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  .م.ـــِن السلیــة على الَسنَ ـــربیــن التــاه مـــاني إیـــا أولیــى مــ، علكریمینن الـدیــوالـــى الــــإل

  نـاسیــــالة، یــرســذه الــي هــي فـنـاحبَ ــــذي صــــِر، الــــــدي الِبكْ ــــانتي، ولـــى ریحــإل

  هـوانـه برضـَب اهللا روحــن، طیَّ ــن، أیمـــــرة العیـــــي وقــــــد، أخـــــروَح الشهی إلى

  هامه وٕاكمالمى إتني علـانتــت معي، وأعـانـي، التي كــة زوجــائلــى عــإل

  زاء..ـر الجـیخم اهللا ـزاهـاضل جـذتي األفـاتـة وأسـي الحبیبـامعتــى جــإل

  مراحل هذا العملكل  ي، وساعدوني، فيإلى كل الذین وقفوا مع

  فكانت بلسمًا ، ومسك الختام ... إلى الروح التي سكنت روحي

  زوجي العزیز أحمد یاسین بسیسو، الذي كان لجروحي 

  یدَِّخر ُجهدًا  العمل، ولما خیَر داعٍم لي في هذ

  ه..ــــامــــمـــي إلتـــــواصلتـــي مــــــف

  

  وافر  أهدي هذا العمل، تعبرياً عن ،،لكل هؤالء
 جزيل االمتنان و الشكر

 اإلهـــداء
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َام َيْشُكُر لِنَْفِسهِ [: انطالقًا من قوله تعالى َام َيْشُكُر لِنَْفِسهِ َوَمْن َشَكَر َفإِنَّ َمْن َلْم َیْشُكْر : "rومن قوله  ،)1( ]َوَمْن َشَكَر َفإِنَّ
لرســالة، ، فـإنني أحمـد اهللا جـل جاللـه حمـدًا كثیـرًا أن مـنَّ علـيَّ بإتمـام هـذه ا)2("النَّـاَس َلـْم َیْشـُكْر اللَّـهَ 

  ویسرها لي حتى صارت على هذا النحو، فالحمد كل الحمد له وحده أوًال وآخرًا.

، فــإني أتوجـــه بالشــكر الجزیـــل وٕاقــرارًا بالفضــل لذویـــه، وردًا لــبعض المعـــروف إلــى مســـتحقیه
الــذي تفضــل أوًال بالموافقــة ، و -حفظــه اهللا  – نافــذ حســین حمــاداألســتاذ الــدكتور:  للمشــرف الفاضــل

لــم یــأُل جهــدًا فــي إســداء التوجیهــات  -حفظــه اهللا–كمــا أنــه ، الرســالةراف علــى إعــداد هــذه علــى اإلشــ
والمالحظات والنصائح التي استفدت منها كثیرًا، فأدعو اهللا أن یجزیـه أفضـل الجـزاء، وخیـر الثـواب، 

  وأن ینفع به اإلسالم والمسلمین، إنه ولي ذلك والقادر علیه.

فاضلین، عضوّي لجنة المناقشة، اللذین تفّضال بقبول مناقشة وأقدم عظیم شكري ألستاذيَّ ال
   هذه الرسالة، إلبداء المالحظات التي تزیدها ُحسنًا، وهما:

  .-حفظه اهللا-  هشام زقوت /فضیلة  الدكتور

  .-حفظه اهللا-عبد اهللا مرتجى  /وفضیلة الدكتور

لدراســـة العلیـــا، ســـائلًة بغـــزة، التـــي أتاحـــت لـــي فرصـــة إتمـــام االجامعـــة اإلســـالمیة  أشـــكركمـــا 
  .وجل أن یجزي القائمین علیها خیًرا المولى عز

كانــا ، و لــذان غمرانــي بكــل الحــب والــودالان ي الكریمــا أقــدم عظــیم شــكري وامتنــاني لوالــدكمــ
ا مــن كــل مــن یحفظهأا عنــي كــل خیــر، و مــفأســال اهللا تعــالى أن یجزیهدائمــین یــدعوان لــي بــالتوفیق، 

  بت في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة.، ویثبتهما بالقول الثاسوء

، الذین لم یـدخروا جهـًدا فـي الـدعاء األحباءكما وأتقدم بالشكر والتقدیر إلى شقیقي وشقیقتي 
  لي، فاهللا أسأل أن یحفظهم جمیًعا.

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

                                                           
  .40سورة النمل آیة ) 1(
  وقال الترمذي: ھذا حدیث حسن صحیح.، )1945/ح3/305(سنن الترمذي ) 2(
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 المقدمة

  مقدمــة
لحمد هللا رب العـالمین والصـالة والسـالم علـى نبینـا محمـد، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن اهتـدى ا

  بهدیة إلى یوم الدین، وبعد:

فإنه لما كانت السنة النبویة هي المصدر الثاني من مصادر التشریع اإلسالمي بعد القـرآن، 
لعامــه، فقــد حظیــت وكانــت هــي المبینــة للقــرآن، والمفصــلة لمجملــه، والمقیــدة لمطلقــه، والمخصصــة 

، وحمـوه مـن  rباهتمام سلفنا الصالح حفًظا وتحمـًال وأداًء ورحلـًة، فحـافظوا علـى حـدیث رسـول اهللا 
الــدخیل الزائــف، وبــذلوا جهــودًا كبیــرًة فــي تبیــین أحــوال الــرواة، توثیًقــا وتضــعیًفا، وجرًحــا وتعــدیًال، بمــا 

  ث فجزاهم اهللا عنا خیر الجزاء.یعرف بعلم الجرح والتعدیل، وغاصوا في معرفة علِل الحدی

 ،أبـي خیثمـة ُزَهْیـر بـن بـن أحمـد  ولقد كان ممن بذل جهدًا فـي هـذا المیـدان اإلمـام أبـو بكـر
 ،َرزًا فـي فنـون مختلفـٍة  مـن العلــمبــل كـان إمامـًا ُمَبـ،حیـث ُوجـدْت لـه أقـواٌل فـي الرجـال جرحـًا وتعـدیال

وتبـین منهَجـه ، ة، وهـذه الدراسـة تتنـاول هـذا الناقـدفي الَذْوِد عن حیـاض السـن وله باٌع منقطع النظیر
  . "اإلمام أبو بكر بن أبي َخْیَثمة ومنهجه في نقد الرجال " : النقدي وهي بعنوان

  

  أوًال: أسباب اختیار الموضوع وأهمیته:
تكمن أهمیة البحث في كونه یبین منهج أحد النقاد المتقدمین في جرح الرواة وتعدیلهم، وهو 

  .رز جهوده في حمایة السنة المشرفةو بكر بن أبي خیثمة، كما یباإلمام أب

ولقد كان أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور: نافذ حسین حماد، من خـالل محاضـراته القیمـة فـي      
مساق الجرح والتعدیل یلفت عنایتنا ألهمیة النقد، وجهود النقاد في صـیانة السـنة، بتمیـز الطیـب مـن 

التـاریخ  ولطالما حدثنا أستاذنا عن هذا الناقـد، وعـن المطبـوع مـن كتابـه، لسمینالخبیث، والغث من ا
، وحثنـــا علـــى الكتابـــة حـــول منهجـــه فـــي النقـــد، فلمـــا آن االختیـــار أكـــد أســـتاذي علـــى ضـــرورة الكبیـــر

  الدراسة حوله، للخروج ببحث علمي یبرز هذا الناقد بین أمثاله من النقاد.

دى اهللا قلبــي للكتابـة فیــه، تحـدوني الرغبـة القویــة فـي تقــدیم ومـا بـین االستشــارة واالسـتخارة هـ
  خدمة جلیلٍة في مجال التخصص لطلبة العلم الشرعي، السیما أهل الحدیث .

ــاٌع ناقــٌد بصــیٌر، كثیــُر المشــایخ ،، ألنــه إمــاٌم حــافظٌ ، لقــد اختــرت هــذا الناقــد  الجــرح فــيلــه ب
أبیه زهیر بن حرب، ، و بن حنبل، وابن المدینيیحیى بن معین، وأحمد وقد تتلمذ على ید   والتعدیل،

   وغیرهم ممن لهم سبق في هذا الفن.
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 المقدمة

  :أهداف البحث ثانیًا:
  :یهدف هذا البحث لما یلي

جمع المصطلحات النقدیة عند اإلمام ابن أبي خیثمة، ومحاولة فهمها، وتصنیفها، وبیان مدلول  -1
  بعضها.

  اتب بعض النقاد.وضع مراتب لهذه المصطلحات على ِغرار مر  -2

  التعرف على منهج اإلمام ابن أبي خیثمة في تعدیل الرواة وتجریحهم. -3

معرفة رتبة اإلمام ابن أبي خیثمـة بـین النقـاد فـي حكمـه علـى الـرواة مـن حیـث التسـاهل والتشـدد  -4
    واالعتدال.

  ثالثًا: الدراسات السابقة: 
س اإللكترونیة لمكتبات الجامعات بعد بحٍث متواصل وجهٍد دءوب في محركات بحث الفهار 

وفــي المواقــع ، ومحــرك بحــث مركــز الملــك فیصــل للدراســات والبحــوث اإلســالمیة، العربیــةو  العالمیــة
المطلعــین حــول مــا و  المختصــة علــى الشــبكة العنكبوتیــة  ،ومــن خــالل خبــرات األســاتذة المختصــین،

  بقٍة حول موضوع هذا البحث .لم اعثْر على دراسٍة سا ، یستجد من دراسات في المجال النقدي

هي مقدمة قطعة المخطوط المحققة من التـاریخ ، وأشیر إلى أن  أكبر دراسة اتصلت بهذا الناقد    
  ل .لَ الكبیر البن أبي خیثمة  للمحقق صالح هلَ 

مّما یجدر اإلشارة إلیه، أنه من الرسائل والبحوث المحكمـة التـي اسـتفدت منهـا فـي رسـالتي و     
  ما یلي:

اإلمام علي بن المدیني ومنهجه في نقد الرجال " وهي رسالة علمیة حصل بها الباحث: إكرام  " - 
  .من جامعة أم القرى بالملكة العربیة السعودیة اهللا إمداد الحق على درجة الماجستیر

رسالة علمیة حصلت بها الباحثة سـلوى الـدقس  "اإلمام أحمد بن حنبل ومنهجه في نقد الرجال"، - 
 .  من الجامعة األردنیة الدكتوراهعلى درجة 

لرحمن بن إبراهیم المعروف بدحیم بن الیتـیم ومنهجـه فـي نقـد الرجـال" وهـي رسـالة علمیـة ا "عبد - 
 . من الجامعة اإلسالمیة بغزة حصل بها الباحث أحمد إدریس عودة على درجة الماجستیر

مجلة الجامعـة اإلسـالمیة "منهج یحیى بن سعید القطان في توثیق الرواة"  وهو بحث محكم في  - 
 بغزة، للدكتور: طالب حماد أبو شعر.

  



 

 
 

3 

 المقدمة

  رابعًا: منهج الدراسة وطبیعة عمل الباحثة:
  وقد كان منهجي في هذه الدراسة على النحو التالي:

ة ومصطلحاته التي جمعت التتبع الدقیق واالستقراء ألقوال اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة العلمی -1
المعروف بتاریخ ابن أبي خیثمة، وما تنـاثر وتفـرق  ع من التاریخ الكبیرفي المطبو  رئیسبشكل 

  المصنفات التي نقلت أقواله . جمیع في 

 اعتماد المصادر األصیلة في الدراسة، المطبوع منها والمخطوط بقدر المستطاع . -2

لــى الكتــب بــالرجوع إ، العنایــة بالترجمــة لألعــالم الــواردین فــي البحــث إال مــن استفاضــت شــهرته -3
  التي عنیت بتراجمهم، وذلك عند وروده أول مرة.

للـــراوي بـــذكر اســـمه واســـم أبیـــه ونســـبه وســـنة وفاتـــه، وقـــول ابـــن حجـــر أو  بالترجمـــةأمـــا الـــرواة:  -4
  . إال في الصحابي فاذكر نبذة عنه الذهبي إذا لزم األمر، معتمدة على كتابي التقریب والكاشف

  المهمل منها.العنایة بضبط األسماء، وبیان  -5

ضــبط الكلمــات المشــكلة، وبیــان غریــب الحــدیث واللغــة معتمــدة فــي ذلــك كتــب غریــب الحــدیث،  -6
  وكتب اللغة، وكتب الشروح. 

  عزو اآلیات القرآنیة إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلیة. -7

صـفحة ورقـم ، ورقـم الجـزء والالمصـَنف والمصـِنفعزو األحادیث واآلثار إلى مظانها بذكر اسم  -8
فــإذا كــان الحــدیث فــي الصــحیحین أو أحــدهما أكتفــي بتخریجــِه منهمــا إال إذا وجــدت  الحــدیث. 

وذكـر طرقـه، والرجـوع إلـى ، فـأقوم بدراسـته: بتخریجـه ،ضرورة للتوسع، أمـا إذا كـان فـي غیرهمـا
  كتب العلل وأقوال العلماء حسب ما تقتضیه الدراسة. 

  طها بالرجوع إلى معاجم البلدان وفق ما تتطلب الدراسة. التعریف باألماكن والبلدان وضب -9

  . بحسب ما یتطلب العنایة بالتعریف اللغوي للمصطلحات الحدیثیة -10

  .أو الموطن الذي ذكر فیه اإلحالة إلى ما یكتب في المبحث بذكر عنوان المبحث -11

ف بــه كــامًال فــي فهــرس والتعریــ العــزو إلــى المرجــع یكــون بــذكر اســمه ورقــم الجــزء والصــفحة، – 12
                                المراجع والمصادر.  

  ترتیب المصادر والمراجع ترتیًبا هجائًیا، مع إغفال " أل " التعریف من الترتیب. -13

اآلیــات القرآنیــة واألحادیــث النبویــة والــرواة المتــرجم لهــم یشــمل : نع فهــارس علمیــة متنوعــةصــ -14
  .والمصادر والمراجع الموضوعاتو  لمبینة في البحثا واألماكن والبلدان
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  خامسًا: خطة البحث: 
  اقتضت طبیعة البحث تقسیمه إلى مقدمة، وبابین وخاتمة وفهارس وهي كما یلي: 

ومنهج الدراسـة وطبیعـة ،البحـث، وأهـداف أسـباب اختیـار الموضـوع وأهمیتـهواشتملت علـى المقدمة: 
  جي فیه. وبیان خطة البحث، ومنه عمل الباحثة،

  الباب األول:

  حیاة اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة

  : وجعلته ثالثة فصول

  عصر اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة، : الفصل األول

  وفیه ثالثة  مباحث :

  المبحث األول: الحالة السیاسیة في عصره .

   .المبحث الثاني: الحیاة العلمیة والثقافیة في عصره

  جتماعیة في عصره.المبحث الثالث: الحالة اال
  الفصل الثاني: سیرة اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة،

  وفیه ستة مباحث: 

  اسمه، نسبه، كنیته.: المبحث األول

  المبحث الثاني: میالده، أسرته، نشأته.

  المبحث الثالث: رحالته العلمیة، شیوخه وتالمیذه.

  علومه ومؤلفاته.: المبحث الرابع

  .عقیدته: المبحث الخامس

  .ته وفا: مبحث السادسال

  الفصل الثالث: مكانة اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة،

  مباحث: أربعة  وفیه

  المبحث األول: مكانته العلمیة وأقوال العلماء فیه.

  إمامته في الحدیث ونقد الرجال.: المبحث الثاني
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  المبحث الثالث: إمامته في التأریخ.
  الشعرالمبحث الرابع: إمامته في اللغة واألدب و 

  الباب الثاني:

  منهج اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة في نقد الرجال

  ویشتمل على تمهید وخمسة فصول :

تعریف النقـد، والجـرح والتعـدیل، مهمـة الناقـد، وهدفـه، والغایـة التـي یسـعى لهـا الناقـد، ونبـذة : المدخل
  عن نشأة النقد وتطوره حتى عصر ابن أبي خیثمة.

  ام ابن أبي خیثمة بأحوال الرواةمدرایة اإل: الفصل األول

  عشر مبحثًا على النحو اآلتي: ثالثةوفیه  

  معرفة اإلمام ابن أبي خیثمة بالصحابة، وأحوالهم .: المبحث األول

  معرفته بالتابعین من الرواة.: المبحث الثاني

  المبحث الثالث: معرفته باإلخوة واألخوات من الرواة.

  ق والمفترق.المبحث الرابع: معرفته بالمتف

  معرفته بأسماء الرواة، وكناهم، وتبینیه للمبهمین، والمهملین من الرواة .المبحث الخامس:

  معرفته بأنساب الرواة وقبائلهم، ومعرفته بألقابهم.المبحث السادس:

  المبحث السابع: مفاضلته بین الرواة، وبین طرق الحدیث.

  المبحث الثامن: معرفته بمهن الرواة ووظائفهم.

  لمبحث التاسع: معرفته بالتقاء الرواة وسماعهم بعضهم من بعض.ا

  ومقادیر أعمارهم. ،المبحث العاشر: معرفته بتواریخ الرواة، موالیدهم، ووفیاتهم

  معرفته بلطائف اإلسنادالمبحث الحادي عشر: 

  معرفته بالموالي من الرواة.المبحث الثاني عشر: 

  ورحالتهم ،واة وبلدانهمالمبحث الثالث عشر: معرفته بأوطان الر 
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  مصادر اإلمام ابن أبي خیثمة في النقد ومنهجه فیه الفصل الثاني:

  وفیه ثالثة مباحث :

  المبحث األول: مصادره في نقده.

  سار علیها ابن أبي خیثمة في نقده.المبحث الثاني: القواعد األساسیة والمسالك التي 

  المبحث الثالث: ممیزات منهجه في النقد.
  

  ابن أبي خیثمةاإلمام  مصطلحات النقد ومدلوالتها عند  صل الثالث:الف

  وفیه ثالثة مباحث:

المبحث  األول: بیـان مصـطلحات النقـد التـي اسـتعملها اإلمـام أبـي بكـر بـن أبـي خیثمـة فـي 
  منهجه في النقد

  المبحث الثاني: دراسة مدلول بعض المصطلحات النقدیة عنده.

