتو ُرد، ثقة شيعي يجب التثبت فيما ينقمو: الخالصة في الراوي وا 
 النقاد اإلمام الطبري في حكمو عمى الراوي. وافق، ُقبل يكن موافًقا ليا

 ": ال ُيعتمد عمى روايتو" .3
وىو جد عمرو بن عمي ، (14)اْلَفْضلِ  وُيْكَنى َأبُ ، (13)اْلَباِىِميُّ  (12)َبْحُر ْبُن ُكَنْيٍز السَّقَّاءُ  *
 .(1)وتوفي فييا سنة ستين ومائة، عاش في البصرة، (2)بصري، (1)الفالس

                                                           

 (.7/2الجرح والتعديل): 1
 (.173: مشاىير عمماء األمصار )ص: 2
 (.7/166تيذيب التيذيب ): ُينظر: 3
 (.4/118ىـ. تاريخ اإلسبلم)151توفي سنة ، ُعْتَبَة الُيْذلّي الَمْسعوديُّ الكوفيُّ َعْبد الرحمن ْبن َعْبد المَِّو ْبن : ىو: 4
 (.4/10تاريخ ابن معين رواية الدوري): ُينظر: 5
 (.3/524المصدر نفسو ): 6
 (.3/132المعرفة والتاريخ ): 7
 (.3/61ميزان االعتدال): 8
 (.1/460فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر): 9

ىـ. األعبلم 855توفي سنة ، بدر الدين العيني الحنفي، أبو محمد، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد: وى: 10
 (.7/163لمزركمي)

 (.10/13عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمعيني): 11
وقد كان بحر بن كنيز يسقي ، وىذا نسبة إلى من يسقى الناس الماء، بفتح السين الميممة والقاف المشددة: 12

 (.4/30تاريخ االسبلم): ُينظر، (7/149الحجاج في المفاوز. األنساب لمسمعاني)
ىذه النسبة الى باىمة وىي باىمة بن اعصر وكان العرب ، بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الياء والبلم: 13

 (.2/70يستنكفون من االنتساب الى باىمة كأنيا ليست فيما بينيم من األشراف. األنساب لمسمعاني)
الكنى ، (2/128التاريخ الكبير لمبخاري)، (4/315تاريخ ابن معين رواية الدوري)، (7/209الطبقات الكبرى): 14

 (.2/674واألسماء لئلمام مسمم)
 (.2/228الكامل في ضعفاء الرجال)، (1/192المجروحين): 1
 (.1/24الضعفاء والمتروكون لمنسائي)، (2/128التاريخ الكبير لمبخاري): 2
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 .(2)"كان ممن ال يعتمد عمى روايتو: "اإلمام الطبريقال  -
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في َبْحُر ْبُن ُكَنْيٍز بأقوال غيره من النقاد -

معروف وغيره أثبت : "(5)وقال أبو إسحاق الحربي، (4)"ال بأس بو: "(3)قال أبو الحسن الكوفي
يحدث عن قتادة بحديث ال أصل لو من : "وزاد مرة، (7)"َلْيَس عندىم بقوي: "وقال البخاري، (6)"منو

لين : "وقال البزار، (9)"ليس بثقة وال يكتب حديثو: "وقال النسائي، (8)"حديثو وال يتابع عميو
، (14)والدارقطني، (13)وأبو إسحاق الحربي مرة، (12)وأبو حاتم، (11)وضعفو ابن سعد، (10)"الحديث

كل رواياتو مضطربة ويخالف الناس في : "فقالوفصل القول فيو ابن عدي ، (15)وابن حجر
وعامة ما يروونو عنو أصحاب النسخ من ، ولو نسخ، أسانيدىا ومتونيا والضعف عمى حديثو بين

ال : "وقال ابن معين، (16)"وىو إلى الضعف أقرب منو إلى غيره، أسانيد ومتون ال يتابعو عميو أحد
وذكره ابن ، (1)"وليس عندىم بقوي في الحديث، يرتروى عنو مناك: "وقال الساجي، (17)"يكتب حديثو

                                                                                                                                                                          

 (.7/209لطبقات الكبرى)ا: 1
 (.11/656تاريخ الطبري): 2
ه. تاريخ 261توفي سنة ، أبو الحسن الُكوفيُّ العجمي، َأْحَمد ْبن َعْبد اهلل ْبن صالح ْبن مسمم: ىو: 3

 (.6/269االسبلم)
 (.2/350إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 4
 (.6/522ه. تاريخ بغداد)285مات ببغداد سنة ، ِإْسَحاق الحربيِإْبَراِىيم ْبن ِإْسَحاق ْبن ِإْبَراِىيم َأُبو : ىو: 5
 (.2/350المصدر السابق ): ُينظر: 6
 (.2/128التاريخ الكبير لمبخاري): 7
 (.2/350إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 8
 (.2/350المصددر نفسو): ُينظر: 9

 (.9/132المصددر نفسو ): 10
 (.7/209الطبقات الكبرى): 11
 (.2/418لتعديل البن أبي حاتم )الجرح وا: 12
 (.2/350إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 13
 (.2/133سنن الدارقطني): 14
 (.120: تقريب التيذيب )ص: 15
 (.2/235الكامل في ضعفاء الرجال ): 16
 (.2/418الجرح والتعديل): ُينظر: 17
 (.2/350إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 1
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وقال  أبو ، (1)"كان ممن فحش خطؤه وكثر وىمو حتى استحق الترك: "حبان في المجروحين وقال
ال متروك : "في موضع آخر البييقي قالو ، "متروك": (4)والدارقطني مرة، (3)والنسائي مرة، (2)داود

ويزيد بن ، (7)وقال ابن معين مرة، (6)"عمى تركو متفق: "حتى قال الذىبي مرة، (5)"يحتج بو
رأيت بحر السقاء : "فقال، بشرب الخمر والكذب (10)واتيمو ابن كثير، "ليس بشيء: "(9()8)زريع

واتيمو ابن ، (12)"وكان الصبيان يعبثون بو، كذاب: "وقال مرة، (11)"سكران والصبيان يعبثون بو
 .(13)الجوزي بالوضع

متروك. وقد وافق النقاد اإلمام الطبري في حكمو عمى الراوي. : الخالصة في الراوي 
 وتباينت أحكاميم بين أعمى ودون حكمو.

 ."كان كثير الحديث غير أنو اضطرب عميو حفظو فضعف" .4
توفي في ، كوفي، واسطي، (2)األحمر، (1)الُجْعِفىّ ، (14)سحاقإ وُيكنى أب، سممة بن صالح

 .(3)بغداد سنة احدى وثمانين ومائة

                                                           

 (.1/192المجروحين): 1
 (.2/351إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 2
 (.24: الضعفاء والمتروكون لمنسائي)ص: 3
 (.1/260الضعفاء والمتروكون لمدارقطني ): 4
 (.1/336التمخيص الحبير): 5
 (.44: ديوان الضعفاء )ص: 6
 (.4/30تاريخ االسبلم): ُينظر: 7
 (.4/1005ه. تاريخ اإلسبلم)182سنة  ُتوفي ، اإلمام أبو معاوية العْيشّي البْصريّ ، يزيد بن ُزَرْيع: ىو: 8
 (.2/418الجرح والتعديل): ُينظر: 9

ْنَعاِنيُّ : ىو: 10 ُد بُن َكِثْيِر بِن َأِبي َعَطاٍء الصَّ ْنَعاِنيُّ ، ُمَحمَّ ْيِصيُّ ، َأُبو ُيْوُسَف الصَّ بكسر : الِمصيصي -ثُمَّ الِمصّْ
ىذه النسبة إلى بمدة كبيرة عمى ، الميممتين األولى مشددةوالياء المنقوطة باثنتين من تحتيا  بين الصادين 

األنساب ، (10/380ىـ. سير أعبلم النببلء)216ُتوفي سنة ، -«المصيصة»ساحل بحر الشام يقال ليا 
 (.12/297لمسمعاني )

 (.2/229الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 11
 (.2/350إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 12
حديث موضوع عمى رسول اهلل : "وقال فيو، ي  حديثا  لبحر بن كنيز في كتابو الموضوعاتذكر ابن الجوز : 13

 (.1/274الموضوعات البن الجوزي)
 (.6/358الطبقات الكبرى): 14



 

 

166 

 

 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 .(4)"كان كثير الحديث غير أنو اضطرب عميو حفظو فضعف: "قال اإلمام الطبري
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في سممة بن صالح بأقوال غيره من النقاد

، (11)وابن القيسراني، (10)والدارقطني، (9()8)ووكيع، (7)والنسائي، (6)ومسمم، (5)ضعفو ابن معين
، (14)"ليس بشيء كتبت عنو": وقال يحيى بن معين مرة، (13)"متروكضعيف : "(12)ابن عمارو قال و 
ال يكتب ، ذاىب الحديث"واىي الحديث": وقال أبو حاتم، (15)"ليس بشيء: "أحمد بن حنبلقال و 

وقال ، (18)"واىي الحديث: "الذىبيقال و ، (17)"(16)يقرب في الضعف من سوار بن مصعب، حديثو

                                                                                                                                                                          

ىذه النسبة إلى قبيمة وىي جعفي بن سعد العشيرة. األنساب ، بضم الجيم وسكون العين الميممة وفي آخرىا الفاء: 1
 (.3/290لمسمعاني )

ىذه المفظة صفة لمرجل اّلذي فيو الحمرة وىي ، بفتح األلف وسكون الحاء الميممة وفتح الميم وفي آخرىا الراء: 2
 (.1/123من األلوان. المصدر نفسو )

 (.4/858تاريخ االسبلم): 3
 (.10/188تاريخ بغداد): ُينظر: 4
 (.4/353الكامل في ضعفاء الرجال ): 5
 (.1/39مسمم ) الكنى واألسماء لئلمام: 6
 (.4/353المصدر السابق ): 7
ىـ. تاريخ  306توفى سنة ، المعروف بوكيع، أبو بكر الضبّي القاضي، محمد بن خمف بن حيان بن صدقة: ىو: 8

 (.7/108اإلسبلم)
 (.3/312أخبار القضاة ألبو بكر الضبي المعروف بوكيع): 9

 (.2/89عمل الدارقطني): 10
 (.1/222ذخيرة الحفاظ ): 11
ُد ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن َعمَّارٍ : ىو: 12  (.5/1230ىـ. تاريخ اإلسبلم)241توفي سنة، اْلَحاِفُظ أبو جعفر الموصمي، ُمَحمَّ
 (.3/70لسان الميزان): ُينظر: 13
 (.3/69المصدر نفسو ): ُينظر: 14
 (.2/527العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 15
ذاىب ، ال يكتب حديثو، متروك الحديث: "قال عنو أبو حاتم، اليمداني الكوفي الضريرسوار بن مصعب : ىو: 16

 (.4/271الجرح والتعديل) ".الحديث
 (.4/165المصدر نفسو): 17
 (.1/145تنقيح التحقيق لمذىبي ): 18
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وقال في موضع ، (3)"ىالك: "وقال الذىبي مرة، (2)"ما كان يدرى أي شيء يقول: "(1)يزيد بن ىارون
وقال صالح بن ، (5)"ذاك متروك، ليس أحد يروي عن ذاك: "وقال ابن عمار مرة، (4)"تركوه: "آخر

كتبت عن سممة بن صالح حديثا كثيرا : "وقال ابن المديني مرة، (6)"ال يكتب حديثو: "محمد جزرة
ووصفو بعض العمماء ، "متروك الحديث: "(10)والذىبي، (9)والنسائي، (8)وقال أبو داود، (7)"ورميت بو

وقال ، (11)"كان قد طمب الحديث ثم اضطرب عميو حفظو فضعفو الناس: "باالختبلط قال ابن سعد
، ووصفو آخرون بالكذب، (12)"اضطرب عميو حفظو فضعفو أصحاب الحديث: "ابن الجوزي

فقمت يا أبا ، (14)مررت بيشيم: "(13)الوركانيوبوضعو لؤلحاديث عمى الثقات قال أبو عمران 
وقال يزيد بن ، (15)""ىذا حديث الكذابين: "فقال ىشيم، أحرموا في المورد معاوية أصحاب النبي 

وقال ، (16)"دعنا من حديث الكذابين: "ىارون مرة عندما ذكر لو حديثًا في سنده سممة بن صالح
ال يحل ذكر أحاديثو وال ، عن األثبات الموضوعاتكان ممن يروي : "(1)والسمعاني، (17)ابن حبان

                                                           

 ىـ. تاريخ201توفي سنة، موالىم الواسطيّ ، يزيد بن ىارون بن زاذي. اإلمام أبو خالد السممي: ىو: 1
 (.5/228اإلسبلم)

 (.3/70لسان الميزان ): ُينظر: 2
 (.1/67المقتنى في سرد الكنى لمذىبي): 3
 (.168: ديوان الضعفاء )ص: 4
 (.10/188تاريخ بغداد): 5
 (.10/188المصدر نفسو): ُينظر: 6
 (.10/188المصدر نفسو): ُينظر: 7
 (.3/70لسان الميزان ): ُينظر: 8
 (.47: لمنسائي )صالضعفاء والمتروكون : 9

 (.1/275المغني في الضعفاء ): 10
 (.6/358الطبقات الكبرى ): 11
 (.9/50المنتظم في تاريخ المموك واألمم ): 12
ىـ. تاريخ 221توفي سنة، أبو عمران الَوْركانيُّ الُخراسانيُّ ، محمد بن جعفر بن زياد بن أبي ىاشم: ىو: 13

 (.5/668اإلسبلم)
ممّي الواسطيُّ ، أبي خازم قاسم بن دينارُىَشيم بن بشير بن : ىو: 14 ىـ. 181توفي سنة، الحافظ أبو معاوية السُّ

 (.4/992المصدر نفسو)
 (.4/353الكامل في ضعفاء الرجال ): ُينظر: 15
 (. 3/70لسان الميزان ) : ُينظر: 16
 (.1/338المجروحين): 17
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وقال ابن معين في ، (2)"مائل عن الطريق: "وقال الجوزجاني، "كتابتيا إال عمى جية التعجب
، (6)"ليس بالقوي عندىم: "وقال أبو أحمد الحاكم، "ليس بثقة: "(5()4)وابن الغبلبي، (3)موضع آخر

وأبو ، (8()7)قال عمي ْبن ُحجر بن أبي سميمانواقتصر بعضيم ضعفو فيما يرويو عن حماد 
كان يروي عن حماد بن أبي : "وقال ابن المديني، "(10)َغمَّطوه ِفي َحماد ْبن َأبي ُسميمان: "(9)حاتم

يحدث عن أبي إسحاق أحاديث صحاح : "وقال أحمد بن حنبل، (11)"وال يضبطيا، سميمان فيقمبيا
وحسن حديثو كل من ، (12)"حماد أحاديث مضطربة وحدث عن، إال أنو عن حماد مختمط الحديث

حسن الحديث ولم أر لو متنا منكرا إنما أرى ربما ييم : "قال ابن عدي، ابن عدي وابن القيسراني
، ولم أر لو حديثا منكرا، وقد ضعفوه، حسن الحديث: "وقال ابن القيسراني، (13)"في بعض األسانيد

نما ييم في بعض األسانيد  . (15)الحاكم بتوثيقووانفرد ، (14)"وا 
، وافق النقاد اإلمام الطبري في جعل اختالطو سبب لتضعيفو متروك.: الخالصة في الراوي

وخالفو بعضيم فجعموا تضعيفو عمى اإلطالق. وتنوعت أحكاميم عمى الراوي بين أعمى ومساوية 
 ودون حكم الطبري. 

  

                                                                                                                                                                          

 (.1/124األنساب لمسمعاني ): 1
 (.79: أحوال الرجال )ص: 2
 (.1/55رواية ابن محرز ) -ابن معين  تاريخ: 3
 (.5/1261ىـ. تاريخ اإلسبلم)241توفي سنة، أبو عبد الرحمن الَغبلبيُّ اْلَبْصِريُّ ، المفضل بن غسان: ىو: 4
 (.10/188تاريخ بغداد): 5
 (.3/70لسان الميزان ): 6
 (.5/1186ىـ. تاريخ اإلسبلم) 241توفي سنة، أبو الحسن السَّعديُّ المروزيُّ ، عميُّ بن ُحْجر بن إياس: ىو: 7
 (.4/84التاريخ الكبير لمبخاري): ُينظر: 8
 (.4/165الجرح والتعديل): 9

اُد ْبُن َأِبي ُسَمْيَمانَ : ىو: 10  (.3/225ىـ. تاريخ اإلسبلم)111توفي سنة، َأُبو ِإْسَماِعيلَ ، َحمَّ
 (.10/188تاريخ بغداد): ُينظر: 11
 (.10/188المصدر نفسو): ُينظر: 12
 (.4/355الكامل في ضعفاء الرجال ): 13
 (.4/2020ذخيرة الحفاظ البن القيسراني ): 14
 (.3/70لسان الميزان ): ُينظر: 15
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 ": اختمط عقمو في آخر عمره" .5
، (4)اأُلعُدُولي، (3)الحضرمي، (2)بن ربيعة بن ثوبان (1)َلِييَعَة بن عقبة بن ُفرعانَعْبد المَِّو ْبُن 

كان : وقيل، (9)واألول أصح، (8)أبو النضر: وقيل، (7)يكنى َأُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ، (6()5)الغافقي: ويقال
أربع  توفي سنة، أخو عيسى بن لييعة، (11)قاضي مصر، المصري الفقيو، (10)خريطة ويكنى أب

 .(12)وسبعين ومائة
 .(13)"اختمط عقمو في آخر عمره: "قال اإلمام الطبري

 : مقارنة قول اإلمام الطبري في عبد اهلل بن لييعة بأقوال غيره من النقاد
، (3)وابن معين، (2()1)بشر بن السريو ، (14)ضعفو كثير من العمماء كيحيى بن سعيد القطان

: (8)وأبو أحمد الحاكم، (7)مرة وقال ابن الجوزي، (6)وأبو حاتم، (5)وابو زرعة، (4)وأحمد بن حنبل
                                                           

اإلكمال في رفع ، بضم الفاء وبالراء وبالعين الميممة فيو فرعان بن األعرف أحد بني النزال بن سعد المنقري: 1
 (.7/46واألنساب البن ماكوال)االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى 

 (.15/488تيذيب الكمال): 2
ىذه النسبة إلى حضر موت وىي من ببلد اليمن من ، بفتح الحاء الميممة وسكون الضاد المنقوطة وفتح الراء: 3

 (.4/179أقصاىا. األنساب لمسمعاني )
ذه النسبة الى ُاعُدول وىو بطن من ى، بضم األلف وسكون العين وضم الدال والواو الميممتين وفي آخرىا البلم: 4

 (.1/304المصدر نفسو)، الحضارية
ىذه النسبة إلى غافق اْبن اْلَعاِص بن َعْمرو بن َماِزن بن األزد بن ، بفتح الغين المعجمة وكسر الفاء والقاف: 5

: اهلل بطن من األزد. ُينظراْلَغْوث َقاَلو َخميَفة بن خياط َوَقاَل َغيره غافق بن الشَّاِىد بن عك بن عدثان بن عبد 
 (.2/373المباب في تيذيب األنساب البن األثير)، (10/6األنساب لمسمعاني )

 (.15/488تيذيب الكمال): 6
 (.2/846الكنى واألسماء لمدوالبي ): 7
 (.32/136تاريخ دمشق): 8
 (.15/488تيذيب الكمال): 9

خريطة ذاك أنو كانت لو خريطة معمقة في عنقو فكان يدور كان بن لييعة يكنى أبو : "قال بشر بن المنذر قال: 10
بمصر فكمما قدم قوم كان يدور عمييم فكان إذا رأى شيخا لو سألو من لقيتو وعمن كتبت فإذا وجد عنده شيئا 

 (.2/11المجروحين) ".كتب عنو فمذلك كان يكنى أبو خريطة
 (.15/488المصدر السابق): 11
 (.7/358الطبقات الكبرى): 12
 (.5/379تيذيب التيذيب ): ُينظر :13
 (.1/16سنن الترمذي): ُينظر: 14



 

 

171 

 

 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وباالحتجاج بحديثو انقسم ، (9)"العمل عمى تضعيف حديثو: "الذىبي مرة حتى قال، "ذاىب الحديث"
قال أحدىما باالحتجاج بحديثو لبلعتبار دون االحتجاج وترك ما ينفرد بو قال ، العمماء إلى فريقين
أنا قد أكتب ، وما أكتب حديثو إال لبلعتبار واالستدالل، بذلك كان حديثوما : "أحمد بن حنبل

: وقال البييقى، (10)"ال أنو حجة إذا انفرد، حديث الرجل كأني أستدل بو مع حديث غيره يشده
وذىب الفريق ، (11)"وترك االحتجاج بما ينفرد بو، أجمع أصحاب الحديث عمى ضعف ابن لييعة"

ال أحمل ": (13)ميديابن و ، (12)مرة بشر بن السري قال، دم االحتجاج بوترك حديثو وعاآلخر إلى 
ال يحتج : "(16)والدارقطني، (15)وابن الجارود، (14)وقال ابن معين، "قميبل وال كثيرا، عن ابن لييعة

ضافًة إلى ضعفو أشار البعض إلى تدليسو، "بحديثو  (17)خاصًة فيما يرويو عن عمرو بن شعيب، وا 
وقال أحمد بن ، "َلْم َيْسَمِع اْبُن َلِييَعَة ِمْن َعْمِرو ِبْن ُشَعْيبٍ ": (19)وأحمد بن صالح، (18)قال أبو حاتم

                                                                                                                                                                          

 (.4/1080ىـ. تاريخ اإلسبلم )191توفي سنة، الممقَّب باأَلْفَوه، أبو َعمرو الَبْصريُّ ، ِبْشر ْبن السَّريّْ : ىو: 1
 (.8/145إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 2
 (.1/67رواية ابن محرز ) -تاريخ ابن معين : 3
 (.5/147الجرح والتعديل): نظريُ : 4
 (.5/147المصدر نفسو): 5
 (.5/147المصدر نفسو ): 6
 (.1/190الموضوعات البن الجوزي ): 7
 (.32/141تاريخ دمشق): 8
 (.1/590الكاشف ): 9

 (.3/942العدة في أصول الفقو البن الفراء): ُينظر: 10
 (.1/284تيذيب األسماء والمغات لمنووي): ُينظر: 11
 (.5/146والتعديل) الجرح: 12
 (.2/294الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 13
 (.4/481رواية الدوري ) -تاريخ ابن معين : 14
 (.8/146إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 15
 (.1/128سنن الدارقطني ): 16
ٍد السَّْيِميُّ اْبِن َصاِحِب َرُسْوِل اهلِل : ىو: 17 ، اهلِل بِن َعْمِرو بِن الَعاِص بِن َواِئلٍ َعْبِد  --َعْمُرو بُن ُشَعْيِب بِن ُمَحمَّ

 (.3/288تاريخ اإلسبلم )، (5/165سير أعبلم النببلء): ىـ. ُينظر 111توفي سنة
 (.114: المراسيل البن أبي حاتم )ص: 18
 (.185: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل البن العراقي)ص: ُينظر: 19
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عن عمرو بن شعيب وكان بعد يحدث بيا عن عمرو  (1)كان كتب عن المثنى بن الصباح: "حنبل
بن وىب قيل البن لييعة إن : "(3)وقال ابن بكير، (2)"بن شعيب نفسو وكان الميث اكبر منو بسنتين

يزعم أنك لم تسمع ىذه األحاديث من عمرو بن شعيب فضاق بن لييعة وقال ما يدري ابن وىب 
واختمف العمماء في بيان سبب ، (4)"سمعت ىذه األحاديث من عمرو بن شعيب قبل أن يمتقي ابواه
ِرَك ااِلْحِتَجاُج تُ ، ِمَن اْلُمَتَساِىِمينَ : "ضعفو فأرجعو بعضيم إلى تياونو في االتقان قال ابن الصبلح

وفي بيان عمة اختبلطو ، وأرجع بعضيم سبب ضعفو إلى اختبلطو، (5)"ِبِرَواَيِتِو َمَع َجبَلَلِتِو ِلَتَساُىِموِ 
وقال اآلخر بوقوعو عن الحمار. وبين اثبات احتراق ، ذىبوا إلى فريقين قال أحدىما باحتراق كتبو
َل اْبن اْلُمَبارك سنة تسع َوسبعين من سمع اْبن َلِييَعة َقا: "كتبو ونفيو كبلم كثير قال أحمد بن حنبل

احترقت كتب اْبن َلِييَعة َزَعُموا ِفي سنة اْرَبْع : "سمعتو َقالَ ، ُمْنُذ عْشرين سنة َفِإن َسَماعو َصالح
، (11)وابن خراش، (10)و البزار، (9)وابن األثير، (8)والخطيب البغدادي، (7)وقال الساجي، (6)""َوِستّْينَ 

وىناك من أرخ وقت احتراق كتبو قال يحيى بن عبد اهلل بن ، "احترقت كتبو": (12)وأحمد بن حنبل
أحرقت : "(14)وقال إسحاق بن عيسى الطباع، (13)"احترق منزلو وكتبو في سنة سبعين ومائة: "بكير

قال : "وذىب آخرون إلى عدم احتراق كتبو قال أبو زرعة، (15)"كتب بن لييعة سنة تسع وستين

                                                           

بَّاِح الْ : ىو: 1  (.3/977ىـ. تاريخ اإلسبلم )141توفي سنة، َيَماِنيُّ اْلُمثَنَّى ْبُن الصَّ
 (.32/150تاريخ دمشق): 2
ىـ. تاريخ اإلسبلم 231توفي سنة، اْلِمْصِريُّ َأُبو زكرّيا، موالىم، يحيى بن عبد اهلل بن ُبَكْير المخزوميّ : ىو: 3

(5/963.) 
 (.32/142المصدر السابق): 4
 (.209: مقدمة ابن الصبلح)ص: 5
 (.170: أبي داود لئلمام أحمد )ص سؤاالت: 6
 .(8/144إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 7
 (.152: الكفاية في عمم الرواية لمخطيب البغدادي )ص: 8
 (.1/144جامع األصول البن األثير): 9

 (.4/268مسند البزار): 10
 (.32/156تاريخ دمشق البن عساكر ): 11
 (.2/295الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 12
 (.5/238امل في ضعفاء الرجال )الك: 13
 (.5/273ىـ. تاريخ اإلسبلم)211توفي سنة، أبو يعقوب، إسحاق بن عيسى بن نجيح ابن الطباع: ىو: 14
 (.2/67العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 15
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وانكر يحيى أن يكون ، البن لييعة فبعث إليو الميث بمائة دينار (1)يحيى بن بكير احترق خص
عن (4)ويحيى بن عثمان بن صالح، (3)ابن أبي مريمبنحوه قال و ، (2)"احترق كتب ابن لييعة

وذىب بعض ، (7)"لم َيْحَتِرق َلُو كتاب قطّ : "وجزم ابن معين بعدم احتراق كتبو فقال، (6()5)أبيو
سألت : "العمماء إلى أن سقوطو عن الحمار ىو سبب عمتو قال يحيى بن عثمان بن صالح مرة

واحترقت كتبو كما تزعم : قمت، في سنة سبعين ومائة: متى احترقت دار ابن لييعة؟ فقال: أبي
ما كتبت كتاب عمارة بن غزية إال من أصل كتاب ابن لييعة بعد ، معاذ اهلل: فقال: العامة؟ قال
: غير أن بعض ما كان يقرأ منو احترق وبقيت أصول كتبو بحاليا. قال ابن عثمان، احتراق داره
بعد  (8)أقبمت أنا وعثمان بن عتيق، وال أعمم أحدا أخبر بسبب عمة ابن لييعة مني: قال أبي

لى فوافيناه أمامنا راكبا عمى حمار يريد إ، انصرافنا من الصبلة يوم الجمعة نريد إلى ابن لييعة
فكان ذلك أول ، وسرنا بو إلى منزلو، فبدر ابن عتيق إليو فأجمسو، فأفمج وسقط عن حماره، منزلو

وقد يكون ىناك حريق وقع ، ومما سبق يترجح لي أنو لم تحترق كتب ابن لييعة قط، (9)"سبب عمتو
فة إلى إضا، كما أن تحقق ابن معين من أىل مصر في ىذه المسألة، في داره ولكنيا لم تمس كتبو

وأشار كثير االختبلف الظاىر في تأريخ وقت احتراق كتبو كل ىذه الدالئل تثبت عدم احتراق كتبو. 
َكاَن رشدين َواْبن َلِييَعة اَل يباليان َما دفع : "(10)ُقتَْيَبة بن سعيد قبولو التمقين قالمن العمماء إلى 

وشأن ابن لييعة كشأن غيره من ، (2)وابن خراش، (1)ابن أبي مريم قالبنحوه و ، (11)"ِإَلْيِيَما فيقرآنو

                                                           

َواْلَجْمُع ، ُيَسقَُّف َعَمْيِو ِبَخَشَبٍة َعَمى َىْيَئِة اأَلَزجِ الُخّص اْلَبْيُت الَِّذي : َوِقيلَ ، َبْيٌت ِمْن َشَجٍر َأو َقَصبٍ : الُخصُّ : 1
 (.7/26َوِقيَل ِفي َجْمِعِو ُخُصوص. لسان العرب )، َأْخَصاٌص وِخَصاص

 (.32/157تاريخ دمشق): 2
 (.15/493تيذيب الكمال): ُينظر: 3
ىـ سير أعبلم 282توفي سنة ، َأُبو َزَكِريَّا الِمْصِريُّ ، َيْحَيى بُن ُعْثَماَن بِن َصاِلِح بِن َصْفَواَن السَّْيِميُّ : ىو: 4

 (.13/354النببلء)
 (.5/394ىـ. تاريخ اإلسبلم ) 211توفي سنة، أبو يحيى، عثمان بن صالح بن صفوان السيمّي الِمْصريُّ : ىو: 5
 (.32/148تاريخ دمشق): 6
 (.115: من كبلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية طيمان )ص: 7
 (.5/401يكنى أبو حفص. لسان الميزان)، عثمان بن عتيق اهلل بن يعقوب بن عمي: ىو: 8
 (.2/294الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 9

ىـ. تاريخ 231توفي سنة، البْمَخيّ ، موالىم، َأُبو رجاء الثّقفي، ُقَتْيَبة ْبن َسِعيد ْبن جميل ْبن طريف: ىو: 10
 (.5/902اإلسبلم)

 (.2/245األوسط لمبخاري)التاريخ : 11
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، (3)المختمطين الذين صححت رواية بعض التبلميذ عنيم دون بعضيم قال عبد الرحمن بن ميدي
احترقت ": (9)والذىبي، (8()7)وعبد الغني بن سعيد الحافظ، (6)الدارقطنيو ، (5)والفبلس، (4)ةوقتيب
وعبد اهلل بن يزيد المقري اصح من الذين كتبوا بعد ، فمن كتب عنو قبل ذلك مثل ابن المبارك، كتبو

 واتيم ، (10)"ما اقر بو قبل االحتراق وبعده: "وتشدد ابن أبي مريم في أمره فقال، "ما احترقت الكتب
وانفرد ، (13)وابن عراق الكناني، (12)بيوالذى، (11)حاتم وأبكابن لييعة بالكذب والوضع الكثيرون 

لم يقصد ابن لييعة الكذب ولكن احترقت كتبو فحدث من : "عنو فقالالحاكم بنفي تيمة الكذب 
كان ابن لييعة : "وذىب كثير من العمماء إلى القول بتشيعو قال النسائي، (14)"حفظو فأخطأ فيو

: وكان يجمس معنا فيبصر سحابة فيقول"عمّي في الّسحاب»: شيخا أحمق ضعيف العقل وكان يقول
وقد تكمم فيو ، (16)شديد اإلفراط في التشيع: "قال ابن عديو ، (15)"ىذا عمّي قد مّر في الّسحاب»