  رواة وتوثیقهم عند اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة.المبحث الثالث: أسباب جرح ال

  

  وموازنتها بالمراتب عند األئمةابن أبي خیثمة مراتب الرواة عند اإلمام  الفصل الرابع:

  وفیه مبحثان:  

  المبحث األول: مراتب الرواة عند اإلمام أبي بكر .
  .  المبحث الثاني: مراتب الرواة ودرجاتهم عند األئمة مع الموازنة

  

  بن أبي خیثمة وعلل الحدیثااإلمام  الفصل الخامس:

  وفیه مبحثان: 

المبحــث األول: تعریــف العلــة، وأهمیتهــا، ومیــدانها، ووســائل الكشــف عنهــا، وجهــود العلمــاء 
  في الكشف عنها

  دراسة أنواع العلل التي تناولها أبي خیثمة .المبحث الثاني:
  .الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات -
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  وتشمل على: الفهارس: -

  . القرآنیة فهرس اآلیات -1

  .فهارس األحادیث النبویة -2

  المترجم لهم. الرواة واألعالم فهرس -3

  فهرس األماكن والبلدان. -4

    فهرس المصادر والمراجع. -5

  فهرس الموضوعات. -6

  

  سادسا: رموز االختصارات المستخدمة في الرسالة:
  ط) للطبعة ،(ح) لرقم الحدیث.(ت) ترمز لسنة الوفاة، (

  
 البشـر، جهـد عثـرات، فهـذا مـن یخلـو ال أنـه إال البحـث؛ هـذا فـي جهـد من بذلت ما رغم أقول:  وختاماً 

  وتعالى. سبحانه وحده هللا والكمال
فما كان من صواٍب فمن اهللا وحده، وما كان مـن خطـأ فمـن نفسـي، ومـن الشـیطان، والعـزاء 

نَــا َال ُتَؤاِخــْذَنا إِْن َنِســينَا َأْو َأْخَطْأَنــا[: ىتبــارك وتعــال بنــاقــول ر  فـي ذلــك خــاض  مــن، وكــلُّ )1( ]َربَّ
كتبـه بنفسـه؛ ذلـك أنـه كثیـرًا مـا  ِغمار البحث والكتابة یـدرك صـعوبة قیـام الشـخص بإصـالح خلـِل مـا

  .واهللا ولي التوفیق صدره ال من سطره.یقرأ من 

                                                           
  .286:سورة البقرة  )1(
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  الباب األول
  حياة اإلمام أبي بكر بن أبي خيثمة

   
      وفیه ثالثة فصول:

    .عصر اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمةالفصل األول : 
  .ن أبي خیثمةیرة اإلمام أبي بكر بالفصل الثاني: س
 .انة اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمةالفصل الثالث: مك
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  الفصل األول
  عصر اإلمام أبي بكر بن أبي خيثمة

  

  وفیه ثالثة  مباحث :

    .األول: الحالة السیاسیة في عصرهالمبحث 

  . لحیاة العلمیة والثقافیة في عصرهالمبحث الثاني: ا

  ره.المبحث الثالث: الحالة االجتماعیة في عص
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  الفصل األول
  أبي خیثمةعصر اإلمام أبي بكر بن 

  
  تمهید :

مــن التــي عــاش فیهــا ، فــإنهم ال یغفلــون البیئــة یعــرض البــاحثون لدراســة شخصــیٍة مــا عنــدما
حیث تأثیرها على هذه الشخصیة، فالمجتمع على تنوع ظواهره واختالفها، باعتباره الحاضن المباشر 

 -لذا كان مـن الواجـب للجنس البشري، فإنه یمتلك القدرة على الصیاغة النوعیة ألي فرٍد یعیش فیه،
أن أعــرض لدراســة أثــر الحیــاة السیاســة،  -عنــد دراســة شخصــیة الحــافظ أبــي بكــر بــن أبــي خیثمــة 

  واالجتماعیة، والثقافیة علیه كإمام من أئمة الجرح والتعدیل .  

وبالنظر إلى الحقبة الزمنیة التي عاش فیها هذا اإلمام فإننا نجد أن حیاته امتـدْت فـي الفتـرة 
  ي القرن الثالث للهجرة النبویة .أي ف؛ )ه279 -ه205ة بین سنة (الواقع
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  المبحث األول
  الحالة السیاسیة في عصره

هـــ بعــد ســقوط الدولــة األمویــة، والعصــر  132مــن المعلــوم أن الدولــة العباســیة قامــت عــام 
هذا العصر. اسـتقل  العباسي الطویل وٕان كان ینسب إلى العباسیین إال أن دوًال كثیرة قد نشأت أثناء

بعضها عن الدولة العباسیة استقالًال تامًا كالدولة األمویة في األنـدلس والدولـة الفاطمیـة فـي المغـرب 
  ومصر، وظل بعضها اآلخر یدین بالوالء الشكلي فقط للخلیفة العباسي. 

رحلـة التـي تهمنـا علـى وجـه فـإن الم، وعلى اختالف تقسـیمات أهـل التـأریخ للعصـر العباسـي
هــ)؛ حیـث كانـت بغـداد آن ذاك  334هــ ـ  132، هي الخالفـة العباسـیة فـي عصـرها األول (لتحدیدا

مركز الخالفة العباسیة ومحط أنظار العالم اإلسالمي، ومعرفُة حال بغداد وما حولهـا فـي تلـك الفتـرة 
ســه، غایــة فــي األهمیــة فــي هــذه الدراســة؛ إذ هــي مــوطن اإلمــام أبــي بكــر ابــن أبــي خیثمــة ومســقط رأ

  حیث كانت والدته وحیاته فیها.   

 ولقـد عاصــر الحــافظ ابــن أبــي خیثمــة تسـعًة مــن الخلفــاء العباســیین،فكانت والدتــه فــي خالفــة
  إذ بویـــع للمـــأمون بالخالفـــة ســـنة ؛ هــــ)218هــــ ـ  198المـــأمون عبـــد اهللا بـــن هـــارون الرشـــید (

 )1(المریر الذي دار بین األمین وتمیزت هذه الفترة باالضطراب السیاسي، نتیجة الصراع، هـ) 198(
من بعده. وللمأمون  العهد لألمینوالمأمون على الخالفة؛ ذلك أن الخلیفة الرشید كان قد عهد بوالیة 

ونشبت حروب بین األمین والمأمون بسبب رغبة األمین فـي خلـع أخیـه مـن والیـة عهـده وتولیـة ولـده 
ت الحــرب بــین األخــوین، وانتهــت بانتصــار مكانــه، ورفــض المــأمون ذلــك، فشــجعه قادتــه حتــى اســتعر 

  هـ.198المأمون وقتل األمین سنة

 )2(وبعــد أن حــاز المــأمون الخالفــة أصــبح المشــرق والمغــرب تحــت ســلطانه، وكانــت "مــرو"
األقــرب إلــى قلــب الخلیفــة فــي أن تكــون عاصــمة للخالفــة العباســیة، فهــي تضــم أنصــاره ومؤیدیــه مــن 

بعـــدة ثــورات ضــد المــأمون؛ حتـــى إنهــم خلعــوه أخیًرا،واضـــطر  الفــرس، حتــى قــام أهـــل بغــداد أنفســهم
المأمون أخیًرا أن یذهب إلـى بغـداد وأن یتـرك "مـرو" للقضـاء علـى هـذه التحركـات فـى مهـدها. وكـان 

  .یفة حیث ماألهم وكسبهم إلى جانبهحظوة عند الخل والشیعةللفرس 

                                                           
امتــدت خالفتــه مــا بـــین هــو: أبــو عبــد اهللا محمــد بــن هــارون الرشــید كــان ولـــي عهــد أبیــه فــولي الخالفــة بعــده،  )1(

 .261ص:  . تاریخ الخلفاء2/327  ). انظر: الثقات198هـ ـ 193(
َمْرو: من أشهر مدن خراسان وأقدمها وأكثرها خیرًا،من بالد ما وراءالنهر ،وهي حالًیا عاصـمة منطقـة مـاري فـي  )2(

 .http://ar.wikipedia.org/wiki، موقع ویكبیدیا الموسوعة الحرة 20/ 1 تركمانستان.انظر: معجم البلدان

http://ar.wikipedia.org/wiki
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رات قائمـــًة خاصـــة أهـــل وفـــي هـــذه الوقـــت هـــذا كـــان الیـــزال الوضـــع مضـــطربًا، وال تـــزال الثـــو 
  مصر على أثر الخالف بین األمین والمأمون السابق، حیث حاربهم المأمون وتصدى لهم  .

ولــم یغفــل المــأمون عــن قتــال الــروم، بــل غــزاهم أكثــر مــن مــرة، فاضــطر الــروم تحــت وطــأة 
  )1(.الهزیمة إلى طلب الصلح

ـــــه  ـــــارونوخلـــــف المـــــأمون  أخی ـــــن ه ـــــد ب ـــــاهللا محم ـــــو اســـــحاق المعتصـــــم ب   الرشـــــید أب
هـــ.وكان  227، وامتــدت خالفتــه حتــى ســنة218، وبویــع لــه یــوم وفاتــه ســنة هـــ)227هـــ ـ 218(

  .)2(فاضطر الخلیفة إلى بناء َساِمرَّاء، لألتراك نفوذ عند المعتصم حتى امتألت بغداد بهم

هــ. كمـا 223سـنة  )3(ویشـهد التـاریخ للمعتصـم بحـدث سیاسـي عظـیم أال وهـو "فـتح َعّموریـة"
هـــده اضـــطراًبا فقـــد تحركـــت فـــى عهـــده عـــدة ثـــورات؛  فنـــدب "المعتصـــم" أحـــد قـــواده بقتـــالهم وشـــهد ع

 )4(وانتصر علیهم.
، ) هــ 232هــ ـ  227( أبو جعفر هـارون بـن المعتصـم الواثق باهللاوخلف المعتصم ابنـه 

 هِ ِهــوامتـدت خالفتـه لخمـس سـنوات، وكــان الواثـق مسـتقیم الخلـق، عظـیم الفضــل؛ حیـث وقـف فـي وجْ 
نسـى، وعـزل مـن ورات التى قامت فى عهده، ولقَّن الخارجین على الدین واآلداب العامة درًسـا ال یُ الث

انحــرف مـــن الــوالة، وصـــادر أمــوالهم التـــى اســتولوا علیهـــا ظلًمــا وعـــدواًنا، وأغــدق علـــى النــاس بمكـــة 
  )5(.والمدینة حتى لم یبَق سائل واحد فیهما

  أبـــو الفضـــل جعفـــر بـــن المعتصـــم بـــن الرشـــیدللمتوكـــل َعَلـــى اهللا ومـــن بعـــد الواثـــق بیـــوع 
فأمــا الشــأن السیاســي الــداخلي: فكــان شــأنه إصــالح الفســاد ؛حیــث عــزل  )، هـــ 247هـــ ـ  232( 

لشكوى الناس منهم، وأهم أمر علـى اإلطـالق قـام بـه المتوكـل موقفـه مـن ، الكثیر من عمال الوالیات
وقضى على مظاهر الفتنة التى نشأت عن حیث دعا إلى إظهار السنة في كل األقالیم،  المبتدعین،

  القول بخلق القرآن.

حتـى انتهـى أمـر المتوكـل باغتیالـه بیـد ، ولم یخل المتوكل عهده كسابقیه من الثورات والفـتن
؛ ألنـه أبـاه قـدم هــ)248هــ ـ 247أبو جعفر محمـد بـن المتوكـل بـن المعتصـم(  المنتصر باهللابنـه 

                                                           
  . 185  -121/ 5  ، وانظر أیضا: تاریخ األمم والملوك268) تاریخ الخلفاء ص:1(
ــة وقــد خربــت، وفیهــا لغــات: ســامراء ممــدود  : َســاِمرَّاء) 2( وهــي مدینــة كانــت بــین بغــداد وتكریــت علــى شــرقي دجل

 .3/173  من رأ مهموز، اآلخر وسر من را مقصور اآلخر.معجم البلدانوسامرا، مقصور، وسر 
 .158/ 4بنت الروم. المصدرالسابقب انها كانت تسمى) َعّموریة: بفتح أوله وتشدید ثانیه بلد في بالد الروم، قیل 3(
 .291ص:   ) انظر: تاریخ الخلفاء4(
 . 296ص:   المصدر السابق انظر: )5(
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وقیـــل أن لألتـــراك یـــد خفیـــة فـــي ذلـــك حیـــث ظهـــرت معـــاونتهم ، أخیـــه المعتـــز علیـــه فـــي والیـــة العهـــد
  الواضحة له بعد ذلك.

فــي نهایــة هـــ)252هـــ ـ 248المســتعین بــاهللا أبــو العبــاس أحمــد بــن المعتصــم (ثــم  خلفــه 
ولمـــا اســـتفحل أمـــرهم تنبـــه ، وغلـــب علـــى خالفـــة الضـــعف . بســـبب النفـــوذ التركـــي المســـیطر ،مدتـــه

وعلــى إثــر هــذا قامــت الفــتن والحــروب، وانتهــى األمــر بعــزل  ،المســتعین لهــم وحــاول القضــاء علــیهم
هـ ـ  252المعتز باهللا أبو عبد اهللا محمد بن المتوكل بن المعتصم (ونفیه وقتله، وتولیة ، المستعین

هــــ 255. الـــذي أصـــابه الضـــعف كســـابقه أمـــام األتـــراك، إال أنهـــم قـــدروا علیـــه فقتلـــوه ســـنة هــــ) 255
مـن بعـده  هــ) 256هــ ـ  255سحاق محمد بن الواثـق بـن المعتصـم( المهتدي باهللا  أبو ا.وبیـوع 

  هـ.256وكان موقفه مثل المعتز أمام األتراك، حتى انتهى بالقتل أیًضا سنة 

المعتمد على اهللا أبو العباس أحمد بن المتوكـل بـن المعتصـم أبـو العبـاس وولَّى األتراك ( 
وضـعفه شـجع ، یـث كانـت قوتـه بهـم فقـطولم یختلف عـن غیـره فـي ضـعفه، ح، هـ) 279هـ ـ  256

الثورات علیه. وظهر الروم من جدید على الثغور مـابین غـارات ومناوشـات حتـى قضـي علـیهم سـنة 
  )1(.هـ270

 هــ تنتهـي حیـاة ابـن أبـي خیثمـة، ویطـوي التـاریخ عهـوًدا279ومع  نهایة عهـد المعتمـد سـنة 
  حافلة عاشها هذا اإلمام العظیم.

  لتي مرت یمكن أن نستنتج أن الحالة السیاسیة كانت تتمثل بالتالي:ومن سلسلة العهود ا  

  بغداد عاصمة الدولة العباسیة بدال من دمشق. أصبحت. 1

  . تمیز العصر العباسي بالتفكك واالنقسام.2

  . ظهور عدة ثورات وفتن.3

                                                           
 .316-310ابقالمصدر السانظر:  )1(
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  المبحث الثاني
  لحیاة العلمیة والثقافیة في عصرها

تلــك الحقبـــة كانــت مشـــرقًة بهیــًة بخـــالف الحیــاة السیاســـیة الحیــاة العلمیـــة فصــورتها فـــي  اأمــ
واالجتماعیــة، حیــث ظهــر اهتمــام الخلفــاء العباســیین بشــكل كبیــر فــي الجانــب العلمــي، وبــرزت آثــار 

  النهضة العلمیة في شتى مجاالت العلوم والمعرفة.

، أظفارهملبن العلم منذ نعومة وال عجب في ذلك، عندما نعلم أن أغلب الخلفاء قد ارتضعوا 
  وتربوا على أیدي جهابذة العلماء .

ومــن المعلــوم أن اهتمــام الخلفــاء فــي أي فــن، بــال شــك ســیكون أثــره منعكًســا علــى المجتمــع 
  الذي یعیشون فیه، باعتبار أن لهم السیادة والریادة.

ــٍم؛ ســمع الحــدیث بــرع فــي الفقــه و  مــن اآلفــاق جمــع الفقهــاء، فهــذا المــأمون كــان ذا رأي وعل
مهـر فیهـا، فجـره ذلـك إلـى القـول بخلـق و  علوم األوائلو  ي بالفلسفةنِ لما كبر عَ و  أیام الناس،و  ةالعربیو 

   )1( القرآن.

یعني: نهوًضا في الحدیث والفقه واألدب والتاریخ، باإلضافة إلى علوم العقل، محفوٍف بجو 
  محنٍة عارٍم في الجانب العقائدي لكل من خالف الخلیفة في رؤیته.

 ،)2(لتـأریخ أن المـأمون كتـب فـي أشـخاص مـن العلمـاء مـنهم: محمـد بـن سـعدوتحكـي كتـب ا
فحضــروا إلیــه فــامتحنهم بخلــق القــرآن ، وغیــرهم )4(أبــو خیثمــة زهیــر بــن حــربو  )3(یحیــى بــن معــینو 

، ثـــم أحضـــر الفقهـــاء )5(ســـبب طلـــبهم أنهـــم توقفـــوا أوال ثـــم أجـــابوه تقیـــةو  ،بغـــدادفأجـــابوه، فـــردهم إلـــى 

                                                           
 .1/268تاریخ الخلفاء  )1(
 230صاحب الطبقـات، ت ، هو: محمد بن سعد بن منیع الهاشمي موالهم، البصري نزیل بغداد، كاتب الواقدي )2(

 . 2/174الكاشف   ،847هـ، وهو ابن اثنتین وستین. انظر: التقریب  ص: 
ــــا المــــري البغــــدادي الحــــافظ إمــــام )3( ــــن معــــین أبــــو زكری ــــاد،ت هــــو: یحیــــى ب إمــــام الجــــرح ، ه233المحــــدثین والنق

  .376/ 2، الكاشف1067التقریب ص: انظر:والتعدیل.
، الَبْغَدادي، وهو والد أبو بكر بن أبي خیثمة، النََّسائي، هو : ُزَهْیُر بُن حرِب بِن َشدَّاد الشٍَّیباني الَحَرشي  موالهم )4(

  . 407/ 1الكاشف، 341یب ص: ه.ستأتي ترجمته أوفى بعد في أسرته. انظر: التقر 234ت 
ــُت ،وهــي أن یقــَي نفَســه مــن الالئمــة أو مــن 5( ــة: اســم مــن االّتقاء،وتاؤهــا بــدل مــن الــواو ألنهــا َفعیلــِة مــن وَقْی ) التَّقیِّ

 .367/ 2 العقوبة بما ُیظهِر وٕان كان على خالف ما یضمر. المغرب في ترتیب المعرب
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 امتنـع آخـرون، فكـان یحیـى بـن معـینو  ه طائفـةترهم بما أجاب به هؤالء،فأجابومشایخ الحدیث، وأخب
  .)1("أجبنا خوًفا من السیف": غیره یقولونو 

  خــذ مــثًال الفقــه فقــد ظهــرت المــذاهب الفقهیــة ، العلمــي مســیره واصــل هــذا التقــدم ورغــم ذلــك
  ا العاصــــــمة فـــــي عصـــــر الدولـــــة العباســـــیة فـــــي العصــــــور األولـــــى منهـــــا، واحتلـــــت بغـــــداد باعتبارهـــــ

تـوفي  )2(مكان الصدارة لهذه الدراسـات الفقهیـة، یمكـن فهـم ذلـك مـن خـالل معرفـة أن اإلمـام الشـافعي
الــذي ولــد وعــاش ومــات فــي بغــداد مــن ، )3(هـــ، وجــاء بعــده تلمیــذه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل204عــام 

  هـ).  241 -164(

د واالسـتنباط مـن بعـدهم.    مسـیرة شـیوخهم فـي االجتهـا اوالشك أن أتباع هـذه المـذاهب واصـلو 
 أما الواثق فكان مثل المأمون بل تفوق علیه في أمور، وكان الواثق ُیَسَمى المـأمون األصـغر ألدبـه،

 كـان شـاعًراو  كـان الواثـق أعلـم النـاس بكـل شـيءو  یقدمه على ولـده،و  كان المأمون یعظمهو  فضله،و 
  )4(كان أعلم الخلفاء بالغناء.و 

ـــا ـــب  الخلفـــاء إًذا یمكـــن القـــول أن هن ك تقـــدم فـــي مجـــال األدب والشـــعر، خصوًصـــا أن أغل
  العباسیین عندما تقرأ في سیرهم تجدهم  ینشدون الشعر ویستمعون له.