ورغم ضعفو وتشيعو فقد ذىب بعض العمماء إلى تحسين حديثو ، (17)"األئمة ونسبوه إلى الضعف

                                                                                                                                                                          

 (.5/146الجرح والتعديل): 1
 (.195: رفع اإلصر عن قضاة مصر البن حجر)ص: ُينظر: 2
 (.2/293الضعفاء الكبير لمعقيمي ): ُينظر: 3
 (.15/494تيذيب الكمال): ُينظر: 4
 (.5/147الجرح والتعديل): 5
 (.2/160الضعفاء والمتروكون لمدارقطني ): 6
ىـ. تاريخ  409: أبو محمد األْزدّي المصرّي الحافظ. توفى، ْبن َسِعيد اْبن مروان عبد الغنيّ : ىو: 7

 (.9/140اإلسبلم)
 (.37: المنثور من الحكايات والسؤاالت البن طاىر المقدسي )ص: 8
 (.1/174تذكرة الحفاظ لمذىبي ): 9

 (.5/146الجرح والتعديل): 10
 (.1/560عمل الحديث البن أبي حاتم ): 11
 (.7/133أعبلم النببلء) سير: 12
 (.1/74تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة): 13
 (.135: سؤاالت السجزي لمحاكم )ص: 14
 (.1/397تاريخ ابن خمدون ): ُينظر: 15
 (.4/668تاريخ االسبلم) ".ما رأيت أحد قبمو رماه بالتشيع: "عقب الذىبي عمى قول ابن عدي بقولو: 16
 (.3/389في ضعفاء الرجال )الكامل : 17
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، (3)وقال ابن عدي، (2)"َكاَن َماِلُك ْبُن َأَنٍس ُيْحِسُن ِفيِو اْلَقْولَ : "(1)قال أبو القاسم السييمي
وقال خالد بن ، (7)"الصادق البار: "(6)وقال ابن وىب، "حسن الحديث: "(5)والمنذري، (4)والسيوطي

إني لست كغيري في ابن لييعة : "ورآني ال أكتب حديث ابن لييعة، قال لي ابن وىب: "(8)خداش
ورواية ابن المبارك وابن وىب عنو صدوق خمط بعد احتراق كتبو : "(10)وقال ابن حجر، (9)"فاكتبيا
وذىب قميل من النقاد إلى توثيقو كمالك ، (11)"من غيرىما ولو في مسمم بعض شيء مقرونأعدل 

أحمد بن صالح قال و ، (1()15)وَعْبُد المَِّو ْبُن َصاِلٍح اْلُمْقِرئُ ، (14()13)وابن بشران، (12)بن أنس
 .(4)"إال أنو إذا لقن شيئا حدث بوثقة : "(3()2)المصري

                                                           

ىـ. مطمع األنوار ونزىة البصائر 581توفي سنة ، عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد الخثعمي ثم السييمي: ىو: 1
 (.252: واألبصار ألبي بن خميس )ص

 (.2/286لعبد الرحمن السبلمي) الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن ىشام: 2
 (.5/251ال )الكامل في ضعفاء الرج: 3
 (.1/16حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة لمسيوطي): 4
 (.3/34الترغيب والترىيب لممنذري ): 5
ٍد الِفْيِريُّ موالىم، َعْبُد اهلِل بُن َوْىِب بِن ُمْسِمٍم الِفْيِريُّ : ىو: 6 ىـ. سير 197توفي َسَنَة ، المصري الحافظ، َأُبو ُمَحمَّ

 (.9/223أعبلم النببلء)
 (.5/239الكامل في ضعفاء الرجال ): 7
ىـ. تاريخ اإلسبلم 221توفي سنة، موالىم الَبْصريُّ ، أبو الييثم الميمبي، خالد بن ِخداش بن َعْجبلن: ىو: 8

(5/560.) 
 (.2/295الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 9

 (.319: تقريب التيذيب )ص: 10
 (.319: المصدر نفسو )ص: 11
نيى عن  مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أن رسول اهلل : "قال ابن عبد البر: 12

وقد تكمم الناس في الثقة عنده في ىذا الموضع وأشبو ما قيل فيو أنو أخذه عن ابن لييعة أو عن ، بيع العربان
أنو إن أمضى ىو أن يشتري السمعة ويدفع إلى صاحبيا شيئا عمى : "وبيع العربان ".ابن وىب عن ابن لييعة
ن لم يمض البيع كان لصاحب السمعة ولم يرتجعو المشتري، البيع حسب من الثمن التمييد لما في : ُينظر ".وا 

 (.3/202(. النياية في غريب الحديث واألثر)24/176الموطأ من المعاني واألسانيد )
ىـ. تاريخ  430توفى سنة ، دّي الواعظأبو القاسم البغدا، عبد الممك بن محمد بن َعْبد المَّو ْبن ِبْشران: ىو: 13

 (.9/476اإلسبلم)
 (.1/309أمالي ابن بشران ): 14
ىـ. تاريخ 211توفي سنة، عبد اهلل بن صالح بن مسمم بن صالح العجمي الُكوفيُّ المقرئ: ىو: 15

 (.5/345اإلسبلم)
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ينظر في حديثو فما كان ، اختمط عقمو لوقوعو عن حماره، ضعيف: الخالصة في الراوي
وما كان بعد اختالطو ُيرد. وافق النقاد اإلمام الطبري في ، قبل اختالطو ولو متابًعا قوًيا يؤخذ بو

 وتنوعت أحكاميم بين أعمى ومساوية ودون حكمو.، حكمو عمى الراوي
  ": ال أعرفو".6

 .(5)وليس بالَفرّاء، الرّاِزيّ ، ِإْبرَاِىيم ْبن ُموَسى
 .(6)"ىذا شيخ ال أعرفو: "قال اإلمام الطبري - 
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في ِإْبرَاِىيم ْبن ُموَسى بأقوال غيره من النقاد -

وقد قال بذلك أكرم بن محمد الفالوجي صاحب كتاب معجم شيوخ ، لم أقف لو عمى ترجمة
 .(7)الطبري
 

 .بأقوال غيره من النقاد في التجريح الشديدمقارنة أقوال اإلمام الطبري : المطمب الثاني
 : "شيخ مجيول" .1

 

 .(8)الُكوفيّ ، ُيكنى أبو ىمام، َعبد اهلِل ْبن َيسار
 .(9)"شيخ مجيول: "قال اإلمام الطبري -
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في َعبد اهلِل ْبن َيسار الُكوفّي بأقوال غيره من النقاد -

: (3)وابن حجر، (2)وقال ابن المديني، (1)وذكره ابن حبان في الثقات، (10)"وثق: "قال الذىبي
 ."شيخ مجيول"

                                                                                                                                                                          

 (.77: فتوح البمدان ألحمد بن يحيى الببلذري)ص: ُينظر: 1
ىـ. تاريخ 248توفي سنة ، بو جعفر المصري الحافظ المعروف بابن الطبريأحمد بن صالح أ: ىو: 2

 (.71/180دمشق)
 (.5/378تيذيب التيذيب ): ُينظر: 3
 (.5/378المصدر نفسو ): ُينظر: 4
 (.3/105مسند عمي بن أبي طالب)، تيذيب اآلثار: 5
 (.3/105المصدر نفسو): 6
 (.1/65معجم شيوخ اإلمام الطبري): 7
 (.16/327الكمال)تيذيب : 8
 (.6/85تيذيب التيذيب ): ُينظر: 9

 (.1/609الكاشف ): 10
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، وقد وافق النقاد اإلمام الطبري في حكمو عمى الراوي، شيخ مجيول: الخالصة في الراوي 
 وقالوا جميعيم بقولو سوى الذىبي الذي انفرد بتوثيقو بصيغة التمريض.

 : "ال ُيعرف بالنقل وال بالقرآنرجل مجيول " .2
اك، ِعرَاُك ْبُن َخاِلِد ْبِن َيِزيَد بن صالح ْبِن ُصَبْيحٍ  حَّ الد مشقيُّ ، (4)ر يُّ اْلمَ ، يكنى أبو الضَّ

 .(5)المقرئ
 .(6)"رجل مجيول ال ُيعرف بالنقل وال بالقرآن: "قال اإلمام الطبري -
 : ر يُّ بأقوال غيره من النقادَخاِلِد اْلمَ مقارنة قول اإلمام الطبري في ِعرَاُك ْبُن  -

، معروف: "وقال مرة، (10)"صدوق: "وقال الذىبي، "ال بأس بو: "(9()8)ودحيم، (7)قال الدارقطني
: وقال ابن حجر، (12)"ربما أغرب وخالف: "وقال، وذكره ابن حبان في ثقاتو، (11)"حسن الحديث

مضطرب ": (17()16)وابن عراق الكناني، (15)أبو حاتموقال ، (14)"لين: "وقال مرة، (13)"ليس بالقوي"

                                                                                                                                                                          

 (.5/51الثقات البن حبان): 1
 (.6/85تيذيب التيذيب ): ُينظر: 2
 (.330: تقريب التيذيب )ص: 3
، والُمرية مدينة عظيمة عمى ساحل من سواحل بحر األندلس في شرقييا، بفتح الميم وتشديد الراء المكسورة: 4

 (.12/212ساب لمسمعاني)األن
 (.7/171تيذيب التيذيب)، (19/544تيذيب الكمال)، (4/1167تاريخ االسبلم)، (40/164تاريخ دمشق): 5
 (.7/172تيذيب التيذيب ): ُينظر: 6
 (.1/57سؤاالت البرقاني لمدارقطني): 7
ىـ. تاريخ 241المعروف بُدَحْيم. توفي سنة، أبو سعيد األموي، َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن إبراىيم بن َعْمرو بن ميمون: ىو: 8

 (.5/1165اإلسبلم)
 (.19/545تيذيب الكمال): 9

 (.2/431المغني في الضعفاء ): 10
 (.3/63ميزان االعتدال): 11
 (.8/525الثقات البن حبان): 12
 (.7/304لسان الميزان ): 13
 (.388: تقريب التيذيب )ص: 14
 (.7/38الجرح والتعديل): 15
 (.5/12ىـ. األعبلم لمزركمي ) 963محمد بن عمي ابن عراق الكناني. توفي سنة  عمي بن: ىو: 16
 (.2/372تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة البن عراق الكناني): 17
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وقال أبو حاتم في موضع ، (2)"مضطرب الحديث: "(1)ابن طاىر الفتنيقال و ، "الحديث ليس بالقوي
، وُعرف بحسن قرائتو، (4)وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، (3)"منكر الحديث: "آخر

، (6)"من المشيورين عند أىل الشام بالقراءة: "(5)األصبيانيوترتيمو لمقرآن الكريم قال أحمد بن محمد 
شيخ أىل : "وقال ابن الجزري، (7)"مقرئ أىل دمشق في عصره: "وقال الذىبي في موضع آخر

 .(8)"دمشق في عصره
وأنكر صحة ، مقرئ أىل دمشق في عصره، منكر الحديث، ضعيف: الخالصة في الراوي

الراوي بضعفو وسوء حالو عند أىل الحديث. خالف النقاد اإلمام فقد ُعرف ، قول الطبري بجيالتو
 الطبري في حكمو  عمى الراوي.

 ": وِ بِ  اجَ جَ االحتِ  وزَ جُ  يَ اَل  ولٌ جيُ مَ " .3
، (11)العسقالني، الشامي، أبو عمي: وقيل، (10)ُيكنى أبو عبد اهلل، (9)الحسن بن ِعْمرَان
 .(12)ُتوفي سنة أربعين ومائة

 .(14)"ال يجوز االحتجاج بو: "وزاد مرة، (13)"مجيول: "قال اإلمام الطبري -
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في الَحَسن بن ِعْمرَاَن بأقوال غيره من النقاد -

                                                           

 (.6/172ىـ. األعبلم لمزركمي )986توفي سنة ، الفتني، محمد طاىر الصّديقي اليندي: ىو: 1
 (.1/218فتني )تذكرة الموضوعات لم: 2
 (.2/615عمل الحديث البن أبي حاتم ): 3
 (.2/147الضعفاء والمتروكون البن الجوزي): 4
 (.5/187تاريخ دمشق)، ه393ُتوفي سنة ، أبو عمي األصبياني المقرئ، أحمد بن محمد بن أحمد: ىو: 5
 (.40/167تاريخ دمشق): ُينظر: 6
 (.90: لمذىبي )ص معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار: 7
 (1/511غاية النياية في طبقات القراء البن الجزري): 8
 (.3/37اليذلي. الجرح والتعديل)، وُيقال الحسن بن مسمم: 9

فتح الباب في الكنى واأللقاب البن منده ، (1/485الكنى واألسماء لمسمم)، (2/300التاريخ الكبير لمبخاري): 10
 (.1/476العبدي)

 (.6/289تيذيب الكمال)، (13/335دمشق)تاريخ : 11
 (.3/632تاريخ اإلسبلم): 12
 (.2/312تيذيب التيذيب ): ُينظر: 13
 (.2/405شرح صحيح البخاري البن بطال ): ُينظر: 14
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رجل كان : "وقال شعبة بن الحجاج، (2)وذكره ابن حبان في الثقات، (1)"شيخ: "قال أبو حاتم
وقال  (5)"شيخ ليس بالقوى: "عبد الحق االشبيميوقال ، (4)"لين الحديث: "وقال ابن حجر، (3)"بواسط
 .(6)"مجيول: "البزار

وسويد بن ، (7)روى عنو سممة بن بشر، ضعيف، شيخ عرف بواسط: الخالصة في الراوي
فانتفت عنو صفة الجيالة المنسوبة إليو. خالف النقاد  (10)وشعبة بن الحجاج، (9()8)عبد العزيز

 اإلمام الطبري في حكمو عمى الراوي.
 

 : "ةٌ جَ حُ  وِ ت بِ ثبُ تَ  الَ  ولٌ جيُ مَ " .4
ب يُّ ، (12)َيِزيُد بن عامر: وقيل، (11)َيِزيُد ْبُن َنَعاَمةَ  ُيكنى أبو ، البصري، (14()13)الضَّ

 .(1)مختمف في صحبتو، (15)مودود

                                                           

 (.3/632تاريخ اإلسبلم )، (3/27الجرح والتعديل): 1
 (.6/162الثقات البن حبان): 2
 (.24/7مسند أحمد ط الرسالة ): ُينظر: 3
 (.163: تقريب التيذيب )ص: 4
 (.2/347الجوىر النقي عمى سنن البييقي البن التركماني): ُينظر: 5
 (.2/269فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر): ُينظر: 6
 (.4/858ىـ. تاريخ اإلسبلم )181توفي سنة، َسَمَمُة ْبُن ِبْشِر ْبِن َصْيِفي  الدَّْمْشِقيُّ : ىو: 7
ىـ. تاريخ 191توفي سنة، الدّْمشقيُّ القاضي، السُّمميُّ موالىم، أبو محمد، ن َعْبد العزيز ْبن ُنَمْيرُسَوْيد بْ : ىو: 8

 (.4/1123اإلسبلم )
 (.6/290تيذيب الكمال): 9

 (.2/814الكنى واألسماء لمدوالبي ): 10
 (.  6/65الطبقات الكبرى ): 11
 (.11/364تيذيب التيذيب)، (8/351التاريخ الكبير لمبخاري): 12
وفي مضر ، وىم جماعة، ىذه النسبة إلى ضبة، بفتح الضاد المعجمة والباء المكسورة المشددة المنقوطة بواحدة: 13

ضبة ابن أد بن طابخة بن الياس بن مضر. وفي قريش ضبة بن الحارث بن فير ابن مالك. وفي ىذيل ضبة 
كل واحد من ىؤالء. األنساب  وجماعة ينسبون إلى، بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن ىذيل

 (.8/380لمسمعاني)
 (.8/363التاريخ الكبير لمبخاري): 14
 (.32/255تيذيب الكمال): 15
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 .(2)"مجيول ال تثبت بو حجة: "الطبريقال اإلمام  -
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في َيِزيُد ْبُن َنَعاَمَة بأقوال غيره من النقاد -

، يرسل: "وقال الذىبي، (4)وذكره ابن حبان في الثقات، (3)"صالح الحديث: "قال أبو حاتم
وعن ، عن رسول اهللونص بعض النقاد عمى إرسالو ، (6)"مقبول: "وقال ابن حجر، (5)"صدوق

ال نعرف : "بقولو فعقب المزي عمى حديث رواه يزيد بن نعامة عن رسول اهلل  بعض الصحابة
َوُعْتَبَة ْبِن ، َرَوى َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اْلَقْيسِ : "أبو حاتموقال ، "(7)ليزيد بن نعامة سماعًا من النبيّ 

 .(8)"َغْزَواَن ُمْرَسلٌ 

                                                                                                                                                                          

ومن أنصار ىذا الفريق البخاري الذي اختمف ، ذىب فريق من العمماء إلى أن لو صحبة: اُختمف في صحبتو: 1
: وقال الذىبي"، كى البخاري ان لو صحبة وغمطح: "النقاد فيما بينيم في اثبات ىذا القول لو فقال أبو حاتم

في قول أبي حاتم : "ولكن ابن حجر نفى صحة اثبات ىذا القول لمبخاري فقال"، قال البخاري لو صحبة فوىم"
أن البخاري أثبت صحبتو نظر فإن الترمذي قال في العمل سألت محمد بن إسماعيل عن ىذا الحديث فقال ىو 

يترجح لي عدم صحة نسبة ىذا : قالت الباحثة"، يزيد بن نعامة من الصحابةحديث مرسل وكأنو لم يجعل 
واألصل في ، مرسل""وصرح البخاري بذلك في حكمو عمى حديث رواه يزيد عن رسول اهلل، القول لمبخاري

كان : "وقال ابن األثير"، لو صحبة: "الحكم عمى الرواة ىو الحكم عمى أحاديثيم. وقال ابن حبان في ثقاتو
: وذىب فريق من العمماء إلى أنو ال صحبة لو قال أبو حاتم"، زيد بن نعامة قد شيد حنينا مشركا ثم أسمم بعدي
الصحيح أن تابعي ال : "وقال ابن عبد البر"، ىو تابعي سمع من أنس بن مالك: "وقال مرة"، َلْيَسْت َلُو ُصْحَبةٌ "

حديث إذا جاء  أرسل عن النبي : "وقال ابن حجر"، قال البخاري لو صحبة فوىم: "وقال الذىبي"، صحبة لو
  ".لم يثبت أن لو صحبة: "وقال مرة"، الرجل الرجل

، وىذا واضح من كثرة األقوال القائمة بعدم صحبتو، يترجح لي أن يزيد بن نعامة تابعي وليس صحابًيا: قالت الباحثة
العمل : وُينظر، (9/292البن أبي حاتم )إضافة إلى ضعف نسبة القول بصحبتو لمبخاري. الجرح والتعديل 

االستيعاب في ، (1/236المراسيل البن أبي حاتم )، (3/442الثقات البن حبان)، (1/330الكبير لمترمذي)
، (2/390الكاشف)، (9/109تحفة األشراف بمعرفة األطراف )، (4/1580معرفة األصحاب البن عبد البر )

 (.605: ب )صتقريب التيذي، (11/364تيذيب التيذيب )
 (.11/364تيذيب التيذيب): ُينظر: 2
 (.9/292الجرح والتعديل): 3
 (.3/442الثقات البن حبان): 4
 (.2/390الكاشف ): ُينظر: 5
 (.605: تقريب التيذيب )ص: ُينظر: 6
 (9/109تحفة األشراف بمعرفة األطراف ): 7
 (236: المراسيل البن أبي حاتم )ص: 8
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. وقد خالف النقاد اإلمام الطبري صالح الحديث يكتب حديثو لالعتبار: الخالصة في الراوي
 في حكمو عمى الراوي.

 : "وِ بِ  جُ حتَ يُ  الَ  ولٌ جيُ مَ " .5
َبير َبير، (1)الزبير بن يوسف: ويقال، ُيوُسف ْبن الزُّ مولى : ويقال، َموَلى عبد اهلل بن الزُّ

 .(5)المكي، األسدي، (4)القرشي، (3)رضيع عبد الممك بن مروان، (2)الزبير
 .(6)"مجيول ال يحتج بو: "قال اإلمام الطبري

 : مقارنة قول اإلمام الطبري في ُيوُسف ْبن الزَُّبير بأقوال غيره من النقاد
صالح : "وقال الذىبي، "كان يقرأ الكتب: "(9)والمزي، (8)وابن عساكر، (7)قال أبو حاتم

 .(13)"مقبول: "وقال ابن حجر، (12)حبان في الثقاتوذكره ابن ، (11)"وثق: "وقال مرة، (10)"الحال
خالف النقاد اإلمام الطبري في حكمو ، ُيكتب حديثو لالعتبار مقبول: الخالصة في الراوي

 عمى الراوي.
 : "يوروِ ا يَ مَ اج بِ جَ ائز االحتِ ير جَ غَ  قلِ النَ وف بِ عرُ ير مَ غَ  ولٌ جيُ مَ " .6

 .(3)ُتوفي سنة عشرين ومائتين، (2)بغدادي، (1)اْلُخَراَساِنيُّ ، (14)َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقدٍ 
                                                           

 (.8/372لمبخاري)التاريخ الكبير : 1
 (.74/238تاريخ دمشق): 2
. توفي سنة، َعْبِد اْلَمِمِك ْبُن َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكمِ : ىو: 3  (.2/970ىـ. تاريخ اإلسبلم)81َأُبو اْلَوِليِد اْلُقَرِشيُّ اأُلَمِويُّ
 (.32/424تيذيب الكمال): 4
 (.11/413تيذيب التيذيب)، (74/239تاريخ دمشق): 5
 (.11/413تيذيب التيذيب): ُينظر: 6
 (.9/222الجرح والتعديل البن أبي حاتم ): 7
 (.74/238تاريخ دمشق البن عساكر ): 8
 (.32/424تيذيب الكمال في أسماء الرجال ): 9

 (.4/465ميزان االعتدال ): 10
 (.2/399الكاشف): 11
 (.5/550الثقات البن حبان): 12
 (.610: تقريب التيذيب )ص: 13
: والثاني، أحدىما شيخ خراساني حدث عنو الحارث بن أبي أسامة: عبد الرحيم بن واقد اثنانجعل ابن حجر : 14

إضافة إلى أنو قالو بصيغة الشك ، وقولو ىذا لم يسبقو إليو أحد من القدماء، شيخ روى عن الفرات بن السائب
لذا ، المسألة ليجزم قولو فيياولعل ابن حجر لم يتيقن من ىذه "، الظاىر أنو غير الخراساني: "ال اليقين فقال
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 .(4)"مجيول غير معروف بالنقل غير جائز االحتجاج بما يرويو: "قال اإلمام الطبري -
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد اْلُخرَاَساِنيُّ بأقوال غيره من النقاد -

، "شيخ خراساني: "(7)وابن حجر، (6)وقال الذىبي، (5)"شيخ: "الثقات وقال ذكره ابن حبان في
في : "وقال الخطيب البغدادي مرة، (11()10)والخركوشي، (9)والبوصيري، (8)وضعفو الخطيب البغدادي

واتيمو ابن الجوزي بالوضع فعقب عمى ، 12"حديثو غرائب ومناكير ألنيا عن الضعفاء والمجاىيل
 ."(13) ىذا حديث موضوع عمى رسول اهلل: "الموضوعاتحديٍث لو في 

 لو مناكير. خالف النقاد اإلمام الطبري في حكمو عمى الراوي.، ضعيف: الخالصة في الراوي
 

 
 

                                                                                                                                                                          

لسان الميزان ت : فإن عبد الرحيم بن واقد ىو واحد فقط وىو شيخ خراساني وليس كما قال ابن حجر. ينظر
 (.5/167أبو غدة )

، ىذه النسبة إلى خراسان وىي ببلد كبيرة، بضم الخاء المعجمة وفتح الراء والسين الميممتين وفي آخرىا النون: 1
إذا جاوزت حد سواد العراق : وبعضيم يقولون، يظنون أن من الري إلى مطمع الشمس خراسانفأىل العراق 

وىو اسم مركب بالعجمية ومعناه بالعربية موضع ، وىو جبل حموان فيو أول حد خراسان إلى مطمع الشمس
طموع الشمس ألن حور بالعجمية الدرية اسم الشمس وأسان موضع الشيء ومكانو. األنساب 

 (.5/70ي)لمسمعان
 (.12/370تاريخ بغداد): 2
 (.5/373تاريخ االسبلم): 3
 (.1/178)تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة، (5/167لسان الميزان ت أبي غدة ): 4
 (.8/413الثقات البن حبان): 5
 (.2/392المغني في الضعفاء )، (2/607ميزان االعتدال): 6
 (.5/167لسان الميزان): 7
 (.15/364تاريخ بغداد): 8
 (.1/328)إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة: 9

ِد بن ِإْبَراِىْيَم النَّْيَساُبْوِريُّ : ىو: 10 توفي سنة ، ِسكٌَّة ِبَنْيَساُبْورَ : َوَخْرُكْوش، َأُبو َسْعٍد َعْبُد الَمِمِك بن َأِبي ُعْثَماَن ُمَحمَّ
 (.17/256النببلء)ىـ. سير أعبلم 407

 (.3/315شرف المصطفى  لعبد الممك بن محمد النيسابوري): 11
 (. 12/370تاريخ بغداد): 12
 (.2/29الموضوعات البن الجوزي ): 13
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 ": ال ُيحتج بحديثو" .7
 ، بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب: وقيل، (1)* ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َكِريَمةَ 

مولى : وقيل، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة، األعور، الكوفي، أبو محمد القرشي، (2)السُّد يُّ 
تابعي سمع أنس بن ، وىو السدي الكبير، سكن الكوفة، أصمو حجازي، (4)المفسر، (3)بني ىاشم

 .(7)ُتوفي سنة سبع وعشرين ومائة، (6)روى لو الجماعة سوى البخاري، (5)مالك
 .(8)"ال يحتج بحديثو: "الطبريقال اإلمام  -
السُّد يُّ بأقوال  مقارنة قول اإلمام الطبري في ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َكِريَمةَ  -

 : غيره من النقاد
، (10)وأحمد بن حنبل، (9)كيحيى بن سعيد اْلقطَّان ذىب كثير من العمماء إلى توثيقو

ثقة ": (4)السمعانيقال و ، (3()2)والسبكي، (1()14)وابن القيم، (13)واْبن عدي، (12)َوالنََّساِئيّ ، (11)والعجمي
                                                           

 (.3/361التاريخ الكبير لمبخاري): 1
وقيل ، فسووبعضيم يجعميا الباب ن ، إلى سدة الجامع: ىذه النسبة، بضم السين الميممة وتشديد الدال الميممة: 2

وقيل عتبتو وقيل الساحة أمام الباب. وُسمي إسماعيل بن عبد ، ىي المظمة عمى الباب لوقاية المطر والشمس
ألنو كان يجمس بالمدينة في موضع يقال : وقيل، الرحمن بالسدي ألنو كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة

، (7/109المسجد الخمر. األنساب لمسمعاني )ُسمي بذلك ألنو كان تاجرا يبيع في سدة : لو السد. وقيل
غريب الحديث ، (4/568اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب )

 (.3/319إكمال اإلكمال البن نقطة )، (1/51لمقاسم بن سبلم )
 (.3/132تيذيب الكمال): 3
  (.3/371تاريخ االسبلم): 4
 (.1/361لمبخاري)التاريخ الكبير : 5
 (.3/138تيذيب الكمال): 6
 (.12/178جامع األصول ): 7
 (.1/314تيذيب التيذيب ): ُينظر: 8
 (.13/29عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمعيني): ُينظر: 9

 (.1/449الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 10
 (.1/66الثقات لمعجمي ط الباز): 11
 (.13/29البخاري )عمدة القاري شرح صحيح : ُينظر: 12
 (.13/29المصدر نفسو ): ُينظر: 13
ْرعي الدمشقيّ : ىو: 14 توفي ، المعروف ب ابن َقيّْم الَجْوِزيَّة، أبو عبد اهلل، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّ

 (6/56ىـ.األعبلم لمزركمي ) 751سنة
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

ما : "وقال يحيى بن سعيد القطان مرة، في ثقاتيما (7)وابن حبان، (6)وذكره ابن خمفون، (5)"مأمونا
ما ندمت عمى رجل لقيتو : "شريك النخعيقال و ، (8)"رأيت أحدا يذكر السدي إال بخير وما تركو أحد
وقال ابن ، (10)"كان فقييا: "وقال سفيان الثوري، (9)"أن ال أكون كتبت كّل شيء لفظ بو اال السّدي

صدوق فيو ": وقال الساجي، (11)"ىو عندي مستقيم الحديث صدوق ال بأس بو: "عدي مرة
وقال ، (14)"حسن الحديث: "وقال الذىبي، (13)"ييم ورمي بالتشيع صدوق: "وابن حجر، (12)"نظر
والنسائي ، (17)وأحمد بن حنبل مرة، (16)ويحيى بن سعيد القطان مرة، (15)الرحمن بن ميديعبد 
وقال ابن ، (19)"مقارب الحديث صالح: "وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر، "البأس بو: "(18)مرة
وذىب بعض النقاد إلى تضعيفو ، "صالح: "(1)النسائي مرةقال و ، (20)"صالح يكتب حديثو": نمير

                                                                                                                                                                          

 (.2/1037أحكام أىل الذمة البن القيم ): 1
ىـ. حسن المحاضرة في تاريخ مصر 756توفي سنة ، الكافي بن تمام ابن سميم األنصاريعمي بن عبد : ىو: 2

 (.1/321والقاىرة لمسيوطي)
 (.2/377فتاوى السبكي لمسبكي): 3
ُتوفي سنة ، صاحب كتاب األنساب، أبو سعد، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي: ىو: 4

 (.4/55ىـ األعبلم لمزركمي )562
 (.7/109األنساب لمسمعاني): 5
 (.2/189اكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 6
 (.4/20الثقات البن حبان): 7
 (.1/312التاريخ األوسط لمبخاري ): ُينظر: 8
 (.2/725معجم األدباء): ُينظر: 9

 (.3/186المعرفة والتاريخ ): ُينظر: 10
 (.1/449الكامل في ضعفاء الرجال ): 11
 (.2/189إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 12
 (.108: تقريب التيذيب )ص: 13
  (.1/247الكاشف): 14
 (.2/177نصب الراية ألحاديث اليداية): ُينظر: 15
 (.1/27تاريخ أسماء الثقات )، (1/448الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 16
 (.2/188اكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 17
 (.3/137تيذيب الكمال): ُينظر: 18
 (.2/184الجرح والتعديل): ُينظر: 19
 (.2/189إكمال تيذيب الكمال ): ُينظر: 20
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وأرجع بعضيم سبب ، (3)"لين: "وقال أبو زرعة، (2)"ُيكتب حديثو َواَل يْحَتج ِبوِ : "َحاِتم قال َأُبو
أنو مر عمى السدي وىو يفسر  (4)فقد ُروي عن الشعبي، تضعيفو إلى سوء تفسيره لمقرآن الكريم

نت كان خيرا لك مما أ، يضرب عمى استك بالطبل (5)الو كنت نشوانً : "القرآن وحولو شباب فقال لو
وتعقب الكثيرون قول الشعبي ، (7)"إسماعيل قد أعطي حظا من جيل بالقرآن: "وقال مرة، (6)"فيو

َما َأَحٌد ِمَن : "وقال الذىبي، (9)"السدّي أعمم بالقرآن من الشعبي: "(8)فقال إسماعيل ابن أبي خالد
إنو : "وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر، (10)"اْلُعَمَماِء ِإال َوَما َجِيَل ِمَن اْلِعْمِم َأْكَثَر ِممَّا َعِممَ 

وقال ابن ، (12)"(11)إال أن ىذا التفسير الذي يجيء بو قد جعل لو إسنادا واستكمفو، ليحسن الحديث
وضعفو ابن ، (15)"في حديثو ضعف: "وقال مرة، (14)"أوثق منو (13)إسماعيل بن رجاء: "معين

                                                                                                                                                                          

 (. 3/137تيذيب الكمال): ُينظر: 1
 (.2/185الجرح والتعديل): 2
 (.2/185المصدر نفسو): ُينظر: 3
ه. تاريخ دمشق البن 106توفي َسَنِة ، عامر بن شراحيل بن عبد أبو عمرو الشعبي الكوفي: ىو: 4

 (.3/75تاريخ اإلسبلم): وُينظر، (25/335عساكر)
ٌل. َفإذا َبَمِغ الَحدَّ الذي ُيوِجُب : سكران.  وقيل: أي: 5 إذا َشِرَب اإلْنَساُن َفُيَو َنْشَواُن. َفإذا َدبَّ ِفيِو الّشَراب َفُيَو ثُمَّ

لمغة وسر العربية لعبد الممك فقو ا، (13/722الَحدَّ َفُيَو َسْكَراُن. تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم)
 (.187: الثعالبي)ص

 (.1/446الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 6
 (.2/334العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): ُينظر: 7
 (.3/816ىـ. تاريخ اإلسبلم)141سنة توفي، َأُبو َعْبِد المَّوِ ، اْلُكوِفيُّ ، َمْوالُىمُ ، ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد اْلَبَجِميُّ : ىو: 8
 (.2/724معجم األدباء): ُينظر: 9

 (.3/372المصدر السابق): 10
كان اإلمام أحمد : "ويتضح مقصد ابن حنبل في عبارتو من خبلل قول ابن رجب الحنبمي في الراوي عينو: 11

جامع العموم والحكم البن رجب الحنبمي ت ماىر الفحل  ".ينكر عميو جمعُو األسانيد المتعددة لمتفسير الواحد
(1/165.) 