و ادنـى منـه وقد أظهر الواثق میًال للسـنة وأبطـل القـول بخلـق القـرآن علـى خـالف مـن سـبقه،
   ، قال السیوطي:)5(منهم خاصة أهل الحدیث كابن أبي شیبةالعلماء، 

رهم بــــأن یحــــدثوا بأحادیــــث أمــــو  أكــــرمهمو  أجــــزل عطایــــاهمو  اســــتقدم المحــــدثین إلــــى ســــامراو  "
فـاجتمع إلیـه نحـو مـن ثالثـین  )6(جـامع الرُّصـافةجلس أبو بكر بن أبي شیبة فـي الصفات والرؤیة، و 

                                                           
  .15/21  متاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعال )1(
) محمــد بــن إدریــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن الســائب بــن عبیــد بــن عبــد یزیــد بــن هاشــم بــن المطلــب 2(

                              هــــــــــ عـــــــــن أربعـــــــــا وخمســـــــــین عامـــــــــًا .204المطلبـــــــــي، أبـــــــــو عبـــــــــد اهللا الشـــــــــافعي المكـــــــــي، نزیـــــــــل مصـــــــــر،ت
 .2/155، الكاشف 823التقریب ص:  :انظر

د بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني المروزي، نزیل بغداد أبو عبد اهللا، أحد األئمة األعالم هو: أحم )3(
               ، 98هـــــ، ســــتأتي ترجمتــــه أوفــــى فــــي شــــیوخ ابــــن أبــــي خیثمــــة.انظر: التقریــــب ص:  241،صــــاحب المســــند،ت

  .202/ 1الكاشف 
  .296ص: )  انظر : تاریخ الخلفاء 4(
العبسـي مـوالهم ، أبو بكر بن أبي شیبة،  بن محمد بن أبي شیبة إبراهیم بن عثمان الواسطي األصلهو:عبد اهللا )5(

 .1/592،الكاشف  540التقریب  ص:  انظر:هـ .235صاحب تصانیف، ت ، الكوفي
صــافة:  )6(  بضــم أولــه قــد یكــون اشــتقاقه مــن الرَّصــف؛ وهــو ضــم الشــيء إلــى الشــيء كمــا یرصــف البنــاء،وهيالرُّ

  .3/46 . معجم البلدانه 159 بغداد بالجانب الشرقي،مدینة بناها المهدي وبنى بها الجامع عام  رصافة
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فــاجتمع إلیــه أیضــا نحــو مــن ثالثــین ألــف  )2(جــامع المنصــورفــي  )1(ألـف نفــس، وجلــس أخــوه عثمــان
  )3(. نفس "

وانتفاضة علمیة جدیدة بعد محنـة وشـدة، وكـالم السـیوطي یشـیر إلـى أن ، معنى ذلك نهضة
كان لها دور كبیر؛ إذ كانت منارات للعلم  –كمسجد الرصافة والمنصور  -المساجد في ذلك الوقت 

  ،وملتقًى علمي یجتمع فیه أهل العلم. 

الخلفــاء ألبنــائهم مــن یــؤدبهم كمــا ومــن مظــاهر االهتمــام بــالعلم فــي ذلــك الوقــت، اســتجالب 
ــــن حــــرب، ویعلمهــــم ــــه شــــیوًخا یعلمــــوه ویفقهــــوه كعلــــي ب ، أحــــد الشــــیوخ فــــي )4(كــــالمعتز اســــتقدم البن
  )5(الحدیث.

أمـــا عـــن المهتـــدي بـــاهللا  فقـــد َجَلـــى اهتمامـــه بعلـــوم الطبیعـــة كالحســـاب ذلـــك أنـــه كـــان یلزمـــه 
حســم و  م الغنــاء،حــرَّ و  طــرح المالهــيأ جــاء فــي ذلــك "و كــان قــد )6(ســیر أمــور الــدواوینیالریاضــیین لت

س الكتاب جلِ یُ و  أصحاب السلطان عن الظلم، وكان شدید اإلشراف على أمر الدواوین یجلس بنفسه،
أي: أنـه كـان مواظًبـا علـى ؛)7(الخمـیس"و  خل بالجلوس االثنـینكان ال یُ و  بین یدیه فیعملون الحساب،
  .الدرس  في هاذین الیومین

                                                           
          هـــــ.239عثمــــان بــــن محمــــد بــــن إبــــراهیم بــــن عثمــــان العبســــي،أبو الحســــن بــــن أبــــي شــــیبة الكــــوفي الحــــافظ،ت  )1(

 .12/ 2الكاشف ، 668انظر: التقریب ص: 
نـة السـالم هـو جـامع المنصـور شـیده الخلیفـة أبـو جعفـر المنصـور عنـد بنائـه وهو أول مسـجد بنـي فـي بغـداد مدی )2(

وهــو أول جــامع شــیده ببغــداد ولــم یــزل الجــامع علــى حالــه إلــى وقــت هــارون الرشــید  ، هـــ145مدینــة بغــداد ســنة 
الــذي أمــر بنقضــه وٕاعــادة بنائــه، وجــرت علــى الجــامع إضــافات وزیــادات فــي أوقــات مختلفــة، وكــان لهــذا الجــامع 

مة حضاریة إذ كان مركًزا للتدریس وتلقي العلـوم، وكـان التـدریس فـي جـامع المنصـور أمنیـة كثیـر مـن العلمـاء قی
والفقهاء، ُذكر أن الخطیب البغدادي لما حج شرب من ماء زمزم، وسأل اهللا أن یحقق لـه ثـالث حاجـات إحـداها 

 .384/ 1ومعجم األدباء ،1/107 انظر: تاریخ بغداد أن یحقق له امالء الحدیث بجامع المنصور.
 .301) تاریخ الخلفاء ص: 3(
                  هـــــ عــــن تســــعین ســـــنة.256) هــــو: علــــي بــــن حــــرب الطـــــائي الموصــــلي، وكــــان مــــع ذلــــك أخبارًیـــــا شــــاعًرا، ت 4(

 .37/ 2الكاشف ، 691انظر: التقریب ص: 
  .312) المصدر السابق ص:5(
ن الكتــــَب إذا  )6( ل مــــن دّون  tَجمعهـــا ألنهــــا ِقَطــــٌع مـــن القــــراطیس مجموعـــٌة، و عمــــرالـــّدیوان: الجریــــدة ِمـــن دوَّ أوَّ

ـن ُأثبـت اسـُمه فـي الجریـدة  .  الَدواوین، أي: رتَّب الجرائد للـوالة والقضـاة، ویقـال: فـالن مـن أهـل الـدیوان أي ممَّ
 .299/ 1 المغرب في ترتیب المعرب

 .314) تاریخ الخلفاء ص: 7(
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ـــ      فـــي موقفـــه مـــن العلـــوم العقلیـــه، إذ منـــع  -بخـــالف غیـــره ممـــن ســـبقه -كـــانا عـــن المعتمـــد  أمَّ
، كــان ذلــك ســنة )2(لجَ والــدَّ  )1(تــداولها، لمــا رأى مــن أثرهــا الســلبي علــى النــاس، كمــا وحــارب الشــعوذة

  )3( سبعین ومائتین.و  تسع

بالمجمــل یمكــن ، للحركــة العلمیــة فــي ذلــك العصــر ســریعوبعــد هــذا االســتعراض التــاریخي ال
هـ، شهدت صـعوًدا 297ول أن تلك الفترة التي عاشها ابن أبي خیثمة منذ میالده حتى وفاته سنة الق

 في هذا المیدان، ویمكن تلخیص أبرز مالمحها بالتالي:

اهتمام الخلفاء بالجانب العلمي اثر إیجاًبا على الحیاة الثقافیة، وأحدث نشاًطا غیر مسبوق، ومن  –
  التراجم بالعلم والرأي، وتقریب العلماء وجمعهم من اآلفاق.  الخلفاء العباسیین من شهدت له 

التنـــوع فـــي العلـــوم التـــي ظهـــرت فنجـــد ازدهـــاًرا فـــي العلـــوم النقلیـــة مـــن تفســـیر وحـــدیث وفقـــه ولغـــة  –
     ، والمنطـق، والفلـك ،وعلـوم الطبیعـةیواكبه تقدم في العلوم العقلیة كالفلسفة ، وقراءات وأدب وشعر

بشـــكل كبیــر تحدیـــًدا فــي خالفـــة المــأمون؛ حیـــث أســهم فـــي نقــل العلـــوم ونهضــت حركـــة الترجمــة 
  الفلسفیة وقرب أهلها إلیه.

  الدور الكبیر للمساجد في احتضان مجالس العلم، شیوًخا وتالمیًذا. –

  بروز شیوخ ومصنفین في شتى المجاالت. –

ـــــى ســـــبیل االستقصـــــاء، خاصـــــة أهـــــل الحـــــدیث  ـــــى ســـــبیل الـــــذكر ال عل وأذكـــــر أشـــــهرهم عل
ـــــد   ٕاســـــحاق ، و هــــــ 234زهیـــــر بـــــن حـــــرب ت  ، و هــــــ230وابـــــن ســـــعد ت ، هــــــ 219ت  )4(يكالحمی

وأبو بكر  هـ، 234ت  )6(علي بن المدینيو  هـ، 233یحیى بن معین ت و  هـ،238ت  )5(ویةاهَ بن رَ ا

                                                           
الَیــِد وُأَخـٌذ كالّســْحِر ُیــرى الشـيُء بغیــِر مـا علیــه أْصــُلُه فـي رأِي الَعــْیِن وهـو ُمَشــْعِوٌذ وُمَشــْعَوٌذ.  الشَّـْعَوَذُة : ِخفَّــٌة فـي )1(

  .334القاموس المحیط ص: 
  .2/329 قال أهُل اللغة: الدَّْجل: تمِویُه الشَّيء، وُسّمي الكّذاُب دّجاًال. معجم مقاییس اللغة )2(
 .316ص: تاریخ الخلفاء انظر: )3(
) هــو: عبــد اهللا بــن الزبیــر بــن عیســى القرشــي األســدي الحمیــدي أبــو بكــر المكــي، الحــافظ فقیــه أجــل أصــحاب بــن 4(

  .552/ 1، الكاشف 506عیینة .انظر: التقریب ص: 
هـ،وعاش سبعا  238) هو:  إسحاق بن إبراهیم بن مخلد اإلمام، أبو یعقوب المروزي بن راهویه، عالم خراسان ت5(

  .233/ 1الكاشف ، 126ظر: التقریب ص: وسبعین سنة .ان
أعلــم النــاس ، هــو:علي بــن عبــد اهللا بــن جعفــر بــن بــن نجــیح الســعدي مــوالهم، أبــو الحســن بــن المــدیني الحــافظ )6(

 .2/42،الكاشف  699هـ،  وله ثالث وسبعون سنة .انظر:التقریب ص: 234،ت r بحدیث رسول اهللا 
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  صــــاحب المســــند  )1(الــــدارمي، و هـــــ 241اإلمــــام أحمــــد بـــن حنبــــل ت و  هـــــ، 235بـــن أبــــي شــــیبة ت ا
 )5(أبــو داودو  ،273ت  )4(ابــن ماجــةو  هـــ،261ت  )3(هـــ ،و مســلم 256ت   )2(، البخــاريه280ت 
  هـ . 279ت   )6(والترمذي ،ه275ت 

لذلك من الطبیعي أن تلحظ آثار نهضة ذلك العصر في  شخص ابن أبي خیثمة، فقد كـان 
محاًطــا بالعظمــاء مــن العلمــاء، ومحضــونًا فــي جــٍو علمــي ابتــداًء مــن أســرة تهــتم بــالعلم، متمثلــًة بأبیــه 
زهیر بن حرب،إلى أصحابه، انتهاًء إلى بیئٍة تشهد ثورة فـي مجـال المعرفة،جعلتـه یأخـذ مـن كـل فـٍن 

إن شــاء اهللا  –حًظــا ونصــیًبا، فتجــده فــي الحــدیث، والتــأریخ، واألدب، والفقــه، وســتناول ذلــك مفصــًال 
  في المبحث الثاني والثالث من هذا الباب. –تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
المـــام، العالمـــة، الحـــافظ، الناقـــد، أبـــو ســـعید، التمیمـــي، الـــدارمي، هـــو: عثمـــان بـــن ســـعید بـــن خالـــد بـــن ســـعید، ا )1(

 .455/ 8، الثقات 319/ 13انظر: سیر أعالم النبالء  .السجستاني
جبـل الحفـظ وٕامـام الـدنیا فـي فقـه ، أبـو عبـد اهللا البخـاري، هو: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفـي )2(

 . 2/156،الكاشف 825التقریب ص: نظر:اوله اثنتان وستون سنة .، الحدیث
، الحــــافُظ صــــاحُب الصــــحیح.، مســــلم بــــن الحجــــاج بــــن مســــلم الُقَشــــْیِريِّ  ) هــــو:3( التقریــــب ص: انظــــر:  النَّْیَســــاُبوريِّ

 .2/858الكاشف ،938
ن هو: محمـد بـن یزیـد الربعـي بفـتح الـراء والموحـدة القزوینـي أبـو عبـد اهللا بـن ماجـة بتخفیـف الجـیم صـاحب السـن )4(

 .232/ 2،الكاشف 910هـ.انظر: التقریب ص: 273خ،ت أحد األئمة حافظ صنف السنن والتفسیر والتاری
هو:ســلیمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــیر بــن شــداد األزدي السجســتاني، أبــو داود ،حــافظ مصــنف الســنن  )5(

 .55/ 9  ا: تاریخ بغدادیضً أوانظر  ،404وغیرها، من كبار العلماء من الحادیة عشرة. انظر: التقریب ص: 
محمــد بــن عیســى بــن ســورة بــن موســى بــن الضــحاك الســلمي الترمــذي، أبــو عیســى صــاحب الجــامع أحــد  هــو: )6(

.ونسـبته إلـى الترمــذي: هـذه النســبة إلـى مدینــة 208/ 2،الكاشــف886هــ .انظــر: التقریـب ص: 279 ت األئمـة،
ماعــة كثیــرة مــن العلمــاء والمشــایخ والفضــالء قدیمــة علــى طــرف نهــر بلــخ، الــذي یقــال لــه جیحــون، خــرج منهــا ج

 .1/459ْرِمذ، وُتْرمذ. انظر: األنسابیقولون: َتْرِمذ،وتِ 
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  المبحث الثالث
  الجتماعیةالحیاة ا 

عاش ابن أبي خیثمة في العصر العباسي األول، الـذي كـان یحمـل طابعـًا یمیـزه فـي طبیعـة 
لهــا تأثیرهــا  -بــال شــك -المجتمــع المحــیط، والظــواهر المنتشــرة فــي ذلــك الوقــت، وكــل هــذه األمــور 

  المباشر على أي شخص یعیش في أحضانه، أو یتصل به بأي شكل من أشكال االتصال.  

ل الحیـاة االجتماعیــة فـي أي حقبــة زمنیــة البـد مــن عـدم إغفــال أمـرین اثنــین همــا: وعنـد تنــاو 
  والظواهر المجتمعیة المنتشرة في ذلك الوقت.، طبقات المكونة للمجتمعال

  أوال: طبقات المجتمع:
إن المتتبع ألحوال المجتمع في العصر الـذي عـاش فیـه ابـن أبـي خیثمـة، والنـاظر فـي حیـاة 

أنــــه مجتمــــع طبقــــي یتفــــاوت فیـــه النــــاس ویمكــــن توضــــیح ذلــــك ببیــــان طبقــــات  النـــاس آن ذاك، یجــــد
   :)1(المجتمع؛ التي انقسمـت في ذلك الوقت إلى أربع طبقات 

القواد والوالة األمراء ،و كبار رجـال الدولـة، و  الوزراءو  حواشیهم من البیت العباسيو  :طبقة الخلفاء• 
الیســار، ومــا اتصــل بهــم العلمــاء واألطبــاء  ورءوس التجـار وأصــحاب اإلقطــاع مــن األعیــان وذوي

والشــعراء والمغنیــین الــذین كــان یغــدق علــیهم مــن الخلفــاء والــوزراء، وهــؤالء كــانوا یتمتعــون بجمیــع 
  أسباب النعیم عل حساب العامة. 

الصــــناع و  وتشــــمل رجــــال الجــــیش ومــــوظفي الــــدواوین، وتضــــم أیضــــا التجــــار الطبقــــة الوســــطى:• 
  ركزهم باألسواق.والذین كان م، الممتازین

 الــوزراءو  : وهـي طبقــة الشـعب؛ وهـي التـي كانـت تحیــى حیـاة البـؤس لیـنعم الخلفـاءالطبقـة الكادحـة• 
  أمراء البیت العباسي .و  القواد وكبار رجال الدولةو  الوالةو 

  والخدم والرقیق.، وتشتمل على الزراع وأصحاب الحرف الصغیرة
ن بیـنهم وبـین الخلفـاء عالقـة تسـامح، وكـانوا لهـم الحریـة وكا، وهم الیهود والنصارى  :)2( أهل الذمة

ال أنهــم كــانوا یـؤدون الضــرائب المفروضــة علــیهم باعتبــارهم مــواطنین إفـي شــراء شــعائرهم، باإلضــافة 
  في الدولة.