 (.2/188إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 12
إسماعيل ابن رجاء ابن ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي ثقة تكمم فيو األزدي ببل حجة. تقريب التيذيب : ىو: 13

 (.107: )ص
 (.3/568تاريخ ابن معين رواية الدوري ): 14
 (.1/314تيذيب التيذيب ): ُينظر: 15
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وكان يتناول أبا بكر ضعيف : "العقيميقال و ، (3)وأحمد بن حنبل مرة، (2)وابن معين مرة، (1)ميدي
والسدي متقاربين في  (5)إبراىيم بن المياجر: "وقال ابن معين في موضع آخر، "(4)وعمر

ووصفو البعض بالكذب فقال الميث ابن أبي ، (7)"ضعيفين ميينين: "ومرة بمفظ، (6)"الضعف
، (14)"شتام: "وزاد السعدي ."كذاب: "(13)والسعدي، (12()11)والمعتمر بن سميمان، (10()9()8)سميم

قدمت الكوفة فأتيت السدي فسألتو عن تفسير آية : "(15)وعرف السدي بتشيعو قال الحسين بن واقد
من كتاب اهلل فحدثني بيا فمم أتم مجمسي حتى سمعتو يشتم أبا بكر وعمر رضي اهلل عنيما فمم 

، (18)"بَما َكاَن اْلَكبَلم ِفيِو لمذىبو ِعْند من ُيَخاِلفوُ َتاِبِعّي شيعي َورُ : "(17)وقال ابن الوزير، (16)"أعد إليو
 ."رمي بالتشيع: "(20)وابن الممقن، (19)وقال الذىبي

                                                           

 (.1/447الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 1
فغضب ابن ميدي غضبا شديدا وقال سبحان اهلل إيش ، قال ابن معين ذلك في حضور عبد الرحمن بن ميدي: 2

 (.2/544العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): ذا وأنكر ما قال يحيى. ُينظر
 (.2/188ال تيذيب الكمال)إكم: ُينظر: 3
 (.2/189إكمال تيذيب الكمال)، (1/314تيذيب التيذيب ): ُينظر: 4
 (.94: إبراىيم ابن مياجر ابن جابر البجمي الكوفي صدوق لين الحفظ. تقريب التيذيب )ص: ىو: 5
  (.3/29العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد اهلل ): 6
 (.1/87لمعقيمي )الضعفاء الكبير : ُينظر: 7
 (.6/179ىـ. سير أعبلم النببلء)138توفي سنة ، َلْيُث بُن َأِبي ُسَمْيٍم بِن ُزَنْيٍم اأُلَمِويُّ َمواَلُىم: ىو: 8
 (.1/314تيذيب التيذيب ): 9

تيذيب التيذيب  ".ليث أشد ضعفا من السدي: "عقب ابن حجر عمى تكذيب الميث بن أبي سميم لمسدي: 10
(1/314.) 

 (.7/213ىـ. الطبقات الكبرى )187توفي َسَنَة ، اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَمْيَماَن التَّْيِميُّ : ىو: 11
 (.2/187إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 12
 (.1/48أحوال الرجال): 13
 (.1/48المصدر نفسو): 14
. توفي سنة : ىو: 15  (.7/104م النببلء)ىـ. سير أعبل157ُحَسْيُن بُن َواِقٍد َأُبو َعْبِد اهلِل الُقَرِشيُّ
 (.1/87الضعفاء الكبير لمعقيمي ): ُينظر: 16
 (5/300ىـ. األعبلم لمزركمي ) 840توفي سنة ، أبو عبد اهلل، محمد بن إبراىيم بن عمي القاسمي: ىو: 17
 (.149: البن الوزير)ص إيثار الحق عمى الخمق في رد الخبلفات إلى المذىب الحق من أصول التوحيد: 18
 (.1/237االعتدال )ميزان : 19
 (.1/551)في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير البدر المنير: 20
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

ُينظر في حديثو ، وسوء تفسيره لمقرآن، ُتكمم فيو ألجل تشيعو، صدوق: الخالصة في الراوي
ذا لم يوافقيا ُقبل منو. خالف النقاد اإلمام ، فإذا وافق بدعتو ُرد  الطبري في حكمو عمى الراوي.وا 

 

مولى عبد ، ُمَحمَّد بن َمْرَوان بن عبد اهلل بن ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن السُّدّي الصغير*
: وقيل، (3)الكمبي: قيل لو، كوفي، (2)عبد الرحمن أبوُيكنى ، (1)الرحمن بن زيد بن الخطاب

 .(7)توفي سنة تسعين ومائة (6)صاحب كتاب الكمبي: وقيل، (5()4)صاحب الكمبي
 .(8)"ال يحتج بحديثو: "قال اإلمام الطبري -
 : مقارنة قول اإلمام الطبري في ُمَحمَّد بن َمْرَوان السدي الصغير بأقوال غيره من النقاد -

ليس : "(11)والنسائي، (10)وقال ابن معين، (9)"ال يكتب حديثو البتة سكتوا عنو: "قال البخاري
كان إبراىيم النخعي : "وقال شريك، (12)"الضعف عمى رواياتو بين: "عدي وقال ابن، "بثقة

، (15)الدارقطنيضعفو و ، (14)"ضعيف غير ثقة": يعقوب بن سفيان الفسويقال و ، (13)"يضعفو
وقال ، (17)"وكان يضع الحديث أيضاضعيف : "جزرةوقال محمد بن صالح ، (16)والسمعاني

                                                           

 (. 26/392تيذيب الكمال)، (4/468تاريخ بغداد): 1
 (.2/261)غاية النياية في طبقات القراء: 2
 (.1/374ديوان الضعفاء)، (4/136الضعفاء الكبير لمعقيمي)، (4/468تاريخ بغداد): 3
ُد بُن السَّاِئِب بِن ِبْشٍر الَكْمِبيُّ  :4  (.6/248ه. سير أعبلم النببلء)146َسَنَة : ُتُوفّْيَ ، أبو النضر، وىو ُمَحمَّ
 (.7/512الكامل في ضعفاء الرجال)، (1/143الضعفاء ألبي نعيم)، (3/338تاريخ ابن معين رواية الدوري): 5
 (.1/370المجروحين): 6
 (.4/966تاريخ اإلسبلم): 7
 (.9/436تيذيب التيذيب ): 8
 (.1/124الضعفاء الصغير لمبخاري): ُينظر: 9

 (.8/86الجرح والتعديل)، (4/136الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 10
 (.26/394تيذيب الكمال): ُينظر: 11
 (.7/513الكامل في ضعفاء الرجال): ُينظر: 12
 (.2/226تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ): ُينظر: 13
 (.3/186المعرفة والتاريخ ): 14
 (.3/98الضعفاء والمتروكون البن الجوزي): 15
 (. 10/333إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 16
 (.4/468تاريخ بغداد): 17
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وقال ابن ، "ذاىب الحديث: "(4)وأبو حاتم، (3)الجوزجاني وقال، "واه: "(2)وابن الوزير، (1)العيني
وقال ، (7)"َساِقط ِفي َأكثر رواياتو: "وقال أبو نعيم األصبياني، "ليس بشيء: "(6)وابن نمير (5)معين

قال و ، "ال ُيكتب حديثو البتة": (10)وأبو حاتم، (9)وقال البخاري مرة، (8)"منكر الحديث: "السمعاني
: وقال العقيمي، (13)"متيم ىالك: "وقال ابن الممقن، "ال ُيكتب حديثو: "(12)والساجي، (11)النسائي

: فقال، وفصل ابن حبان القول فيو، (14)"وال يتابع عمى حديثو وال يعرف من وجو يصح، مجيول"
وال ، كان ممن يروي الموضوعات عن األثبات ال يحل كتابة حديثو إال عمى جية االعتبار"

أدركتو قد : "وترك حديثو كثير من العمماء قال أحمد بن حنبل، (15)"ل من األحوالاالحتجاج بو بحا
متروك : "(21)وابن حجر، (20)والذىبي، (19)والنسائي، (18)وقال أبو حاتم، (17)"(16)كُبر فترْكُتو

                                                           

 (.1/65مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار لمعيني): 1
 (.1/149البن الوزير) التوحيدإيثار الحق عمى الخمق في رد الخبلفات إلى المذىب الحق من أصول : 2
 (.1/78أحوال الرجال): ُينظر: 3
 (.8/86الجرح والتعديل): ُينظر: 4
 (.3/98الضعفاء والمتروكون البن الجوزي): 5
 (.4/468تاريخ بغداد): 6
 (.143: الضعفاء ألبي نعيم )ص: 7
 (.10/333إكمال تيذيب الكمال): ُينظر: 8
 (.1/124الضعفاء الصغير لمبخاري): ُينظر: 9

 (.8/86الجرح والتعديل): ُينظر: 10
 (.26/394تيذيب الكمال): 11
 (.10/333إكمال تيذيب الكمال): 12
 (.1/551)البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير البدر المنير: 13
 (.3/3الضعفاء الكبير لمعقيمي ): ُينظر: 14
  (.2/286المجروحين): 15
 إشارة من اإلمام أحمد بن حنبل إلى اختبلط الراوي.وفي ذلك : 16
 (.4/966تاريخ اإلسبلم)، (4/136الضعفاء الكبير لمعقيمي): 17
 (.8/86الجرح والتعديل): ُينظر: 18
 (.7/512الكامل في ضعفاء الرجال)، (4/468تاريخ بغداد): 19
 (.5/265سير أعبلم النببلء)، (1/374ديوان الضعفاء): ُينظر: 20
 (.1/24التمخيص الحبير): 21
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

َمْتُروٌك ِعْنَد َأْىِل : "قال البييقي حتى، (1)"متيممتروك الحديث : "يحيى بن أبي بكرقال و ، "الحديث
إن كانت أحاديث : "ووصفو كثير من العمماء بالكذاب قال إبراىيم النخعي، (2)"اْلِعْمِم ِباْلَحِديثِ 

والجوزجاني في موضع ، (6()5)وجرير بن عبد الحميد، (4)وقال ابن نمير، (3)"السدي كميا كذب
 ."كذاب: "(9)وابن القيسراني، (8)وابن حجر، (7)آخر

وتنوعت ، النقاد اإلمام الطبري في حكمو عمى الراويوافق ، كذاب: الخالصة في الراوي
 أحكاميم بين أعمى ومساوية ودون حكمو.

بن ربيعة بن  (12)بن ُفرعان (11)بن عقبة (10)أخو عبد اهلل بن لييعة، * عيسى ْبن َلِييعة
 .(15). توّفي سنة سبع َوخمسين ومئتين(14)اأُلعُدُولي، (13)الحضرمي، ثوبان

 .(1)"يحتج بخبرهال : "قال اإلمام الطبري

                                                           

 (.1/13)بيجة المحافل وبغية األماثل في تمخيص المعجزات والسير والشمائل: 1
 (.2/311األسماء والصفات لمبييقي): ُينظر: 2
 (.2/226تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ): ُينظر: 3
 (.4/966تاريخ اإلسبلم)، (4/136الضعفاء الكبير لمعقيمي): 4
ه. تاريخ 188الرَّاِزّي وىو كوفي األصل ُتوفي سنة ، َأُبو َعْبِد المَِّو الضبي، بد الحميد ابن ىبللوىو جرير بن ع: 5

 (.8/184بغداد)
 (.8/86الجرح والتعديل): 6
 (.3/98الضعفاء والمتروكون البن الجوزي): ُينظر: 7
 (.506: تقريب التيذيب )ص: ُينظر 8
 (.1/101المعروف بابن القيسراني)لمحمد بن طاىر المقدسي ، معرفة التذكرة: 9

 (. 1/312ديوان الضعفاء)، (7/234الثقات البن حبان): 10
 (.1/66الضعفاء الصغير لمبخاري): 11
اإلكمال في رفع ، بضم الفاء وبالراء وبالعين الميممة فيو فرعان بن األعرف أحد بني النزال بن سعد المنقري: 12

 (.7/46ء والكنى واألنساب )االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسما
ىذه النسبة إلى حضر موت وىي من ببلد اليمن من ، بفتح الحاء الميممة وسكون الضاد المنقوطة وفتح الراء: 13

 (.4/179أقصاىا. األنساب لمسمعاني )
طن من ىذه النسبة الى ُاعُدول وىو ب، بضم األلف وسكون العين وضم الدال والواو الميممتين وفي آخرىا البلم: 14

 (.1/304المصدر نفسو)، الحضارية
 (.3/252توضيح المشتبو لمحمد بن عبد اهلل المعروف بابن ناصر الدين): 15
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

ال يتابع عميو وال : "وعقب العقيمي عمى حديث لو ذكره في الضعفاء، (2)ضعفو الدارقطني
 .(5)وذكره ابن حبان في الثقات، (4)"ال ُيعرف: "قال الذىبي، (3)"يعرف إال بو

 مثلوكانت ، وافق النقاد اإلمام الطبري في حكمو عمى الراوي، مجيول: الخالصة في الراوي
 حكمو.
 ": ال ُيحتج بو" .8

، (9()8)ْبِن ِباَلِل ْبِن ُبَمْيِل ْبِن ُأَحْيَحَة ْبِن اْلُجاَلحِ  (7()6)* ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَمى
قاضي ، وىو مشيور بنسبتو إلى جده فُيعرف بابن أبي ليمى اأَلنصاِريُّ ، ُيكنى َأبو َعبد الرَّحَمن

 .(11)ُتُوف َي َسَنَة َثَماٍن َوَأْرَبِعيَن َوِماَئةٍ ، اْلَقَضاَء ِلَبِني ُأَميََّة ُثمَّ َوِلَيُو ِلَبِني اْلَعبَّاسِ َوِلَي ، (10)الُكوَفة
 .(12)"ال يحتج بو: "قال اإلمام الطبري -
بأقوال غيره مقارنة قول اإلمام الطبري في ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَمى اأَلنصاِريُّ  -

 : من النقاد
، (4)وابن الجوزي، (3)وابن القيسراني، (2)وابن حزم، (1)كابن معينضعفو كثير من العمماء 

وأشار كثير من العمماء إلى سوء ، (7)"َتركو الُبَخاِريّ  ضعيف: "(6)ابن الخراط قالو ، (5)والذىبي
                                                                                                                                                                          

ولكني عندما ، نسب ابن حجر ىذا القول إلى اإلمام الطبري وقال بأن اإلمام الطبري ذكره في تيذيب اآلثار: 1
ابن حجر وقعت يديو عمى نسخة لكتاب تيذيب  فمعل، رجعت إلى كتاب تيذيب اآلثار لم أقف عمى ىذا القول

 (.6/277لسان الميزان): اآلثار لم تصمنا بعد. ُينظر
 (.5/119سنن الدارقطني): 2
 (.3/397الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 3
  (.312: ديوان الضعفاء )ص: 4
  (.7/234الثقات البن حبان): 5
 (.6/189لمزركمي)وقيل داود. األعبلم ، يسار: قيل، اختمف في اسمو: 6
 (.1/632مقدمة ابن الصبلح): ُينظر: 7
 (.6/310سير أعبلم النببلء)، (25/622تيذيب الكمال)، (6/358الطبقات الكبرى): 8
 : قال عبد اهلل بن شبرمة، كان ابن شبرمة القاضي وغيره يدفعونو عن ىذا النسب: 9

 وكيف ترّجى لفصل القضاء... ولم تصب الحكم في نفسكا
 (.1/494المعارف ) ".أنك البن الجبل... ح وىييات دعواك من أصمكاوتزعم 

 (.1/162التاريخ الكبير لمبخاري ): 10
 (.3/967تاريخ االسبلم)، (6/358الطبقات الكبرى): 11
 (.9/301تيذيب التيذيب ): ُينظر: 12
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

، "سيء الحفظ: "(11)وابن حجر، (10)وابن حزم، (9)وأبو حاتم، (8)حفظو قال يحيى بن سعيد القطان
سيء الحفظ ال يتعمد الكذب : "الساجي قالو ، (12)"سيء الحفظ واىي الحديث: "ابن المدينيقال و 

سيء الحفظ : "أحمد بن حنبل قالو ، (13)"فكان يمدح في قضائو فأما في الحديث فمم يكن حجة
 قالو ، (14)"فيو اضطرابحديثو ، مضطرب الحديث وكان فقو ابن ابى ليمى احب الينا من حديثو

سيء الحفظ كثير الوىم فاحش الخطأ يروي الشيء عمى التوىم ويحدث عمى الحسبان : "ابن حبان
وقال ، (16)"(15)فكثر المناكير في روايتو فاستحق الترك تركو أحمد بن حنبمي ويحيى بن معين

وانشغالو بو سبب سوء وكان توليو لمقضاء ، (17)"ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليمى: "شعبة
محمو الصدق كان سيئ الحفظ شغل بالقضاء فساء حفظو ال يتيم بشئ من : "حفظو قال أبو حاتم

الكذب انما ينكر عميو كثرة الخطأ يكتب حديثو وال يحتج بو وابن ابى ليمى وحجاج بن ارطاة ما 

                                                                                                                                                                          

 (.4/99الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 1
 (.4/104المحمى باآلثار ): 2
 (.4/2026البن القيسراني)ذخيرة الحفاظ : 3
 (.2/148التحقيق في مسائل الخبلف البن الجوزي): 4
 (.2/44تنقيح التحقيق لمذىبي ): 5
، وُيعرف أيًضا بابن الخراط، اإلشبيميّ ، َأُبو ُمَحمَّد الحافظ اأْلَْزِديّ ، َعْبد الحق ْبن َعْبد الرَّْحَمن اْبن َسِعيد: ىو: 6

 (.12/729)ىـ. تاريخ اإلسبلم 581توفى سنة
 (.2/280األحكام الكبرى البن الخراط ): 7
 (.113: مسند ابن الجعد )ص: ُينظر: 8
 (.2/164عمل الحديث البن أبي حاتم ): 9

 (.5/117المحمى باآلثار ): 10
 (.5/360المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية): 11
 (.9/303تيذيب التيذيب ): 12
 (.9/303المصدر نفسو ): 13
 (.7/323الجرح والتعديل): 14
ميزان  ".بل ليناه، لم نرىم تركاه: "عقب الذىبي عمى قول ابن حبان بترك أحمد وابن معين البن أبي ليمى: 15

 (.3/616االعتدال )
  (.2/244المجروحين): 16
 (.1/152الجرح والتعديل): 17
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

مضطرب : "مد بن حنبلوأدى سوء حفظو إلى كثرة أوىامو واضطرابو في حديثو قال أح، (1)"اقربيما
وقال ، (3)"حديثو عندي يدل عمى سوء حفظو وكثرة غمطو: "وقال السعدي، (2)"الحديث سيء الحفظ
ن كان صدوقا، وكثرت أخطائو فيو، واضطرب حديثو، ساء حفظو: "(4)أبو الطيب المكي ، (5)"وا 

كان يحيى : "ينكثرة خطؤه خاصة فيما يرويو عن عطاء قال ابن معبيان وذىب بعض العمماء إلى 
وقال أحمد بن ، (6)"ما روى عن عطاء، بن سعيد ال يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليمى

ذىب و ، (7)"وابن أبي ليمى مضطرب الحديث جًدا، إنما دخل عمى عطاء وىو مريض: "مرة حنبل
حديثو من ولكن ال نعرف صحيح ، صدوق: "كثير من العمماء إلى عدم الرواية عنو قال البخاري

وذىب كثير من ، (8)"وربما ييم في اإلسناد، وابن أبي ليمى صدوق فقيو، وال أروي عنو شيئا، سقيمو
ُترك حديث ابن أبي ليمى ال ُيروى : "(9)العمماء إلى ترك حديثو وعدم االحتجاج بو قال زائدة

: فقال شعبة، بالكذب عميو (12)واتيمو سممة بن كييل، (11)"ال يحتج بحديثو: "وقال أحمد، (10)"عنو
كان يوتر "أن النبي  عن عبد اهلل بن أبي أوفى، أفادني ابن أبي ليمى، عن سممة بن كييل"

عن ، إنما أفادني عنك: قمت، حدثني ابن عبد الرحمن بن أبزى: فمقيت سممة فسألتو ، فقال ."بثبلث
سن بعض النقاد حديثو قال وح، (13)"ما ذنبي إن كان يكذب عمي: فقال، عبد اهلل بن أبي أوفى

                                                           

 (.7/323المصدر نفسو ): 1
 (.4/100الضعفاء الكبير لمعقيمي): 2
 (.109: الرجال )صأحوال : 3
 (.5/331ىـ. األعبلم لمزركمي ) 832توفي سنة ، أبو الطيب المكّي الحسني، محمد بن أحمد بن عمي: ىو: 4
 (.1/205شفاء الغرام بأخبار البمد الحرام ألبي الطيب المكي ): 5
 (.4/99الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 6
 (.4/100الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 7
 (.4/214المصدر نفسو ): ُينظر: 8
 (.4/365ىـ. تاريخ اإلسبلم)161توفي سنة ، اْلُكوِفيُّ اْلَحاِفظُ ، َزاِئَدُة ْبُن ُقَداَمَة الثََّقِفيُّ : ىو: 9

 (.108: أحوال الرجال )ص: 10
 (.2/199سنن الترمذي): ُينظر: 11
توفي سنة ، َبْل ِىَي َقْرَيةٌ : وقيل، وتنعة بطن من حضرموت، َسَمَمُة ْبُن ُكَيْيٍل َأُبو َيْحَيى اْلَحْضَرِميُّ التّْْنِعيُّ : ىو: 12

 (.3/425ىـ. تاريخ اإلسبلم) 121
 (.4/99الضعفاء الكبير لمعقيمي ): 13
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

وفي ، عدلثقة : "الفسوي قالو ، (3)ووثقو ابن القطان، (2)"جائز الحديثصدوق ": (1)أحمد بن يونس
وعرف ابن أبي ، (5)"ِفي ِحْفِظِو َشْيءٌ ثقة : "الدارقطني قالو ، (4)"لين الحديث، حديثو بعض المقالة

كان : "وقال العجمي، (7)"(6)وعبد اهلل بن شبرمة فقياؤنا ابن أبي ليمى: "ليمى بفقيو قال سفيان الثوري
 .(8)"فقيًيا مفتًيا بالرأي

 

 

وتعددت ، فكثرت أوىامو، ُعرف بفقيو وساء حفظو لحديثو، ضعيف: الخالصة في الراوي
وكان فقيو أحب إلييم. وافق النقاد اإلمام ، مناكيره حتى ترك كثير من العمماء االحتجاج بحديثو

 وتباينت أحكاميم بين مساوية ودون حكمو.، الراوي الطبري في حكمو عمى
 

  

                                                           

ىـ. تاريخ 221توفي سنة، أحمد بن عبد اهلل بن يونس أبو عبد اهلل التميمي اليربوعي الُكوفيُّ : ىو: 1
 (.5/508اإلسبلم)

 (.2/222من ذىب)شذرات الذىب في أخبار : 2
 (.3/168بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام البن القطان ): 3
 (.3/94المعرفة والتاريخ ): 4
 (.1/225سنن الدارقطني ): 5
بّْيُّ اْلُكوِفيُّ ، َعْبُد المَِّو ْبُن ُشْبُرَمَة ْبُن الطَُّفْيِل ْبُن َحسَّانٍ : ىو: 6 تاريخ ىـ. 141توفي سنة، َأُبو ُشْبُرَمَة الضَّ

 (.3/906اإلسبلم)
 (.4/214سنن الترمذي): ُينظر: 7
 (.408: الثقات لمعجمي)ص: 8
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 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 نتائج مقارنة مصطمحات وأحكام اإلمام الطبري 
 بأقوال غيره من النقاد في تجريح الرواة

 

 : يتضح لي اآلتي، ومقارنة أقوال النقاد فييم بقول اإلمام الطبري، بعد دراسة أحوال الرواة
، "وِ قمِ ي نَ ت فِ ب التثبُ جِ ن يَ مَّ مِ "، "اكذَ بِ  يَس لَ ": ىي مصطمحات اإلمام الطبري في تجريح الرواة  .1
، "فعِ ضُّ و فَ فظُ حِ  يوِ مَ عَ  ربَ اضطَّ  وُ نَّ أَ  يرَ غَ  يثِ دِ الحَ  يرَ ثّْ كَ  انَ كَ "، "وِ تِ وايَ ى رُ مَ عَ  دُ مَ عتَ ن ال يُ مَ مِ  انَ كَ "
 قلِ النَّ ف بِ ول ال ُيعرَ جيُ مَ  لٌ جُ رَ "، "ولجيُ مَ  يخٌ شَّ "، "وُ فَ عرِ ال أَ  يخٌ ىذا شَّ "، "هِ مرِ عُ  رِ ي آخِ فِ  وُ قمُ عَ  طَ مَ اختَ "
، "وِ بِ  جُ حتَ يُ  الَ  ولٌ جيُ مَ "، "ةٌ جَ حُ  وِ ت بِ ثبُ تَ  الَ  ولٌ جيُ مَ "، "وِ بِ  اجَ جَ االحتِ  وزَ جُ  يَ اَل  ولٌ جيُ مَ "، "القرآنِ  بِ اَل وَ 
 ."وِ ج بِ حتَ ال يُ "، "وِ يثِ دِ حَ بِ  جُ حتَ يُ  الَ "، "يوروِ ا يَ مَ اج بِ جَ ائز االحتِ ير جَ غَ  قلِ النَ وف بِ عرُ ير مَ غَ  ولٌ جيُ مَ "
تنوعت مصطمحات التجريح عند اإلمام الطبري بين المصطمحات المفردة والمصطمحات   .2

 : المكررة معنًى ال لفًظا
 جُ حتَ يُ  الَ "، "وِ قمِ ي نَ ت فِ ب التثبُ جِ ن يَ مَّ مِ "، "ولجيُ مَ "، "اكذَ بِ  يَس لَ : "نحو قولو، المصطمحات المفردة 
 ."وِ يثِ دِ حَ بِ 
   ةٌ جَ حُ  وِ ت بِ ثبُ تَ  الَ  ولٌ جيُ مَ "، "وِ بِ  اجَ جَ االحتِ  وزَ جُ  يَ اَل  ولٌ جيُ مَ : "نحو قولو، المكررةوالمصطمحات". 

 : كما وردت مصطمحات التجريح عمى وجيين -
 وِ يثِ دِ حَ بِ  جُ حتَ يُ  الَ : "نحو قولو، ورد مطمًقا: الوجو األول". 
 يوِ مَ عَ  ربَ اضطَّ  وُ نَّ أَ  يرَ غَ  يثِ دِ الحَ  يرَ ثّْ كَ  انَ كَ : "نحو قولو، ورد مقروًنا بإضافة: الوجو الثاني 

 ."فعِ ضُّ و فَ فظُ حِ 
نحو قولو في : جرح اإلمام الطبري بعض الرواة بوصف يدل عمى الضعف اليسير .3

 ."وُ فَ عرِ ال أَ  يخٌ ىذا شَّ : "وفي ِإْبَراِىيم بن ُموَسى الرَّاِزيّ ، "اكذَ بِ  يَس لَ : "اْلَحاِرث بن وجيو الرَّاِسِبي
اإلمام الطبري عمى تجريح الرواة المجروحين بوصف يدل عمى الضعف وافق النقاد  .4
ولم يخالفوه في ، ووافقو النقاد فييم جميًعا، حيث جرح الطبري ستة من الرواة تجريًحا يسيًرا، اليسير

 أٍي منيم.
نحو قولو في ُمَحمَّد : رح اإلمام الطبري بعض الرواة بوصف يدل عمى الضعف الشديدج .5

 ."وِ ج بِ حتَ ال يُ : "ْبِن َأِبي َلْيَمى اأَلنصاِريُّ اوقولو في ، "وِ يثِ دِ حَ بِ  جُ حتَ يُ  الَ : "السُّدّي الصغيربن َمْرَوان 
النقاد اإلمام الطبري عمى تجريح أكثر الرواة المجروحين بوصف يدل عمى  خالف .6

في أربعٍة  ووافقو النقاد، حيث جرح اإلمام الطبري عشرة من الرواة تجريًحا شديًدا، الضعف الشديد
 وخالفوه في ستة.، منيم
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نحو قولو في َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن : جرح اإلمام الطبري بعض الرواة بوصف يدل عمى الجيالة .7
بن  نُ سَ وفي الحَ ، "يوروِ ا يَ مَ اج بِ جَ ائز االحتِ ير جَ غَ  قلِ النَ وف بِ عرُ ير مَ غَ  ولٌ جيُ مَ : "َواِقٍد اْلُخَراَساِنيُّ 

 ."وِ بِ  اجَ جَ االحتِ  وزَ جُ  يَ اَل  ولٌ جيُ مَ ": اْلَعْسَقبَلِنيُّ  ِعْمَران
حيث ، خالف النقاد اإلمام الطبري في أكثر الرواة المجروحين بوصف يدل عمى الجيالة .8

ولم يوافقوه ، وخالفو النقاد فييم جميًعا، جرح اإلمام الطبري ستًة من الرواة بوصف يدل عمى الجيالة
 .َعبد اهلِل ْبن َيسار الُكوفيّ إال في راٍو واحد وىو 

رغم شيرة ىذا ": ضعيف"خمت مصطمحات التجريح عند اإلمام الطبري من مصطمح .9
 المصطمح بين أىل العمم الذين تكمموا في الرجال جرًحا وتعديبًل.

متبًعا ، فمم يصف راٍو بالكذب أو الوضع: كسا اإلمام الطبري ألفاظو في الجرح وحسنيا .10
 من األئمة أمثال الشافعي والبخاري.في ذلك منيج كثير 

واقتصر عمى التجريح : لم يستخدم اإلمام الطبري التجريح النسبي في تجريحو لمرواة .11
 دون مقارنة حالو بحال غيره من الرواة.، فأصدر حكمو عمى الراوي، المطمق

فاظ مقارنًة بغيره من األل: في تجريح الرواة"مجيول"أكثر اإلمام الطبري من استخدام لفظ .12
حيث استخدم اإلمام الطبري ىذا المصطمح ستة مرات ، التي استخدميا الطبري في تجريح الرواة

مقارنًة بغيره من المصطمحات التي لم يكن يستخدميا اإلمام الطبري إال مرة أو ، في تجريحو لمرواة
 مرتين في تجريحو لمرواة.