التــرف والبــذخ خاصــة عنــد الطبقــة ، ومــن الظــواهر االجتماعیــة البــارزة فــي العصــر العباســي
ف المــال علــى المظــاهر العمرانیــة مثــل تشــیید القصــور رِ ْســبهــا، فأُ  فــي المجتمــع ومــن اتصــل  األولــى

                                                           
  .4/53منه :وانظر  ،51 -44/ 3انظر: تاریخ األدب العربي  )1(
 .3/433تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي  )2(
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وســـادت فـــي الحیـــاة ، ق علـــى الجـــواري واإلمـــاء والخـــدم، وعلـــى حفـــالت الـــرقصدِ ومســـتلزماتها، وُأْغـــ
 ذلك كلــهظــاهرة اجتماعیــة مناقضــة لــ وفي المقابــل بــرزتروح مــن التحلــل والعبــث والمجــون، العباســیة

عبـــــاد والنســـــاك وأهـــــل التقـــــوى والصـــــالح اختـــــاروا طریـــــق الزهــــــد تمثلـــــت فـــــي وجـــــود طائفـــــة مـــــن ال؛
   )1(.والتصوف

أما عن ابن أبي خیثمة باعتباره من العلماء لم یكن من العلماء الذین یمرقون على الخلفاء، 
على أنه كان یـدخل الخلفـاء  فإنه لم یرد ما یدل ،ه من الطبقة المتوسطة في المجتمعفأغلب ظني أن

طـالٍع مـن داخلیهـا بمـا یجـري فـي اي ورد أنه كان على درایة بـبعض أخبـارهم وعلـى وٕانما الذ ،كغیره
  وسیأتي تمام ذلك عند الحدیث عن معرفته بالشعر. وقته،القصور ستناوله في 

                                                           
  .56،83-3/44تاریخ األدب العربيانظر:  )1(
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  الفصل الثاني

  رية اإلمام أبي بكر بن أبي خيثمةس 
  

  وفیه ستة مباحث:

  المبحث األول : اسمه، نسبه، كنیته.

  المبحث الثاني: میالده، أسرته، نشأته.

  المبحث الثالث: رحالته العلمیة، شیوخه وتالمیذه.

  المبحث الرابع : علومه ومؤلفاته.

  .المبحث الخامس : عقیدته

  س : وفاته .المبحث الساد
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  المبحث األول
  )1(اسمُه ونسبُه وكنیتهُ  

، النََّسـائي، )3(ي الَحَرشـي مـوالهمالشَّـٍیبان؛ُزَهْیُر بُن حـرِب بـِن َشـدَّاد )2(هو أحمد بن أبي َخْیَثمةَ 
  .)4(والِد الحافظ، والُمْكنى بَأِبي بكِر الحافِظ الكبیِر بِن الحافظِ  ،الَبْغَدادي

هكذا نسبه غالُب من ترجم له إلى جِد أبیه "َشدَّاد"، وِمّما ذهب إلیه الَخطیب في تاریخه إلى 
ب وُجِعــل "قــد كــان اســُم جــِده  أَ : بیــِه قــالأنَّ اســم َشــدَّاد اســٌم ُمَعــرَّب، حكــاُه عنــَد ترجمتــه أل ْشــَتال َفُعــرِّ

  )5(".َشدَّاد

                                                           
طبقـــات  ،4/162تــاریخ بغـــداد   ،321ص: ، الفهرســـتابـــن أبـــي خیثمـــة فـــي المواضـــع اآلتیـــة: انظــر ترجمـــة )1(

ـــة  ـــوك واألمـــم   ،1/42الحنابل ســـیر أعـــالم النـــبالء   ،262/ 1معجـــم األدبـــاء ، 5/139المنـــتظم فـــي تـــاریخ المل
الــــوافي  ،254/ 2 دیــــوان اإلســــالم  ،401/ 1 العبــــر فــــي خبــــر مــــن غبــــر، 2/130تــــذكرة الحفــــاظ  ،11/494

النجـوم  ،1/174لسـان المیـزان   ،1/23غایة النھایة في طبق ات ، 76/ 11 البدایة والنهایـة  ،6/232بالوفیات 
شــذرات  ،295،521/ 1 كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، 3/83  الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة

  .710/ 1/42،2لمكنون في الذیل على كشف الظنون إیضاح ا ،2/174 الذهب في أخبار من ذهب
) خیثمة من (َخَثَم) قال ابن فارس : الخاء والثاء والمیم لیس أصًال. وربَّما قالوا ِلغَلظ األنف الَخـَثم، والّرجـُل أخـَثم. 2(

قــال ابــن دریــد : وُخثَــیم تصــغیر أخــثم. واألخــثم: العــریض األنــف، ومنــه اشــتقاق َخْیَثَمــة. ویطلــق علــى عــریض 
، ).وأنـف ِفْنطـاٌس َعـِریض ورجـل ِفْنِطـیس وِفـْرِطیس عِظـیم األنـف2/174   اللغةاألنف أیًضا  ِفْنِطیس .(جمهرة 

والَخَثُم: ِعَرض رْأس اُألذن ونحوها مـن غیـر َأن َتَطـّرف  ).1/119(انظر: المخصص  والِفْرِطیس أنُف الِخْنزیر.
، َكــٌب َأْخــَثم ِإذا كــان منبســطًا غلیظــاً ورَ ، واَألْخــَثم الَجهــاُز المرتفــع الغلــیظ، وُأذن َخْثمــاء، واَألْخــثم الســیف العــریض

والُخْثمـة ِقَصـر فـي َأنـف الثـور لـذا ، وَنْعل ُمَخثَّمة ُمعرَّضة بال رْأس وقیل َعریضة، والُخْثمة ِغَلظ وِقَصر وَتَفـْرُطحٌ 
وَخْیــَثم وَخْیَثَمـــة ، ویقــال ألنثــى النمــر الَخْیَثَمــة، وقــد َخــِثم الِمْعـــَوُل صــار ُمَفْرَطحــاً ، یقــال: ثَــْور َأخــثم وبقــرة َخْثمــاء

ــْیٌم كلهــا َأســماء.انظر :  ــاییس اللغــة،(وُخثامــة وَأْخــَثم وُخَث ،االشــتقاق 12/165،  لســان العــرب، 2/246معجــم مق
وفــــتح مثلثــــة" .(شــــرح نخبــــة الفكــــر فــــي ، وســــكون تحتیــــة، ). وقــــد ُضــــبط اســــم خیثمــــة "بفــــتح معجمــــة183ص: 

 ). 692مصطلحات أهل األثر ص:
ي المولى : " وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبین إلى القبائل بوصـف اإلطـالق ..، واعلـم أن قال ابن الصالح ف )3(

فیهم من یقال فیه ( مولى فالن ) أو ( لبني فالن ) والمراد به مولى العتاقة وهذا هو األغلـب فـي ذلـك . ومـنهم 
            ولى بــوالء الحلـــف والمـــواالة". مــن أطلـــق علیـــه لفــظ ( المـــولى ) والمـــراد بهــا والء اإلســـالم...، ومـــنهم مــن هـــو مـــ

 . 241:ص مقدمة ابن الصالح
أبـــــــو عبـــــــد اهللا الحـــــــافظ ابـــــــن الحـــــــافظ ابـــــــن  ،هـــــــو: محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن أبـــــــي خیثمـــــــة زهیـــــــر بـــــــن حـــــــرب )4(

ه،وجــــاء وصــــفه هــــذا عنــــد ابــــن العمــــاد، ســــتأتي ترجمتــــه مســــتوفاة الحقًــــا فــــي نشــــأته فــــي ذكــــر 297الحــــافظ،ت
  ، الفهرســــت11/494، ســــیر أعــــالم النــــبالء 224/ 2، شــــذرات الــــذهب  1/304د انظــــر: تــــاریخ بغــــدا.أســــرته

 . 22/247تاریخ اإلسالم  ،1/107 رالعبر في خبر من غب،11/133البدایة والنهایة  ،1/321
 .8/482 تاریخ بغداد )5(
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والشَّــیباني: بفــتح الشــین الُمعجمــة، وســكون الیــاء الَمنقوطــة بــاثنتین مــن تحتهــا والبــاء الموحــدة بعــدها، 
  وفي آخرها النون.

لكثیــر مـنهم الخلـق ا )2(وهــي قبیلـة معروفـة فـي بكـر بــن وائـل. ؛)1(هـذه النسـبة إلـى " شـیبان "
وهذه النسبة لم یذكرها ألبیـه  )3(من الصحابة والتابعین والعلماء والُفرسان والشعراء وعامَُّتهم بالبصرة.

وهي نسبة والء إلى قبیلة كما هو َبیِّن . ولعل أباه رحل ، سوى ابن العماد في الشذرات ممن ترجم له
  إلى البصرة ومكث فیها فنسب إلیها.

هـذه النسـبة إلـى بنـي الَحـَریش بــن  -لـراء وفـي آخرهـا شـین معجمـة والَحَرشـي: بفـتح الحـاء وا
  )4(كعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة.

معاویـــة ابـــن بكـــر بـــن هـــوازن بـــن  ،أبـــو بكـــر الحـــازمي مـــن بعـــد صعصـــعةاإلمـــام وأضـــاف 
  )5(منصور، وقال :وهم جماعٌة عامتهم بالبصرة ونیسابور.

ــده لبنــي الَحــ إلــى  غلــب خارجــة عــن أن تكــون والء عتاقــةٍ یش فــي األرِ والواضــح أن نســبة وال
  إلى قبیلة أیًضا .كونها نسبة والء ٍ 

: بفتح النون والسین المهملة وبعـد األلـف همـزة، ویـاء النسـب، هـذه )6(أما نسبته إلى النَّسائيُّ 
  )8(، والنسبة المشهورة إلى هذه البلدة النَّسوي والنَّسائي.)7(النسبة إلى بلد بخراسان یقال لها: َنَسا

                                                           
أفصى بـن وهو: شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن  )1(

  .3/482دعمي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان. األنساب 
  .3/482المصدر السابق  )2(
  .79ص:  عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب )3(
  .1/357 اللباب في تهذیب األنساب )4(
  .47عجالة المبتدي  ص: )5(
ا ســمیت بهــذا االســم فــي ابتــداء اإلســالم ألن المســلمین لمــا أرادوا أخبــر الســمعاني بســبب تســمیتها فقــال : " إنمــ  )6(

فتحها كان رجالها ُغیًَّبـا عنهـا، فحاربـت النسـاء الغـزاة، فلمـا عرفـت العـرب ذلـك كفـوا عـن الحـرب، ألن النسـاء ال 
ما سـمیت َیحاربن، وقالوا: وضعنا هذه القریة في النساء، یعني التأخیر، حتى یعود وقت عود رجالهن.وقال :  إن

 .5/483نسا ألن النساء كانت تحارب دون الرجال. األنساب  
هـ، في عهد الخلیفـة 31تقع حالًیا جنوب غرب العاصمة التركمانستانیة عشق آباد، فتحها المسلمون صلًحا عام  )7(

و َمـْرو وَشـاش  عثمان بن عفان.وهي تعد من جمهوریـات أسـیا الوسـطى هـي وَسـَمْرَقند وُبَخـارى و ِتْرِمـذ وَخـَواِرْزم
   .وَنَسف وَفاراب

.http://www.muslimuzbekistan.net/ar/special/famous/detail.php?ID=12535 
  .5/483األنساب   )8(

http://www.muslimuzbekistan.net/ar/special/famous/detail.php?ID=12535
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قـال ابـن حبـان "أصـله مـن َنَسـا ، ونسبته إلى النََّسائي تبعًا لوالده؛ إذ أنه في األصل من َنَسـا
وهي نفسها التي ُنسب لهـا صـاحب السـنن اإلمـام أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن ُشـَعیب  ،)1(سكن بغداد"

  )2(.النََّسائي

دث بهـا وتوفـاه اهللا بهـا، وحـدث والَبْغَداَدّي :لكونه سكن هو وأبوه بغداد، فأبوه سكن بغداد وح
منهجـه في قواعد  وسیأتي حكایة ذلك الحًقابها ابن أبي خیثمة وكان الناس یأتونه بها لیأخذوا عنه، 

  .في النقد 

یجلــي ذلــك ؛إذ لــم  أمــا عــن كنیتــه فقــد نقبــت عــن ســبب تكنیتــه بــأبي بكــر، فلــم أقــف علــى مــا
  .بكرب یعرف له ولد یسمى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .8/256الثقات   )1(
هـ، وله ثمـان وثمـانون 303الحجة أبو عبد الرحمن النسائي صاحب الصحیح ،ت هو: أحمد بن شعیب الحافظ  )2(

 .1/195، الكاشف91سنة.انظر: التقریب ص:
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  انيالمبحث الث
  میالده، أسرته، نشأته 

 :  میالده •
سـوى ، أغلب من ترجم البن أبي خیثمة لم یتعـرض لـذكر مـیالده ،وال لموطنـه الـذي ولـد فیـه

  )1(الحافظ ابن حجر الذي جزم أنه ولد سنة خمس ومائتین.

 یعني ذلك انه ولد في إبَّان عهد الخلیفة العباسي المأمون، تحدیًدا في السنة السابعة مـنو        
  تولیه الخالفة .

تســـع وســـبعین  أرخ وفاَتـــه ســـنة )2(يلكـــن قـــوًال آخـــر یعـــارض هـــذا القـــول مـــن أن ابـــن المنـــادِّ 
  )4(.من قبله قال ذلك)3(عولیست المشكلة في ذلك فابن قانِ  ومئتین،

ــغ أربًعــا وتســعین ســنة.وهذا یعنــي وفــق هــذا  َبیــَد أن ابــن المنــادي زاد عــن ذكــره وفاتــه أنــه بل
.وهذا ما ناقشه الـذهبي فـي السـیر قـال:" وقیـل: بلـغ أقـل خمس وثمانین ومئةده سنة التأریخ أن میال

 )5(من ذلك، وهو أشبه، فإنه لو كان ابن أربع وتسـعین، لكـان مولـده فـي سـنة خمـس وثمـانین ومئـة".
 )6(والظاهر أنه كان من أبناء الثمانین. فاهللا أعلم".ثم یقول بعد ذلك مرجًحا ما یعتقده األصوب  " 

ــاظ لــه أیًضــام ،أمــا الروایــة األخــرى لقــول ابــن قــانع وابــن  )7(ثــل هــذه الروایــة فــي تــذكرة الُحَف
باعتبـاره  ومئـة فوفاته فیها سنة سبع وسبعین ،فیكون میالده سنة ثـالث وثمـانین، المنادي في تاریخه

ــغ  ــغ أقــل مــن أربــٍع وتســعین .)8(وتســعین عامــًا أربعــة بل ، عامــاً  إال أن مــن األقــوال مــن تحكــي أنــه بل
  .دئٍذ قول ابن حجر ونجد له مخرًجافیستقیم عن

                                                           
  .1/174  المیزان لسان )1(
هــ.سیأتي 336ت  ى،هـو: أحمـد بـن جعفـر بـن محمـد بـن عبیـد اهللا بـن یزیـد، أبـو الحسـین المعـروف بـابن المنـادِّ  )2(

 .46/ 3تذكرة الحفاظ  ،69/ 4تاریخ بغداد .انظر: مةیثذكره من تالمیذ ابن أبي خ
هو:عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق أبو الحسین األموي موالهم، قال الخطیب : قد كان عبد الباقي مـن  )3(

هـــ .  351وقـد كــان تغیــر فـي آخــر عمــره، تـوفي ســنة ، ورأیــُت عامـة شــیوخنا یوثقونــه، أهـل العلــم والدرایـة والفهــم
  .11/88تاریخ بغداد انظر: 

  .493/ 11سیر أعالم النبالء  )4(
  .493/ 11 المصدر السابق )5(
  .11/494المصدر نفسه )6(
  .2/130تذكرة الحفاظ  )7(
  .20/253تاریخ اإلسالم   )8(
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  أسرته: •
الشــك أن نبــوغ إمــاٍم مثــل ابــن أبــي خیثمــة فــي فنــوٍن متنوعــٍة لــم یكــن ولیــد الصــدفة أو حــدثًا 

وتربى في أحضـانة یتبـین لنـا سـر هـذا ، عارًضا، لكننا عندما نسلط الضوء على البیت الذي نشأ فیه
  التمیز وذاك النبوغ .

، ال ا واضـحةً وآثـارً ئة التي ینشأ فیها الولید منذ نعومة أظفاره ال ریب أنها تترك معالم إن البی
جودتهـا وتصـوغه بحسـب ، جدل في أنها السبُب في تحدید معالِم شخصیِة الجیـِل، ومیولـه واتجاهاتـه

أبــي ،وحین نعلــم أن األســرة التــي نشــأ فیهــا إماُمنــا هــو بیــت علــمٍ ،فــابن فــي قالــب فریــد لــیس لــه مثیــل
وُولـد لـه ابُنـه محمـد الـذي ، خیثمة ابن العالم الحافظ البصیر الناقد الَعَلم زهیر بن حرب إمام الحدیث

ًزا خرج إماًما  فـي الحـدیث كأبیـه وجـده مـن قبلـه، ولـه عمـُه َزاِهـُر بـُن َحـْرب الـذي كـان یـروي عنـه مبرَّ
  الروایات وأبناِئه الذین ساروا حدَّوُه .

وهــذا مـــا ســألقي علیـــه الظــالل ببیـــان لمحـــة ، ًا صــبغة هـــذا البیـــتلقــد أوضـــحت التــراجم جلیـــ
  مبسطة عن أفراد أسرته ودور بعضهم في نشأته. 