فجرح ابن لييعة الختبلطو : اعتبر اإلمام الطبري االختالط عمة تقدح في ضبط الراوي .13
 انَ كَ : "، ح الُجْعِفىّ الِ بن صَ  ةِ مَ مَ وقال في سَ ، "هِ مرِ عُ  رِ ي آخِ فِ  وُ قمُ عَ  طَ مَ اختَ : "وقال فيو، في آخر عمره

 ."فعِ ضُّ و فَ فظُ حِ  يوِ مَ عَ  ربَ اضطَّ  وُ نَّ أَ  يرَ غَ  يثِ دِ الحَ  يرَ ثّْ كَ 
ومثال ذلك قولو في : كان اإلمام الطبري في بعض األحيان يفسر سبب جرحو لمراوي .14

 ."فعِ ضُّ و فَ فظُ حِ  يوِ مَ عَ  ربَ اضطَّ  وُ نَّ أَ  يرَ غَ  يثِ دِ الحَ  يرَ ثّْ كَ  انَ كَ : "، ح الُجْعِفىّ الِ بن صَ  ةِ مَ مَ سَ 
أكثر الرواة الذين جرحيم الطبري من بغداد باختبلف : بمدان الرواة الذين جرحيم الطبري .15

-والسعودية، والشام، فتنوعت ببلدىم بين مصرأما باقي الرواة ، مدنيم وبمغ عددىم عشرة رواة
 .-مكة

اشترك : اخراج الشيخان أو أحدىما ألحاديث الرواة المجروحين عند اإلمام الطبري .16
وانفرد ، واشتركا في االمتناع عن اإلخراج الثني عشر راوٍ ، ن من الرواةيالشيخان في اإلخراج الثن

 اإلمام مسمم في االخراج لواحٍد منيم.
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مقارنة بغيره من أىل العمم الذين : اإلمام الطبري بشكل عام من تجريحو لمرواةأقمل  .17
 تكمموا في الرجال جرًحا وتعديبًل. 
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 المبحث الثالث
 مراتب التجريح عند اإلمام الطبري

ودراسة ، بالنظر إلى مصطمحات التجريح التي استخدميا اإلمام الطبري في تجريحو لمرواة
المتكمم فييم. يمكن وضع ثبلثة مراتب لمتجريح عند اإلمام الطبري. وفيما يمي جدول أحوال الرواة 

وأمثمة عمى بعض الرواة الذين وصفوا بيذه ، وما تضمنتو من مصطمحات، لبيان ىذه المراتب
 : وذلك عمى النحو التالي، المصطمحات

 
 

 المرتبة
وصف 
 المرتبة

 رأي الباحثة قول الطبري الراوي

مرت
ال
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ة ا
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ــ
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جر
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سير
 الي

عف
لض

ا
 

 
ْبن  اْلَحاِرثُ 
يو جِ وَ 

 الّراِسِبيّ 

 
 "اكذَ بِ  يَس لَ "

 

ن مَ  ولُ ل قَ ُيحمَ ، يثدِ ر الحَ نكَ مُ ، يفٌ عِ ضَ "
يث ال ادِ حَ ؤِلَ لِ  وُ تُ ايَ وَ رِ  ةِ مَ لى قِ إِ  وِ تِ الَ يَ جَ بِ  الَ قَ 
 قادُ النُ  قَ افَ . وَ وِ الِ و حَ أَ  وِ ينِ عَ  ةِ الِ يَ ى جَ لَ إِ 
، ى الراويمَ عَ  وِ كمِ ي حُ ي فِ رِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ 

 ونَ دُ ى وَ مَ عَ أَ ة وَ يَ اوِ سَّ مُ  ينَ يم بَ امُ حكَ ت أَ عَ وَ نَ تَ وِ 
 "وِ كمِ حُ 

 

َعِديّْ بن 
 ثَابت

 اأْلَْنَصاِريّ 

 

ب جِ ن يَ مَّ مِ "
ي ت فِ التثبُ 
 "وِ قمِ نَ 

 

ا ذَ إِ فَ ، ومُ نقُ ا يَ يمَ ت فِ ثبُ ب التَ جِ يَ  يٌ يعِ شِ  ةٌ قَ ثِ "
ًقا افِ وَ ن مُ كُ م يَ ا لَ ذَ ا ِ وَ ، و ُردتِ دعَ بِ ق لِ افِ وَ مُ  نَ اكَ 
ي ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  َواَفقَ ، ا ُقبليَ لَ 

 "ى الراويمَ عَ  وِ كمِ حُ 
 

َبْحُر ْبُن 
 ُكَنْيٍز السَّقَّاءُ 

ن ال مَ مِ  انَ كَ "
ى مَ عَ  دُ مَ عتَ يُ 

 "وِ تِ وايَ رُ 

 

ي ي فِ رِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  قَ افَ د وَ قَ وك. وَ ترُ مَ "
 ينَ يم بَ امُ حكَ ت أَ نَ ايَ بَ تَ ى الراوي. وَ مَ عَ  وِ كمِ حُ 

 "وِ كمِ حُ  ونَ دُ ى وَ مَ عَ أَ 
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المَِّو ْبُن  َعْبدُ 

َلِييَعَة 
 الحضرمي

 
 وُ قمُ عَ  طَ مَ اختَ "

 رِ ي آخِ فِ 
 "هِ مرِ عُ 

، هِ ارِ مَ ن حِ عَ  وِ وعِ وقُ لِ  وُ قمُ عَ  طَ مَ اختَ ، ضعيف"
 وُ و ولَ طِ بَل اختِ  بلَ قَ  انَ ا كَ مَ فَ  وِ يثِ دِ ي حَ ر فِ نظَ يُ 
 وِ طِ بَل اختِ  عدَ بَ  انَ ا كَ مَ وَ ، وِ ذ بِ ؤخَ وًيا يُ ًعا قَ ابِ تَ مُ 

 وِ كمِ ي حُ ي فِ رِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  قَ افَ ُيرد. وَ 
ى مَ عَ أَ  ينَ يم بَ امُ حكَ ت أَ وعَ نَ تَ وَ ، ى الراويمَ عَ 

 "وِ كمِ حُ  ونَ دُ ة وِ يَ اوِ سَّ مُ وَ 
 

ْبن  ِإْبَراِىيمُ 
، ُموَسى
 الّراِزيّ 

 

ال  يخٌ ىذا شَّ "
 "وُ فَ عرِ أَ 

 

ك لِ ذَ بِ  الَ د قَ قَ وَ ، ةمَ رجَ ى تَ مَ عَ  وُ ف لَ قِ م أَ لَ "
اب تَ كِ  بَ احِ ي صَ وجِ الُ مد الفَ حَ بن مُ  مُ كرَ أَ 

 "يرِ بَ يوخ الطّ م شُّ عجَ مُ 

 
 

بن  ةُ مَ مَ سَ 
ح الِ صَ 

، الُجْعِفىّ 
 رحمَ األَ 

 
 يرَ ثّْ كَ  انَ كَ "
 يرَ غَ  يثِ دِ الحَ 
 ربَ اضطَّ  وُ نَّ أَ 
و فظُ حِ  يوِ مَ عَ 
 "فعِ ضُّ فَ 

 

 
ي ي فِ رِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  قَ افَ وَ  وك.ترُ مَ "

 وُ فَ الَ خَ وَ ، وِ يفِ ضعِ تَ لِ  ابً بَ و سَ طِ بَل اختِ  علِ جَ 
ق. طبَل ى اإلِ مَ و عَ يفَ ضعِ وا تَ عمُ جَ يم فَ عضُ بَ 
مى عَ أَ  ينَ ى الراوي بَ مَ يم عَ امُ حكَ ت أَ عَ وَ نَ تَ وَ 

 "يرِ بَ كم الطّ حُ  ونَ دُ ة وَ يَ اوِ سَ مُ وَ 
نية

الثا
بة 

مرت
ال

 

وي
الرا
لة 

جيا
ى 
 عم

يدل
ف 

وص
ح ب

جر
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َعبد اهلِل ْبن 
 َيسار الُكوفيّ 

 
 يخٌ شَّ "
 "ولجيُ مَ 

 

 امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  قَ افَ د وَ قَ وَ ، ولجيُ مَ  يخٌ شَّ "
وا الُ قَ وَ ، ى الراويمَ عَ  وِ كمِ ي حُ ي فِ رِ بَ الطّ 
 دَ رَ ي الذي انفَ بِ ىَ ى الذّ وَ سِ  وِ ولِ قَ يم بِ يعُ مِ جَ 

 "يضِ التمرِ  ةِ صيغَ بِ  وِ يقِ وثِ تَ بِ 

 

ِعَراُك ْبُن 
 رّْيُّ َخاِلد اْلمَ 

 

 لٌ جُ رَ "
ول ال جيُ مَ 
 قلِ النَّ ف بِ ُيعرَ 
 "القرآنِ  بِ اَل وَ 

 

شق مَ دِ  لَ ىَ ئ أَ قرِ مُ ، يثِ ر الحدِ نكَ مُ ، يفٌ عِ ضَ "
ري بَ الطّ  لَ وَ قَ  ةَ حَ صِ  رُ نكِ أُ وَ ، هِ صرِ ي عَ فِ 
 وءِ سُ وَ  وِ عفِ ضَ الراوي بِ  فَ د ُعرِ قَ فَ ، وِ تِ يالَ جَ بِ 
 امَ مَ اإلِ  ادُ قَ النُ  فَ الَ . خَ يثِ دِ الحَ  لَ ىَ أَ  ندَ عِ  وِ الِ حَ 

 "ى الراويمَ عَ  وِ كمِ ي حُ ي فِ رِ بَ الطّ 
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بن  نُ سَ الحَ 
 ِعْمَران
 اْلَعْسَقبَلِنيُّ 

 

 ،"ولٌ جيُ مَ "
 اَل : "وزاد مرة
 وزَ جُ يَ 

 اجَ جَ االحتِ 
 ."وِ بِ 

 

 نوُ ى عَ وَ رَ ، يفٌ عِ ضَ ، طواسِ بِ  فَ رِ عُ  يخٌ شَّ "
، زيزِ بد العَ يد بن عَ وَ سُّ وَ ، رشّ بن بِ  ةمَ مَ سَ 
 ةُ فَ صِ  نوُ ت عَ فَ انتَ فَ  اججّ بن الحَ  عبةُ شُّ وَ 
 امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  فَ الَ . خَ ليوِ ة إِ وبَ نسُ الة المَ يَ الجَ 

 "ى الراويمَ عَ  وِ كمِ ي حُ ي فِ رِ بَ الطّ 
َيِزيُد ْبُن 
َنَعاَمَة 
بّْيُّ   الضَّ

 الَ  ولٌ جيُ مَ "
 وِ ت بِ ثبُ تَ 

 "ةٌ جَ حُ 

د قَ . وَ الَحِديِث ُيكَتُب َحِديثُّو لبِلعِتَبارِ  َصاِلح"
ى مَ عَ  وِ كمِ ي حُ ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإِل  ادُ قَ النُ  فَ الَ خَ 

 "الراوي
ُيوُسف ْبن 
َبير  الزُّ
 اْلُقَرِشيُّ 

 الَ  ولٌ جيُ مَ "
 "وِ بِ  جُ حتَ يُ 

 قادُ النّ  فَ الَ خَ ، ُيكَتُب َحِديثُُّو لبلعِتَبارِ  ولٌ قبُ مَ "
 "ى الراويمَ عَ  وِ كمِ ي حُ فِ ي رِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ 

 
 

َعْبُد الرَِّحيِم 
ْبُن َواِقٍد 
 اْلُخَراَساِنيُّ 

 
ير غَ  ولٌ جيُ مَ "

وف عرُ مَ 
ير غَ  قلِ النَ بِ 

ائز جَ 
اج جَ االحتِ 

 "يوروِ ا يَ مَ بِ 

 
 يراكِ نَ مَ  وُ لَ ، يفٌ عِ ضَ "

ى مَ عَ  وِ كمِ ي حُ ي فِ رِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  فَ الَ خَ 
 ."الراوي
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 ِإْسَماِعيُل ْبنُ 
 َعْبِد الرَّْحَمنِ 
 السُّدّْيُّ 

 
 

 جُ حتَ يُ  الَ "
 "وِ يثِ دِ حَ بِ 

 
وء سُ وَ ، وعُ يُ شّ تَ  لِ جِ أِلَ  وِ يِ فِ  ممَ ُتكِ ، وقدُّ صَ "
 قَ افَ ا وَ ذَ إِ فَ  وِ يثِ دِ ي حَ فِ  رُ ُينظَ ، فسيره لمقرآنتَ 
 فَ الَ نو. خَ ُقبل مِ قيا افِ وَ م يُ ا لَ ذَ ا ِ وَ ، و ُردتَ دعَ بِ 
 "ى الراويمَ عَ  وِ كمِ ي حُ ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النُ 
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ُمَحمَّد بن 
َمْرَوان 
السُّدّي 
 الصغير

 
 جُ حتَ ال يُ "
 "ويثِ دِ حَ بِ 

 

ي ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النّ  قَ افَ وَ ، َكّذابٌ "
ين يم بَ امُ حكَ ت أَ عَ وَ نَ تَ وَ ، ى الراويمَ عَ  وِ كمِ حُ 

 "وِ كمِ حُ  ونَ دُ ة وَ يَ اوِ سَّ مُ ى وَ مَ عَ أَ 

ْبن  ِعيَسى
 َلِييعة

 اْلَحْضَرِميُّ 

 جُ حتَ ال يُ "
 "هِ رِ بَ خَ بِ 

ي ري فِ بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ النُ  قَ افَ وَ ، َمجُيولٌ "
 "وكمِ حُ  ِمّثلت انَ كَ وَ ، ى الراويمَ عَ  وِ كمِ حُ 

 
ُمَحمَُّد ْبُن 
َعْبِد الرَّْحَمِن 
ْبِن َأِبي َلْيَمى 
 اأَلنصاِريُّ 

 
 

 "وِ ج بِ حتَ يُ  ال"

 

، وِ يثِ دِ حَ لِ  وُ فظُ حِ  اءَ سَ وَ  وِ قيِ فِ بِ  فَ ُعرِ ، يفُ عِ ضَ "
 كَ رَ ى تَ تّ حَ  هُ يرُ ناكِ ت مَ دَ دَ عَ تَ وَ ، وامُ وىَ ت أَ رَ ثُ كَ فَ 
 انَ كَ وَ ، وِ يثِ دِ حَ بِ  اجَ جَ االحتِ  اءِ مَ مَ ن العُ مِ  يرٌ ثِ كَ 
ري بَ الطّ  امَ مَ اإلِ  قادُ نُ ال قَ افَ م. وَ ييِ لِ إِ  بُ حَ أَ  وُ قيُ فِ 
م يُ امُ حكَ نت أَ ايَ بَ تَ وَ ، ى الراويمَ عَ  وِ كمِ ي حُ فِ 

 "وِ كمِ حُ  ونَ دُ ية وَ اوِ سَ مُ  ينَ بَ 

 : رتبة اإلمام الطبري بين النقاد في جرحو لمرواة
تبلحظ ، ومقارنتيا بأقوال غيره من النقاد، بالنظر في أقوال اإلمام الطبري في تجريح الرواة

 : الباحثة التالي
 : الرواةأحكام اإلمام الطبري عمى : أوالً  -
وافق النقاد اإلمام الطبري عمى تجريح أكثر الرواة المجروحين بوصف يدل عمى  .4

ولم ، ووافقو النقاد فييم جميًعا، حيث جرح الطبري ستة من الرواة تجريًحا يسيًرا، الضعف اليسير
 يخالفوه في أٍي منيم.

ل عمى النقاد اإلمام الطبري عمى تجريح أكثر الرواة المجروحين بوصف يد خالف .5
ووافقو النقاد في أربعٍة ، حيث جرح اإلمام الطبري عشرة من الرواة تجريًحا شديًدا، الضعف الشديد

 وخالفوه في ستة.، منيم
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، كان اإلمام الطبري يفسر في بعض المواطن سبب جرحو لمراوي: تفسير الجرح: ثانًيا -
و فظُ حِ  يوِ مَ عَ  ربَ اضطَّ  وُ نَّ أَ  يرَ غَ  يثِ دِ الحَ  يرَ ثّْ كَ  انَ كَ : "، ح الُجْعِفىّ الِ بن صَ  ةِ مَ مَ ومثال ذلك قولو في سَ 

 ."فعِ ضُّ فَ 
وقد يميل إلى ، يتبين مما سبق أن اإلمام الطبري معتدل في تجريحو لمرواة: قالت الباحثة

حيث جرح اإلمام الطبري ستًة من الرواة بوصف ، التساىل خاصة في تجييمو لكثير من الرواة
َعبد اهلِل ْبن َيسار ولم يوافقوه إال في راٍو واحد وىو ، النقاد فييم جميًعاوخالفو ، يدل عمى الجيالة

 .الُكوفيّ 
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 لرابعالمبحث ا
 في الجرح اإلمام الطبري خصائص منيج

لكل عمل منيجية، ولكل منيجية سمات تتميز بيا عن غيرىا، واإلمام الطبري كغيره من العمماء 
عممو، وحياتو، وتعديمو لمرواة وتجريحيم، وكانت أبرز خصائص منيج اإلمام كان لو منيج في 

 الطبري في جرحو لمرواة، ىي عمى النحو التالي:
كان الغالب عمى أحكام اإلمام الطبري في تجريحو لمرواة التوسط، وقد  التوسط واالعتدال: .1

وافقو أكثر النقاد في كثير من أحكامو مما يدلل عمى توسطو واعتدالو دون تشدده أو 
 تساىمو.

استخدم اإلمام  استخدامو لمصطمحات وعبارات الجرح متنوعة األلفاظ، مختمفة الدالالت: .2
محات وعبارات متنوعة، وىي: ممن يجب التثبت في نقمو، الطبري في تجريحو لمرواة مصط

ال ُيعتمد عمى روايتو، شيخ مجيول، مجيول، مجيول ال تثبت بو حجة، ال ُيحتج بحديثو، 
ال ُيحتج بو، ليس بذاك، مجيول غير معروف بالنقل غير جائز االحتجاج بما يرويو، 

 اختمط عقمو في آخر عمره، ال أعرفو.
لم يتبع اإلمام الطبري جرحو لمرواة تفسيًرا  بري مبيًما غير مفسرًا:كان جرح اإلمام الط .3

 لجرحو ليم، بل كان يصدر حكمو عمييم دون بيان سبب ىذا الحكم.
أكثر اإلمام الطبري من استخدام مصطمحات  اإلكثار من الجرح الشديد دون اليسير: .4

 الجرح التي تدلل عمى الضعف الشديد دون اليسير منيا.
كان اإلمام الطبري لطيف العبارة في جرحو لمرواة، فمم يجرح  عبارات جرحو: التمطف في .5

 أي منيم بالكذب أو الوضع أو السرقة.
لم يستعمل اإلمام الطبري التجريح النسبي مطمًقا استعمالو التجريح المطمق دون النسبي:  .6

 في تجريحو لمرواة.
الذين قام بتجريحيم، ولكن كان  لم يبين اإلمام الطبري قول غيره من العمماء في الرواة .7

 يصدر حكمو عمييم دون النظر إلى أقوال غيره من العمماء في الراوي.
كان اإلمام الطبري يخالف النقاد في بعض استقالل اإلمام الطبري في حكمو عمى الرواة:  .8

 أحكامو، وىذا يدل عمى استقبلليتو في حكمو عمى الرواة.
كان الغالب  عمى عبارات اإلمام حكم عمى الراوي: الدقة واألمانة والموضوعية في ال .9

الطبري ومصطمحات في جرحو لمرواة الدقة والموضوعية، متبًعا في ذلك غيره من الكثير 
 من العمماء الذين التزموا الدقة والموضوعية في أحكاميم.



 

 

212 

 

 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

ومثال ذلك قولو في تأكيده لقولو في الراوي بتكراره لحكمو عميو في أكثر من موضع:  .10
، وقال في موضع آخر: "مجيول ال يجوز (1)لحسن بن عمران الشامي: فقال مرة: "مجيول"ا

 .(2)االحتجاج بو"
ومثال ذلك انفراد اإلمام الطبري في انفرد اإلمام الطبري في حكمو عمى قميل من الرواة:  .11

 .(3)"أعرفوىذا شيخ ال الرّاِزّي، وليس بالَفرّاء، بقولو: " ،ُموَسى ْبن ِإْبرَاِىيم حكمو عمى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.2/312: ُينظر: تيذيب التيذيب ) 1
 (.2/405:  ُينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال ) 2
 (.3/105: تيذيب اآلثار، مسند عمي بن أبي طالب) 3
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 اخلبمتت

 : النتائج: أوالً 
: وبعد، وبحولو وقوتو تتحول أعمالنا كميا إلى أجور، الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات

أن ينفعني بو  َساِئَمًة الَموَلى ، َعَميَّ َأن َأَعاَنِني عمى ِإّتَمام ىذا الَعَمل الُمَتواِضع"" نَّ مَ فقد 
ل َمنَفَعُتو كل َمن َطاَلع َصفَحاُتو، في الدنيا واآلخرة وَقد َتَوصمت من ِخبِلل َبحِثي إلى ، وأن ُيَحصّْ

 : الَنتَّاِئج الَتاِلية

وتواله الصحابة ، ""وضع بذرتو رسول اهلل، عمم قديم حديث: عمم الجرح والتعديل .1
فيو كما قال ابن ، ييز صحيح األحاديث من سقيمياألىميتو في تم، والتابعين بعنايتيم الكبيرة

 ، (1)"إنو الَمْرَقاُة إلى معرفة صحة الحديث وسقمو": الصبلح
 اإمامً ، في التفسير ارأسً ، احافظً ، يالطبر  ُمَحمَّد ْبن جرير ْبن يزيد ْبن كثيركان اإلمام  .2
عاش في منتصف القرن الثاني ، في التاريخ وأيام الناس مةً بّل عَ ، واإلجماع واالختبلف، في الفقو

 وبداية القرن الثالث اليجري.
 : مصطمحات اإلمام الطبري في الجرح والتعديل .3
بين التعديل ، تنوعت مصطمحات التعديل عند اإلمام الطبري: مصطمحات التعديل: أوالً * 
 : والتعديل الضمني، الصريح

ير ثّ كان ثقًة كَ "، "مجمٌع َعَمى ِثَقِتوِ "، "َما َرَأْيُت َأْحَفَظ ِمْنوُ ": مصطمحات التعديل الصريح . أ
ط غمُ يَ  انَ كَ  وُ نَّ ير أَ غَ ، ةً قَ ثِ  انَ كَ "، "كان ِثقَّةً "، "ينِ ي الدِ فِ  رٍ ثَّ ن أَ قل مِ نَ ى وَ وَ ا رَ الحديث أميًنا عمى مَ 

 ."ثحدّْ ا يُ يمَ حيانا فِ أَ 

م غير ىُ ندَ عِ "، "ينِ ي الدّْ فِ  وِ قمِ نَ اج بِ جَ جوز االحتِ يَ  ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ ": مصطمحات التعديل الضمني 
غير َمْعُروف ِعْندىم ِفي "، "وِ قمِ ي نَ ي فِ رضِ ير مَ م غَ ىُ ندَ ىو عِ "، "وِ قمِ نَ اج بِ جَ ى فغير جائز االحتِ ضَ رتَ مُ 
م ىُ ندَ عِ "، "اآْلثَارِ  ةِ قمَ ِعْندىم غير َمْعُروف ِفي نَ "، "النَّْقل ىلِ غير َمْعُروف ِفي أَ "، "واآْلثَارِ  ممِ اْلعِ  ةِ مَ قَ نَ 

                                                           

 (.654: مقدمة ابن الصبلح )ص 1: 
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َة "، "ةٌ جَ حُ  ينِ ي الدِ فِ  وِ قمِ نَ ت بِ ثبُ يَ  ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ "، "ةٌ جَ حُ  ينِ ي الدِ فِ  وِ قمِ نَ ت بِ بُ ثّ تَ  ن الَ مَ مِ  اَل َيَرْوَن اْلُحجَّ
ةٌ "، "ولجيُ م مَ ىُ ندَ عِ "، "تَْثُبُت ِبَنْقِمو ُيْعَتمد عمى ِعْندىم ِممَّن اَل "، "ِعْنَدُىْم اَل تَْثُبُت ِبِو ِفي الدّْيِن ُحجَّ

م ىُ ندَ عِ "، "ويثِ دِ حَ بِ  جُ حتَ يُ  ن الَ مَ م مِ ىُ ندَ عِ "، "التدليس ىلِ ن أَ م مِ ىُ ندَ عِ "، "رظَ م نَ ىُ ندَ عِ  وِ قمِ ي نَ فِ "، "وِ َنقمِ 
ير غَ ا وَ يرً خِ أَ  وُ فظُ حِ  اءَ د سَ قَ  انَ م كَ ىُ ندَ عِ "، "وُ طُ مَ غَ  رُ كثُ يُ  انَ كَ فَ  هِ مرِ عُ  رِ ي آخِ فِ  وُ فظُ حِ  بَ رَ د اضطَ قَ  انَ كَ 
َكاَن َقِد اْسَتْنَكَر "، "وُ فظُ ر حِ يُ غَ تَ  بلَ قَ  نوُ عَ  ا ُحِفظَ مَ ال بِ إِ  ينِ ي الدِ م فِ ىُ ندَ عِ  وِ قمِ ن نَ مِ  اججَ ائز االحتِ جَ 

 عندَنا خبر َوَىَذا": ويسبق تمك المصطمحات بقولو"َحتَّى َىمُّوا ِبَتْرِك َحِديِثوِ ، َحِديَثُو َأْصَحاُبُو َأِخيًرا
، "أن فيو فبلن، لعمل َصِحيح غير سقيما َمْذَىب اآلخرين عمى يكون َأن يجب َوقد، َسَنده َصِحيح

 ويذكر أحد المصطمحات السابقة.
 دُ مَ عتَ ن ال يُ مَ مِ  انَ كَ "، "وِ قمِ ي نَ ت فِ ب التثبُ جِ ن يَ مَّ مِ "، "اكذَ بِ  يَس لَ ": مصطمحات التجريح: ثانًيا* 

 رِ ي آخِ فِ  وُ قمُ عَ  طَ مَ اختَ "، "فعِ ضُّ و فَ فظُ حِ  يوِ مَ عَ  ربَ اضطَّ  وُ نَّ أَ  يرَ غَ  يثِ دِ الحَ  يرَ ثّْ كَ  انَ كَ "، "وِ تِ وايَ ى رُ مَ عَ 
 الَ  ولٌ جيُ مَ "، "القرآنِ  بِ اَل وَ  قلِ النَّ ف بِ ول ال ُيعرَ جيُ مَ  لٌ جُ رَ "، "ولجيُ مَ  يخٌ شَّ "، "وُ فَ عرِ ال أَ  يخٌ ىذا شَّ "، "هِ مرِ عُ 
وف عرُ ير مَ غَ  ولٌ جيُ مَ "، "وِ بِ  جُ حتَ يُ  الَ  ولٌ جيُ مَ "، "ةٌ جَ حُ  وِ ت بِ ثبُ تَ  الَ  ولٌ جيُ مَ "، "وِ بِ  اجَ جَ االحتِ  وزَ جُ يَ 
 ."وِ ج بِ حتَ ال يُ "، "وِ يثِ دِ حَ بِ  جُ حتَ يُ  الَ "، "يوروِ ا يَ مَ اج بِ جَ ائز االحتِ ير جَ غَ  قلِ النَ بِ 

الحظت الباحثة تفاوت : تفاوت استخدام اإلمام الطبري لمصطمحات الجرح والتعديل .4
 : استخدام الطبري لمصطمحات الجرح والتعديل

أكثر من غيره من  "ثقة" أكثر اإلمام الطبري من استعمال مصطمح: مصطمحات التعديل . أ
 حيث استعممو الطبري تسع مرات في تعديمو لمرواة.، مصطمحات التعديل األخرى

إضافًة إلى أنو ، قل استعمال اإلمام الطبري أللفاظ الجرح بشكل عام: مصطمحات الجرح . ب
رغم شيرة ىذا المصطمح بين مصطمحات ، تجريحو لمرواة مطمًقا في "ضعيف" لم يستخدم لفظ

 التجريح.
استعمل اإلمام الطبري التعديل والتجريح المطمقين في : التعديل والتجريح المطمقين .5

 فيصدر حكمو عمى الراوي دون مقارنة حالو بحال غيره من الرواة.، حكمو عمى الرواة
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والتي كان ، عنده في بعض المواطنبين اإلمام الطبري أسباب الجرح : تفسير الجرح .6
وعدم ، (1)"اختمط عقمو في آخر عمره": َلِييَعةَ  ْبنُ  المَّوِ  َعْبدِ  كقولو في، اختبلط الراوي: من أىميا

 .(2)"ىذا شيخ ال أعرفو": الرَّاِزيّ  ُموَسى بن ِإْبَراِىيممعرفتو بالراوي كقولو في 
، بالنظر في مصطمحات اإلمام الطبري: مراتب الجرح والتعديل عند اإلمام الطبري .7

 : عمى النحو التالي، يمكن وضعيا في سبع مراتب
 : وىي أربعة مراتب، مراتب التعديل: أوالً 
ما رأيت أحفظ ": نحو قولو: أو بتكرار الصفة، التوثيق بصيغة أفعل التفضيل: األولى -

ثقة كثير الحديث أمين عمى ما روى ونقل من أثر عن "، "ثقة حافظ"، "مجمع عمى ثقتو"، "منو
 ."رسول اهلل 
 ."ثقة": نحو قولو، بصفة واحدة تدل عمى الضبطالتوثيق : الثانية -
 ."ثقة غير أنو كان يغمط أحياًنا": نحو قولو، بصفة قريبة من الضبطالتوثيق : الثالثة -
 معروف غير"، "نقمو عندىم نظرفي ": نحو قولو، توثيق الرواة توثيًقا ضمنًيا: الرابعة -
، ىذا حديث عندنا صحيح سنده": ويسبق تمك المصطمحات بقولو، "واآلثار العمم نقمة في عندىم

 ."وىو عمى مذىب اآلخرين سقيم؛ ألن فيو فبلن وىو عندىم...
 : وىي ثالث، مراتب التجريح: *ثانًيا

ال "و، "ليس بذاك": قولونحو ، جرح بوصف يدل عمى الضعف اليسير فييمال: األولى -
 ."ممن يجب التثبت في نقمو"، "أعرفو

مجيول ال تثبت بو "، "مجيول": نحو قولو، جرح بوصف يدل عمى الجيالةال: الثانية -
مجيول غير معروف بالنقل غير جائز "، "رجل مجيول ال ُيعرف بالنقل وال بالقرآن، "حجة

 ."مجيول ال ُيحتج بو"، "مجيول ال تثبت بو حجة"، "االحتجاج بما يرويو

                                                           

 (.5/379التيذيب )تيذيب : ُينظر: 1
 (.3/105مسند عمي بن أبي طالب)، تيذيب اآلثار: 2
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ال ُيحتج "، "ال ُيحتج بحديثو": نحو قولو، الجرح بوصف يدل عمى الضعف الشديد: الثالثة -
 ."ال ُيحتج بخبره"، "بو

، وقد يميل أحياًنا إلى التساىل، اإلمام الطبري معتدل منصف في التعديل والتجريح .8
 خاصًة في توثيقو الضمني لبعض الرواة.