  والده : -1

.والــد اإلمــام )1(الَبْغــَدادي، النََّســائي، هــو ُزَهْیــُر بــُن حــرِب بــِن َشــدَّاد الشَّــٍیباني الَحَرشــي  مــوالهم
قـال أحمـد بـن زهیـر   )2(بًقا عنـد بیـان نسـبة ابنـه .أحمد بن زهیر الغنيِّ عن التعریف، كما أشرت سـا

، حدث عن خلق كثیر  فاقوا ستین نفًسا .)3(" ُولد أبي زهیر بن حرب سنة ستین ومائة ": في میالده
   : من أكثرهم شهرةً 

  ، )7(عبادةن ــ، وُروح ب)6(ن ِغَیاثــــ، وَحْفُص ب)5(ن ُعَلیَّةـــاعیل بـــوٕاسم ،)4(ن أبي ُأَویســـل بـــإسماعی
                                                           

 .8/482انظر مثال: تاریخ بغداد  )1(
  .298فتح الباب في الكنى واأللقاب ص:  )2(
  .488/ 8)  تاریخ بغداد 3(
إسماعیل بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أویس بن مالك بن أبي عامر، األصبحي أبـو عبـد اهللا بـن أبـي أویـس  :هو )4(

 .1/247الكاشف  ،141التقریب ص:  انظر:ه. 226المدني ،ت 
ه وهـو  193هو: إسماعیل بن إبـراهیم بـن مقسـم األسـدي مـوالهم، أبـو بشـر البصـري المعـروف بـابن علیـة ،ت  )5(

  .1/243الكاشف  ،136التقریب ص: انظر: انین.بن ثالث وثما
 ،ة النخعـي، أبـو عمـر الكـوفي القاضـيبـن طلـق بـن معاویـ، بمعجمة مكسورة ویاء ومثلثة؛ هو: حفص بن غیاث )6(

  .1/343، الكاشف 260التقریب ص انظر:ه، وقد قارب الثمانین . 194ت 
التقریــب  انظــر:هـــ . 207أو  205بصــري ،ت هــو: روح بــن عبــادة بــن العــالء بــن حســان القیســي أبــو محمــد ال )7(

 .1/398، الكاشف 329ص:
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ْزاق بن َهْمام ،)3(، وعبد الرحمن بن َمْهدي)2(، وعبد اهللا بن ُنَمیر )1(وسفیان بن ُعَیْیَنة  ،)4(وعبد الرَّ
وأبي ُنَعیم الَفضل بن  ،)6(وأبو عامر عبد الملك بن عمرو الَعَقدي، )5(وعبد الصمد بن عبد الوارث

، )10(والولید بن ُمْسِلم ، )9(َوِكیع بن الَجرَّاحو  ،)8(ومحمد بن خازم أبي معاویة الضَّریر، )7(ُدَكْین
  وغیرهم كثیر .، )12(وَیزید بن هارون، )11(ویحیى بن سعید الَقطَّان

  ، )13(ویعقوب بن َشْیَبة ، فروى عنه ابنه أحمد؛ وتخرَّج على یدیه نخبٌة من أئمة الحدیث
  

                                                           
ه، ولــه إحــدى 198أبــو محمــد الكــوفي ثــم المكــي، ت ، هــو: ســفیان بــن عیینــة بــن أبــي عمــران میمــون الهاللــي )1(

  .1/449، الكاشف 395التقریب ص:  انظر:وتسعون سنة .
                 ، 1/604الكاشـــــفانظر: هــــــ.199الكـــــوفي،ت أبـــــو هشـــــام   بـــــن ُنَمیـــــر بنـــــون مصـــــغر الهمـــــداني،عبـــــد اهللا هـــــو: )2(

 .553التقریب: ص 
 ،، حافظ ،كان عارفا بالرجال والحدیثهو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، العنبري موالهم أبو سعید البصري )3(

  .1/645، الكاشف 601التقریب ص انظر:ه،عن ثالث وستین سنة. 198ت 
   هـــ عـــن خمـــس وثمـــانین . 211ن نــافع الحمیـــري مـــوالهم أبــو بكـــر الصـــنعاني، ت هــو: عبـــد الـــرزاق بــن همـــام بـــ )4(

 .1/651، الكاشف 607التقریب ص: انظر: 
عبــد الصــمد بــن عبــد الـوارث بــن ســعید العنبــري، مــوالهم التنــوري بفـتح المثنــاة وتثقیــل النــون المضــمومة أبــو  هـو: )5(

  . 1/653،الكاشف 610التقریب : ص انظر:ه. 207سهل البصري، ت 
، وثقـة ابـن والقاف،وصـفه الـذهبي : بالحـافظ هو: عبد الملك بـن عمـرو القیسـي أبـو عـامر العقـدي بفـتح المهملـة )6(

 .625،التقریب : ص1/667الكاشف : انظر:وقیل بعدها . 204مات سنة ،حجر
نعـیم المالئــي،  هـو: الفضـل بـن دكـین الكــوفي واسـم دكـین عمـرو بــن حمـاد بـن زهیـر التیمـي مــوالهم األحـول أبـو )7(

                 ه، وقیـــــــــــل بعــــــــــــدها .218ت ، بضـــــــــــم المـــــــــــیم مشــــــــــــهور بكنیتـــــــــــه ،وهــــــــــــو مـــــــــــن كبــــــــــــار شـــــــــــیوخ البخــــــــــــاري
 .2/122،الكاشف :782التقریب  ص:انظر:

               هــــــــ . 195، ت هــــــو: محمــــــد بـــــــن خــــــازم بمعجمتــــــین أبـــــــو معاویــــــة الضـــــــریر الكــــــوفي، عمــــــي وهـــــــو صــــــغیر )8(
 . 167/ 2كاشف ،ال 840 :التقریب صانظر: 

ولـه سـبعون  197ت  ، بضم الراء وهمزة ثـم مهملـة أبـو سـفیان الكـوفي، هو: وكیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسي )9(
  . 2/350،الكاشف 1037التقریب ص: انظر:سنة .

ــــو العبــــاس الدمشــــقي )10( ــــد بــــن مســــلم القرشــــي،  مــــوالهم أب ـــــ، هــــو: الولی                   ه ،وقیــــل فــــي آخــــر التــــي قبلهــــا .195ت
 . 2/355الكاشف ، 1041التقریب ص:انظر: 

هو: یحیى بن سعید بن فروخ ،بفتح الفاء وتشدید الراء المضمومة وسكون الـواو ثـم معجمـة التمیمـي أبـو سـعید  )11(
  .2/366الكاشف ،1055. التقریب ص:198ان البصري،ت القط

                 ه،وقــــد قــــارب التســــعین . 206طي ،ت یزیــــد بــــن هــــارون بــــن زاذان الســــلمي مــــوالهم، أبــــو خالــــد الواســــ هــــو: )12(
  .2/391،الكاشف 1084التقریب ص: انظر:

ــلت13( وصــنف مســنًدا معلــال إال أنــه لــم ، مــن أهــل البصــرة، أبــو یوســف السَُّدوســي؛ ) هــو: یعقــوب بــن َشــْیَبة بــن الصَّ
 .14/281تاریخ بغداد : انظر: هـ  .  262ت ، ُیْتِمْمه
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وعبـاس ، )3(الرَّاِزَیان)2(وأبو حاتم ،)1(ة ـــــبو ُزْرعَ أ، اجــــــومسلم بن الَحجَّ ، ل الُبَخاريِّ ـــومحمد بن إسماعی
  ، وخلق یتسع ذكرهم.)5(وأبو بكر بن أبي الدُّنیا، )4(الدُّوري

ــا  ؛ فــي بغــداد  شــأنٍ  اذ لقــد أثبتــت التــراجم أن زهیــر بــن حــرب كــان إماًمــا محــدثًا حافًظــا متقًن
أبــو و ، وأبــو حــاتم ، والنســائي، ینوابــن معــ، كالخطیــب البغــدادي: حتــى وثقــه جمــع مــن النقــاد الكبــار

  وغیرهم .، داود

  )6(" الحافظ الكبیر محدث بغداد".: قال الذهبي في التذكرة

"كـان أبـو  : فالخطیـب یمتدحـه فیقـول، وأجد من األقوال الكثیرة التي تثني علیه وعلى حفظـه
، وُیسـأل عـن علمـه فـال )8( " وزهیـر ثقـة ": ، ویوافقـه الـرأي ابـن معـین)7(خیثمة ثقًة ثبتًـا حافًظـا متقًنـا"

  .)9(یجد ما یقول إال أنه "  یكفي قبیلة"

"  ثقٌة من الثقـات : من الذین عاصروه والتقوا به أیًضا في موطنه یقول عنه )10(ابن وضاح
  )11(لقیته ببغداد".

  

                                                           
، ت  ، عبد الكریم بن یزید بن َفّروخ) هو: عبید اهللا بن 1( ولـه أربـع ، في آخر یوم من السـنة  264أبو ُزْرَعة الرازيِّ

 . 1/683،الكاشف 642التقریب : ص  انظر:وستون .
 . 824التقریب  ص :انظر:هـ .277ت ، أبو حاتم الرَّاِزيِّ ؛ هو: محمد بن إدریس بن المنذر الَحْنَظلي )2(
رَّازي: بفتح الراء والزاي المكسورة بعـد االلـف، هـذه النسـبة إلـى الـرَّي، وهـي بلـدة كبیـرة مـن بـالد الرَّازیان مفردها ال )3(

  .23/ 3الدیلم بین قومس والجبال وألحقوا الزاي في النسبة تخفیًفا. األنساب
 هاشـم،أبـو الفضـل مـولى بنـي ، أبـو الفضـل البغـدادي َخـوارزمي األصـل؛ هو: عباس بن محمد بن حـاتم الـدُّوري )4(

.ونسـبته بالـدال والـراء 488، التقریـب  ص: 1/536الكاشـف  انظـر:وقد بلـغ ثمانیـا وثمـانین سـنة .، هـ 271ت 
  .503/ 2ا ببغداد.األنساب المهملتین، هذه النسبة إلى مواضع وحرفة والدور محلة، وقریة أیضً 

هــ ولـه  281اديِّ ،ت بـن أبـي الـدنیا الَبْغـدَ  أبـو بكـر، ) هو: عبد اهللا بن محمد بـن عبیـد بـن ُسـفیان الُقَرشـيِّ مـوالهم5(
  .542التقریب : ص  .انظر:ثالث وسبعون

 .2/19تذكرة الحفاظ   )6(
 .8/482تاریخ بغداد  )7(
 .8/482السابقالمصدر  )8(
  .1/591الجرح والتعدیل  )9(
األنـدلس مـع بقـّي بـن  ظ، محـدثمحمد بن وضاح بن بزیع المرواني القرطبي، اإلمـام الحـاف، هو:  أبو عبد اهللا )10(

سـیر أعــالم   انظر:، وقیـل التـي قبلهــا.287مـولى صــاحب األنـدلس عبـد الــرحمن بـن معاویـة الــداخل،ت مخلـد، 
  .1/412، العبر في خبر من غبر 13/445النبالء 

    .3/296) تهذیب التهذیب  11(
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، )3(" ثقـٌة مـأمون" : النَّسـائي وقـال، و )2(" ثقـٌة ثبـت" : فقـال )1(ووثقه غیرهم كالحسین بـن َفْهـم      
ووثقـــه ابــــن ، )5(، وفــــي روایـــٍة لـــه أخـــرى " ثقــــٌة صـــدوق")4(" صـــدوق" : وُســـئل عنـــه أبـــو حــــاتم فقـــال

مـن أقــران ، فــي الثقـات وقــال:" وكـان متقًنـا ضــابًطا )6(" كـان ثقــًة ثبتـًا "، وذكــره ابـن حبـان : قانعوقـال
د الذهبي  في السیر ، وأج)8(وابن حجر فقال :" ثقة ثبت"، ووثقه الذهبي )7(أحمد بن حنبل ویحیى" .

  )9(" الحافظ الحجة، أحد أعالم الحدیث".: یقول
" : فأجابـه، أبي داود عنه قال:" أبو خیثمـة حجـة فـي الرجـال؟" )10(لما َسَئل أبو عبید اآلُجرِّيو       

  )11(" .ما كان أحسن علمه
محمـد   )12(یـابيوهنا یسأل جعفر بـن محمـد الفر ، ووزان بعض النقاد بین زهیر وغیره ففاقهم زهیر   

   أحــب إلیــك أبــو خیثمــة أو أبــو بكــر بــن أبــي شــیبة؟ "  فیقــول: أیمــا ": عنــه)13(بــن عبــد اهللا بــن ُنَمیــرا
  )14(ي أبا خیثمة ویضع من أبي بكر".رِ طْ وجعل یُ ، "أبو خیثمة

  : ووزان یعقوب بن شیبة  بینه وبین عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة فقال 
                                                           

هـــ. 289ئمــة الحــدیث ،ت هــو: الحســین بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن فهم،أبــو علــي البغــدادي الحــافظ أحــد أ  )1(
  .200/ 2،شذرات الذهب 2/308،لسان المیزان 8/92انظر: تاریخ بغداد 

 .8/482تاریخ بغداد   )2(
 .8/482المصدر السابق  )3(
 .3/591الجرح والتعدیل  )4(
ع لعلـه اطلـع علـى مـا لـم نطلـ، ولـم أعثـر علیهـا فـي غیـره، هذه الروایة جاءت عند ابن حجر في تهذیب التهذیب )5(

  .3/297 المصدر السابقعلیه فأثبتها عنده .
   هــــ.انظر: 354الُبســتي، ت ان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد،أبو حــاتم، الدارمي،هــو: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــ )6(

 .3/16،شذرات الذهب 5/144، لسان المیزان3/89تذكرة الحفاظ 
  .8/256الثقات  )7(
  .341التقریب ص:  )8(
 .11/489 سیر أعالم النبالء )9(
وجدته في سیاق ذكـره فـي  هو: أبو عبید محمد بن علي بن عثمان اآلُجرِّي، لم أعثر على ترجمة له سوى ما   )10(

.ونســبته اآلُجــرِّي: بفــتح االلــف وضــم الجــیم وتشــدید الــراء المهملــة، هــذه النســبة إلــى عمــل اآلجــر وبیعــه، األسانید
  .59/ 1األنساب  ،2/171تاریخ بغداد  انظر:ونسبة إلى درب اآلجر أیًضا.

  .2/293اود سلیمان ابن األشعث السجستانيسؤاالت أبي عبید اهللا اآلجري أبا د )11(
هو: جعفر بن محمـد بـن الحسـن بـن المسـتفاض، أبـو بكـر الفریـابي،  قاضـي الـدینور، أحـد أوعیـة العلـم ومـن   )12(

 .7/199د تاریخ بغدا انظر:هـ،وهو ابن أربع وتسعین.301أهل المعرفة والفهم،ت
ـــــداني )13( ـــــر الَهْم ـــــن ُنَمی ـــــد اهللا ب ـــــن عب ـــــرحمن الكـــــوفي،ت، بســـــكون المـــــیم؛ هـــــو: محمـــــد ب ـــــد ال ـــــو عب        هــــــ .  234أب

 .2/191. الكاشف 866التقریب  ص:انظر:
 .8/482تاریخ بغداد  )14(
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ل لم یكن؛ وكان في عبد اهللا تهاوٌن بالحدیث، محمد بن أبي شیبة" زهیر أثبت من عبد اهللا بن   یَفصِّ
  )1(یعني األلفاظ ".؛ هذه األشیاء

، بل والكتابة أیًضا عنـه، وإلمامته في الحدیث كان بعض الرواة یحرصون على السماع منه
مـن زهیـر، لـم : " إذا سـمعُت الحـدیث )2(یقول معاذ بـن معـاذ العنبـري، فإذا سمعوا الحدیث منه كفاهم

  )4(." )3(أبال أن ال أسمعه من سفیان الثَّوري
؛ إذ عنــه بجاللتــه وقــدره –صــاحب الصــحیح  -وممــا یؤكــد مــا ســبق ویزیــده قــوًة روایــة مســلم 

  .ِر من روى عنهـبل هو من أكث، كما أشرُت سابًقا أنه من أبرز من تتلمذ على یدیه
وٕاحــــدى وثمــــانین ، ئتي حــــدیث"روى عنــــه مســــلم ألــــف حــــدیث ومــــا: )5(قــــال صــــاحب الزهــــرة

ـــا مـــن حیـــث الكتابـــة)6(حـــدیثا" " كتبـــت : فقـــال )7(فقـــد صـــرح بالكتابـــة عنـــه أبـــو القاســـم البغـــوي: .  أمَّ
  )8(.عنه"

ــا عــن رحالتــه ــًال للعلــمأمَّ وســفره ، منهــا ســفره للبصــرة؛ :  فقــد كــان یجــوب الــبالد الواســعة تحمُّ
" رحل إلى : فیه )9(منها قول ابن تغري بردي، وقد وردْت أقوال عدٌة تصف رحالته ، للعراق  وغیرها

                                                           
 .8/482تاریخ بغداد  )1(
  التقریــب: انظر:هـــ.  196ت ، ضــيهــو: معــاذ بــن معــاذ بــن نصــر بــن حســان العنبــري، أبــو المثنــى البصــري القا )2(

 .925ص 
 .هـــ. عــن أربــع وســتین ســنة 161حــافظ،ت) هــو: ســفیان بــن ســعید بــن مســروق الثــوري، أبــو عبــد اهللا الكــوفي، ال3(

 .449/ 1، الكاشف 394 :صانظر: التقریب 
  . 3873/ 9بغیة الطلب في تاریخ حلب   )4(
إلیـــه الحـــافظ ابـــن حجـــر فـــي تعجیـــل المنفعـــة :" ورجـــال ) یحتمـــل أن یكـــون كتـــاب الزهـــرة  هـــو نفســـه الـــذي أشـــار 5(

الصــحیحین وأبــي داود والترمــذي لــبعض المغاربــة ســماه الزهــرة وقــد ذكــر عــدة مــا لكــل مــنهم عنــد مــن أخــرج لــه 
  .1/241تعجیل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة  شیوخهم ".وأظنه اقتصر فیه على 

    .3/296) تهذیب التهذیب 6(
، أبو القاسم بن بنت احمد بن منیع بغوى األصل ولد ببغـداد،  بن محمد بن عبد العزیز بن المرزبانهو:عبد اهللا )7(

ه .وقــال ابــن عــدي : ووافیــت العــراق ســنة ســبع وتســعین ومــائتین  224ت  ، وكــان ثقــة ثبتــا مكثــرا فهمــا عارفــا
مجلسـه .قـال ابـن الجـوزي :  والناس أهل العلم والمشایخ معهم مجتمعین على ضعفه وكانوا زاهدین مـن حضـور 

    الكامــــل فــــي ضــــعفاء الرجــــال، 10/111. تــــاریخ بغــــداد ل مــــن ابــــن عــــدي ومــــا للطعــــن فیــــه وجــــه وهــــذا تحامــــ
 .2/139، الضعفاء والمتروكین267/ 4

    .3/296) تهذیب التهذیب 8(
یعرف بابن ، نائب الشام، الَبْشقاويِّ القاهريِّ ، یوسف بن اَألَتابكي تغري بردى ، أبو المحاسن، هو:  جمال الدین )9(

هـ . قال  نفسه في تفسیر معنى تغري بردي : "قلـت : ومعنـى اسـم تغـري  874ت ، تغري بردى األدیب المؤرخ
  .370/ 11النجوم الزاهرة دي باللغة التركیة: اهللا أعطى".بر 
 .560/ 2ة العارفین، ویردي لفظ تركي بمعني عطاء اهللا". َهِدیَّ : " الصحیح تنكري ویرديوقال الباباني     
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ــا عنــد الــذهبي فــي )1("وكــان مــن أئمــة الحــدیث، وروى عنــه جماعــةٌ ، الــبالد وســمع الكثیــر وحــدَّث ، أمَّ
  . )3(وصنف "، وطبقته )2(" رحل وكتب الكثیر عن ُهَشْیٌم : الِعَبر قال

وكــان فــي دینــه " عالًمــا َوِرًعــا ، لقــد قضــى أبــو خیثمــة  فــي دنیــاه حیــاًة علمیــًة بَلــذتها وَنَصــبها
 ، لســبع لیــاٍل خلــون مــن شــعبان، "  لیلــة الخمــیس: ، حتــى وافتــه الَمِنیــة علــى حــد قــول ابنــه)4(فاضــًال"

  )6(وهو ابن أربع وسبعین سنة ".، )5(في خالفة جعفر المتوكل، سنة أربع وثالثین ومائتین

كتــاب : )7(مـن بعــده فلــه مـن التصــانیف تـرك اإلمــام أبــو خیثمـة فــي َعِقبــه علًمـا نافًعــا فأفــاد و 
  . )9(وكتاب العلم، )8(المسند

  : ابنه -2

نسـائي ، أبـو عبـد اهللا، زهیر بن حرب بن شداد: هو محمد بن أبي بكر أحمد بن أبي خیثمة
  )10(األصل كوالده وجده.