اتبع اإلمام الطبري منيًجا عممًيا في : اإلمام الطبري في الجرح والتعديلمميزات منيج  .9
 والموضوعية.، والتوسط، واألمانة، الدقة: وكانت من أبرز سماتو، تعديمو وتجريحو لمرواة

 "بغداد" الرواة الذين تكمم فييم اإلمام الطبري جرحًا وتعديبًل من أىل بمده: بمدان الرواة  .10
، وطمحة بن يحيى، وطمحة بن جبر، ونوفل بن إياس، بن مصعب بن الزبيرعبد اهلل : ما عدا

وعبد اهلل بن ذكوان ثمانيتيم من ، ومحمد بن المنكدر، وسعد بن عبيد الزىري، والحسين بن عبد اهلل
وعراك بن خالد ، وعبد الجبار بن الورد كبلىما من مكة المكرمة، ويوسف بن الزبير، المدينة المنورة

وعبد ، ومحمد بن عمرو التدمري، ومحمد بن عاصم، الحسن بن عمران من عسقبلنو ، من دمشق
 عبد اهلل بن لييعة خمستيم من مصر.  ، وعيسى بن لييعة، اهلل بن ىبيرة
 : أخرج الشيخان لمن تكمم فييم اإلمام الطبري جرًحا وتعدياًل عمى النحو التالي .11
 : من عدليم الطبري: أوالً 

، اشترك الشيخان في اإلخراج ألربعة من الرواة: تعديبًل صريحامن عدليم الطبري  . أ
 خمسة منيم.رد اإلمام مسمم في اإلخراج لوانف

وانفرد ، اشترك الشيخان في اإلخراج الثنين: من عدليم اإلمام الطبري تعديبًل ضمنًيا . ب
 وانفرد مسمم في اإلخراج لثبلثة منيم.، البخاري في اإلخراج الثنين

واشتركا في ، اشترك الشيخان في اإلخراج الثنان من الرواة: يم الطبريمن جرح: ثانًيا
 وانفرد اإلمام مسمم في االخراج لواحٍد منيم.، االمتناع عن اإلخراج الثني عشر راوٍ 
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 : التوصيات: ثانًيا

 : وفي ختام ىذا البحث يسرني أن أقترح بعض التوصيات التي آمل القيام بيا

خاصًة ، والبحوث في مناىج النقاد القدماء في الجرح والتعديل إجراء مزيد من الدراسات .1
 من لم تجمع أقواليم في المصنفات.

وتحقيقيا من قبل طمبة الدراسات العميا تحت ، إقامة مشروع ييتم بجمع المخطوطات .2
 إشراف قسم الحديث الشريف وعمومو بالجامعة اإلسبلمية.

، مع نبذة تعريفية لكل منيم، رح والتعديلإعداد دليل إرشادي ألبرز النقاد في عمم الج .3
وتسميم ىذا الدليل مع حقيبة الدراسات العميا لطمبة ، وأبرز خصائص مناىجيم في الجرح والتعديل

 الحديث الشريف وعمومو في كافة الجامعات الفمسطينية.
خير ويجزيو عنا ، وفي الختام أسأل اهلل العمي العظيم أن يرحم اإلمام الطبري رحمة واسعة

 ويغفر لو زالتو العممية منيا والخاصة ىو ولي ذلك والقادر عميو.، الجزاء
 

 وآخر دعواوا أن الحمد هلل رب العالميه

 والصالة والسالم على سيدوا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيه
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 الفيارس العممية
 ِفيرست اآليات القرآنية-

 ِفيرست األحاديث النبوية-

 الرواة المترجم ليمِفيرست -

 ِفيرست األعالم المترجم ليم-

 ِفيرست المصادر والمراجع-

 ِفيرست المحتويات-

 



 

 

211 

 

 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

 ِفيرست اآليات القرآنية
 الصفحة السورة اآلية

 َفَرُجلٌ  َرُجَمْينِ  َيُكوَنا َلمْ  َفِإنْ  ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِييَدْينِ  َواْسَتْشِيُدوا"
 "الشَُّيَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  ِممَّنْ  َواْمَرَأَتانِ 

 32 البقرة

 َيِجُدوا اَل  ثُمَّ  َبْيَنُيمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُّْموكَ  َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  اَل  َوَربّْكَ  َفبَل "
 "َتْسِميًما َوُيَسمُّْموا َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرًجا َأْنُفِسِيمْ  ِفي

 5 النساء

نْ  َربّْكَ  ِمنْ  ِإَلْيكَ  ُأْنِزلَ  َما َبمّْغْ  الرَُّسولُ  َأيَُّيا َيا"  َبمَّْغتَ  َفَما َتْفَعلْ  َلمْ  َواِ 
 "ِرَساَلَتوُ 

 5 المائدة

 َوَأْنُتمْ  َعْنوُ  َتَولَّْوا واََل  َوَرُسوَلوُ  المَّوَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا"
 "َتْسَمُعونَ 

 5 األنفال

 4 إبراىيم "َلَشِديدٌ  َعَذاِبي ِإنَّ  َكَفْرُتمْ  َوَلِئنْ  أَلَِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  َلِئنْ "

 5 النحل "َيتََفكَُّرونَ  َوَلَعمَُّيمْ  ِإَلْيِيمْ  ُنزّْلَ  َما ِلمنَّاسِ  ِلتَُبيّْنَ  الذّْْكرَ  ِإَلْيكَ  َوَأْنَزْلَنا"
 َقْوًما ُتِصيُبوا َأنْ  َفتََبيَُّنوا ِبَنَبإٍ  َفاِسقٌ  َجاَءُكمْ  ِإنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا"

 "َناِدِمينَ  َفَعْمُتمْ  َما َعَمى َفُتْصِبُحوا ِبَجَياَلةٍ 
 32 الحجرات

ْحَسانِ  َجَزاءُ  َىلْ " ْحَسانُ  ِإالَّ  اإْلِ  4 الرحمن "اإْلِ

 32 الطبلق "َوَأْشِيُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ "
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 يرست األحاديث النبوية واآلثارفِ 
 

 الصفحة الراوي األعمى الحديث واألثر
  28عمي بن أبي طالب "اْلُمَطيَّبِ  ِبالطَّيّْبِ  َمْرَحًبا َلوُ  اْئَذُنوا"

  29أبو موسى األشعري "َفْمَيْرِجعْ  َلوُ  ُيْؤَذنْ  َفَممْ  َثبَلثًا َأَحُدُكمْ  اْسَتْأَذنَ  ِإَذا"

 َأنَّوُ  َشْيًرا الرُُّكوعِ  َبْعدَ   المَّوِ  َرُسولُ  َقَنتَ  ِإنََّما"
 "الُقرَّاءُ  َلُيمْ  ُيَقالُ  َناًسا َبَعثَ  َكانَ 

  29أنس بن مالك

    32ِبنِت َأِبي َبِكر َعاِئَشةَ  "الَعِشيَرةِ  اْبنُ  َوِبْئَس ، الَعِشيَرةِ  َأُخو ِبْئَس "

 َوالَ  ِإْسَراِئيلَ  َبِني َعنْ  َوَحدُّْثوا، آَيةً  َوَلوْ  َعنّْي َبمُّْغوا"
ًدا َعَميَّ  َكَذبَ  َوَمنْ ، َحَرجَ   ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َفْمَيَتَبوَّأْ ، ُمَتَعمّْ

 "النَّارِ 

َعْمرو بن  ْبنِ  المَّوِ  َعْبدِ 
 العاص

32 

  28ُشْعَبةَ  ْبنُ  اْلُمِغيَرةُ  "السُُّدَس  َأْعَطاَىا  المَّوِ  َرُسولَ  َحَضْرتُ "

  28أبو ذر الغفاري "َجاِىِميَّةٌ  ِفيكَ  اْمُرؤٌ  ِإنَّكَ  ِبُأمِّْو؟ َأَعيَّْرَتوُ  َذر   َأَبا َيا"
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 ِفيرست الرواة المترجم ليم

 الصفحة الراوي المترجم لو

 ) أ (
 98-96 ِإْبَراِىيَم ْبِن ُمَياِجٍر بن جابر الَبَجمي

 176 ِإْبَراِىيم ْبن ُموَسى، الّراِزيّ 
 127-122 َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش بن سالم، األسدي، الكوفي، 

 187-183 القرشي، الكوفي،   السُّدّْيُّ  * ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َكِريَمةَ 
 70 بن سالم اْلَبْغَداِديّ  أسود

 ) ب (

 166-164 َبْحُر ْبُن ُكَنْيٍز السَّقَّاُء اْلَباِىِميُّ البصري

 ) ث (

 101-99 اْلُكوِفيثَاِبُت ْبُن َأِبي َصِفيََّة األزدي 
 115-112 ُثَوْيُر ْبُن َأِبي َفاِخَتَة الياشمي الكوفي

 ) ح (

 162-160 البصري اْلَحاِرث ْبن وجيو الّراِسِبيّ 
 79-76 اأْلَْزِديّ الَحَسن ْبن َأِبي َجْعفر، 

 179-178 الشامي العسقبلني، الحسن بن ِعْمَران
 76-74 المَِّو ْبِن اْلَعبَّاِس اْلَياِشِميالحسين بُن َعْبِد اهلِل ابن ُعَبْيِد 

 122-115 َحمَّاُد ْبُن َسَمَمَة بن دينار

 ) خ (

 110-107 َخاِلُد ْبُن ِمْيَراَن اْلَحذَّاءُ 
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 ) س (

 57-56 َسعد ْبن ُعبيد الزُّىرّي اْلقرِشي، اْلَمِديِنيّ 
 135-134 َسِعيُد ْبُن ِذي ُحدَّاَن كوفي

 62-61 الثوري َسِعيِد ْبِن َمْسُروِق ْبِن َحِبيِب ْبِن َراِفعِ ُسْفَياُن ْبُن 
 169-166 سممة بن صالح، الُجْعِفّى، األحمر الواسطي، الكوفي، 

 86-81 الشاذكوني ُسَمْيَمان بن َداُود بن بشر
 105-101 الَبْكِرىّ  ِسَماُك ِبُن َحْرٍب بن َأْوس بن َخاِلد بن نزار السدوسي

 ) ص (

 66 َصاِلُح ْبُن َنْصِر ْبِن َماِلٍك ْبن الييثم اْلُخَزاِعيُّ 

 ) ط (

 90-89 األنصاري َطْمَحة بن جبر
 92-90 َطْمَحُة بُن َيْحَيى ابن َطْمَحَة ْبِن ُعبيد المَِّو، القرشي

 ) ع (

 73-70 َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد بن حبيب بن األمير الُمَيمَّب بن أبي صفَرة اْلُمَيمَِّبيُّ 
 59-58 َعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن اْلَوْرِد القرشي، 
 81-79 عبد الرَّْحَمن بن َىاِنئ النَّخِعيّ 

 182-181 َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن َواِقٍد اْلُخَراَساِنيُّ بغدادي
َناد  66-63 القرشي َعْبُد المَِّو ْبُن َذْكَواَن، ُيكنى َأُبو عبد الرَّْحَمن، أبو الزّْ

 176-170 المَِّو ْبُن َلِييَعَة بن عقبة بن ُفرعان بن ربيعة الحضرمي اأُلعُدُولي َعْبد
َبيريّ  ، الزُّ َبْيِر ْبَن اْلَعوَّاِم اأْلََسِديُّ  106-105 َعْبد المَّو ْبن ُمْصَعب ْبُن ثَاِبِت ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن الزُّ

 69-68 النسائيَعْبد المَِّو ْبِن ُىَبْيَرَة بن أسعد بن كيبلن، 
 177-176 .َعبد اهلِل ْبن َيسار، أبو ىمام، الُكوفيّ 
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َقاِشيّْ   55-53 َعْبُد اْلَمِمِك ْبُن ُمَحمٍَّد بن عبد اهلل ابن عبد الممك الرَّ
 88 ُعَبْيُد اهلل ْبُن اْلَواِزِع، جد عمرو بن عاصم الِكبَلِبيُّ 

 164-162 اأْلْنَصاِريّ َعِديّْ بن بنت عبد اهلل بن يِزيد الخطمي 
 178-177 ِعَراُك ْبُن َخاِلِد ْبِن َيِزيَد بن صالح ْبِن ُصَبْيٍح، اْلُمرّْيُّ الدّْمشقيُّ 

 134-127 الكوفي َعطاء ْبن السائب بن مالك
 141-136 الكوفي عمرو بن عبد اهلل، بن عبيد، أبو إسحاق، اليمداني السَِّبيِعيُّ 

 190-189 بن ُفرعان الحضرمي اأُلعُدُولي عيسى ْبن َلِييعة، بن عقبة
 ) م (
 68-66 الرؤاسي ُمَحمَّد بن اْلحسن بن أبي سارة

 88-87 محمد بن عاصم بن جعفر بن تدراق الَمَعاِفِري
 112-110 محمد بن عبد اهلل بن عبد االعمى بن عبد اهلل الكوفي، ُيعرف بابن ُكَناسة

 193-190 الكوفي ْبِن َأِبي َلْيَمى اأَلنصاِريُّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن 
 107-106 الكمبّى، التَّْدمريُّ  ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َتمَّاٍم بن الَكَرّوس

 189-187 الكوفي ُمَحمَّد بن َمْرَوان بن عبد اهلل بن ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن السُّدّي الصغير
 61-60 الُمْنَكِدر ابن َعْبِد المَِّو ْبِن الُيَدْير ْبِن َعْبِد العزَّى ْبِن َعاِمِر، اْلقرِشيُمَحمَُّد بُن 

 95-92 ْبِن َعْمٍرو، ُيكنى أبو محمد، األسدي الكوفي اْلِمْنَيالِ 
 ) ن (
 86 َنْوَفُل ْبُن ِإَياٍس، اْلُيَذِليُّ 
 ) ه (
 136-135 َىاِنُئ ْبُن َىاِنٍئ، اْلَيْمَداِنيُّ 
 ) ي (

بّْيُّ البصري َيِزيُد ْبُن َنَعاَمةَ   181-179 الضَّ
َبير القرشي األسدي، المكي  181 ُيوُسف ْبن الزُّ
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 األعالم المترجم ليميرست فِ 

 الصفحة العمم المترجم لو
 114 الُبوِصيريّ  ِإْسَماِعْيلَ ابن  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  بنُ  َأْحَمدُ 
 64 ِسْبط ابن الَعَجمي َخِمْيلِ بن ا ِإْبَراِىْيمَ  بنُ  َأْحَمدُ 

 13 النََّساِئيُّ  ِسَنانِ بن ُشَعْيب ا ْبن َأْحَمدُ 
 113 الَبْغَداِديُّ  ُسَرْيجبن  ُعَمرَ  ْبن َأْحَمدُ 

 18 اْلَجْيمِ  ْبنِ ا َعِميّ  ْبن َأْحَمدُ 
 25 ْبن َعْمرو الُسميماني الِبيكْنِديّ  َعِميّ  ْبن َأْحَمدُ 

 69 التَِّمْيِميُّ  الُمثَنَّى بن َعِميّ  ْبن َأْحَمدُ 
 17 الدّْينوريّ  اْلَعبَّاسِ بن  اْلَفْضلِ  ْبن َأْحَمدُ 
 18 الَبْغَداِديُّ بن ُعَبْيد اهلل  الَقاِسمِ  ْبن َأْحَمدُ 
 17 الَبْغَداِديُّ  َشَجَرةَ ْبن  َخَمفٍ  بنِ  َكاِملِ  ْبن َأْحَمدُ 

 20 اإلْسَفراييّني َأْحَمدَ  بنُ  ُمَحمَّد ْبن َأْحَمدُ 
اس ِإْسَماِعيلبن  ُمَحمَّد ْبن َأْحَمدُ   140 النَّحَّ
 139 ىارون بن َرْوح الِبْرديجيّ  ْبن َأْحَمدُ 

م ْبن عميّ  ْبن َيْحَيى ْبن َأْحَمدُ   27 َيْحَيى ْبن الُمنجّْ
 113 َتِمْيَمَة السّْْخِتَياِنيُّ  َأِبي بنُ  َأيُّْوبُ 
 125 َبِشْيٍر الَحربيُّ  ِإْسَحاق بن ِإْبَراِىيم بنِإْبَراِىيم بن 

 94 النََّخِعيُّ  ُسَوْيدٍ  ْبنُ  ِإْبَراِىيمُ 
 102 الَيْمَداِنيُّ ْبن َعِمّي  اْلُمْنِعمِ  َعْبدِ ْبن َعْبد المَّو ْبن  ِإْبَراِىيمُ 

 98 الَيَجِريُّ  اْلَعْبِديُّ  ُمْسِممٍ ِإْبَراِىْيُم بُن 
 60 الُمْنِذِر بِن َعْبِد اهلِل اأَلَسِديُّ ِإْبَراِىْيُم بُن 
 53 األْبناِسي أّيوب ْبن ُموَسىِإْبَراِىْيُم بُن 

 90 اْلُجوَزجانيُّ  َيْعُقْوبَ ِإْبَراِىْيُم بُن 
 97 الَبَجِميُّ  ُمياِجربن ِإْبَراِىْيم بن  ِإْسَماِعْيلُ 
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 119 اأَلْصَبِحيّ  ُأَوْيسٍ ابن  اهللِ  َعْبدِ  بنِ  ِإْسَماِعْيلُ 
 53 َكِثير ْبن َكِثير ْبن ُعَمرُ  بنِ  ِإْسَماِعْيلُ 

 91 اأَلْشَعِريُّ  ُبْرَدةَ  َأِبي بنِ  اهللِ  َعْبدِ  بنُ  ُبَرْيدُ 
 65 ُبَكْيُر ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن اأَلَشجّْ 

 139 ُجْنُدبٍ  َعْمٍرو بنِ  بنُ  َسُمَرةَ  بنُ  َجاِبرُ 
بّْيُّ ابن قرط  الَحِمْيدِ  َعْبدِ  بنُ  َجِرْيرُ   189 الضَّ

 12 جعفر المتوكل عمى اهلل بن محمد المعتصم باهلل بن ىارون الرشيد
 138 لَيْمَداِنيُّ االَحاِرُث بُن َعْبِد اهلِل بِن َكْعِب 

اجُ  اجٍ  ْبنُ  َحجَّ  121 اأَلْحَولُ  َحجَّ
 119 الَقْيِسيُّ  َداُودَ بن  ُمَحمَّدِ  بن الُحَسْين
 231 ُمَحمَِّد بِن عبد الرَّْحَمن الَبْغَداِديّ الُحَسْين بن 

 74 الحسين بن قيس الرحبي
َمِميُّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  بنُ  ُحَصْينُ   97 السُّ

 104 الِعْجِميُّ َحْفُص ْبُن ُجَمْيٍع 
 100 النََّخِعيُّ  َحْفُص ْبن غياث ْبن َطْمق

 114 اأَلَسِديُّ  ُجَبْيرٍ  ْبنُ  َحِكيمُ 
 86 ُأَساَمَة بِن َزْيٍد الُكْوِفيُّ َحمَّاُد بُن 

 120 َحمَّاُد بُن َزْيِد بِن ِدْرَىٍم اأَلْزِديُّ 
 128 ِدْيَنارٍ  بنِ  َسَمَمةَ  بنُ  َحمَّادُ 

 116 الَبْصِريُّ  الطَِّوْيلُ  ُحَمْيدٍ  َأِبي بنُ  ُحَمْيدُ 
َفِديُّ   80 َخِميُل ْبُن َأْيَبَك ْبِن َعْبِد المَِّو الصَّ

 23 الَخِمْيِميُّ  َأْحَمدَ  بنِ  اهللِ  َعْبدِ  بنُ  الَخِمْيلُ 
 120 الُقَشْيِريُّ  ِىْندٍ  َأِبي بنُ  َداُودُ 

 72 َرَجاُء بُن ُمَرجَّى بِن َراِفٍع الَمْرَوِزيُّ 
ِبْيُع بُن ُسَمْيَماَن بِن َعْبِد الَجبَّاِر الُمَراِديُّ   26 الرَّ

 65 التَّْيِميُّ َرِبيَعُة ْبُن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن 
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َياِحيُّ   108 َرِفيُع ْبُن ِمْيَراَن الرّْ
 125 الثََّقِفيُّ  ُقَداَمةَ  بنُ  َزاِئَدةُ 

 56 النَّْيَساُبْوِريُّ  ُمَحمَّدٍ  بنِ  ُمَحمَّدِ  بنِ  َطاِىرِ  بنُ  َزاِىرُ 
 63 زكرّيا ْبن يحيى ْبن خبَلد الّساجيّ 

 129 ُحَدْيجِ  بنِ  ُمَعاِوَيةَ  بنُ  ُزَىْير
 138 الِكنانيّ  ُجعُشم بن مالك ْبن ُسراقة

 130 اأْلََسِديُّ  ُجَبْيرٍ  ْبنُ  َسِعيدُ 
 133 الطَّاِئيُّ بن أبي عمران  َفْيُرْوزٍ  بنُ  َسِعْيدُ 

 124 َسبلَُّم بُن ُسَمْيٍم الَحَنِفيُّ 
 137 ُسَمْيَماُن بُن َأِبي ُسَمْيَمانَ 
 17 الطََّبَراِنيُّ ُسَمْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب 

 13 ِإْسَحاَق السِّْجْستَاِنيُّ بن  اأَلْشَعثِ  بنُ  ُسَمْيَمانُ 
 116 اْلَجْونِ  ْبنُ  ُصَردَ  ْبنُ  ُسَمْيَمانُ 
 117 اْلَقْيِسيُّ  اْلُمِغيَرةِ  ْبنُ  ُسَمْيَمانُ 
 68 ُمَحمَِّد السِّْجْستَاِنيُّ  بنُ  َسْيلُ 

 65 السَّمَّانُ  َذْكَوانَ  ْبنُ  ُسَيْيلُ 
 115 َسوَّاٍر الَفَزاِريُّ  بنُ  َشَباَبةُ 

 139 ُشَرْحِبيُل ْبُن اأْلَْعَوِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمَعاِوَيةَ 
 124 النََّخِعيُّ  المَّوِ  َعْبدِ  ْبنُ  َشِريكُ 

 83 َجَزَرةُ  ُمَحمَّدِ  بنُ  َصاِلحُ 
 125 َبْيَدَلُة اأَلَسِديُّ  بنُ  َعاِصمُ 

 109 الشَّْعِبيُّ َعاِمُر بن شراحيل 
 109 َعبَّاُد ْبُن َعبَّاِد ْبِن َحِبيِب ْبِن اْلُمَيمَِّب اأَلْزِديُّ 

 86 اْلَعْنَبري اْلَعِظيم عبد بن اْلَعبَّاس
 85 اْلَعبَّاس ْبن يزيد ْبن َأِبي حبيب الَبْصريُّ 

 83 عبدان بن أحمد بن موسى بن زياد األىوازي
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 111 بِن َمْرُزوِق الَبْغَداِديُّ َعْبُد الَباِقي بُن َقاِنِع 
 131 َعْبد الحق ْبن َعْبد الرَّْحَمن ْبن َعْبد المَّو ْبن ُحَسْين اأْلَْزِديّ 

 218 اْلَمَدِنيُّ  َذْكَوانَ ابن  اهللِ  َعْبدِ  بنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ 
 133 اْلَبْغَداِديّ  ْبن حسن ْبن َأْحَمد بنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ 
 121 ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن ِديَناٍر اْلُعَمِريُّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ 
 26 الَحَكمِ  َعْبدِ  بنُ  اهللِ  َعْبد بن الرَّْحَمنِ  َعْبدُ 
 109 النَّْيِديُّ  َعْمِرو بنِ  ُمل   بنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ 

 64 اأَلْعَرجِ  ْبن ُىْرُمز الرَّْحَمنِ  َعْبدُ 
 61 ْبن يوسف بن َسِعيد بن خراش الرَّْحَمنِ  َعْبدُ 

زَّاقِ  َعْبدُ  ْنعانيّ  َناِفعٍ  بنِ  َىمَّامِ  بنُ  الرَّ  82 الصَّ
 18 الُحَضْيني بن الّسريّ  اهلل ُعَبيد بن الغّفار عبد

  101 اأَلْسَمِميُّ  َأْوَفى َأِبي بنُ  اهللِ  َعْبدُ 
 17 القاضي بن أحمد ابن َزْبر اهللِ  َعْبدُ 
 18 َجْعَفٍر الَفْرغانيُّ  َأْحَمد بنبن  اهللِ  َعْبدُ 

 17 َعْبُد اهلِل بُن الَحَسِن الَحرَّاِنيُّ 
َبْيِر   61 اأَلَسِديُّ  الُحَمْيديّ َعْبُد اهلِل بُن الزُّ

 84 اأَلفَطس ْبن َسَممة اهللِ  َعْبدُ 
 84 السِّْجْسَتاِنيُّ  اأَلْشَعثِ  بنِ  ُسَمْيَمانَ بن  اهللِ  َعْبدُ 

 83 بن عمي ابن الَمِدينيّ  اهللِ  َعْبدُ 
 83 اأَلْصَبَياِنيُّ  َحيَّانَ  ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  المَّوِ  َعْبدُ 

 55 ابن بنت أحمد بن منيع اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدبن  اهللِ  َعْبدُ 
 18 اْلُجْرجانيّ  بن ُمَحمَّد بن عدى اهللِ  َعْبدُ 

 71 الدّْْيَنَوِريُّ  َعْبُد اهلِل بُن ُمْسِممٍ 
 12 المأمون ابن ىارون الرشيد اهللِ  َعْبدُ 
 78 ُمَحمَِّد الزَّيمعي ْبنُ  ُيوُسفُ بن  اهللِ  َعْبدُ 
 103 المَّْخِميُّ  ُسَوْيدِ  بنِ  ُعَمْيرِ  بنُ  الَمِمكِ  َعْبدُ 



 

 

219 

 

 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

َقاِشيُّ  ُمَحمَّدٍ  بنُ  الَمِمكِ  َعْبدُ   108 الرَّ
 17 ىاشم البغداديّ  َأِبيَعْبد الواحد ْبن ُعَمر اْبن 

 73 َعْبد الوىابَ ابن َعْبد المجيد الثََّقفيّ 
ْممانيُّ  عمرو بن َعِبيَدةُ   110 السَّ

 124 عثمان بن زائدة الكوفيُّ المقرئ
 126 الّدارميّ  َخاِلد ْبن َسِعيد ْبن ُعْثَمان

 92 ُعْثَماُن ْبُن َطْمَحَة ْبِن َأِبي َطْمَحَة اْلُقَرِشيُّ 
 125 اأَلَسِديُّ  َحِصْينٍ  بنِ  َعاِصمِ  بنُ  ُعْثَمانُ 

 97 الثََّقِفيُّ  السَّاِئبِ  بنُ  َعَطاءُ 
فَّاُر اأْلَْنَصاِريّْ َعفَّاُن   104 ْبُن ُمْسِمٍم الصَّ

 64 الحرقي َيْعُقْوبَ  بنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  بنُ  الَعبَلءُ 
 138 النََّخِعيُّ  اهللِ  َعْبدِ  بنِ  َقْيسِ  بنُ  َعْمَقَمةُ 
 17 الَحرَّاِنيُّ  َعبلَّنَ بن  الَحَسنِ  بنُ  َعِميُّ 

 24 عمّي المكتفي باهلل ابن الخميفة المعتضد باهلل العّباسيّ 
 117 المعروف بابن األثير الشَّْيَباِنيُّ  ُمَحمَّدٍ  بنِ  ُمَحمَّدِ  بنُ  َعِميُّ 

 101 الَحَسن ْبن اْلُجَنْيد النَّْيسابوريّ  بنُ  َعِميُّ 
 67 المَِّو اأَلَسِديُّ  َعْبدِ  ْبنِ  َحْمَزةَ  بنُ  َعِميُّ 

 119 َزْيِد ْبِن ُجْدَعانَ  بنُ  َعِميُّ 
 53 المارِدينيّ  ِإْبَراِىيمَ  ْبن ُعْثَمان بنُ  َعِميُّ 

 112 ُمَحمَّد ْبن َعْبد الممك الفاِسيُّ ابن الَقطَّان. بنُ  َعِميُّ 
 118 َعمَّارِ  َأِبي ْبنُ  َعمَّارُ 

 111 ُعَمُر بُن َأْحَمَد بِن ُعْثَماَن الَبْغَداِديُّ 
 92 الثََّقِفيُّ  َيِزْيدَ  بنِ  َىاُرْونَ  بنُ  ُعَمرُ 
 88 الَواِزِع الِكبَلِبيُّ  ابنَ  َعاِصمٍ  بنُ  َعْمُرو
 57 َكِنْيٍز الَفبلَُّس  بنِ  َبْحرِ  بنِ  َعِميّْ  بنُ  َعْمُرو

 117 الُمبَلِئيُّ  َقْيسٍ  بنُ  َعْمُرو
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 53 َعْوُف بُن َأِبي َجِمْيَمَة اأَلْعَراِبيُّ 
 126 الَفْضُل بُن ُدَكْيٍن التَّْيِميُّ الطَّمحيُّ 

 109 النَّْيَشِميُّ  َحيَّانَ  ْبنُ  َفْيدُ 
 82 الَبْغداديُّ  َسبلَّ  بنُ  الَقاِسمُ 

 173 ُقَتْيَبة ْبن َسِعيد ْبن جميل ْبن طريف الثّقفي
 120 اْلَمكّْيُّ  َسْعدِ  بنُ  َقْيُس 

 186 اأُلَمِويُّ  ُزَنْيمٍ  بنِ  ُسَمْيمٍ  َأِبي بنُ  َلْيثُ 
 73 المَّْيُث ْبُن َسْعِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَفْيِميُّ 

 24 بن محمد ابن األثير اْلَجَزِريّ  ُمَحمَّد ْبن اْلُمَباَرك
 90 الدُّوالبيّ بن أحمد بن حماد المعروف ب ُمَحمَّد

 18 النَّْيَساُبوري بن حمدان َأْحَمدبن  ُمَحمَّد
 17 محمد ْبن َأْحَمد بن عمر الّداُجونّي الكبير

 27 اْلَكاِتبُ  الثَّْمجِ بن أبي  محمد ْبن أْحَمد ْبن ُمَحمَّد
 13 ُمَحمَّد ْبن ِإْسَحاق ْبن ُخَزْيَمة النيسابوريُّ 

 13 الُبَخاِريُّ  ِإْبَراِىْيمَ  بنِ  ِإْسَماِعْيلَ  بنُ  ُمَحمَّدُ 
 77 ُمَحمَُّد ْبُن ُجَحاَدَة اْلُكوِفيُّ 

 20 الرَّاِزيُّ  َحيَّانَ  بنِ  ُحَمْيدِ  بنُ  ُمَحمَّدُ 
 95 محمد ْبن الَحَسن ْبن ُفوَرك األصبيانيّ 

 118 الَمْوِصِميُّ محمد ْبن اْلُحَسْين ْبن َأْحَمد 
 101 الَمْقِدِسيُّ ُمَحمَُّد بُن َطاِىِر بِن َعِميّْ بِن َأْحَمَد 

 26 ُمَحمَّد بن َعْبِد اهلِل بِن َعْبِد الَحَكم
 56 الِمْصِريُّ  الرَِّحْيمِ  َعْبدِ ُمَحمَُّد بن َعْبِد المَِّو بن 

 103 الَمْوِصِميُّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن َعمَّاٍر 
 18 اْلَقطَّانُ  ُمَحمَّدُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد المَِّو بن 

 18 ُمَحمَّد ْبُن َعْبِد المَِّو ْبن ُمَحمَّد الشَّْيباني
 121 ُمَحمَُّد بُن َعْبِد اهلِل بِن ُمْسِمٍم الزُّْىِريُّ 
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 94 الطََّناِفِسيُّ  الُكْوِفيُّ  ُأَميَّةَ  َأِبيُمَحمَُّد ْبن ُعَبْيد ْبن 
 211 الَماِلِكيُّ  َأْحَمد ْبن َعِميّ ُمَحمَُّد بن 
 25 الَبْغَداِديُّ  ُمَحمَّدٍ بن  َعِميّ ُمَحمَُّد بن 
 85 الشَّْوَكاني ُمَحمَّدٍ بن  َعِميّ ُمَحمَُّد بن 
 67 الرَّاِزيّ  الَحَسن بن ُعَمر ُمَحمَّد بن