 أن والدتـه ال -مـن سـنة وفاتـه  –وبما أنه جاوز السبعین ففي األغلـب ، لم ُتْعلم سنة میالده
  هـ. 227تبتعد كثیًرا عن سنة  

                                                           
 .276/ 2النجوم الزاهرة  )1(
،الكاشــف 1023التقریــب ص:انظر:.183هــو: ُهَشــْیٌم بــن بشــیر أبــو معاویــة الســلمي الواســطي ،حــافظ بغــداد،ت  )2(

2/338. 
 .1/328العبر في خبر من غبر  )3(
  .276/ 2النجوم الزاهرة  )4(
ع لــه فــي ذي الحجــة ســنة اثنتــین و ثالثــین و مــائتین  بعــد بویــ، هــو: جعفــر أبــو الفضــل بــن المعتصــم بــن الرشــید )5(

اآلفــاق، انتهــت خالفتــه ســنة و رفــع المحنــة و كتــب بــذلك إلــى ، الواثــق، فــأظهر المیــل إلــى الســنة و نصــر أهلهــا
  .1/301تاریخ الخلفاء  انظر:.هـ 247

  . 3873/ 9بغیة الطلب  )6(
،  61، 51لكتــاني ص:لمشــهور كتــب الســنة المصــنفة  ، الرســالة المســتطرفة لبیــان321انظــر : الفهرســت ص:  )7(

  .375/ 1هدیة العارفین
 فلعل هذا الكتاب لم یطبع .، ) لم اطلع علیه8(
حققه وقـدم لـه وخـرج أحادیثـه وعلـق علیـه : محمـد ناصـر الـدین ، طبع باسم : كتاب العلم ، )  هذا الكتاب مطبوع9(

نسـبة الكتـاب انظـر توثیـق .اطلعـت علیـه فـي الشـاملة  ،هــ1403األلباني، وصدر عـن المكتـب اإلسـالمي، سـنة 
  .57ص: في  المعجم المفهرس 

  .1/303تاریخ بغداد  انظر: )10(
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بــل ، حیــث كــان إماًمــا فــي الحــدیث؛ قالــه النــدیم فــي الفهرســت )1(" كــان فــي نجــار أبیــه "
"خلـف أحمـد ابنـه الحـافظ اإلمـام المحقـق أبـا عبــد : قـال الـذهبي، مّبَصـًرا  بعللـه ومَحِققًـا، ناقـًدا لرجالـه

  )2(".اهللا

فوصــفه الــذهبي  "بالحــافظ " فــي أكثــر ، َذقــهوحَ أثنــى علیــه أئمــة النقــد لشــدة حفظــه وفهمــه 
" أبــو عبــد اهللا ، واســتوفى ابــن العمــاد علیــه غایــة اإلطــراء وعلــى نســبه العریــق فقــال: )3(مــن تصــنیف

أما من حیث الفهم: فقد قال عنه كلهم حفاظ على نسق واحد .   )4(الحافظ ابن الحافظ ابن الحافظ "
  )5(".الخطیب: " كان َفِهًما عارًفا 

كـان یسـتعین بـه فـي ، و حیـث سـمع محمـد منـه، فیه منـذ أن كـان َحـْدثًا هیأب اهتمام وظهر
  .درى الَصْنعة فغَدا مثله مصنًفا حتى، التصنیف

ـَد بـَن الُحَسـْیِن  " كـان ألبـي بكـر بـن أبـي خیثمـة ابـٌن :  )6(الزَّْعَفَرانِـيَّ قال أبـو عبـد اهللا ُمَحمَّ
  )7(لتاریخ".استعان به أبو بكر في تصنیف كتاب ا، حافظٌ 

وأبــواب األمــوال ، كتــاب الزكــاة : عبــد اهللا مصــنفاٌت جلیلــة منهــا يأبــوخرجــْت علــى یــدّي 
  )8( كتاب التاریخ ولم یخرج بأسره أو لم یتمه.، بعلله من الحدیث

قضـى أبــو عبــد اهللا حیاتــه علـى هــذا حتــى وافتــه المنیــة یـوم األربعــاء ألربــع بقــین مــن ذي 
  .-رحمة اهللا علیه-)10(:" كان من أبناء السبعین"قال الذهبي )9(.تینعین ومائسنة سبع وتس، القعدة

  

                                                           
  .1/321) الفهرست 1(
  .2/221تذكرة الحفاظ  ،11/494) سیر أعالم النبالء 2(
  .11/494) سیر أعالم النبالء 3(
  .224/ 2)  شذرات الذهب  4(
  .1/303) تاریخ بغداد 5(
: محمد بن الحسین بن محمد بن سعید أبـو عبـد اهللا الزعفرانـي الواسـطي، وكـان عنـده عـن أبـى خیثمـة كتـاب ) هو6(

             ،تــــاریخ اإلســــالم363/ 6المنــــتظم ،240/ 2تــــاریخ بغــــداد انظر: هـــــ.337ث بهــــا،تالتــــاریخ، وقــــدم بغــــداد وحــــد
وانتســـابه إلـــى ، الفـــاء والـــراء المهملـــة ،ونســـبته : بفـــتح الـــزاي المنقوطـــة وســـكون العـــین المهملـــة وفـــتح150/ 25

 .153/ 3الزعفرانیة وهي قریة من قرى سواد بغداد، ولیس هي إلى بیع الزعفران.انظر: األنساب 
  .1/303) تاریخ بغداد 7(
  .24/ 2،هدیة العارفین1/321) الفهرست 8(
  .1/303) تاریخ بغداد 9(
  .11/494) سیر اعلم النبالء 10(
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  :  نشأته •
والتمیـز العلمـي الـذي حظیـت ، ومن خالل معرفة الجو األسري الذي یحیط بابن أبـي خیثمـة

ِقْسًطا وافًرا  -باعتباره ابن العالم الحافظ الجلیل زهیر بن حرب  -فقد نال أحمد بن زهیٍر ، به األسرة
حتـى فـاق بأبیـه وتفـوق بشـهادة مــن ، ولـم یـأُل زهیـُر جهـًدا اهتماًمـا بابنـه، یـة والعنایـة الفائقـةمـن الرعا

  عرفه أو سمع منه .

  ولقد تمثلت عنایته البنه بعدة أمور :

وروایــات ، فــأبوه یعــد أول شــیٍخ تحمــل عنــه الحــدیث، كــان والــده یحــرص علــى إســماعه منــه أوًال : أوًال 
ده تـــارة یصـــرح بلفـــظ الســـماع منـــه  "ســـمعت فتجـــ، هـــا عـــن أبیـــهكثیـــرة فـــي مصـــنفه التـــاریخ نقل

ومــرًة ، إشــارة إلــى أنــه خصــه بالتحــدیث )2(وتــارة  بلفــظ التحــدیث إفــرادًا  "حــدثني أبــي "، )1("أبــي
  وصیغ أخر .، أي مع نفٍر في مجلس ألبیه، بصیغة الجمع )3(" یقول  "حدثنا أبي

لتــاریخ  قــال صــاحب المتكلمــون فــي الرجــال: ولــذلك تجــد لــه أقــواًال كثیــرة نقلهــا عــن أبیــه فــي ا
  )4(غیره ".و  رواه عنه رواه عنه ابنه احمد، وأبو خثیمة زهیر بن حرب،له كالم كثیر"

فكــان یخــرج بــه إلــى ، حــرص زهیــر علــى ســماع ابنــه مــن الشــیوخ منــذ أن كانــت ســنه صــغیرة : ثانًیــا
ب التـراجم  هـذا مشـهد  وحكـت لنـا بعـض كتـ، لقـاء العلمـاءو  مجالس الحدیث كي یألف السـماع

فكان أبوه ُیْسـِمعه وهـو َحـَدث، فیـدرك بـه مثـل یزیـد ؛ ففي قول الذهبي :" وهو من أوالد الحفاظ
  )6(".)5(بن هارون، وأقرانها

طبقاتُه التي صنفها في : أي؛ وهنا یقصد الذهبي في كالمه إدراكه لرجال الطبقة الثاني عشرة     
وهـذا  )7(عشـرة . ةعشرة وابنه في الرابع ةر في الطبقة الثالثإذ جعل اإلمام زهی، كتابه الموقظة

وٕالیــَك روایــة لـه نفســه تــدلل علــى ، بـیٌِّن فــي حــرص زهیـر علــى إســماع ابنـه مــن شــیوخه الثقـات
  ذلك :

                                                           
 .196، 127، 1/86/  3ه، ومن72، 68، 40/ 1/  2ي خیثمةتاریخ بن أب :انظر )1(
  .297، 2/286/ 3منه، و 511، 2/1/140تاریخ بن ابي خیثمة:  :انظر مثال )2(
 .3/160، 2/277/  3 نه، وم76، 2/1/40تاریخ بن ابي خیثمة  :انظر )3(
  .103:) المتكلمون في الرجال ص4(
 .1/16الموقظة مة وابن وهب . انظر : ومن أقرانه أبو أسا )5(
  11/494سیر أعالم النبالء  )6(
 .1/16الموقظة  )7(
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:" كتبــت الیـوم عــن  )1(سـلمة قـال لنــا أبـي یــوم رجعنـا مــن عنـد أبــي: قـال أحمـد بــن أبـي خیثمــة
  سلمة وضبطه. . كنایة عن حفظ أبي)2(كبش نطاح "

حتى سـمع ، فیدعوه إلى السماع منهم والكتابة عنهم، كان والده ینتقي له شیوخه ویمْحصهم له: ثالثًا
ونقـل عـن  ، وأحمد بـن حنبـل مـن أصـحاب أبیـه، عن كبار المحدثین ومشاهیرهم  كابن معین

 ، وأخــــذ عــــن كبــــار المصــــنفین كــــأبي بكــــر بــــأبي شــــیبة، كتــــاب بــــن المــــدیني الــــذي دفعــــه إلیــــه
م    وغیرهم من األعالم. )4(وقتیبة بن سعید، )3(والمشاهیر كالقاسم بن سالَّ

  والروایة اآلتیة تشیر إلى مالزمة أحمد بن زهیر ألبیه والبن معین :

كـان ضـریَر : أبـو َعْبـد الـرَّْحَمن، )6(الرَّقِّيّ  )5(َعْبد اهللا بن َجْعَفر بن َغْیالن: قال ابن أبي خیثمة
، وأبـي وَیْحَیـى بـن َمِعـْین معنـا، اء كتبنـا عنـه سـنة ثمـان عشـرة ومـائتینالبصِر یخضب بالحنَّـ

قَّــة لتســع لیــاٍل بقــین مــن  -رحمــه اهللا  -مــات ، كــّل مــا حــدَّثنا فمــن حفظــه، وكــان حافًظــا بالرَّ
  )7(.شعبان سنة عشرین ومائتین فیما بلغني

ن الروایـة والكتابـة عـنهم   وفي الوقت ذاته أرشده إلى الضعفاء والمتروكین؛ فعرَّفه بهم ونهـاه عـ
" وخرجنــا فــي ســنة تســع عشــرة ومــائتین : قــال أبــو بكــر بــن أبــي خیثمــة: بحسـب الروایــة التالیــة

  )9(.واكُتْب عمَّن ِشْئَت" )8(ال تكتب عن أبي ُمْصَعب: إلى َمكَّة فقلت ألبي عمَّن أكتب؟ قال

                                                           
  .972التقریب ص:  انظر:.ه210هو: َمْنُصور بن َسلَمة بن عبد العزیز َأُبو َسلَمة اْلُخَزاِعّي اْلَبْغَداِدّي ،ت )1(
 .13/70) تاریخ بغداد 2(
م بالتشـــدید، البغـــدادي أبـــو عبیـــد اإلمـــام ال )3( ا عـــاش ثمانًیـــ، مـــولى األزد ذو التصـــانیف، مشـــهورهو:القاســم بـــن ســـالَّ

 .128/ 2الكاشف ، 791هـ. انظر: التقریب ص:  224وستین سنة وكان عالمة، ت 
هو: قتیبة بن سعید بن جمیل بفتح الجیم بن طریف الثقفي، أبو رجاء البغالني بفتح الموحـدة وسـكون المعجمـة،  )4(

  .134/ 2، الكاشف 799سنة .انظر: التقریب ص:  ه،عن تسعین240یقال :اسمه یحیى وقیل علي ،ت 
هــ. انظـر: التقریـب 220عبد اهللا بن جعفر بن َغیالن بالمعجمة الرقي، أبو عبد الرحمن القرشي موالهم، ت هو: )5(

 .543/ 1، الكاشف 496ص: 
قِّي: بفتح الراء وفي آخرها القاف المشددة، هـذه النسـبة إلـى الرقـة وهـي بلـدة علـى طـ6( رف الفـرات مشـهورة مـن )  الرَّ

  .84/ 3الجزیرة.انظر: األنساب 
  .3/239/ 3)  تاریخ بن أبي خیثمة7(
) هو: أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن ُزَراَرة بن ُمْصَعب بـن َعْبـد الـرَّْحَمن الَعـْوفي، أبـو مصـعب الزهـري القرشـي 8(

 ،217/ 1 ،میـزان االعتـدال2/372/ 3ثمـةهـ.انظر: تـاریخ بـن أبـي خی240المدني قاضیها،ممَّن َحَمَل الِعْلم،ت 
  .312/ 1، التعدیل والتجریح 437/ 11بالء سیر أعالم الن

 .2/372/ 3) تاریخ بن أبي خیثمة9(



 ي بكر بن أبي خیثمةالثاني: سیرة اإلمام أبالفصل 

 
 35 

 الباب األول

عـن امتناعـه عـن الروایـة  عـن  فكان یسأل أبـاه، وكان ابن أبي خیثمة فطًنا نبیًها ألحوال أبیه
قلـت ألبـي :" ِلـَم ال تكتـب عـن : یقـول ابـن أبـي خیثمـة ، فیبین لـه، بعض الرواة والكتابة عنهم

وعلـي هنـا هـو ابـن  )2(فلـم أعـد إلیـه" . َعلَـْى َعِلـيٍّ : "أتیتـه فـإذا هـو یحمـل ؟ قـال)1(أبي ِمْحَصـن
  ابي طالب.

وهــذا مــا ســأبینه فــي المبحــث ، األمصــار األخــرى: اصــطحابه معــه فــي أســفاره ورحالتــه إلــى رابًعــا 
  من الروایات الحدیثیة .دي مع الداللة علیه بما وقع بین ی، التالي

  
  

                                                           
) هو: ُحَصین بن ُنمیر بالنون مصغر الواسطي، أبو محصن الضریر كـوفي األصـل،من الثامنـة عنـد ابـن حجـر. 1(

 .339/ 1، الكاشف 255انظر: التقریب ص: 
 .2/124تهذیب التهذیب ) 2(
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  المبحث الثالث
  رحالته العلمیة، شیوخه وتالمیذه 

  :  رحالته العلمیة: المطلب األول
ولقــاء ، لعلــملقــد أدرك أهــل العلــم مــن الســلف والخلــف قاطبــًة أهمیــَة االرتحــال ُبغیــَة تحصــیل ا

وقــد  بـدا ذلــك جلًیـا عنــد الصـحابة لّمــا تفرقـوا فــي األمصـار، فكــان أحـدهم یســتلُذ الشـقاء فــي ، العلمـاء
  ، ونفروا ِخَفاًفا وِثَقاًال قضاًء لوطر السماع، وَدَأَب التابعون َدْأَبهم في الترحال، نیل حدیٍث واحد

والعلــم ، مــن الطلــب ال تنقضــيوالنهمــة ، ال تنتهــي -كمــا قــال الخطیــب  –" فشــهوة الســماع 
أن  -أي لطالــب العلــم  -فــال ینبغــي لــه ، ،والمعــادن التــي ال ینقطــع نیلهــا  ، كالبحــار المتعــذر كیلهــا

  )1(.یشتغل في الغربة إال بما یستحق ألجله الرحلة "

ـــا فهـــم الطلبـــة المقصـــود مـــن الرحلـــة فـــي الحـــدیث خرجـــوا تحصـــیًال لعلـــو اإلســـناد وِقـــدم ، ولمَّ
قـال أحمـد  ، حتى صارت الرحلة في هذا ُسنةً ، واالستفادة عنهم، ومذاكرتهم ، قاًء للُحفَّاظول، السماع

وقــال ابــن الصــالح فــي اســتحباب الرحلــة فــي  )2(بــن حنبــل: "طلــب اإلســناد العــالي ســنٌة عمــن ســلف"
ا األمـر . بـل مـنهم مـن َتَعـدَّ )3(ولـذلك اُسـتحبت الرحلـة فیـه "، السند العالي"وطلب العلو فیه سنة أیًضـا

  فقصد الجمع بین العالي والنازل من غیر بلده .، وأراد االستیفاء

فكانـت الرحلـة داخـل اإلقلـیم  الواحـد بـین مـدنها ، ولقد أخـذت الرحلـة أشـكالها فـي تلـك اآلونـة
  حتى إذا استوفى حدیثه من شیوخ بلده خرج إلى غیرها من البلدان. ، وقراها

وجنــة ، بغــداد أم الــدنیا وســیدة الــبالد، صــل والمــوطنأمــا إمامنــا ابــن أبــي خیثمــة بغــدادي األ
ومجمــع العلمــاء ،واألدبــاء، والشــعراء، والُصــنَّاع، بغــداد التــي ، ومدینــة الســالم، وقبــة اإلســالم، األرض

فكانــت مهــوى األفئــدة ومحــط األنظــار، علــى غیــر مثیالتهــا مــن مــدن العــراق، فقــد ، حظیــت بالصــدارة
طلــب منــذ أن كــان َحــَدثًا، حیــث الزم أبــاه وأخــذ عنــه وتعلــم منــه، حــذا حــذو األكــابر فــي التحصــیل وال

ء وتتلمــذ علــى یــدیهم كمــا أشــرُت ســابًقا عنــد الحــدیث ، وتعلــم ممــن صــاحبه مــن الشــیوخ والنقــاد األجــالَّ
ولـم أجـُد عنـد  مـن خصـه بالترجمـة خبـًرا صـریًحا ، عن نشأته، وال ریـب أنـه الزمـه أیًضـا فـي رحالتـه

دُت أقـــواًال فـــي مصـــنفه الشـــهیر " التـــاریخ الكبیـــر " تـــدل علـــى ســـفره إلـــى لكنـــي وجـــ، یصـــف ارتحالـــه
  األصقاع المتفرقة.