 57 ُمَحمَُّد بُن ُعَمَر بِن َواِقٍد الَواِقِديُّ 
 13 التّْْرِمِذيُّ  ُمَحمَُّد بُن ِعْيَسى بِن َسْوَرةَ 

بّْيَّ  َغْزَوانَ  ْبنِ  اْلُفَضْيلِ  ْبنَ  ُمَحمَّدُ   128 الضَّ
 100 الَعَنِزيُّ  ُمَحمَُّد ْبن الُمثَنَّى ْبن ُعَبْيد

 17 األَْنَماِطيُّ  بِن َيِزْيدَ  ُمَعاِوَيةَ ُمَحمَُّد بن 
 13 الَمْرَوِزيّ  ُمَحمَُّد بن نصر

 13 ُمَحمَُّد بن ىارون الرويانيّ 
 56 اهلِل الذُّْىِميُمَحمَُّد بُن َيْحَيى بِن َعْبِد 

 206 المباركفورى الرحيم َعْبد ْبن الرَّْحَمن َعْبدُمَحمَُّد 
 18 مخمد بن جعفر بن مخمد الدقاق الفارسي

 13 النيَّسابوري ُمْسِمم ْبن الحّجاج ْبن ُمْسِمم
 109 الُقَرِشيُّ  ُصَبْيحٍ  بنُ  ُمْسِممُ 
 54 الُقْرُطبي ِإْبَراِىيم بن اْلَقاِسمَمْسَمَمة بن 

 104 ُمْصَعُب ْبُن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص الزُّْىِريُّ 
َبْيرِ اُمْصَعب ْبن َعْبد المَّو ْبن ُمْصَعب   65 ْبِن الزُّ

 17 التَّنوخيّ  ُمَعمَّى بن سعيد
َنعانيّ  َحِكيم ْبن الُمِغيرة  95 الصَّ
بّْيُّ  ِمْقَسمٍ  بنُ  ُمِغْيَرةُ   94 الضَّ

 169 غسان الَغبلبيُّ المفضل بن 
 68 التَُّنوخيِمْسَعر المفضَّل بن محمد بن 

 133 الطَُّيويُّ  َيْعُقوب بن َمْيسرة
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 59 الُجَمِحيُّ  اهللِ  َعْبدِ  بنِ  ُعَمرَ  بنُ  َناِفعُ 
 97 السّْْنِديُّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  بنُ  َنِجْيحُ 

 139 األَْنَصاِريُّ  َثْعَمَبةَ  بنِ  َسْعدِ  بنِ  َبِشْيرِ  بنُ  النُّْعَمانُ 
 12 ىارون الواثق باهلل بن محمد المعتصم باهلل بن ىارون الرشيد

 120 ىشام ْبن ُعروة ْبن الزبير ْبن الَعوَّام
 114 اْلَبْصِريُّ  َخبَّابٍ  ْبنُ  ِىبللِ 

 122 واصل ْبن حيَّان األسديُّ الكوفيُّ 
احُ  ،  اهللِ  َعْبدِ  بنُ  الَوضَّ ، الَبزَّازُ الَيْشُكِريّْ  131 .الَواِسِطيُّ
  89 السَُّواِئيُّ بن مسمم بن جنادة  اهللِ  َعْبدِ  بنُ  َوْىبُ 

 119 ُوَىْيُب بُن َخاِلِد بِن َعْجبَلَن الَكَراِبْيِسيُّ الَبْصِريُّ 
 58 ُوَىيب ْبن الورد

ومّي الحموي  67 ياقوت بن عبد اهلل شياب الدّْين الرُّ
 67 َعْبِد اهلِل بِن َمْنُظْوٍر اأَلَسِديُّ  يْحَيى بُن ِزَياِد بنِ 

 65 األنصارييحيى بن سعيد بن قيس 
 13 النََّوِويّ  يحيى بن شرف بن ُجُمَعة

َقاِشيُّ  َأَبانٍ  ْبنُ  َيِزيدُ   132 الرَّ
 114 الَياِشِميُّ  ِزَيادٍ  َأِبي بنُ  َيِزْيدُ 

 69 يعقوب ْبن ِإْسَحاق ْبن إبراىيم ْبن يزيد النَّْيسابوريّ 
 59 َيْعُقْوُب بُن ُسْفَياَن بِن ُجَواَن الَفَسِويُّ 

 117 يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري
 99 يوسف ْبن َعْبد المَّو ْبن ُمَحمَّد ْبن َعْبد البر النََّمِرّي الُقْرُطبيّ 

 115 ُيْوُنُس بُن َعْمِرو بِن َعْبِد اهلِل الَيْمَداِنيُّ السَِّبْيِعيُّ 
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 ِفيرست المصادر والمراجع

لمحسين بن إبراىيم بن الحسين اليمذاني ، األباطيل والمناكير والصحاح والمشاىير .1
، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي: تحقيق وتعميق، ىـ(543: الجورقاني )المتوفى

مؤسسة دار الدعوة ، السعوديةالمممكة العربية  -الرياض ، دار الصميعي لمنشر والتوزيع: الناشر
 م. 2002 -ىـ  1422، الرابعة: الطبعة، اليند، التعميمية الخيرية

: محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء )المتوفىل، إبطال التأويبلت ألخبار الصفات .2
 الكويت. –دار إيبلف الدولية : الناشر، محمد بن حمد الحمود النجدي: المحقق، ىـ(458
ألحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سميم ، الميرة بزوائد المسانيد العشرةإتحاف الخيرة  .3

فضيمة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد : تقديم، ىـ(840: البوصيري الكناني الشافعي )المتوفى
دار : دار النشر، دار المشكاة لمبحث العممي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراىيم: المحقق، الكريم

 م. 1999 -ىـ  1420، األولى: الطبعة، الرياض، الوطن لمنشر
األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجو البخاري ومسمم  .4

معالي األستاذ : دراسة وتحقيق، ىـ(643: محمد بن عبد الواحد المقدسي )المتوفىل، في صحيحييما
 –بيروت ، ر خضر لمطباعة والنشر والتوزيعدا: الناشر، الدكتور عبد الممك بن عبد اهلل بن دىيش

 م. 2000 -ىـ  1420، الثالثة: الطبعة، لبنان
األندلسي ، لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اهلل األزدي، األحكام الشرعية الكبرى .5

مكتبة : الناشر، حسين بن عكاشة: المحقق، ىـ(581: المعروف بابن الخراط )المتوفى، األشبيمي
 م.2001 -ىـ 1422، األولى: الطبعة، دية / الرياضالسعو  -الرشد 
، ىـ(259: إلبراىيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني)المتوفى، أحوال الرجال .6

 باكستان.، فيصل آباد -حديث اكادمي : دار النشر، عبد العميم عبد العظيم الَبستوي: المحقق
لعبد الرحمن بن ، من الحديثإخبار أىل الرسوخ في الفقو والتحديث بمقدار المنسوخ  .7

، محمود الجزائري: تحقيق، الشيخ محمد الغزالي: قدم لو، ىـ(597: عمي بن محمد الجوزي )المتوفى
 م. 1988 -ىـ  1408، األولى: الطبعة، مكة المكرمة، مكتبة ابن حجر لمنشر والتوزيع: الناشر
بّْ ، أخبار القضاة .8 : )المتوفى"َوِكيع"ّي الَبْغَداِدّي، الُمَمقَّب بِـلُمَحمَُّد ْبُن َخَمِف ْبِن َحيَّاَن الضَّ
: الناشر، عبد العزيز مصطفى المراغي: صححو وعمق عميو وخّرج أحاديثو: المحقق، ىـ(306

، األولى: الطبعة، مصطفى محمد: بشارع محمد عمي بمصر لصاحبيا، المكتبة التجارية الكبرى
 م.1947ىـ=1366
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بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  سماعيلإل، اختصار عموم الحديث .9
، لبنان –بيروت ، دار الكتب العممية: الناشر، أحمد محمد شاكر: المحقق، ىـ(774: )المتوفى
 الثانية.: الطبعة
خميل بن عبد اهلل بن أحمد بن إبراىيم بن الخميل ل، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث .10

 –مكتبة الرشد : الناشر، . محمد سعيد عمر إدريسد: المحقق، ىـ(446: القزويني )المتوفى
 ه.1409، األولى: الطبعة، الرياض
، ىـ(538: الزمخشري جار اهلل )المتوفى، محمود بن عمرو بن أحمدل، أساس الببلغة .11
، األولى: الطبعة، لبنان –بيروت ، دار الكتب العممية: الناشر، محمد باسل عيون السود: تحقيق
 م. 1998 -ىـ  1419
النمري القرطبي  يوسف بن عبد اهلل بن محمدل، الستيعاب في معرفة األصحابا .12
، األولى: الطبعة، بيروت، دار الجيل: الناشر، عمي محمد البجاوي: المحقق، ىـ(463: )المتوفى
 م. 1992 -ىـ  1412
عز الدين ، عمي بن محمد بن محمد الشيباني الجزريل، أسد الغابة في معرفة الصحابة .13
 م.1989 -ىـ 1409: عام النشر، بيروت –دار الفكر : الناشر، ىـ(630: األثير )المتوفىابن 

: جبلل الدين السيوطي )المتوفى، لعبد الرحمن بن أبي بكر، أسماء المدلسين .14
: الطبعة، بيروت –دار الجيل : الناشر، محمود محمد محمود حسن نصار: المحقق، ىـ(911

 األولى.
ألحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي ، ياألسماء والصفات لمبييق .15

عبد اهلل بن محمد : حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو، ىـ(458: الخراساني البييقي )المتوفى
المممكة  -جدة ، مكتبة السوادي: الناشر، فضيمة الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي: قدم لو، الحاشدي

 م. 1993 -ىـ  1413، األولى: الطبعة، العربية السعودية
حمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني أل، اإلصابة في تمييز الصحابة .16
دار الكتب : الناشر، عادل أحمد عبد الموجود وعمى محمد معوض: تحقيق، ىـ(852: )المتوفى
 ىـ. 1415 -األولى : الطبعة، بيروت –العممية 
الزركمي الدمشقي ، ي بن فارسلخير الدين بن محمود بن محمد بن عم، األعبلم .17
 م.2002أيار / مايو  -الخامسة عشر : الطبعة، دار العمم لممبليين: الناشر، ىـ(1396: )المتوفى
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براىيم بن محمد بن خميل الطرابمسي إل، االغتباط بمن رمي من الرواة باالختبلط .18
وسمى تحقيقو ، عبلء الدين عمي رضا: المحقق، ىـ(841: الشافعي سبط ابن العجمي )المتوفى

)نياية االغتباط بمن رمي من الرواة باالختبلط( وىو دارسة وتحقيق وزيادات في التراجم عمى 
 م.1988، األولى: الطبعة، القاىرة –دار الحديث : الناشر، الكتاب
إلسحاق بن الحسين المنجم ، آكام المرجان في ذكر المدائن المشيورة في كل مكان .19
 ىـ. 1408، األولى: الطبعة، بيروت، عالم الكتب: رالناش، ىـ(4ق : )المتوفى
لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر ، إكمال اإلكمال )تكممة لكتاب اإلكمال البن ماكوال( .20

د. عبد : المحقق، ىـ(629: ابن نقطة الحنبمي البغدادي )المتوفى، معين الدين، أبو بكر، بن شجاع
 ه.1410، األولى: الطبعة، مكة المكرمة -قرى جامعة أم ال: الناشر، القيوم عبد ريب النبي

لمغمطاي بن قميج بن عبد اهلل البكجري ، إكمال تيذيب الكمال في أسماء الرجال .21
، أسامة بن إبراىيم -عادل بن محمد : المحقق، ىـ(762: )المتوفى، المصري الحكري الحنفي

 م. 2001 -   ىـ 1422، األولى: الطبعة، الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر: الناشر
لعمي ، اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب .22

، لبنان-بيروت-دار الكتب العممية : الناشر، ىـ(475: بن ىبة اهلل بن جعفر بن ماكوال )المتوفى
 م.1990-ىـ1411الطبعة األولى : الطبعة
حسين بن محمد الغساني وكان لم، يحينألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصح .23

، د محمد زينيم محمد عزب ومحمود نصار: المحقق، ىـ(498: َيكره أن يقال لو الجياني )المتوفى
 مصر. –القاىرة  -دار الفضيمة : الناشر
لمحمد بن موسى بن عثمان ، األماكن أو ما اتفق لفظو وافترق مسماه من األمكنة .24

دار : الناشر، حمد بن محمد الجاسر: المحقق، ىـ(584: )المتوفى زين الدين، الحازمي اليمداني
 ىـ. 1415: عام النشر، اليمامة لمبحث والترجمة والنشر

: ألحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني )المتوفى، األمالي المطمقة .25
 –اإلسبلمي المكتب : الناشر، حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السمفي: المحقق، ىـ(852
 م.1995-ىـ  1416، األولى: الطبعة، بيروت
سيرتو وعقيدتو "إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري .26
المممكة العربية  -مكتبة الرشد: الناشر، عمي بن عبد العزيز بن عمي الشبل: إعداد، "ومؤلفاتو
 م.2004 -ه1425الطبعة األولى ، الرياض -السعودية
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: المحقق، ىـ646: لعمي بن يوسف القفطي )المتوفى، إنباه الرواة عمى أنباه النحاة .27
، بيروت –ومؤسسة الكتب الثقافية ، القاىرة -دار الفكر العربي : الناشر، محمد أبو الفضل إبراىيم

 م.1982 -ىـ  1406، األولى: الطبعة
: )المتوفى، السمعاني المروزيلعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ، األنساب  .28
مجمس دائرة المعارف : الناشر، عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني وغيره: المحقق، ىـ(562

 م. 1962 -ىـ  1382، األولى: الطبعة، حيدر آباد، العثمانية
لمحمد بن طاىر بن عمي بن ، األنساب المتفقة في الخط المتماثمو في النقط والضبط .29

: طبعة، دي يونج: المحقق، ىـ(507: المعروف بابن القيسراني )المتوفى، الشيباني أحمد المقدسي
 م. 1865 -ىـ  1282، بريل: ليدن

عبد ل، من الزلل والتضميل والمجازفة"أضواء عمى السنة"األنوار الكاشفة لما في كتاب .30
السمفية ومكتبتيا المطبعة : الناشر، ىـ(1386: الرحمن بن يحيى بن عمي المعممي اليماني )المتوفى

 م. 1986ىـ /  1406: سنة النشر، بيروت –/ عالم الكتب 
زوائد األمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات عمى  -اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء  .31

، أضواء السمف: الناشر، لنبيل سعد الدين َسميم َجرَّار، الكتب الستة والموطأ ومسند اإلمام أحمد
 م. 2007 -ىـ  1428، األولى: الطبعة
: إلسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى، البداية والنياية .32
دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع : الناشر، عبد اهلل بن عبد المحسن التركي: تحقيق، ىـ(774

 م.2003ىـ / 1424: سنة النشر، م 1997 -ىـ  1418، األولى: الطبعة، واإلعبلن
البن الممقن عمر ، بدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبيرال .33

مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن : المحقق، ىـ(804: بن عمي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى
: الطبعة، السعودية-الرياض -دار اليجرة لمنشر والتوزيع : الناشر، سميمان وياسر بن كمال

 م.2004-ىـ1425، االولى
، بيروت –بساط : الناشر، كرم بن ضياء العمريأل، بحوث في تاريخ السنة المشرفة .34
 الرابعة.: الطبعة
جبلل الدين ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة .35

لبنان  -العصرية المكتبة : الناشر، محمد أبو الفضل إبراىيم: المحقق، ىـ(911: السيوطي )المتوفى
 / صيدا.



 

 

227 

 

 ومنهجه في الجرح والتعديل اإلمام ابن جرير الطبري 

، (365ألحمد بن محمد بن إسحاق اليمداني المعروف بابن الفقيو )ت ، البمدان .36
 م. 1996 -ىـ  1416، األولى: الطبعة، بيروت، عالم الكتب: الناشر، يوسف اليادي: المحقق
: المحقق، ىـ(902: محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )المتوفىل، البمدانيات .37
 م.2001 -ىـ 1422، األولى: الطبعة، السعودية –دار العطاء : الناشر، ن محمد القطانحسام ب
 حسن بن إبراىيم بن إبراىيم، الشََّمائل برواة بالتعريف الَوسائل وأجمل المَحاِفل َبْيَجة  .38

 بن شادي. د: وتحقيق دراسة، (ىـ1041: المتوفى) المالكي الدين برىان، اإلمداد أبو، المقاني
 التراث وتحقيق اإلسبلمية والدراسات لمبحوث النعمان مركز: الناشر، نعمان آل سالم بن محمد

 م. 2011 - ىـ 1432، األولى: الطبعة، اليمن، والترجمة
، الحنظمي، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، بيان خطأ البخاري .39

لرحمن بن يحيى المعممى اليماني )صحح عبد ا: تحقيق، ىـ(327: الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى
: الناشر، [ (624عن النسخة القديمة الوحيدة المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث باستانبول ]رقم 

 دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن.
لعمي بن محمد بن عبد الممك الكتامي الحميري ، بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام .40
 –دار طيبة : الناشر، د. الحسين آيت سعيد: المحقق، ىـ(628: القطان )المتوفىابن ، الفاسي
 م.1997-ىـ1418، األولى: الطبعة، الرياض
الممّقب ، لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، تاج العروس من جواىر القاموس .41

 دار اليداية.: شرالنا، مجموعة من المحققين: المحقق، ىـ(1205: الزَّبيدي )المتوفى، بمرتضى
المعروف بابن ، لممبارك بن أحمد بن المبارك بن موىوب المخمي اإِلربمي، تاريخ إربل .42

وزارة الثقافة : الناشر، سامي بن سيد خماس الصقار: المحقق، ىـ(637: المستوفي )المتوفى
 م. 1980: عام النشر، العراق، دار الرشيد لمنشر، واإلعبلم
ليحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام ، مان الدارمي(تاريخ ابن معين )رواية عث .43

، د. أحمد محمد نور سيف: المحقق، ىـ(233: البغدادي )المتوفى، بن عبد الرحمن المري بالوالء
 دمشق. –دار المأمون لمتراث : الناشر
يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد ل، تاريخ ابن معين )رواية الدوري( .44
: الناشر، د. أحمد محمد نور سيف: المحقق، ىـ(233: البغدادي )المتوفى، المري بالوالءالرحمن 

حياء التراث اإلسبلمي   –ه 1399، األولى: الطبعة، مكة المكرمة -مركز البحث العممي وا 
 م.1979
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: )المتوفى، لعبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، تاريخ ابن يونس المصري .45
 ىـ. 1421، األولى: الطبعة، بيروت، الكتب العمميةدار : الناشر، ىـ(347
المعروف بابن ، لممبارك بن أحمد بن المبارك بن موىوب المخمي اإِلربمي، تاريخ إربل .46

وزارة الثقافة : الناشر، سامي بن سيد خماس الصقار: المحقق، ىـ(637: المستوفي )المتوفى
 م. 1980: عام النشر، العراق، دار الرشيد لمنشر، واإلعبلم
عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن ل، تاريخ اإلسبلم َوَوفيات المشاىير َواألعبلم .47

دار الغرب : الناشر، الدكتور بشار عّواد معروف: المحقق، ىـ(748: َقاْيماز الذىبي )المتوفى
 م 2003، األولى: الطبعة، اإلسبلمي
ن محمد بن أيوب بن أزداذ لعمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد ب، تاريخ أسماء الثقات .48

الدار : الناشر، صبحي السامرائي: المحقق، ىـ(385: البغدادي المعروف بـ ابن شاىين )المتوفى
 م.1984 – 1404، األولى: الطبعة، الكويت –السمفية 
لعمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن ، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين .49

عبد الرحيم محمد : المحقق، ىـ(385: المعروف بـ ابن شاىين )المتوفىأيوب بن أزداذ البغدادي 
 م.1989ىـ/1409، األولى: الطبعة، -: الناشر، أحمد القشقري

ألحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران ، تاريخ أصبيان .50
، بيروت –ممية دار الكتب الع: الناشر، سيد كسروي حسن: المحقق، ىـ(430: األصبياني )المتوفى

 م.1990-ىـ 1410، األولى: الطبعة
لمحمد بن إسماعيل بن إبراىيم ، التاريخ األوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير( .51

دار الوعي ، مكتبة : الناشر، محمود إبراىيم زايد: المحقق، ىـ(256: بن المغيرة البخاري )المتوفى
 م.1977 – 1397، األولى: الطبعة، حمب ، القاىرة -دار التراث 

ألحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد .52
 –دار الغرب اإلسبلمي : الناشر، الدكتور بشار عواد معروف: المحقق، ىـ(463: )المتوفى
 م. 2002 -ىـ 1422، األولى: الطبعة، بيروت
، ىـ(261: )المتوفىحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمى الكوفى أل، تاريخ الثقات .53
 م.1984-ىـ1405الطبعة األولى : الطبعة، دار الباز: الناشر
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: لحمزة بن يوسف بن إبراىيم السيمي القرشي الجرجاني )المتوفى، تاريخ جرجان .54
: الطبعة، بيروت –عالم الكتب : الناشر، تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان: المحقق، ىـ(427

 م. 1987 -ىـ  1407الرابعة 
، ىـ(911: جبلل الدين السيوطي )المتوفى، لعبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخمفاء .55
-ىـ1425: الطبعة األولى: الطبعة، مكتبة نزار مصطفى الباز: الناشر، حمدي الدمرداش: المحقق
 م.2004
، ىـ(571: لعمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر )المتوفى، تاريخ دمشق .56
: عام النشر، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، بن غرامة العمرويعمرو : المحقق
 م. 1995 -ىـ  1415
أبو جعفر الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلمميلتاريخ الطبري  .57
دار : الناشر، ىـ(369: المتوفى، ىـ( )صمة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي310: )المتوفى

 ىـ. 1387 -الثانية : الطبعة، بيروت –ث الترا
، أبو الوليد، لعبد اهلل بن محمد بن يوسف بن نصر األزدي، تاريخ عمماء األندلس .58

السيد عزت : عنى بنشره؛ وصححو؛ ووقف عمى طبعو، ىـ(403: المعروف بابن الفرضي )المتوفى
 م. 1988 -ىـ  1408، الثانية: الطبعة، القاىرة، مكتبة الخانجي: الناشر، العطار الحسيني

لممفضل بن محمد بن مسعر ، تاريخ العمماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرىم .59
ىجر : الناشر، الدكتور عبد الفتاح محمد الحمو: تحقيق، ىـ(442: التنوخي المعري )المتوفى

 م.1992 -ىـ 1412الثانية : الطبعة، القاىرة، لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلن
: ألحمد بن أبي خيثمة )المتوفى، تاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمةال .60
، القاىرة –الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر : الناشر، صبلح بن فتحي ىبلل: المحقق، ىـ(279
 م.2006 -ىـ  1427، األولى: الطبعة
و عبد اهلل أب، لمحمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، التاريخ الكبير .61
: طبع تحت مراقبة، الدكن –حيدر آباد ، دائرة المعارف العثمانية: الطبعة، ىـ(256: )المتوفى

 محمد عبد المعيد خان.
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محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن ربيعة بن سميمان بن ل، تاريخ مولد العمماء ووفياتيم .62
، عبد اهلل أحمد سميمان الحمد د.: المحقق، ىـ(379: خالد بن عبد الرحمن بن زبر الربعي )المتوفى

 ه.1410، األولى: الطبعة، الرياض –دار العاصمة : الناشر
لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى ، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .63
 بيروت. –دار الكتب العممية : الناشر، ىـ(1353: )المتوفى
بد الرحيم بن الحسين الكردي ألحمد بن ع، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل .64

عبد اهلل : المحقق، ىـ(826: ابن العراقي )المتوفى، أبو زرعة ولي الدين، الرازياني ثم المصري
 الرياض. –مكتبة الرشد : الناشر، نوارة

البن الممقن سراج الدين ، تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج )عمى ترتيب المنياج لمنووي( .65
عبد اهلل بن سعاف : المحقق، ىـ(804: فعي المصري )المتوفىعمر بن عمي بن أحمد الشا

 ىـ.1406األولى : الطبعة، مكة المكرمة -دار حراء : الناشر، المحياني
لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد ، التحقيق في أحاديث الخبلف .66

دار الكتب العممية : الناشر، مسعد عبد الحميد محمد السعدني: المحقق، ىـ(597: الجوزي )المتوفى
 ه.1415، األولى: الطبعة، بيروت –

لجمال الدين أبو ، تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف لمزمخشري .67
عبد اهلل بن عبد الرحمن : المحقق، ىـ(762: محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيمعي )المتوفى

 ىـ.1414، األولى: الطبعة ،الرياض –دار ابن خزيمة : الناشر، السعد
جبلل الدين ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .68

 دار طيبة.: الناشر، أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: حققو، ىـ(911: السيوطي )المتوفى
، تدوين السنة النبوية نشأتو وتطوره من القرن األول إلى نياية القرن التاسع اليجري .69

دار اليجرة لمنشر : الناشر، ىـ(1427: حمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزىراني )المتوفىلم
 م.1996ىـ/1417، األولى: الطبعة، المممكة العربية السعودية، الرياض، والتوزيع
، ىـ(748: لمحمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى، تذكرة الحفاظ .70
 م.1998 -ىـ1419، األولى: الطبعة، لبنان-بيروتدار الكتب العممية : الناشر
لمحمد بن طاىر بن ، تذكرة الحفاظ )أطراف أحاديث كتاب المجروحين البن حبان( .71

حمدي : تحقيق، ىـ(507: المعروف بابن القيسراني )المتوفى، عمي بن أحمد المقدسي الشيباني
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 -ىـ  1415، األولى: الطبعة، ياضالر ، دار الصميعي لمنشر والتوزيع: الناشر، عبد المجيد السمفي
 م. 1994
، ىـ(986لمحمد طاىر بن عمي الصديقي اليندي الفتني )المتوفي ، تذكرة الموضوعات .72

 ه.1343الطبعة األولى ، إدارة الطبعة المنيرية
: لطارق بن محمد آل بن ناجي )المتوفى، التذييل عمي كتب الجرح والتعديل .73
 -ىـ  1425، الثانية: الطبعة، حولي شارع المثنى -اإلسبلمية مكتبة المثنى : الناشر، ىـ(1432
 م. 2004
زكي ، لعبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل، الترغيب والترىيب من الحديث الشريف .74

 –دار الكتب العممية : الناشر، إبراىيم شمس الدين: المحقق، ىـ(656: الدين المنذري )المتوفى
 ه.1417، األولى: الطبعة، بيروت
لمحمد بن عبد اهلل بن ، تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم وما انفرد كل واحد منيما .75

: محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى
، بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية ، دار الجنان : الناشر، كمال يوسف الحوت: المحقق، ىـ(405
 ه.1407، األولى: ةالطبع
ألحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن ، تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة .76

دار البشائر ـ : الناشر، د. إكرام اهلل إمداد الحق: المحقق، ىـ(852: حجر العسقبلني )المتوفى
 م.1996األولى ـ : الطبعة، بيروت
لسميمان بن خمف بن ، الجامع الصحيحالتعديل والتجريح ، لمن خرج لو البخاري في  .77

د. أبو : المحقق، ىـ(474: سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )المتوفى
 م.1986 – 1406، األولى: الطبعة، الرياض –دار المواء لمنشر والتوزيع : الناشر، لبابة حسين

ن عمي بن محمد بن أحمد ألحمد ب، تعريف اىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس .78
مكتبة : الناشر، د. عاصم بن عبداهلل القريوتي: المحقق، ىـ(852: بن حجر العسقبلني )المتوفى

 م.1983 – 1403، األولى: الطبعة، عمان –المنار 
لعمي بن عمر بن أحمد بن ميدي ، تعميقات الدارقطني عمى المجروحين البن حبان .79

خميل بن محمد : تحقيق، ىـ(385: غدادي الدارقطني )المتوفىبن مسعود بن النعمان بن دينار الب
: الطبعة، القاىرة –دار الكتاب اإلسبلمي ، الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر: الناشر، العربي
 م. 1994 -ىـ  1414، األولى
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لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اليادي بن ، تعميقة عمى العمل البن أبي حاتم .80
فضيمة : تقديم، سامي بن محمد بن جاد اهلل: تحقيق، ىـ(744: نبمي )المتوفىيوسف الدمشقي الح

، األولى: الطبعة، الرياض، أضواء السمف: الناشر، الشيخ المحدث عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد
 م.2003 -ىـ  1423
 لعبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن إبراىيم بن، التعميقات عمى متن لمعة االعتقاد .81

: الناشر، أبو أنس عمي بن حسين أبو لوز: اعتنى بو، ىـ(1430: فيد بن حمد بن جبرين )المتوفى
 م. 1995 -ىـ  1416، األولى: الطبعة، دار الصميعي لمنشر والتوزيع

أبو جعفر الطبري ، تفسير الطبري لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي .82
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث  الدكتور: تحقيق، ىـ(310: )المتوفى

دار ىجر لمطباعة والنشر : الناشر، والدراسات اإلسبلمية بدار ىجر الدكتور عبد السند حسن يمامة
 م. 2001 -ىـ  1422، األولى: الطبعة، والتوزيع واإلعبلن

: ي )المتوفىألحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلن، تقريب التيذيب .83
 – 1406، األولى: الطبعة، سوريا –دار الرشيد : الناشر، محمد عوامة: المحقق، ىـ(852
 م.1986
يحيى بن شرف ل، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث .84

دار الكتاب : الناشر، محمد عثمان الخشت: تقديم وتحقيق وتعميق، ىـ(676: النووي )المتوفى
 م. 1985 -ىـ  1405، األولى: الطبعة، بيروت، العربي
نقمو إلى العربية ، ىـ(1300: لرينيارت بيتر آن ُدوِزي )المتوفى، تكممة المعاجم العربية .85

وزارة الثقافة : الناشر، جمال الخياط: 10، 9جـ ، محمَّد َسميم النَعيمي: 8 - 1جـ : وعمق عميو
 م. 2000 - 1979من ، األولى: ةالطبع، الجميورية العراقية، واإلعبلم
ألحمد بن عمي بن محمد بن ، التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .86

الطبعة األولى : الطبعة، دار الكتب العممية: الناشر، ىـ(852: أحمد بن حجر العسقبلني )المتوفى
 م.1989ىـ. 1419
بن عثمان بن  محمد بن أحمدللشمس ، تمخيص كتاب الموضوعات البن الجوزي .87

مكتبة : الناشر، أبو تميم ياسر بن إبراىيم بن محمد: المحقق، ىـ(748: َقاْيماز الذىبي )المتوفى
 م.1998 -ىـ  1419، األولى: الطبعة، الرياض –الرشد 
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ليوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد ، التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .88
مصطفى بن أحمد العموي ، محمد : تحقيق، ىـ(463: )المتوفى البر بن عاصم النمري القرطبي

: عام النشر، المغرب –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسبلمية : الناشر، عبد الكبير البكري
 ىـ. 1387
، ىـ(261: لمسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى، التمييز .89
: الطبعة، السعودية –المربع  -مكتبة الكوثر : رالناش، د. محمد مصطفى األعظمي: المحقق
 ه.1410، الثالثة
عمي بن محمد ، لنور الدين، تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة .90