                                                           
  .2/245) الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع 1(
  .123/ 1) المصدر السابق2(
  .150بن الصالح ص: مقدمة ا )3(
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وأحمـد ، واإلمـام ابـن معـین، : أن ابن أبي خیثمة أفاد من شیوخ بلده أوًال، والدهأستطیع أن أقول: أوًال 
  قوال إلى هذا :تشیر األ، و أو كانوا فیها أصًال ، وغیرهم ممن قدموا بغداد، وابن المدیني، بن حنبلا

 سفره إلى البصرة :  - 1

مع شـیخه یحیـى ،  سنة عشرین ومائتین تفید الروایات إلى أن ابن أبي خیثمة خرج إلى البصرة
  وتلقى منه كتاب ألبیه: ، ولقي ابن المدیني، بن معینا

ر أنـه كتـاب دفع إليَّ علي بن َعْبـد اهللا اْلَمـِدْیِنّي كتاًبـا ذكـ: قال اإلمام ابن أبي خیثمة في التاریخ
ولـم ، فكتبت منه هـذا الكـالم، مع َیْحَیى بن َمِعْین سنة عشرین ومائتین ونحن بالبصرةأبیه بیده 

" فمن هذا الكتاب أخذته".   )1(أسمعه من عليٍّ وكل شيٍء في كتابي هذا "قال عليٌّ

كتاًبا ونحن  دفع إليَّ ابُن عليِّ بن اْلَمِدْیِنيّ : وفي موطن آخر قال ابن أبي خیثمة یعضد السابق
  فكان فیه :، وَذَكَر أنَّه كتاب أبیه بیده، بالبصرة

  )2(قلت لَیْحَیى عّدهم،... ".، فقهاء أهل اْلَمِدْیَنة عشرة: قال َیْحَیى بن سعید اْلَقطَّان

ــ وفــي الروایــة الثانیــة یخــرج ابــن أبــي خیثمــة مــع صــاحبه : فَّار للطلــب :قــال ابــن أبــي خیثمــةالصَّ
ــفَّار أحمــد بــنَحــدَّثَنا  ــد الصَّ ســمعت : قــال، شــیٌخ صــحبنا إلــى البصــرة مــن أهــل بغــداد - )3(ُمَحمَّ

إال هـــــذه األربعـــــة )4(ســـــفیان بـــــن ُعَیْیَنـــــة غیـــــر مـــــرة یقـــــول :" لـــــم أســـــمع مـــــن زیـــــاد بـــــن عالقـــــة 
حدثنا أحمـد  ووردت روایة أخرى تحكي رحلته للبصرة معه عند الخطیب  قال: )5("....:أحادیث

  )6(....".شیخ صحبنا إلى البصرة من أهل بغدادمحمد الصفار  بن زهیر حدثنا أحمد بنا

                                                           
  .  1/202/ 3) تاریخ بن أبي خیثمة 1(
: ل َیْحَیـىبـن اْلَمـِدْیِنّي : قـا . و في السفر الثاني  جاء بلفظ  " قرأُت في كتاب َعِليّ 2/109/ 3المصدر السابق  )2(

 .2/1/452.فقهاء أهل اْلَمِدْیَنة عشرة .." 
روى عنه في التاریخ، ونسبته بالَصفَّار بفتح الصاد وتشدید الفاء وفي آخرها  الحافظ، وهو شیخ ابن ابي خیثمة، )3(

                         ، 360/ 7 الصــــــــــفریة . انظــــــــــر: الطبقــــــــــات الكبــــــــــرىهــــــــــذه اللفظــــــــــة تقــــــــــال لمــــــــــن یبیــــــــــع األوانــــــــــي  -الــــــــــراء 
  .243/ 2،األنساب8/18،الثقات 127/ 5تاریخ بغداد 

هــ، وقـد جـاز  135) هو: زیاد بن ِعالقة بكسر المهملة وبالقاف، الثعلبي بالمثلثة والمهملة، أبـو مالـك الكـوفي ،ت4(
 .412/ 1، الكاشف 347المائة .انظر: التقریب ص: 

  .1/287/ 3)  تاریخ بن أبي خیثمة 5(
 .5/127تاریخ بغداد  )6(
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بعـد : والروایة الثالثة أیًضا یصـحب  فیهـا أبـو َنِشـْیط معـه إلیهـا: قـال اإلمـام ابـن أبـي خیثمـة  -
یقـال  معـي بالبصـرةأن ساق روایات متعددة ثم قال :"هذه األحادیث كلها عن صاحٍب لي كـان 

  )2(".)1(محمد بن هارون أبو َنِشْیط: له

ثالث أیـام الجمـل سـنة  -رحمه اهللا - )3(جاء في التاریخ الكبیر :"  وُقِتَل طلحة بن ُعَبْید اهللاو  -
  ستٍّ وثالثین."

  )4(رأیت قبره بها.: قال أبو بكر بن أبي خیثمة

،وهـذا یشـیر  )5(ووقعة الجمل كانت في البصرة أو على مقربٍة منها،في موضـع ُیقـال لـه اْلُخَرْیَبـةِ 
: )6(أنه قدم البصرة حیث رأى قبر طلحة فیها . وفي قول آخر أن الوقعة كانت في الزَّاُبوَقـة إلى

  أول النهار. وقعة الجملوهي موضع قریب من البصرة كانت فیه 
وفي هذا الجانب لم تأِت سوى بعض الروایـات ، ثانًیا: سفر ابن أبي خیثمة إلى األقالیم األخرى

حیـث ؛ مقصـُد الحجـیج مـن كـل عـام، حلتـه إلـى بـالد الحـرمینالتي أوضـحت لنـا بشـكل جزئـي ر 
وفــي یــوم الحــج األكبــر تلتقــي جمــوع النــاس علــى ، تغــدوا القوافــل والركبــان قاصــدًة البیــت العتیــق

ــم ینتهــزون هــذه الفرصــة ، اخــتالف أعــراقهم وأجناســهم وأنســابهم وكــان ذو الفطنــة مــن أهــل العل
  لطالما حالت بین لقاءهم مسافاٌت شاسعاٌت.     ،السانحة في تحصیل علومهم من كبار الشیوخ

؛ والراویات التي عثرُت علیها توضح أن ابن أبي خیثمة خرج إلى مكة سـنة تسـع عشـرة ومئتـین
  وكانت رحلته إلى مكة برفقة أبیه.، في السنة التي سبقت خروجه للبصرة: أي

                                                           
، ) هـو: محمــد بـن هــارون بــن إبـراهیم الربعــي، أبــو جعفـر البغــدادي البــزاز، أبـو نشــیط بفــتح النـون وكســر المعجمــة1(

 .353/ 3تاریخ بغداد  ،903هـ.انظر: التقریب ص: 258ت
  .3/255/ 3 تاریخ بن أبي خیثمة )2(
الُقَرشــيِّ التَّْیِمــي، أحــد العشــرة المبشــرین ، محمــدأبــو ، هــو: َطْلَحــة بــن ُعَبیــد اهللا بــن ُعْثمــان بــن َعْمــرو بــن َكْعــب )3(

بالجنة، وأحد الثمانیة الذین سبقوا إلى اإلسالم وأحد الخمسة الذي أسلموا على ید أبي بكر وأحد السـتة أصـحاب 
  .83/  3 ، أسد الغابة529/ 3 انظر: اإلصابة.یوم الجمل، هـ 36، ت rالشورى روى عن النبي 

  .2/44/ 3 تاریخ بن أبي خیثمة )4(
اْلُخَرْیَبة: بلفظ تصغیر خربة موضع بالبصرة ،وسمیت بذلك ألن المرزبـان كـان قـد ابتنـى بـه قصـًرا وخـرب بعـده، ) 5(

  .363/ 2 فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده، وفیه أبنیة وسموها الخریبة. معجم البلدان
قال: زبق شـعره یزبـق؛ أي: نتفـه، ولعـل هـذا الموضـع قلـع نبتـه بعد األلف باء موحدة وبعد الواو قاف ،ی الزَّاُبوَقة: )6(

فسمي بذلك، أو یكون مـن انزبـق الشـيء فـي الشـيء إذا دخـل فیـه وهـو مقلـوب انزقـب، وهـو: موضـع قریـب مـن 
ــــــــــت ربیعــــــــــة بالبصــــــــــرة.  ــــــــــة المســــــــــامعة بن ــــــــــه وقعــــــــــة الجمــــــــــل أول النهــــــــــار، وهــــــــــو مدین ــــــــــت فی                    البصــــــــــرة كان

 .125/ 3المصدر السابق 
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عمَّـن : فقلـت ألبـي، َمكَّـة وخرجنا في سنة تسع عشرة ومـائتین إلـى: قال أبو بكر بن أبي خیثمة
  )1(ال تكتب عن أبي ُمْصَعب واكُتْب عمَّن ِشْئَت.: أكتب ؟ قال

" أظنه نهاه عنـه لدخولـه فـي : عن أبي ُمْصَعب بقولهویعلل الذهبي نهي زهیر ابنه عن الكتابة 
  )2(كبیر الشأن".، القضاء والمظالم، وٕاال فهو ثقة، نادر الغلط

خبار إلى أن أحمد بن زهیر لم یقتصر على أهل بلده فـي التحصـیل وأخلُص  أخیًرا من هذه األ
بل خرج إلى  غیرهـا مـن األمصـار، أخـذ عـن شـیوخه وتركـزت رحالتـه إلـى مـدن العـراق، ومكـة 

  من خارج ِمْصره .

  : : شیوخه وتالمیذهالمطلب الثاني
  أوًال: شیوخه:

ه وتعلــي مــن شــأنه؛ فهــي مــن المعلــوم أن كثــرة الشــیوخ لرجــل الحــدیث یمكــن لهــا أن ترتقــي بــ
لكنهـا فـي الوقــت ذاتـه لیسـت هــدًفا ، وشــدة العنایـة فـي التحصـیل، وكثــرة االرتحـال، تـدل علـى المثـابرة

مبتغــًى، ولیســت وســیلًة جازمــًة ُیقــاس بهــا الرجــل َفیفُضــل بهــا علــى غیــره، فــرب صــاحب حــدیث َكثــر 
وهـذا تنبـه لهـذا الُفطنـاء فـي هـذا وآخر أقل منه شـیوًخا هـو أوثـق منـه، ، نزل عن مرتبة الثقة، شیوخه

  المیدان، فانتقوا شیوخهم، وعرفوا عمن یسمعوا .

، ونقل عمن وفد إلى بلده، سمع عن مشایخ بلده، واإلمام ابن أبي خیثمة كان كثیر المشایخ
  ورحل إلى غیر مصره للقاء الشیوخ كما أسلفت سابًقا، ویمكن الحكم على ذلك من  خالل أمرین:

  الثاني والثالث من التاریخ الكبیر له بشكل كبیر . : ین أیدینا من السفرینمما وقع ب -  

  . ن أسانید المصنفات التي نقلت عنهمما كان من األجزاء المفقودة من التاریخ یمكن معرفته م -  

على ماُ وصـف بـه السـفر  –صالح فتحي هلل ، وقد اجتهد محقق السفر الثالث من التاریخ
فأحصــى عــدد الشــیوخ فــي الســفر الثالــث فبلغــوا عنــده " مائــة وتســعون ، -قــة مــن وجــود أخطــاء تحقی

التـي  )4(كمـا ویرجـع إلـى الكتـب، ویمكن الرجوع إلـى مقدمـة السـفر الثالـث عنـده)3(نفًسا "في األغلب .
 ترجمت له واهتمت بذكر شیوخه وكذا تالمیذه .  

                                                           
 .2/372/ 3 ) تاریخ بن أبي خیثمة1(
  .11/427) سیر أعالم النبالء 2(
 .18ص  ، مقدمة المحقق: السفر الثالث من التاریخ الكبیرانظر )3(
تـــاریخ اإلســــالم   ، 2/596، تـــذكرة الحفــــاظ 11/494ســـیر أعــــالم النـــبالء  ،4/162انظـــر مـــثال: تــــاریخ بغـــداد  )4(

 .174/ 1لسان المیزان ، 20/253
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أي ابـن أبــي  –ل :" أخــذ قـا -رحمــه اهللا –والتأمـل فـي كــالم الخطیـب البغــدادي عـن شـیوخه 
علم الحدیث عن یحیى بن معین وأحمد بن حنبـل، وعلـم النسـب عـن مصـعب بـن عبـد اهللا  -خیثمة 

ولـه  ،)3(حـيمَ الجُ واألدب عـن محمـد بـن سـالم  ،)2(نيائِ دَ الَمـوأیـام النـاس عـن أبـى الحسـن  ،)1(ريیْ بَ الزُّ 
  )4(كتاب التاریخ الذي أحسن تصنیفه وأكثر فائدته".

، فــي التـاریخ الكبیــر لــه والمصـنفات التــي نقلــت عنـه مــا نقــل عـنهم ســندرك أهمیــتهموبـالنظر 
ولـــدورهم الفریـــد فـــي تكـــوین شخصـــیة ابـــن أبـــي خیثمـــة العلمیة،ســـأقوم بالترجمـــة لهـــم والتعریـــف بهـــم، 

  بترجمة موجزة غیر مستفیضة تبین قدرهم وجاللتهم، وذلك على النحو التالي: 

 : )5(یحیى بن معین •

.َیْحیى بن م   عین بن عون بن زیاد بن عون أبو زكریا الَبْغَداديِّ

یحیى بن سعید الَقطَّان، وعبُد الرحمن بن َمْهـدى وغیـرهم، وتتلمـذ علـى : سمع من كثیر أشهرهم
وأبــو َخْیَثمــَة ُزهیــر بــن حــرب، وابنــه أحمــُد بــن أبــى َخْیَثمــَة، ، أحمــُد بــُن َحْنَبــل: یدیــه وروى  عنــه

ْسَتانيومحمد بن إسماعیل الُبخاري   )7(، وغیرهم .)6(، وأبو داود الِسجِّ

وكـــان ابـــن معـــین مـــن كبـــار رجـــال الســـنة، جامًعـــا لمتونهـــا، وبصـــیًرا ناقـــًدا لرجالهـــا، قـــال ابـــن 
حبان:"وكــان رحمــه اهللا مــن أهــل الــدین والفضــل، وممــن رفــض الــدنیا فــي جمــع الســنن ،وكثــرت 

بـه فـي األخبـار وٕامامـا یرجـع إلیـه عنایته بها وجمعه لها وحفظه إیاها، حتى صـار علمـا یقتـدى 
                                                           

الزُّبیــري : بضـــم الــزاي وفـــتح البــاء وســـكون الیــاء المنقوطـــة مـــن تحتهــا بنقطتـــین وفــي آخرهـــا الــراء، هـــذه النســـبة  )1(
 .60/ 2.انظر:  اللباب eمعروفة إلى الزبیر بن العوام بن عمة النبي 

یـاء المنقوطـة بنقطتـین تقال بالتسهیل المدایني كما في اللباب، والمدائني : بفـتح المـیم، والـدال المهملـة، وكسـر ال )2(
من تحتها، وفـي آخرهـا نـون، هـذه النسـبة إلـى المـدائن، وهـي بلـدة قدیمـة مبنیـة علـى الدجلـة، وكانـت دار مملكـة 

 .182/ 3، اللباب 230/ 5االنساب االكاسرة على سبعة فراسخ من بغداد. انظر:
نسـبة إلـى بنـي جمـح وهـم بطـن مـن قـریش هـذه ال -الُجَمحي: بضم الجیم وفتح المـیم وفـي آخرهـا الحـاء المهملـة  )3(

  وهو جمـح بـن عمـرو بـن هصـیص ابـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر بـن مالـك بـن النضـر.انظر: االنسـاب
  .291/ 1اللباب  ، 85/ 2

 .4/162تاریخ بغداد  )4(
ـــــر   )5( ـــــاریخ الكبی               ،291/ 9الجـــــرح والتعـــــدیل ،9/262، الثقـــــات 322، الفهرســـــت ص: 8/278انظـــــر مـــــثال: الت

 .14/177تاریخ بغداد 
: بكسر السین المهملة والجیم، وسكون السین األخرى بعدها تاء منقوطة بنقطتین من فوق. )6(   السِِّجْسَتاِنيُّ

هـــذه النســـبة إلـــى ِسجســـتان، وهـــي إحـــدى الـــبالد المعروفـــة بكابـــل، كـــان بهـــا ومنهـــا جماعـــة كثیـــرة مـــن العلمـــاء       
 .105/ 2اللباب ، 225/ 3االنساب  انظر:والمحدثین.

  .8/278التاریخ الكبیر  )7(
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َحْنَبــل  و قــال أبــو عبیــد القاســم بــن ســالم: "انتهــى العلــم إلــى أربعــة: إلــى َأْحَمــد بــن)1(فــي اآلثــار".
  )2(.كتبهم له، والى علي ابن المدیني، والى أبي بكر بن أبي شیبة"أوالى یحیى بن معین وهو 

الكتـب كتـاب التـاریخ عملـه أصـحابه عنـه من  أشهر مصـنفاته :التـاریخ، قـال النـدیم :" ولـه مـن 
  )3(ولم یعمله هو ".

  )4(.مات بالمدینة سنة ثالثین وثالثین ومائتین  في ذي القعدة      

 : )5(أحمد بن حنبل •

  هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل، أبو عبد اهللا الشیباني، سكن بغداد. 

  . سعد إبراهیم بنمن شیوخه الذین سمع منه:  سفیان ابن عیینة، 

ومــن تالمیــذه: علــي بــن المــدیني، وأبــو حــاتم محمــد بــن إدریــس الــرازي، البخــاري ومســلم، وٕامامنــا 
  ابن أبي خثیمة.