عبد الوىاب عبد المطيف : المحقق، ىـ(963: بن عمي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني )المتوفى
 1399، األولى: الطبعة، بيروت –دار الكتب العممية : الناشر، ، عبد اهلل محمد الصديق الغماري

 ىـ.
لمحمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعميق .91
 –دار الوطن : الناشر، مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب: المحقق، ىـ(748: )المتوفى
 م.2000 -ىـ  1421، األولى: الطبعة، الرياض
لعبد الرحمن بن يحيى بن عمي بن محمد ، نكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيلالت .92

محمد ناصر الدين األلباني : مع تخريجات وتعميقات، ىـ(1386: المعممي العتمي اليماني )المتوفى
 -ىـ  1406، الثانية: الطبعة، المكتب اإلسبلمي: الناشر، عبد الرزاق حمزة -زىير الشاويش  -

 م. 1986
، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، تيذيب اآلثار )الجزء المفقود( .93

دار : الناشر، عمي رضا بن عبد اهلل بن عمي رضا: المحقق، ىـ(310: أبو جعفر الطبري )المتوفى
 م.1995 -ىـ 1416، األولى: الطبعة، دمشق / سوريا -المأمون لمتراث 

سول اهلل من األخبار لمحمد بن جرير بن يزيد بن تيذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن ر  .94
 محمود محمد شاكر.: المحقق، ىـ310: الطبري )المتوفى، كثير بن غالب اآلممي

لمحمد بن جرير بن يزيد ، تيذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار .95
: الناشر، شاكر محمود محمد: المحقق، ىـ(310: الطبري )المتوفى، بن كثير بن غالب اآلممي

 القاىرة. –مطبعة المدني 
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لمحمد بن جرير بن يزيد ، تيذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار .96
: الناشر، محمود محمد شاكر: المحقق، ىـ(310: الطبري )المتوفى، بن كثير بن غالب اآلممي

 القاىرة –مطبعة المدني 
عنيت بنشره ، ىـ(676: النووي )المتوفىليحيى بن شرف ، تيذيب األسماء والمغات .97

يطمب ، شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية: وتصحيحو والتعميق عميو ومقابمة أصولو
 لبنان. –بيروت ، دار الكتب العممية: من

: ألحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني )المتوفى، تيذيب التيذيب .98
 ىـ.1326، الطبعة األولى: الطبعة، اليند، دائرة المعارف النظاميةمطبعة : الناشر، ىـ(852
، ىـ(370: أبو منصور )المتوفى، لمحمد بن أحمد بن األزىري اليروي، تيذيب المغة .99
، األولى: الطبعة، بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر، محمد عوض مرعب: المحقق
 م.2001
جمال الدين ابن ، سف بن عبد الرحمن بن يوسفليو ، تيذيب الكمال في أسماء الرجال .100

، د. بشار عواد معروف: المحقق، ىـ(742: الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزي )المتوفى
 م.1980 – 1400، األولى: الطبعة، بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر

اهلل  لمحمد بن عبد، توضيح المشتبو في ضبط أسماء الرواة وأنسابيم وألقابيم وكناىم .101
الشيير بابن ، شمس الدين، )أبي بكر( بن محمد ابن أحمد بن مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي

 –مؤسسة الرسالة : الناشر، محمد نعيم العرقسوسي: المحقق، ىـ(842: ناصر الدين )المتوفى
 م.1993، األولى: الطبعة، بيروت

، الدارمي، التميمي، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ ، الثقات .102
: تحت مراقبة، وزارة المعارف لمحكومة العالية اليندية: طبع بإعانة، ىـ(354: الُبستي )المتوفى

دائرة المعارف العثمانية : الناشر، الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية
 م.1973=   ى 1393، األولى: الطبعة، بحيدر آباد الدكن اليند

مبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد لم، جامع األصول في أحاديث الرسول .103
التتمة  -عبد القادر األرنؤوط : تحقيق، ىـ(606: الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى

 األولى.: الطبعة، مكتبة دار البيان -مطبعة المبلح  -مكتبة الحمواني : الناشر، تحقيق بشير عيون
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو  الجامع .104

محمد زىير بن ناصر : المحقق، لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، وأيامو = صحيح البخاري
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دار طوق النجاة )مصورة عن السمطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد : الناشر، الناصر
 ىـ.1422 ،األولى: الطبعة، الباقي(

، الحنظمي، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الجرح والتعديل .105
بحيدر  -طبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية : الناشر، ىـ(327: الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى

 م. 1952ىـ  1271، األولى: الطبعة، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، اليند –آباد الدكن 
، ىـ(533: )المتوفى، لزاىر بن طاىر ْبُن ُمَحمَِّد الشّحامي، زء تحفة عيد الفطرج .106
عام ، النشر العممي والمطابع -جامعة الممك سعود : الناشر، د. عبد العزيز مختار إبراىيم: المحقق
 ىـ. 1429: النشر

ى لعبلء الدين عمي بن عثمان بن إبراىيم بن مصطف، الجوىر النقي عمى سنن البييقي .107
 دار الفكر.: الناشر، ىـ(750: الشيير بابن التركماني )المتوفى، المارديني
جبلل الدين ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة .108

دار إحياء الكتب العربية : الناشر، محمد أبو الفضل إبراىيم: المحقق، ىـ(911: السيوطي )المتوفى
 م. 1967 -ىـ  1387األولى : الطبعة، مصر –وشركاه عيسى البابي الحمبي  -

، لحاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني، خبلصة التأصيل لعمم الجرح والتعديل .109
 ىـ. 1421، األولى: الطبعة، دار عالم الفوائد لمنشر والتوزيع: الناشر

بو لشمس الدين أ، ديوان الضعفاء والمتروكين وخمق من المجيولين وثقات فييم لين .110
حماد بن محمد : المحقق، ىـ(748: عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى

 م. 1967 -ىـ  1387، الثانية: الطبعة، مكة –مكتبة النيضة الحديثة : الناشر، األنصاري
، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر .111
، خميل شحادة: المحقق، ىـ(808: ابن خمدون اإلشبيمي )المتوفى، رحمن بن محمد بن محمدلعبد ال
 م. 1988 -ىـ  1408، الثانية: الطبعة، بيروت، دار الفكر: الناشر

لمحمد بن طاىر بن عمي بن أحمد المقدسي ، ذخيرة الحفاظ )من الكامل البن عدي( .112
: الناشر، د. عبد الرحمن الفريوائي: المحقق، ىـ(507: المعروف بابن القيسراني )المتوفى، الشيباني

 م.1996-ىـ  1416، األولى: الطبعة، الرياض –دار السمف 
أربع رسائل في عموم »ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل )مطبوع ضمن كتاب  .113
لفتاح عبد ا: المحقق، ىـ(748: محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفىل، ("الحديث
 م.1990، ىـ1410، الرابعة: الطبعة، بيروت –دار البشائر : الناشر، أبو غدة
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أبو الطيب ، تقي الدين، لمحمد بن أحمد بن عمي، ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد .114
دار الكتب : الناشر، كمال يوسف الحوت: المحقق، ىـ(832: المكي الحسني الفاسي )المتوفى

 م.1990ىـ/1410، األولى: الطبعة، لبنان، بيروت، العممية
ألحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن إبراىيم ، ذيل لب المباب في تحرير األنساب .115

د. : دراسة وتحقيق، ىـ(1086: شياب الدين )المتوفى، العجمي الشافعّي الوفائي المصري األزىري
والدراسات اإلسبلمية وتحقيق  مركز النعمان لمبحوث: الناشر، شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

 م. 2011 -ىـ  1432، األولى: الطبعة، اليمن، التراث والترجمة
: ابن َمْنُجوَيو )المتوفى ألحمد بن عمي بن محمد بن إبراىيم، رجال صحيح مسمم .116
 ه.1407، األولى: الطبعة، بيروت –دار المعرفة : الناشر، عبد اهلل الميثي: المحقق، ىـ(428

ألحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني ، قضاة مصر رفع اإلصر عن .117
: الطبعة، القاىرة، مكتبة الخانجي: الناشر، الدكتور عمي محمد عمر: تحقيق، ىـ(852: )المتوفى
 م. 1998 -ىـ  1418، األولى

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحميم األنصاري ل، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل .118
مكتب المطبوعات : الناشر، عبد الفتاح أبو غدة: المحقق، ىـ(1304: اليندي )المتوفىالمكنوي 

 ىـ.1407، الثالثة: الطبعة، حمب –اإلسبلمية 
لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن ، الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم .119

: الناشر، حمد إبراىيم الموصميم: المحقق، ىـ(748: أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى
 م.1992 -ىـ 1412، األولى: الطبعة، لبنان –بيروت  -دار البشائر اإلسبلمية 

لمحمد بن ، الروح في الكبلم عمى أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة .120
دار الكتب : الناشر، ىـ(751: أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى

 بيروت. –العممية 
عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد ، الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن ىشام .121

دار إحياء التراث : الناشر، عمر عبد السبلم السبلمي: المحقق، ىـ(581: السييمي )المتوفى
 م.2000ىـ/ 1421، الطبعة األولى: الطبعة، بيروت، العربي

لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار األنباري ، ممات الناسالزاىر في معاني ك .122
: الطبعة، بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر، د. حاتم صالح الضامن: المحقق، ىـ(328: )المتوفى
 م.1992-ىـ  1412، األولى
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ألحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر ، الزىر النضر في حال الخضر .123
 -مجمع البحوث اإلسبلمية : الناشر، صبلح مقبول أحمد: حققالم، ىـ(852: العسقبلني )المتوفى
 م.1988 -ىـ 1408، األولى: الطبعة، اليند –جوغابائي نيودليي 

ألبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن ، سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين .124
أحمد محمد نور : المحقق، ىـ(233: البغدادي )المتوفى، بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء

 م.1988، ىـ1408، األولى: الطبعة، المدينة المنورة -مكتبة الدار : دار النشر، سيف
ألحمد بن محمد بن ، سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديميم .125

: الناشر، د. زياد محمد منصور: المحقق، ىـ(241: حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني )المتوفى
 ه.1414، األولى: الطبعة، المدينة المنورة -تبة العموم والحكم مك

لسميمان بن ، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل .126
ِجْستاني )المتوفى ََ ، ىـ(275: األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السّْ

المدينة ، البحث العممي بالجامعة اإلسبلميةعمادة : الناشر، محمد عمي قاسم العمري: المحقق
 م.1983ىـ/1403، األولى: الطبعة، المممكة العربية السعودية، المنورة

، ألحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، سؤاالت البرقاني لمدارقطني رواية الكرجي عنو .127
كتب : الناشر، عبد الرحيم محمد أحمد القشقري: المحقق، ىـ(425: المعروف بالبرقاني )المتوفى

 ىـ.1404، األولى: الطبعة، باكستان، الىور -خانو جميمي 
سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعمي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي بالوالء  .128
: الناشر، موفق عبد اهلل عبد القادر: المحقق، ىـ(234: أبو الحسن )المتوفى، البصري، المديني

 ه.1404، األولى :الطبعة، الرياض –مكتبة المعارف 
لعمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود ، سؤاالت الحاكم النيسابوري لمدارقطني .129

د. موفق بن عبد اهلل بن : المحقق، ىـ(385: بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى
 م.1984 – 1404، األولى: الطبعة، الرياض –مكتبة المعارف : الناشر، عبد القادر
لمحمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم ، ت السممي لمدارقطنيسؤاال .130

فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد اهلل : تحقيق، ىـ(412: النيسابوري )المتوفى
 ىـ. 1427، األولى: الطبعة، الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

البغداديين عن أحوال الرواة لئلمام سؤاالت مسعود بن عمي السجزي )مع أسئمة  .131
لمحمد بن عبد اهلل بن محمد بن ، الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري(

، ىـ(405: حمدويو بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى
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: الطبعة، بيروت –دار الغرب اإلسبلمي : ردار النش، موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر: المحقق
 م.1988، ىـ1408، األولى

ألحمد بن عمي بن ، السابق والبلحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد .132
، محمد بن مطر الزىران: المحقق، ىـ(463: ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي )المتوفى

 م.2000ىـ/1421، الثانية: الطبعة، لعربية السعوديةالمممكة ا، الرياض، دار الصميعي: الناشر
قدم لو وعنى بإعداده ، ىـ(1430: لموسى شاىين الشين )المتوفى، السنة والتشريع .133
خراجو مجمع البحوث اإلسبلمية باألزىر : الناشر، د. عمي أحمد الخطيب، رئيس التحرير: وا 

 مجمة األزىر(. -ىـ  1411الشريف )ىدية شير شعبان 
: مصطفى بن حسني السباعي )المتوفىل، ومكانتيا في التشريع اإلسبلميالسنة  .134
 1402، الثالثة: الطبعة، لبنان –بيروت ، سوريا -دمشق : المكتب اإلسبلمي: الناشر، ىـ(1384

 م )بيروت(. 1982 -ىـ 
، ىـ(1397: عبد الحميم محمود )المتوفىل، السنة ومكانتيا في التشريع اإلسبلمي .135
 بيروت. -صيدا ، ة العصريةالمكتب: التاشر

لسميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ، سنن أبي داود .136
المكتبة : الناشر، محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق، ىـ(275: السِّْجْستاني )المتوفى

 بيروت. –صيدا ، العصرية
، الترمذي، اكلمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضح، سنن الترمذي .137
: الناشر، آخرونأحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي و : تحقيق وتعميق، ىـ(279: )المتوفى

 م.1975 -ىـ  1395، الثانية: الطبعة، مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي 
لعمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ، سنن الدارقطني .138

حسن ، شعيب االرنؤوط: حققو وضبط نصو وعمق عميو، ىـ(385: البغدادي الدارقطني )المتوفى
ىـ  1424، األولى: الطبعة، لبنان –بيروت ، مؤسسة الرسالة: الناشر، وآخرون، عبد المنعم شمبي

 م. 2004 -
ألحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي ، السنن الصغير لمبييقي .139
جامعة : دار النشر، عبد المعطي أمين قمعجي: المحقق، ىـ(458: البييقي )المتوفى الخراساني

 م.1989 -ىـ 1410، األولى: الطبعة، كراتشي ـ باكستان، الدراسات اإلسبلمية
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، ىـ(303: النسائي )المتوفى، ألحمد بن شعيب بن عمي الخراساني، السنن الكبرى .140
عبد اهلل بن : قدم لو، شعيب األرناؤوط: أشرف عميو، حسن عبد المنعم شمبي: حققو وخرج أحاديثو
 م. 2001 -ىـ  1421، األولى: الطبعة، بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر، عبد المحسن التركي

، ألحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، السنن الكبرى .141
بيروت ، دار الكتب العممية: الناشر، طامحمد عبد القادر ع: المحقق، ىـ(458: البييقي )المتوفى

 م.2003 -ىـ  1424، الثالثة: الطبعة، لبنات –
، ىـ(748: لمحمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى، سير أعبلم النببلء .142
: الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط: المحقق
 م. 1985ىـ /  1405، الثالثة

، ىـ(748: محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفىل، سير أعبلم النببلء .143
 م.2006-ىـ1427: الطبعة، القاىرة -دار الحديث: الناشر

، إلبراىيم بن موسى بن أيوب، الشذا الفياح من عموم ابن الصبلح رحمو اهلل تعالى .144
صبلح فتحي : المحقق، ىـ(802: الشافعي )المتوفى، ثم القاىري، برىان الدين أبو إسحاق األبناسي

 م.1998ىـ 1418الطبعة األولى : الطبعة، مكتبة الرشد: الناشر، ىمل
لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري ، شذرات الذىب في أخبار من ذىب .145
، عبد القادر األرناؤوط: خرج أحاديثو، محمود األرناؤوط: حققو، ىـ(1089: )المتوفى، الحنبمي
 م. 1986 -ىـ  1406، األولى: الطبعة، بيروت –دمشق ، دار ابن كثير: الناشر

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن ل، شرح )التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي( .146
، فحلماىر ياسين  -عبد المطيف اليميم : المحقق، ىـ(806: أبي بكر بن إبراىيم العراقي )المتوفى

 م 2002 -ىـ  1423، األولى: الطبعة، لبنان –بيروت ، دار الكتب العممية: الناشر
 ىـ(.329: حسن بن عمي بن خمف البربياري )المتوفىمل، شرح السنة .147
مغمطاي بن قميج بن عبد اهلل ل، اإلعبلم بسنتو عميو السبلم -شرح سنن ابن ماجو  .148

مكتبة : الناشر، كامل عويضة: المحقق، ىـ(762: )المتوفى، البكجري المصري الحكري الحنفي
 م. 1999 -ىـ  1419، األولى: الطبعة، المممكة العربية السعودية -نزار مصطفى الباز 

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى ل، شرح سنن أبي داود .149
مكتبة : الناشر، إبراىيم المصريأبو المنذر خالد بن : المحقق، ىـ(855: بدر الدين العينى )المتوفى

 م. 1999-ىـ  1420، األولى: الطبعة، الرياض –الرشد 
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، البغدادي، الَسبلمي، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، شرح عمل الترمذي .150
مكتبة : الناشر، الدكتور ىمام عبد الرحيم سعيد: المحقق، ىـ(795: الحنبمي )المتوفى، ثم الدمشقي

 م.1987 -ىـ 1407، األولى: الطبعة، األردن –قاء الزر  -المنار 
 بن عثمان بن أحمد بن لعمر، بالسنن والتمسك الدين شرائع ومعرفة السنة أىل مذاىب شرح .151
: المحقق، (ىـ385: المتوفى) شاىين ابن بـ المعروف البغدادي أزداذ بن أيوب بن محمد بن أحمد
 .م1995 - ىـ1415، األولى: الطبعة، والتوزيع لمنشر قرطبة مؤسسة: الناشر، محمد بن عادل

ألحمد بن محمد بن سبلمة بن عبد الممك بن سممة األزدي ، شرح مشكل اآلثار .152
: الناشر، شعيب األرنؤوط: تحقيق، ىـ(321: الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى

 م.1494، ىـ 1415 -األولى : الطبعة، مؤسسة الرسالة
: )المتوفى، الممك بن محمد بن إبراىيم النيسابوري الخركوشيلعبد ، شرف المصطفى .153
 ىـ.1424 -األولى : الطبعة، مكة –دار البشائر اإلسبلمية : الناشر، ىـ(407

المكي الحسني ، تقي الدين، محمد بن أحمد بن عميل، شفاء الغرام بأخبار البمد الحرام .154
 م.2000-ىـ1421األولى : الطبعة ،دار الكتب العممية: الناشر، ىـ(832: الفاسي )المتوفى

لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني ، شمس العموم ودواء كبلم العرب من الكموم .155
، وآخرون مطير بن عمي اإلرياني -د حسين بن عبد اهلل العمري : المحقق، ىـ(573: )المتوفى
، األولى: الطبعة، سورية( -دار الفكر )دمشق ، لبنان( -دار الفكر المعاصر )بيروت : الناشر
 م. 1999 -ىـ  1420
: إلسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي )المتوفى، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية .156
الرابعة : الطبعة، بيروت –دار العمم لممبليين : الناشر، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، ىـ(393
 م. 1987 -  ىـ 1407
ة بن المغيرة بن صالح بن بكر لمحمد بن إسحاق بن خزيم، صحيح ابن خزيمة .157

المكتب : الناشر، د. محمد مصطفى األعظمي: المحقق، ىـ(311: السممي النيسابوري )المتوفى
 بيروت. –اإلسبلمي 
ألحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران األصبياني ، الضعفاء .158
، األولى: الطبعة، الدار البيضاء -الثقافة دار : الناشر، فاروق حمادة: المحقق، ىـ(430: )المتوفى
 م.1984 – 1405
: )المتوفى، لمحمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، الضعفاء الصغير .159
 ىـ. 1396، األولى: الطبعة، حمب –دار الوعي : الناشر، محمود إبراىيم زايد: المحقق، ىـ(256
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: حماد العقيمي المكي )المتوفىلمحمد بن عمرو بن موسى بن ، الضعفاء الكبير .160
: الطبعة، بيروت –دار المكتبة العممية : الناشر، عبد المعطي أمين قمعجي: المحقق، ىـ(322
 م.1984 -ىـ 1404، األولى

، ىـ(597: عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )المتوفىل، الضعفاء والمتروكون .161
 ه.1406، األولى: الطبعة، بيروت –العممية دار الكتب : الناشر، عبد اهلل القاضي: المحقق
: النسائي )المتوفى، حمد بن شعيب بن عمي الخراسانيأل، الضعفاء والمتروكون .162
 ه.ـ1396، األولى: الطبعة، حمب –دار الوعي : الناشر، محمود إبراىيم زايد: المحقق، ىـ(303

النعمان بن لعمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن ، الضعفاء والمتروكون .163
أستاذ ، د. عبد الرحيم محمد القشقري: المحقق، ىـ(385: دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى

، مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة: الناشر، مساعد بكمية الحديث بالجامعة اإلسبلمية
شوال ، 60العدد : (2جزء )، ىـ 1403رمضان  -شعبان  -رجب ، 59العدد : (1جزء ): الطبعة

 ىـ.1404ذو الحجة  -رجب ، 64 - 63العدد : (3جزء )، ىـ 1403ذو الحجة  -ذو القعدة  -
، ىـ(911: جبلل الدين السيوطي )المتوفى، لعبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات الحفاظ .164
 ه.1403، األولى: الطبعة، بيروت –دار الكتب العممية : الناشر

بن خميفة الشيباني العصفري البصري لخميفة بن خياط ، طبقات خميفة بن خياط .165
محمد بن ، ىـ( 3أبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري )ت ق : رواية، ىـ(240: )المتوفى

دار الفكر لمطباعة والنشر : الناشر، د سييل زكار: المحقق، ىـ( 3أحمد بن محمد األزدي )ت ق 
 م. 1993ىـ =  1414: سنة النشر، والتوزيع
، ألبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشيبي الدمشقي، ةطبقات الشافعي .166

: دار النشر، د. الحافظ عبد العميم خان: المحقق، ىـ(851: تقي الدين ابن قاضي شيبة )المتوفى
 .4: عدد األجزاء، ىـ 1407، األولى: الطبعة، بيروت –عالم الكتب 

: تقي الدين السبكي )المتوفىلتاج الدين عبد الوىاب بن ، طبقات الشافعية الكبرى .167
ىجر لمطباعة : الناشر، د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمو: المحقق، ىـ(771

 ىـ.1413، الثانية: الطبعة، والنشر والتوزيع
إلسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ، طبقات الشافعيين .168
مكتبة الثقافة : الناشر، د محمد زينيم محمد عزب، اشمد أحمد عمر ى: تحقيق، ىـ(774: )المتوفى
 م. 1993 -ىـ  1413: تاريخ النشر، الدينية
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محمد بن مكرم : ىذبوُ ، ىـ(476: براىيم بن عمي الشيرازي )المتوفىإل، طبقات الفقياء .169
 –بيروت ، دار الرائد العربي: الناشر، إحسان عباس: المحقق، ىـ(711: ابن منظور )المتوفى

 م.1970، األولى: الطبعة، لبنان
: المعروف بابن الصبلح )المتوفى، لعثمان بن عبد الرحمن، طبقات الفقياء الشافعية .170
: الطبعة، بيروت –دار البشائر اإلسبلمية : الناشر، محيي الدين عمي نجيب: المحقق، ىـ(643
 م.1992، األولى

البغدادي ، البصري، لمحمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء، الطبقات الكبرى .171
دار الكتب : الناشر، محمد عبد القادر عطا: تحقيق، ىـ(230: المعروف بابن سعد )المتوفى

 م. 1990 -ىـ  1410، األولى: الطبعة، بيروت –العممية 
البغدادي ، البصري، لمحمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء، الطبقات الكبرى .172

، بيروت –دار صادر : الناشر، إحسان عباس: لمحققا، ىـ(230: المعروف بابن سعد )المتوفى
 م. 1968، األولى: الطبعة

ألبو محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر ، طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا .173
عبد الغفور : المحقق، ىـ(369: بن حيان األنصاري المعروف بأِبي الشيخ األصبياني )المتوفى

 م.1992 – 1412، الثانية: الطبعة، بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر، عبد الحق حسين البموشي
جبلل الدين السيوطي ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات المفسرين العشرين .174
، األولى: الطبعة، القاىرة –مكتبة وىبة : الناشر، عمي محمد عمر: المحقق، ىـ(911: )المتوفى
1396. 
شمس الدين الداوودي المالكي ، ي بن أحمدطبقات المفسرين لمداوودي لمحمد بن عم .175
لجنة من : راجع النسخة وضبط أعبلميا، بيروت –دار الكتب العممية : الناشر، ىـ(945: )المتوفى

 العمماء بإشراف الناشر.
: لمحمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى، العبر في خبر من غبر .176
 –دار الكتب العممية : الناشر، د بن بسيوني زغمولأبو ىاجر محمد السعي: المحقق، ىـ(748

 بيروت.
: لمحمد بن الحسين بن محمد بن خمف ابن الفراء )المتوفى، العدة في أصول الفقو .177
األستاذ المشارك في ، د أحمد بن عمي بن سير المباركي: حققو وعمق عميو وخرج نصو، ىـ(458

: الطبعة، بدون ناشر: الناشر، سعود اإلسبلميةجامعة الممك محمد بن  -كمية الشريعة بالرياض 
 م. 1990 -ىـ  1410الثانية 
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: المحقق، ىـ(748: لمحمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى، العرش .178
المدينة ، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية: الناشر، محمد بن خميفة بن عمي التميمي

 م.2003ىـ/1424، الثانية: الطبعة، سعوديةالمممكة العربية ال، المنورة
، الحنظمي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، العمل البن أبي حاتم .179

فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن : تحقيق، ىـ(327: الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى
، األولى: الطبعة، مطابع الحميضي: رالناش، عبد اهلل الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

 م. 2006 -ىـ  1427
، الترمذي، لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، عمل الترمذي الكبير .180
صبحي السامرائي ، أبو : المحقق، أبو طالب القاضي: رتبو عمى كتب الجامع، ىـ(279: )المتوفى

، بيروت –عالم الكتب ، مكتبة النيضة العربية : الناشر، المعاطي النوري ، محمود خميل الصعيدي
 ه.1409، األولى: الطبعة

عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي ل، العمل المتناىية في األحاديث الواىية .181
، فيصل آباد، إدارة العموم األثرية: الناشر، إرشاد الحق األثري: المحقق، ىـ(597: )المتوفى
 م.1981ىـ/1401، الثانية: الطبعة، باكستان
: حمد بن محمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني )المتوفىأل، العمل ومعرفة الرجال .182
، الثانية: الطبعة، دار الخاني ، الرياض: الناشر، وصي اهلل بن محمد عباس: المحقق، ىـ(241
 م. 201 -ىـ  1422
مسعود بن لعمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن ، العمل الواردة في األحاديث النبوية .183

، إلى الحادي عشر، المجمدات من األول، ىـ(385: النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى
األولى : الطبعة، الرياض. -دار طيبة : الناشر، محفوظ الرحمن زين اهلل السمفي.: تحقيق وتخريج

حمد بن م: عمق عميو، إلى الخامس عشر، والمجمدات من الثاني عشر، م 1985 -ىـ  1405
 ىـ. 1427، األولى: الطبعة، الدمام –دار ابن الجوزي : الناشر، صالح بن محمد الدباسي

الجامعة اإلسبلمية بالمدينة : الناشر، لعبد المنعم السيد نجم، عمم الجرح والتعديل .184
 ىـ.1400محرم صفر ربيع أول  -العدد األول  -السنة الثانية عشرة : الطبعة، المنورة

محمد بن مطر بن ل، أتو وتطوره من القرن األول إلى نياية القرن التاسععمم الرجال نش .185
، الرياض، دار اليجرة لمنشر والتوزيع: الناشر، ىـ(1427: عثمان آل مطر الزىراني )المتوفى

 م.1996ىـ/1417، األولى: الطبعة، المممكة العربية السعودية
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: إبراىيم الصالح )المتوفىلد. صبحي ، عرٌض ودراسة -عموم الحديث ومصطمحو  .186
 م. 1984، الخامسة عشر: الطبعة، لبنان –بيروت ، دار العمم لممبليين: الناشر، ىـ(1407
لمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري .187

 بيروت. –ي دار إحياء التراث العرب: الناشر، ىـ(855: الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى
، ىـ(303: النسائي )المتوفى، حمد بن شعيب بن عمي الخراسانيأل، عمل اليوم والميمة .188
 ىـ.1406الثانية: الطبعة، بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر، د. فاروق حمادة: المحقق
لصالح ، عناية العمماء باإلسناد وعمم الجرح والتعديل وأثر ذلك في حفظ السنة النبوية .189

 مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.: الناشر، سعيد الرفاعي بن حامد بن
محمد بن إبراىيم بن ، البن الوزير، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم .190

وخرج ، حققو وضبط نصو، ىـ(840: )المتوفى، عمي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي
، بيروت، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، ب األرنؤوطشعي: وعّمق عميو، أحاديثو
 م. 1994 -ىـ  1415، الثالثة: الطبعة

: )المتوفى ابن الجزري محمد بن محمد بن يوسفل، غاية النياية في طبقات القراء .191
 ر.ىـ ج. برجستراس1351عني بنشره ألول مرة عام : الطبعة، مكتبة ابن تيمية: الناشر، ىـ(833

لخمف بن عبد الممك ، غوامض األسماء المبيمة الواقعة في متون األحاديث المسندة .192
د. عز الدين : المحقق، ىـ(578: بن مسعود بن بشكوال الخزرجي األنصاري األندلسي )المتوفى

، األولى: الطبعة، بيروت –عالم الكتب : الناشر، عمي السيد ، محمد كمال الدين عز الدين
 ه.1407
الزمخشري جار اهلل ، محمود بن عمرو بن أحمدل، في غريب الحديث واألثرالفائق  .193
دار المعرفة : الناشر، محمد أبو الفضل إبراىيم-عمي محمد البجاوي : المحقق، ىـ(538: )المتوفى

 الثانية.: الطبعة، لبنان –
دار : الناشر، ىـ(756: لعمي بن عبد الكافي السبكي )المتوفى، فتاوى السبكي  .194
 ف.المعار 

لمحمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن َمْنَده العبدي ، فتح الباب في الكنى واأللقاب .195
 –السعودية  -مكتبة الكوثر : الناشر، أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: المحقق، ىـ(395: )المتوفى
 م.1996 -ىـ 1417، األولى: الطبعة، الرياض
، حجر العسقبلني الشافعيألحمد بن عمي بن ، فتح الباري شرح صحيح البخاري .196
قام ، محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو، 1379، بيروت -دار المعرفة : الناشر
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عبد العزيز بن : عميو تعميقات العبلمة، محب الدين الخطيب: بإخراجو وصححو وأشرف عمى طبعو
 عبد اهلل بن باز.

، أحمد بن رجب بن الحسنعبد الرحمن بن ل، فتح الباري شرح صحيح البخاري .197
محمود بن شعبان بن عبد : تحقيق، ىـ(795: الحنبمي )المتوفى، ثم الدمشقي، البغدادي، الَسبلمي
مكتب تحقيق دار : الحقوق، المدينة النبوية -مكتبة الغرباء األثرية : الناشر، وآخرون، المقصود
 م. 1996 -ىـ  1417، األولى: الطبعة، القاىرة –الحرمين 
لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي ، المغيث بشرح الفية الحديث لمعراقيفتح  .198

مكتبة : الناشر، عمي حسين عمي: المحقق، ىـ(902: بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى
 م.2003ىـ / 1424، األولى: الطبعة، مصر –السنة 

: الناشر، ىـ(279: متوفىألحمد بن يحيى بن جابر بن داود الَببَلُذري )ال، فتوح البمدان .199
 م. 1988: عام النشر، بيروت -دار ومكتبة اليبلل

لعمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي ، الفصل في الممل واألىواء والنحل .200
 القاىرة. –مكتبة الخانجي : الناشر، ىـ(456: الظاىري )المتوفى

تزلي الشيعي المعروف لمحمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المع، الفيرست .201
، لبنان –دار المعرفة بيروت : الناشر، إبراىيم رمضان: المحقق، ىـ(438: بابن النديم )المتوفى

 م. 1997 -ىـ  1417الثانية : الطبعة
لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عمي بن زين ، فيض القدير شرح الجامع الصغير .202

 –المكتبة التجارية الكبرى : الناشر، ىـ(1031: فىالعابدين الحدادي ثم المناوي القاىري )المتو 
 ه.1356، األولى: الطبعة، مصر

دار الفكر. : الناشر، لمدكتور سعدي أبو حبيب، القاموس الفقيي لغة واصطبلحا .203
 م. 1988ىـ =  1408الثانية : الطبعة، سورية –دمشق 
مكتب : تحقيق، ىـ(817: لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى، القاموس المحيط .204

مؤسسة الرسالة : الناشر، محمد نعيم العرقُسوسي: بإشراف، تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة
 م.2005 -ىـ  1426، الثامنة: الطبعة، لبنان –بيروت ، لمطباعة والنشر والتوزيع

ألحمد بن عمي بن محمد بن أحمد ، القول المسدد في الذب عن المسند لئلمام أحمد .205
، األولى: الطبعة، القاىرة –مكتبة ابن تيمية : الناشر، ىـ(852: ني )المتوفىبن حجر العسقبل

 ه.1401
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لمحمد بن أحمد بن عثمان بن ، الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة .206
دار : الناشر، محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب: المحقق، ىـ(748: َقاْيماز الذىبي )المتوفى

 م. 1992 -ىـ  1413، األولى: الطبعة، جدة، مؤسسة عموم القرآن -مية القبمة لمثقافة اإلسبل
عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ل، الكامل في التاريخ .207

، عمر عبد السبلم تدمري: تحقيق، ىـ(630: عز الدين ابن األثير )المتوفى، الشيباني الجزري
 م.1997ىـ / 1417، األولى: الطبعة، لبنان –بيروت ، دار الكتاب العربي: الناشر

، ىـ(365: ألبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى، الكامل في ضعفاء الرجال .208
-بيروت -الكتب العممية : الناشر، وآخرون عمي محمد معوض-عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق
 م.1997ىـ1418، األولى: الطبعة، لبنان

ثبات صفات .209 لمحمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة ، الرب عز وجل كتاب التوحيد وا 
عبد العزيز بن إبراىيم : المحقق، ىـ(311: بن صالح بن بكر السممي النيسابوري )المتوفى

 م.1994 -ىـ 1414، الخامسة: الطبعة، الرياض –السعودية  -مكتبة الرشد : الناشر، الشيوان
: الفراىيدي البصري )المتوفىخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم مل، كتاب العين .210
 دار ومكتبة اليبلل.: الناشر، د إبراىيم السامرائي، د ميدي المخزومي: المحقق، ىـ(170

لمصطفى بن عبد اهلل كاتب جمبي ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .211
مكتبة : الناشر، ىـ(1067: القسطنطيني المشيور باسم حاجي خميفة أو الحاج خميفة )المتوفى

، دار إحياء التراث العربي: مثل، بنفس ترقيم صفحاتيا، بغداد )وصورتيا عدة دور لبنانية -لمثنى ا
 م.1941: تاريخ النشر، ودار الكتب العممية(، ودار العموم الحديثة

لعبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي ، كشف المشكل من حديث الصحيحين .212
 الرياض. –دار الوطن : الناشر، عمي حسين البواب: المحقق، ىـ(597: )المتوفى
ألحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب ، الكفاية في عمم الرواية .213

: الناشر، أبو عبداهلل السورقي ، إبراىيم حمدي المدني: المحقق، ىـ(463: البغدادي )المتوفى
 المدينة المنورة. -المكتبة العممية 

: المحقق، ىـ(261: ري النيسابوري )المتوفىالقشي لمسمم بن الحجاج، الكنى واألسماء .214
المدينة ، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية: الناشر، عبد الرحيم محمد أحمد القشقري

 م.1984ىـ/1404، األولى: الطبعة، المممكة العربية السعودية، المنورة
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والبي لمحمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسمم األنصاري الد، الكنى واألسماء .215
 -دار ابن حزم : الناشر، أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: المحقق، ىـ(310: الرازي )المتوفى
 م.2000 -ىـ  1421، األولى: الطبعة، بيروت/ لبنان

أبو ، موفق الدين، ألحمد بن إبراىيم بن محمد بن خميل، كنوز الذىب في تاريخ حمب .216
 ىـ.141، األولى: الطبعة، حمب، دار القمم: الناشر، ىـ(884: ذر سبط ابن العجمي )المتوفى

أبو ، لبركات بن أحمد بن محمد الخطيب، الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات .217
: الناشر، عبد القيوم عبد رب النبي: المحقق، ىـ(929: زين الدين ابن الكيال )المتوفى، البركات

 م.1981األولى ـ : الطبعة، دار المأمون ـ بيروت
جبلل الدين ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، لىء المصنوعة في األحاديث الموضوعةالآل .218

دار : الناشر، أبو عبد الرحمن صبلح بن محمد بن عويضة: المحقق، ىـ(911: السيوطي )المتوفى
 م.1996 -ىـ  1417، األولى: الطبعة، بيروت –الكتب العممية 

جبلل الدين السيوطي ، أبي بكرلعبد الرحمن بن ، لب المباب في تحرير األنساب .219
 بيروت. –دار صادر : الناشر، ىـ(911: )المتوفى
لعمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد ، المباب في تيذيب األنساب .220

 بيروت. –دار صادر : الناشر، ىـ(630: عز الدين ابن األثير )المتوفى، الواحد الشيباني الجزري
ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ، ن مكرم بن عمىلمحمد ب، لسان العرب .221
 ىـ. 1414 -الثالثة : الطبعة، بيروت –دار صادر : الناشر، ىـ(711: )المتوفى
: ألحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني )المتوفى، لسان الميزان .222
 2002، األولى: الطبعة، يةدار البشائر اإلسبلم: الناشر، عبد الفتاح أبو غدة: المحقق، ىـ(852
 م.

: ألحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني )المتوفى، لسان الميزان .223
 –مؤسسة األعممي لممطبوعات بيروت : الناشر، اليند –دائرة المعرف النظامية : المحقق، ىـ(852
 م.1971ىـ /1390، الثانية: الطبعة، لبنان

عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار لعمي بن ، المؤَتِمف والمخَتِمف .224
دار : الناشر، موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر: تحقيق، ىـ(385: البغدادي الدارقطني )المتوفى

 م.1986 -ىـ 1406، األولى: الطبعة، بيروت –الغرب اإلسبلمي 
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لمقدسي لمحمد بن طاىر بن عمي بن أحمد ا، المؤتمف والمختمف البن القيسراني .225
دار : الناشر، كمال يوسف الحوت: المحقق، ىـ(507: المعروف بابن القيسراني )المتوفى، الشيباني

 ه.1411، األولى: الطبعة، بيروت –الكتب العممية 
دراسة ، ىـ(463: ألحمد بن عمي بن ثابت الخطيب البغدادي )المتوفى، المتفق والمفترق .226
، دار القادري لمطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، يالدكتور محمد صادق آيدن الحامد: وتحقيق
 م. 1997 -ىـ  1417، األولى: الطبعة، دمشق

لمحمد ، ("أربع رسائل في عموم الحديث»المتكممون في الرجال )مطبوع ضمن مجموعة  .227
: المحقق، ىـ(902: بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى

 م.1990 -ىـ 1410، الرابعة: الطبعة، بيروت –دار البشائر : الناشر، أبو غدة عبد الفتاح
لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن ، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .228

محمود إبراىيم : المحقق، ىـ(354: الُبستي )المتوفى، الدارمي، أبو حاتم، التميمي، معاذ بن َمْعبدَ 
 ىـ.1396، األولى: الطبعة، حمب –ار الوعي د: الناشر، زايد

َواِئِد َوَمْنَبُع الَفَواِئدِ  .229 ، ىـ(807: لعمي بن أبي بكر بن سميمان الييثمي )المتوفى، َمْجَمُع الزَّ
 َداُر الَمْأُمون ِلمتَُّراِث.: الناشر، حسين سميم أسد الّداراني: َحقََّقُو َوَخرََّج َأَحاِديَثوُ 

دراسة ، ىـ(395: فارس بن زكرياء القزويني الرازي )المتوفىألحمد بن ، مجمل المغة .230
 -الطبعة الثانية ، بيروت –مؤسسة الرسالة : دار النشر، زىير عبد المحسن سمطان: وتحقيق
 م. 1986 -ىـ  1406
حسن بن عبد الرحمن بن خبلد الراميرمزي مل، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي .231

، بيروت –دار الفكر : الناشر، د. محمد عجاج الخطيب: محققال، ىـ(360: الفارسي )المتوفى
  ه.1404، الثالثة: الطبعة

: المحقق، ىـ458: عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي تل، المحكم والمحيط األعظم .232
 2000 -ىـ  1421، األولى: الطبعة، بيروت –دار الكتب العممية : الناشر، عبد الحميد ىنداوي

 م.
: عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري )المتوفىل، المحمى باآلثار .233
 بدون طبعة وبدون تاريخ.: الطبعة، بيروت –دار الفكر : الناشر، ىـ(456

حققو ، ىـ(646: لعمي بن يوسف القفطي )المتوفى، المحمدون من الشعراء وأشعارىم .234
دار : الناشر، حمد الجاسر: المؤلفراجعو وعارضو بنسخو ، حسن معمري: وقدم لو ووضع فيارسو

 م. 1970 -ىـ  1390: عام النشر، اليمامة
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، ىـ(666: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفىل، مختار الصحاح .235
، صيدا –بيروت ، الدار النموذجية -المكتبة العصرية : الناشر، يوسف الشيخ محمد: المحقق
 م1999ىـ / 1420، الخامسة: الطبعة

: ِبَكْرُدوٍش )المتوفى: الُمَمقَّبُ ، حسُن بُن َعميّْ بِن َنْصٍر الطُّْوِسيُّ مل، مختصر األحكام .236
المدينة  -مكتبة الغرباء األثرية : الناشر، أنيس بن أحمد بن طاىر األندونوسي: المحقق، ىـ(312

 ىـ.1415، األولى: الطبعة، السعودية –المنورة 
البن الممقن عمر ، الّذىبي عمى ُمستدَرك أبي عبد اهلِل الَحاكممختصُر استدَراك الحاِفظ  .237

َعبد اهلل بن حمد : تحقيق َودراسة، ىـ(804: بن عمي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى
المممكة  -الرياض ، َداُر الَعاِصَمة: الناشر، َسعد بن َعبد اهلل بن َعبد الَعزيز آل حميَّد، المَحيَدان

 ىـ. 1411، األولى: الطبعة، العربية السعودية
، ىـ(761: خميل بن كيكمدي بن عبد اهلل الدمشقي العبلئي )المتوفىل، المختمطين .238
، القاىرة –مكتبة الخانجي : الناشر، عمي عبد الباسط مزيد، د. رفعت فوزي عبد المطمب: المحقق
 م.1996 -ىـ 1417، األولى: الطبعة

ابن العراقي ، الحسين الكردي الرازياني ثم المصريألحمد بن عبد الرحيم بن ، المدلسين .239
دار : الناشر، د. نافذ حسين حماد، د رفعت فوزي عبد المطمب: المحقق، ىـ(826: )المتوفى
 م.1995، ىـ1415األولى : الطبعة، الوفاء

عبد اهلل بن أسعد بن ل، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان .240
دار الكتب : الناشر، خميل المنصور: وضع حواشيو، ىـ(768: ميمان اليافعي )المتوفىعمي بن س

 م. 1997 -ىـ  1417، األولى: الطبعة، لبنان –بيروت ، العممية
الرازي ابن ، الحنظمي، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، المراسيل .241

 –مؤسسة الرسالة : الناشر، نعمة اهلل قوجانيشكر اهلل : المحقق، ىـ(327: أبي حاتم )المتوفى
 ه.1397، األولى: الطبعة، بيروت

لعبيد اهلل بن محمد عبد السبلم بن خان محمد ، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .242
إدارة البحوث : الناشر، ىـ(1414: بن أمان اهلل بن حسام الدين الرحماني المباركفوري )المتوفى

 م. 1984، ىـ 1404 -الثالثة : الطبعة، بنارس اليند -الجامعة السمفية  -واإلفتاء العممية والدعوة 
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جبلل الدين السيوطي ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، المزىر في عموم المغة وأنواعيا .243
: الطبعة، بيروت –دار الكتب العممية : الناشر، فؤاد عمي منصور: المحقق، ىـ(911: )المتوفى
 م.1998 -ىـ1418، األولى

لسميمان بن األشعث بن إسحاق بن ، مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني .244
ِجْستاني )المتوفى ََ طارق بن عوض اهلل : تحقيق، ىـ(275: بشير بن شداد بن عمرو األزدي السّْ

 م. 1999 -ىـ  1420، األولى: الطبعة، مصر، مكتبة ابن تيمية: الناشر، بن محمد
المعروف بالكرخي ، إلبراىيم بن محمد الفارسي االصطخري، المسالك والممالك .245
 .القاىرة، الييئة العامة لقصور الثقافة: الناشر، ىـ(346: )المتوفى
: يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم النيسابوري اإلسفراييني )المتوفىل، مستخرج أبي عوانة .246
، األولى: الطبعة، تبيرو  –دار المعرفة : الناشر، أيمن بن عارف الدمشقي: تحقيق، ىـ(316
 م.1998 -ىـ1419
محاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن ل، المستدرك عمى الصحيحين .247

مصطفى عبد : تحقيق، ىـ(405: الحكم الضبي الطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى
 م.1990 – 1411، األولى: الطبعة، بيروت –دار الكتب العممية : الناشر، القادر عطا
: يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم النيسابوري اإلسفراييني )المتوفىل، مستخرج أبي عوانة .248
، األولى: الطبعة، بيروت –دار المعرفة : الناشر، أيمن بن عارف الدمشقي: تحقيق، ىـ(316
 م.1998 -ىـ1419
، ىـ(230: )المتوفى عمي بن الَجْعد بن عبيد الَجْوَىري البغداديل، مسند ابن الجعد .249
 م.1990 -ه1410، األولى: الطبعة، بيروت –مؤسسة نادر : الناشر، عامر أحمد حيدر: تحقيق

، ألحمد بن عمي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن ىبلل التميمي، مسند أبي يعمى .250
، دمشق –دار المأمون لمتراث : الناشر، حسين سميم أسد: المحقق، ىـ(307: الموصمي )المتوفى

 م.1984 – 1404، األولى: الطبعة
ألحمد بن محمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل .251
د عبد اهلل بن عبد : إشراف، وآخرون، عادل مرشد -شعيب األرنؤوط : المحقق، ىـ(241: )المتوفى

 م. 2001 -ىـ  1421، األولى: الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، المحسن التركي
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مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو وأقوالو عمى أبواب  .252
عبد : المحقق، ىـ(774: إلسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى، العمم

 م.1991 -ىـ 1411، األولى: الطبعة، المنصورة –دار الوفاء : دار النشر، المعطي قمعجي
ألحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خبلد بن ، منشور باسم البحر الزخارمسند البزار ال .253

وعادل بن ، محفوظ الرحمن زين اهلل: المحقق، ىـ(292: عبيد اهلل العتكي المعروف بالبزار )المتوفى
، م1988)بدأت ، األولى: الطبعة، المدينة المنورة -مكتبة العموم والحكم : الناشر، وآخرونسعد 

 م(.2009وانتيت 
، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم .254

: الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق، ىـ(261: لمسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري )المتوفى
 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 

بد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن حمد بن عأل، المسند المستخرج عمى صحيح اإلمام مسمم .255
محمد حسن محمد حسن إسماعيل : المحقق، ىـ(430: موسى بن ميران األصبياني )المتوفى

 م.1996 -ىـ 1417، األولى: الطبعة، لبنان –بيروت  -دار الكتب العممية : الناشر، الشافعي
الَجْوَىِريُّ المالكي ، ٍد الَغاِفِقيُّ لَعْبُد الرَّْحَمِن بُن َعْبِد اهلِل بِن ُمَحمَّ ، مسند الموطأ لمجوىري .256
دار الغرب : الناشر، طو بن عمي ُبو سريح، لطفي بن محمد الصغير: تحقيق، ىـ(381: )المتوفى
 م. 1997، األولى: الطبعة، بيروت، اإلسبلمي
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن ل، مشاىير عمماء األمصار وأعبلم فقياء األقطار .257

مرزوق : حققو ووثقو وعمق عميو، ىـ(354: الُبستي )المتوفى، الدارمي، التميمي، معاذ بن َمْعبدَ 
ىـ  1411األولى : الطبعة، المنصورة –دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع : الناشر، عمى ابراىيم

 م. 1991 -
: )المتوفى، لمحمد بن الحسن بن فورك األنصاري األصبياني، مشكل الحديث وبيانو .258
 م.1985، الثانية: الطبعة، بيروت –عالم الكتب : الناشر، موسى محمد عمي: المحقق، ىـ(406

حمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سميم بن أل، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجو .259
محمد المنتقى : المحقق، ىـ(840: قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي )المتوفى

 ىـ. 1403، الثانية: الطبعة، بيروت – دار العربية: الناشر، الكشناوي
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، ألحمد بن محمد بن عمي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .260
 بيروت. –المكتبة العممية : الناشر، ىـ(770نحو : )المتوفى
، أبي بكر بن خميس، ألبي عبد اهلل بن عسكر، مطمع األنوار ونزىة البصائر واألبصار .261

 -بيروت ، دار الغرب اإلسبلمي: الناشر، الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي: ج وتعميقتقديم وتخري
 م. 1999 -ىـ  1420، األولى: الطبعة، الرباط، دار األمان لمنشر والتوزيع، لبنان

: )المتوفى، لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعمي، المطمع عمى ألفاظ المقنع .262
، مكتبة السوادي لمتوزيع: الناشر، ناؤوط وياسين محمود الخطيبمحمود األر : المحقق، ىـ(709
 م. 2003 -ىـ 1423الطبعة األولى : الطبعة

لحمد بن محمد بن إبراىيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي ، معالم السنن .263
 م. 1932 -ىـ  1351األولى : الطبعة، حمب –المطبعة العممية : الناشر، ىـ(388: )المتوفى
ثروت : تحقيق، ىـ(276: لعبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري )المتوفى، المعارف .264
 م. 1992، الثانية: الطبعة، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب: الناشر، عكاشة

، ىـ(207: ليحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديممي الفراء )المتوفى، معاني القرآن .265
دار : الناشر، نجاتي / محمد عمي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشمبيأحمد يوسف ال: المحقق

 األولى.: الطبعة، مصر –المصرية لمتأليف والترجمة 
إحسان : المحقق، ىـ(626: ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )المتوفىلمعجم األدباء  .266
 م. 1993 -ىـ  1414، األولى: الطبعة، بيروت، دار الغرب اإلسبلمي: الناشر، عباس

، ىـ(626: لشياب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )المتوفى، معجم البمدان .267
 م.1995، الثانية: الطبعة، بيروت، دار صادر: الناشر

: لمحمد محمد محمد سالم محيسن )المتوفى، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ .268
 م. 1992 -ىـ  1412، األولى: الطبعة، بيروت –دار الجيل : الناشر، ىـ(1422
شمس : تخريج، ىـ(771: لعبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى، معجم الشيوخ .269

 -الدكتور بشار عواد : المحقق، ىـ 759 - 703الدين أبي عبد اهلل ابن سعد الصالحي الحنبمي 
: الطبعة، دار الغرب اإلسبلمي: الناشر، مصطفى إسماعيل األعظمي -رائد يوسف العنبكي 

 م.2004األولى 
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ألكرم بن محمد زيادة ، معجم شيوخ الطبري الذين روى عنيم في كتبو المسندة المطبوعة .270
، وآخرون، الشيخ سميم بن عيد اليبللي، الشيخ باسم بن فيصل الجوابرة: تقديم، الفالوجي األثري

 م. 2005 -ىـ  1426، األولى: الطبعة، القاىرة، دار ابن عفان -األردن ، الدار األثرية: الناشر
لعبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز بن الَمْرُزبان بن سابور بن شاىنشاه ، معجم الصحابة .271

 –مكتبة دار البيان : الناشر، محمد األمين بن محمد الجكني: المحقق، ىـ(317: البغوي )المتوفى
 م. 2000 -ىـ  1421، األولى: الطبعة، الكويت
، ألكرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري، جرير الطبريالمعجم الصغير لرواة اإلمام ابن  .272

 القاىرة.، دار ابن عفان -األردن ، الدار األثرية: الناشر، عمي حسن عبد الحميد األثري: تقديم
لمدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق ، معجم الصواب المغوي دليل المثقف العربي .273

 م. 2008 -ىـ  1429، األولى: الطبعة، القاىرة، عالم الكتب: الناشر، عمل
ىـ( 1424: لد أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى، معجم المغة العربية المعاصرة .274

 م. 2008 -ىـ  1429، األولى: الطبعة، عالم الكتب: الناشر، بمساعدة فريق عمل
: لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى، معجم المؤلفين .275
 دار إحياء التراث العربي بيروت.، بيروت -مكتبة المثنى : الناشر، (ىـ1408
، ىـ(395: )المتوفى، ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، معجم مقاييس المغة .276
 م.1979 -ىـ 1399: عام النشر، دار الفكر: الناشر، عبد السبلم محمد ىارون: المحقق
 دار الدعوة.: الناشر، بالقاىرةلمجمع المغة العربية ، المعجم الوسيط .277
، لعثمان بن عبد الرحمن، وُيعرف بمقدمة ابن الصبلح، معرفة أنواع عموم الحديث .278
دار : الناشر، نور الدين عتر: المحقق، ىـ(643: المعروف بابن الصبلح )المتوفى، أبوعمرو
 م.1986 -ىـ 1406: سنة النشر، بيروت –دار الفكر المعاصر ، سوريا -الفكر

لمحمد بن طاىر بن عمي بن أحمد المقدسي ، فة التذكرة في األحاديث الموضوعةمعر  .279
، الشيخ عماد الدين أحمد حيدر: المحقق، ىـ(507: المعروف بابن القيسراني )المتوفى، الشيباني
 م.1985 -ىـ  1406، األولى: الطبعة، بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية : الناشر
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، العمم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاىبيم وأخبارىممعرفة الثقات من رجال أىل  .280
عبد العميم عبد العظيم : المحقق، ىـ(261: ألحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمى الكوفى )المتوفى

 م.1985 – 1405، األولى: الطبعة، السعودية –المدينة المنورة  -مكتبة الدار : الناشر، البستوي
فيو عن عمي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة معرفة الرجال عن يحيى بن معين و  .281

ألبو زكريا يحيى ، ومحمد بن عبد اهلل بن نمير وغيرىم/ رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز
، ىـ(233: البغدادي )المتوفى، بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء

: الطبعة، دمشق –مجمع المغة العربية : الناشر، محمد كامل القصار: الجزء األول: المحقق
 م.1985، ىـ1405، األولى

، ألحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، معرفة السنن واآلثار .282
جامعة : الناشرون، عبد المعطي أمين قمعجي: المحقق، ىـ(458: أبو بكر البييقي )المتوفى

 -دار الوعي )حمب ، بيروت(-دار قتيبة )دمشق ، باكستان( -الدراسات اإلسبلمية )كراتشي 
 م.1991 -ىـ 1412، األولى: الطبعة، القاىرة( -دار الوفاء )المنصورة ، دمشق(
حاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن الحكم مل، معرفة عموم الحديث .283

السيد معظم : المحقق، ىـ(405: )المتوفىالضبي الطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
 م.1977 -ىـ 1397، الثانية: الطبعة، بيروت –دار الكتب العممية : الناشر، حسين

لمحمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز ، معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار .284
 م.1997 -ىـ 1417األولى : الطبعة، دار الكتب العممية: الناشر، ىـ(748: الذىبي )المتوفى

، ىـ(277: ليعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي)المتوفى، المعرفة والتاريخ .285
 -ىـ 1401، الثانية: الطبعة، بيروت، مؤسسة الرسالة: الناشر، أكرم ضياء العمري: المحقق
 م. 1981
، ىـ(748: لمحمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى، المغني في الضعفاء .286
 الدكتور نور الدين عتر.: المحقق
لمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الممقب بفخر الدين ، بمفاتيح الغي .287

: الطبعة، بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر، ىـ(606: الرازي خطيب الري )المتوفى
 ىـ. 1420 -الثالثة 
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: ان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفىمحمد بن أحمد بن عثمل، المقتنى في سرد الكنى .288
، المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية: الناشر، محمد صالح عبد العزيز المراد: المحقق، ىـ(748

 ىـ.1408، األولى: الطبعة، المممكة العربية السعودية، المدينة المنورة
طبري ال، المنتخب من ذيل المذيل لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي .289
 لبنان. –بيروت ، مؤسسة األعممي لممطبوعات: الناشر، ىـ(310: )المتوفى
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، دار الكتب العممية: الناشر، مصطفى عبد القادر عطا، محمد عبد القادر عطا: المحقق، ىـ(597
 م. 1992 -ىـ  1412، األولى: الطبعة، بيروت
لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز ، من تكمم فيو وىو موثق .291

: الناشر، محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني: المحقق، ىـ(748: الذىبي )المتوفى
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لمحمد بن طاىر بن عمي بن أحمد المقدسي ، الحكايات والسؤاالتالمنثور من  .292
مكتبة : الناشر، د. جمال عزون: المحقق، ىـ(507: المعروف بابن القيسراني )المتوفى، الشيباني

 ىـ. 1430األولى : الطبعة، دار المنياج
ليحيى بن معين بن ، من كبلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال )رواية طيمان( .293

د. : المحقق، ىـ(233: البغدادي )المتوفى، ن بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالءعو 
 دمشق. –دار المأمون لمتراث : الناشر، أحمد محمد نور سيف

ألحمد بن محمد بن حنبل بن ، من كبلم أحمد بن حنبل في عمل الحديث ومعرفة الرجال .294
مكتبة : الناشر، صبحي البدري السامرائي: المحقق، ىـ(241: ىبلل بن أسد الشيباني )المتوفى
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 الييئة المصرية العامة لمكتاب.: الناشر، مزيد
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-دار الفكر دمشق: الناشر، نور الدين محمد عتر الحمبي، منيج النقد في عموم الحديث .297
 م.1997-ىـ 1418الطبعة الثالثة : الطبعة، سورية

يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد ل، والغرائبالميروانيات = الفوائد المنتخبة الصحاح  .298
الّشيخ اإلمام أبي بكر أحمد بن عمّي بن : تخريج، ىـ(468: اليمذاني )المتوفى، بن أحمد الميرواني

د. سعود بن عيد بن عمير : دراسة وتحقيق، ىـ(463: ثابت الخطيب البغدادّي رحمو اهلل )المتوفى
رقم  -عمادة البحث العممي  -بلمية بالمدينة المنورة الجامعة اإلس: الناشر، بن عامر الجربوعي

 م. 2002 -ىـ  1422، األولى: الطبعة، (41اإلصدار )
ضبط وتقديم ، ىـ(597: لعبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )المتوفى، الموضوعات .299
 محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السمفية بالمدينة: الناشر، عبد الرحمن محمد عثمان: وتحقيق
 م. 1968 -ىـ  1388: 3جـ ، م 1966 -ىـ  1386: 2، 1جـ ، األولى: الطبعة، المنورة

: لمحمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى، ميزان االعتدال في نقد الرجال .300
، لبنان –بيروت ، دار المعرفة لمطباعة والنشر: الناشر، عمي محمد البجاوي: تحقيق، ىـ(748
 م. 1963 -ىـ  1382، ىاألول: الطبعة

النحوي  النحاس ألحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي، الناسخ والمنسوخ .301
، الكويت –مكتبة الفبلح : الناشر، د. محمد عبد السبلم محمد: المحقق، ىـ(338: )المتوفى
 ه.1408، األولى: الطبعة

، اهلل األنصاري لعبد الرحمن بن محمد بن عبيد، نزىة األلباء في طبقات األدباء .302
، األردن –الزرقاء ، مكتبة المنار: الناشر، إبراىيم السامرائي: المحقق، ىـ(577: األنباري )المتوفى

 م. 1985 -ىـ  1405، الثالثة: الطبعة
ألحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني ، نزىة األلباب في األلقاب .303
 –مكتبة الرشد : الناشر، د بن صالح السديريعبد العزيز محم: المحقق، ىـ(852: )المتوفى
 م.1989-ىـ1409، األولى: الطبعة، الرياض
حمد بن عمي بن محمد أل، نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر .304

حققو عمى نسخو مقروءة عمى المؤلف وعمق ، ىـ(852: بن أحمد بن حجر العسقبلني )المتوفى
 م 2000 -ىـ  1421، الثالثة: الطبعة، دمشق، مطبعة الصباح: شرالنا، نور الدين عتر: عميو
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إلبراىيم بن ناصف بن عبد اهلل بن ، نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد .305
: ناصف بن عبد اهلل بن ناصف بن جنببلط بن سعد اْلَياِزِجّي اْلِحْمِصّي نصراني الديانة )المتوفى

 م. 1905: عام النشر، مصر، المعارفمطبعة : الناشر، ىـ(1324
ليوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري ، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة .306
 مصر.، دار الكتب، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي: الناشر، ىـ(874: )المتوفى، الحنفي

لعبد اهلل بن ، نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي .307
صححو ووضع ، محمد يوسف الَبُنوري: قدم لمكتاب، ىـ(762: يوسف بن محمد الزيمعي )المتوفى

، ثم أكمميا محمد يوسف الكاممفوري، إلى كتاب الحج، عبد العزيز الديوبندي الفنجاني: الحاشية
دار القبمة لمثقافة لبنان/ -بيروت  -مؤسسة الريان لمطباعة والنشر : الناشر، محمد عوامة: المحقق

 م.1997ىـ/1418، األولى: الطبعة، السعودية –جدة  -اإلسبلمية
جبلل الدين السيوطي ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، نظم العقيان في أعيان األعيان .308

 بيروت. –المكتبة العممية : الناشر، فيميب حتي: المحقق، ىـ(911: )المتوفى
مبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم مل، النياية في غريب الحديث واألثر .309

 -ىـ 1399، بيروت -المكتبة العممية : الناشر، ىـ(606: الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى
 محمود محمد الطناحي. -طاىر أحمد الزاوى : تحقيق، م1979
: لمحمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني )المتوفى، نيل األوطار .310
، األولى: الطبعة، مصر، دار الحديث: الناشر، عصام الدين الصبابطي: تحقيق، ىـ(1250
 م.1993 -ىـ 1413
، ألحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد .311

، بيروت –دار المعرفة : الناشر، عبد اهلل الميثي: المحقق، ىـ(398: البخاري الكبلباذي )المتوفى
 ه.1407، األولى: الطبعة

: لمحمد بن محمد بن سويمم أبو ُشيبة )المتوفى، الوسيط في عموم ومصطمح الحديث .312
 دار الفكر العربي.: الناشر، ىـ(1403
: المحقق، ىـ(764: خميل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )المتوفىل، الوافي بالوفيات .313

 -ىـ1420: عام النشر، بيروت –إحياء التراث دار : الناشر، أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى
 م.2000
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