  )6(قال فیه  قتیبة بن سعید یقول:" أحمد بن حنبل إمام الدنیا".
ویعــد اإلمــام أحمــد مــن كبــار أئمــة الحــدیث، حفًظــا لهــا، ونقــدا ألســـانیدها ورواتهــا، ومــن   أشــهر 

  افعین عن الُسنَّة، یوم امتحن بخلق القرآن.وله فضائل كثیرة.المد
وقــد أثنــى علیــه جمــع مــن العلمــاء فــي ذلــك فقــال فیــه الشــافعي :" خرجــت مــن العــراق فمــا خلفــت 

  )7(.بالعراق رجال أفضل وال أعلم وال أتقى من أحمد بن حنبل"
  )8(صابر في المحنة".قال الخطیب :"إمام المحدثین الناصر للدین والمناضل عن السنة وال

واإلمام أحمد اشتهر بملكته الفقهیة التي ولدت فیما بعد مذهبا فقهیا حنبلیا له أتباعه ومناصریه، 
  )9("كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معرفة".: قال یحیى بن معین عنه

                                                           
  .9/262الثقات  )1(
  .14/177تاریخ بغداد  ،1/315) الجرح والتعدیل 2(
 .322) الفهرست ص: 3(
 .8/307 انظر التاریخ الكبیر )4(
               ،1/118الرجـــــال الكامـــــل فـــــي ضـــــعفاء،1/294 ،مقدمـــــة الجـــــرح والتعـــــدیل2/5انظـــــر مـــــثال: التـــــاریخ الكبیـــــر  )5(

  .1/18الثقات  ،4/412تاریخ بغداد 
  .1/299الجرح والتعدیل  )6(
  .1/118الكامل في ضعفاء الرجال )7(
  .4/412تاریخ بغداد  )8(
 .1/294الجرح والتعدیل مقدمة  )9(
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  )1(.له مصنفات كثیرة أشهرها " الُمْسَند".وأخرى :"كتاب العلل" و" الزهد" "والمسائل"

  )2(سنة إحدى وأربعین ومائتین.  -رحمه اهللا -مات

َبْیِرّي  مصعب بن عبد اهللا •   :)3(الزُّ

مصعب بن عبد اهللا بن مصعب بـن ثابـت بـن عبـد اهللا بـن الزبیـر بـن العـوام اَألَسـدّي، أبـو عبـد 
َبْیِرّي  الَمَدِنيّ    سكن بغداد، وحدث بها.، اهللا الزُّ

  .عیینه.وغیرهم وسفیان بن ،)4(مالك بن أنسأشهر شیوخه: 
 ،)6(وأحمــد بــن أبــي خیثمــة، وعبــد اهللا بــن أحمــد بــن حنبــل )5(أمــا عــن تالمیــذه: فــالزبیر بــن بكــار

  وغیرهم كثیر.
"كــان : . والخطیــب وقــال فیــه)7(امتدحــه أحمــد بــن حنبــل فقــال: "مصــعب الزبیــري مســتثبت"    

  )8(عالًما بالنسب عارًفا بأیام العرب".
  )9(.ه كان إذا سئل عن القرآن یقف ویعیب من ال یقفلم یتكلم فیه سوى إال أن   

وأخبــر عبــد الــرحمن عــن أبــو بكــر ابــن أبــى خیثمــة فیمــا كتــب إلــىَّ قــال:" كتــب أبــى ویحیــى بــن 
  )10(."ا في حدیثه وحدث عنه أبىمعین جمیًعا عن مصعب؛ یعنى الزبیري، ونظرً 

   عنه كثیًرا ثم یقول: نقل عنه ابن أبي خیثمة كثیًرا في األنساب، فكان یذكر النسب   
َبْیري    )11( "."َأْخَبَرَنا بنسبه ُمْصَعب بن َعْبد اهللا الزُّ

                                                           
  .320انظر:  الفهرست ص:  )1(
  .2/5التاریخ الكبیر  )2(
 . 13/112،تاریخ بغداد 8/309الجرح والتعدیل ، 160، الفهرست ص: 7/344انظر: الطبقات الكبرى )3(
) هـو: مالـك بـن أنـس بــن مالـك بـن أبـي عــامر بـن عمـرو األصـبحي، أبـو عبــد اهللا المـدني الفقیـه إمـام دار الهجــرة 4(

  .234/ 2، الكاشف 913هـ.انظر: التقریب ص:  179ت  رأس المتقنین وكبیر المتثبتین،
مصعب بـن ثابـت بـن عبـد اهللا بـن الزبیـر األسـدي المـدني، أبـو عبـد اهللا بـن ) هو: الزبیر بن بكار بن عبد اهللا بن 5(

 .401/ 1الكاشف ، 334هـ. التقریب ص:  256أبي بكر، قاضى المدینة، أخباري عالمة ،ت 
ـــرحمن الشـــیباني،ولد اإلمـــام ت 6( ـــد ال ـــو عب ـــن حنبـــل الحـــافظ ،أب ـــن محمـــد ب ـــن أحمـــد ب ـــد اهللا ب      .هــــ  290) هـــو: عب

  .538/ 1الكاشف ، 490/ 2 انظر: التقریب
 .13/112تاریخ بغداد  )7(
 .13/112 المصدر السابق )8(
  .7/344 الطبقات الكبرى )9(
  .923/ 2/2، تاریخ بن أبي خیثمة 8/309الجرح والتعدیل  )10(
  .3/1/220تاریخ بن أبي خیثمة )11(
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َبْیِرّي".  "كل هذا عن ُمْصَعبٍ  " أو یقول:   )1(الزُّ

  )2(الزبیر بن أبي بكر وكان شاعًرا".قال الندیم :" نزل بغداد راویة أدیبا محدثًا وهو عم 

وتسـعون سـنة، كـذا ذكـره بـن أبـي خیثمـة، ولـه مـن  توفي سنة ثالث وثالثین ومائتین  ،وله ست
  )3(الكتب كتاب النسب الكبیر كتاب نسب قریش.

 :)4(أبو الحسن المدائني •

  علي بن محمد بن عبد اهللا بن أبي سیف أبو الحسن المعروف بالَمَداِئِنّي.

ب وهو بصري سكن المدائن ثم انتقل عنها إلى بغـداد فلـم یـزل بهـا إلـى حـین وفاتـه، وهـو صـاح
  الكتب المصنفة.

  .)6(، وحماد بن سلمة)5(شیوخه: سمع من شعبة
  روى عنه الزبیر بن بكار وأحمد بن أبي خیثمة. :تالمیذه

ســٍب وفقــٍه وأدٍب، قــال الخطیــب وهــو إمــام لــه قــدره، جمــع فنوًنــا مــن العلــم متنوعــة، مــن تــاریٍخ ون
الفتوى والمغـازي وروایـة الشـعر، :" كـان عالًمـا بأیـام النـاس وأخبـار العـرب وأنسـابهم، عالًمـا بـفیه

  قــال لــي یحیــى "  وأجــاز ابــن معــین البــن أبــي خیثمــة الكتابــة عنــه قــال:  )7(صــدوًقا فــي ذلــك".
  )8(اكتْب عن االَمَداِئِنّي ُكتَُبه". :بن معین غیر مرةٍ ا

قـال ابـن عـدي: "لـیس  لوال روایاته المسنـدة التي شفعت لـه، لمزه بعضهم بالضعف في الحدیث،
  )9(وي في الحدیث، وهو صاحب األخبار، وأقل ما له من الروایات المسندة" .بالق

                                                           
 . 3/2/941 تاریخ بن أبي خیثمة )1(
  .160الفهرست ص:  )2(
ع علیـه فاثبـت وفاتـه عنـده عـن ابـن لعل الندیم اطلع على ما لـم نتطلـ.قالت الباحثة: 160ص:  السابقالمصدر  )3(

  بي خیثمة.أ
 .12/54، تاریخ بغداد 5/213، الكامل في ضعفاء الرجال 147انظر مثال :  الفهرست ص:  )4(
المـؤمنین فـي الحـدیث،  أمیـر، هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم، أبو بسطام الواسـطي ثـم البصـري )5(

         ،436هـــــ بالبصــــرة .انظــــر: التقریــــب ص:  160، وهــــو أول مــــن فــــتش بــــالعراق عــــن الرجــــال وذب عــــن الســــنة
  .485/ 1الكاشف 

ـــــال: والؤه لقـــــریش ،ت 6( ـــــو ســـــلمة ،أحـــــد األعـــــالم ،یق ـــــار البصـــــري أب ـــــن دین ـــــن ســـــلمة ب                هــــــ .167) هـــــو: حمـــــاد ب
 .1/349كاشف ال، 268التقریب ص:  :انظر

  .12/54) تاریخ بغداد 7(
  .12/54) المصدر السابق 8(
 .5/213الكامل في ضعفاء الرجال  )9(
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  )1(."أخبار الشعراء" وغیرها، و" تاریخ الخلفاء"  ،: " تسمیة المنافقین"من مصنفاته

  )2(مات المدائني سنة خمس وعشرین ومائتین وله ثالث وتسعون سنة.
 :)4(الُجَمِحي )3(محمد بن سالَّم •

   )5(.أبو عبد اهللا البصري الُجَمِحي ،عبید اهللا بن سالممحمد بن سالم بن 

أبـو بكـر بـن أبـي خیثمـة وعبـد اهللا ة، ومـن تالمیـذه الـذین رووا عنـه: حمـاد بـن سـلم: من شیوخه
  بن أحمد بن حنبل.ا

ســمعت أبــي یقــول ال یكتـــب عــن محمــد بــن ســالم الحــدیث؛ رجــل ُیرمـــى : قــال أحمــد بــن زهیــر
، فأمـا الحـدیث فـال، قـال أحمـد: "وكـان یحیـى بـن معـین قـد ذهـب بالقدر؛ إنما یكتب عنه الشـعر

  )6(كتب عنه كتبُت أنا لیحیى بن معین النسب عنه بخطي".

  )7(قال الخطیب :"كان من أهل األدب وصنف كتاًبا في طبقات الشعراء" .

   )8( .دیمیقصد بذلك طبقات الشعراء الجاهلیین،وكتاب طبقات الشعراء اإلسالمیین كما أشار النَّ 

  )9(.قال ابن قانع قال: مات محمد بن سالم في بغداد سنة إحدى وثالثین ومائتین

  :)10(ثانًیا: تالمیذه 

وتـدل علـى كثـرة ، من المعلوم أن كثرة التالمیـذ تـدلنا علـى اعتمـاد هـذا المحـدِّث عنـد تالمیـذه
نـاس مـن كـل حـدب ومواظبته على الجلوس للدرس. وابن أبي خیثمة كان كـذلك وكـان یأتیـه ال، ِحَلقه

                                                           
  . 1/400انظر  .. وقد جمعها كلها الذهبي في سیر أعالم النبالء147انظر : الفهرست ص:  )1(
  . 147الفهرست ص:  )2(
م مثقــل الُجَمحــي األخبــاري". ) كــذا ضــبطه الَخْزَرِجــيِّ فــي خالصــة تــذهیب تهــذیب الكمــال قــا3( ل : "محمــد بــن ســالَّ

 .340ص:   خالصة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجال
  .5/327،  تاریخ بغداد 65الفهرست ص:  ،7/278انظر مثال: الجرح والتعدیل  )4(
هو ُجَمح بن ش؛ و بضم الجیم وفتح المیم وفي آخرها الحاء المهملة هذه النسبة إلى بني ُجَمح. وهم بطن من قری )5(

 .291/ 1،اللباب في تهذیب األنساب 2/85األنساب  .انظر:عمرو بن هصیص بن كعب
  .5/327تاریخ بغداد   )6(
  .5/327المصدر السابق   )7(
 .65الفهرست ص:  )8(
 .5/327) تاریخ بغداد 9(
 تـــــاریخ اإلســـــالم،  2/596فـــــاظ ، تـــــذكرة الح11/494ســـــیر أعـــــالم النـــــبالء  ،4/162انظـــــر : تـــــاریخ بغـــــداد  )10(

 .1/174، لسان المیزان 20/253
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وصــوب لألخــذ عنــه والســماع منــه، فكمــا كــان كثیــر المشــایخ كــان كثیــر التالمیــذ أذكــر مــا تیســر لــي 
  منهم على النحو التالي: 

بـن بنـت أحمـد بـن منیـع؛ وهـو بـن أخـي  )1(البغـويعبد اهللا بن محمد بن عبد العزیز أبـو القاسـم   .1
  )2(.علي بن عبد العزیز، مات سنة سبع عشرة وثالث مائة

د، ُمَحدِّث العراق، أبو محمد الهاشمي  .2 یحیى بن محمد بن صاعد بن كاتب، اإلمام الحافظ الُمَجوِّ
  )3(توفي ابن صاعد بالكوفة في ذي القعدة سنة ثمان عشرة وثالث مئة. البغدادي

تـوفي فـي شـهر جمـادى اآلخـرة  اإلمام الحافظ أبو عبد اهللا، الـدوري محمد بن مخلد  ابن حفص،. 3
  )4(.نة إحدى وثالثین وثالث مئةس

  )5(توفي خمسین وثالث مئة.، أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضي، أبو بكر البغدادي .4

نسـبة إلـى  ،)6(حـيلَ المُ إسماعیل بن محمد ابـن إسـماعیل بـن صـالح، أبـو علـي البغـدادي الَصـفَّار  .5
  )7(وأربعین وثالث مئة. الملح والنوادر، توفي ببغداد في رابع عشر المحرم سنة احدى

   )8(.الرَّازي الَقطَّانحماد بن زاذان، أبو زیاد . 6

مسـند عصـره ، )9(القرطبـيقاسم بن أصبغ بن محمد بن یوسف بن ناصح بن عطـاء، أبـو محمـد  .7
  )10(سنة خمس وأربعین وثالث مائة.، توفي باألندلس

                                                           
، 374/ 1البغوي: هذه النسبة إلى بلدة من بـالد خراسـان بـین مـرو وهـراة یقـال لهـا بـغ وبغشـور.انظر: األنسـاب  )1(

 .164/ 1اللباب
ـــه وجـــاء ذكـــره هنـــا مـــن 4/565، لســـان المیـــزان  4/267انظـــر: الكامـــل فـــي ضـــعفاء الرجـــال  )2( .ســـبق الترجمـــة ل

 ه.تالمیذ
 . 2/776، تذكرة الحفاظ 14/501انظر : سیر أعالم النبالء  )3(
 .3/310، تاریخ بغداد  15/257انظر: سیر أعالم النبالء  )4(
 .3/2انظر: شذرات الذهب  )5(
بضــم المــیم وفــتح الــالم وفــي آخرهــا حــاء مهملــة هــذه النســبة إلــى الُمَلــح وهــي النــوادر والطرف.انظــر:  الُمَلحــي: )6(

 .254/ 3اللباب، 378/ 5األنساب 
  .15/441انظر: سیر أعالم النبالء  )7(
 .3/139انظر: الجرح والتعدیل  )8(
الُقْرُطبي: بضم القاف وسكون الراء وضم الطاء المهملة وفي آخرهـا البـاء الموحـدة هـذه النسـبة إلـى قرطبـة وهـي  )9(

  .25/ 3، اللباب 472/ 4مدینة كبیرة من بالد األندلس. انظر: األنساب 
 .15/472، سیر أعالم النبالء 2/354 ب، شذرات الذه 6/368سان المیزان انظر : ل )10(
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هللا أبـــو الحســـین بـــن المنـــادي أحمـــد بـــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن عبیـــد اأبـــو الحســـین بـــن المنـــادي،  .8
  )1(.البغدادي توفي سنة ست وثالثین وثالث مئة

،َعْبُد اِهللا بُن ُسَلْیَماَن بِن اَألْشَعِث َأُبو َبْكٍر أبو بكر بن أبى داود  .9 َصاِحُب التََّصاِنْیِف،  السِِّجْسَتاِنيُّ
  )2(توفي سنة ست عشرة وثالثمائة.

ن بــن أحمـــد بــن صــدقة بــن الهیــثم بــن موســى بــن مهـــار الحســیوالحســین بــن احمــد بــن صــدقة   .10
  )5(مات سنة ثالثین وثالثمائة. ،)4(الَبزَّاز)3(الفرائضيوحشیش الفارسي، أبو القاسم األزرق 

علـي بـن محمـد بـن عبیـد بـن عبـد اهللا بـن حسـاب،أبو الحسـن وعلى بن محمد بـن عبیـد الحـافظ   .11
  )6(.مئة البغدادي الَبزَّاز، مات في سنة ثالثین وثالث

بِّيّ الحسین بن إسماعیل بن محمد بن إسماعیل بن سعید بن أبان،أبو عبد اهللا   .12 البغدادي  )7(الضَّ
  )9(توفي سنة ثالثین وثالثمائة. ،)8(ليامِ حَ المَ 

مـات  ،)10(الكاتـب الحكیمـيمحمد بن أحمد بن إبراهیم بن قریش بن حازم بن صبح بن صباح  .13
  )11(مائة. في ذي الحجة سنة ثالث وثالث

                                                           
 .3/849، تذكرة الحفاظ   15/361انظر: سیر أعالم النبالء  )1(
 .1/186، غایة النهایة في طبقات القراء  4/491، لسان المیزان 13/232انظر: سیر أعالم النبالء )2(
هـذه النسـبة  -الـراء وسـكون األلـف وكسـر الیـاء تحتهـا نقطتـان وفـي آخرهـا ضـاد معجمـة الفرائضي: بفتح الفاء و  )3(

إلى الفرائض وهي علم المواریث وقسمة التركات ویقال لمن یعلم ذلك فرضي وفرائضي وفارض.انظر: األنساب 
  .417/ 2اللباب ، 358/ 4

هــــذا اســــم لمــــن یخــــرج الــــدهن مــــن البــــزور  -ء الَبــــزَّار: بفــــتح البــــاء الموحــــدة والــــزاي المشــــددة وفــــي آخرهــــا الــــرا )4(
 .146/ 1اللباب، 336/ 1ویبیعه.انظر: األنساب

 .8/6انظر : تاریخ بغداد  )5(
 .12/73، تاریخ بغداد 2/324، شذرات الذهب  15/286انظر: سیر أعالم النبالء  )6(
ــبِّّي: بفــتح الضــاد المعجمــة، والبــاء المكســورة المشــددة المنقوطــة بواحــد )7( هــذه النســبة إلــى " بنــي ضــبة " وهــم  ة،الضَّ

جماعة، ففي مضر: ضبة بن أد بـن طابخـة بـن إلیـاس بـن مضـر بـن نـزار بـن ربیعـة بـن معـد بـن عـدنان. وفـي 
د بــن قــریش: ضــبة بــن الحــارث بــن فهــر بــن مالــك، وفــي هــذیل: ضــبة بــن عمــرو بــن الحــارث بــن تمــیم بــن ســع

  .261/ 2،اللباب 10/ 4هذیل.انظر: األنساب 
َحاِملي: فتح المیم والحاء وسكون األلف وكسر المیم والالم، هذه النسبة إلى الَمَحاِمل التي یحمـل فیهـا النـاس المَ  )8(

 .171/ 3، اللباب 208/ 5في السفر.انظر: األنساب
  .3/31، تذكرة الحفاظ 15/259انظر: سیر أعالم النبالء  )9(
جـد ،یاء منقوطـة بـاثنتین مـن تحتهـا، هـذه النسـبة إلـى حكیم الَحِكیمي: بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف وبعدها )10(

 .379/ 1، اللباب244/ 2لیها.انظر: األنسابإالمنتسب ِ 
  .6/511انظر : لسان المیزان  )11(
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تـوفي سـنة تسـع وثالثـین  ،)1(الـَرزَّازمحمد بن عمرو بن الُبْختري بن ُمدرك أبو جعفر البغـدادي  .14
  )2(وثالث مئة.

اٍن َوَأْرَبِعــْیَن أحمــد بــن ســلمان بــن الحســن بــن إســرائیل أبــو بكــر البغــدادي الحنبلي،َمــاَت َســَنَة َثَمــ .15
  )3(ة.ئَ َوَثَالِث م

أبو سهل القطـان البغـدادي، تـوفي أبـو سـهل فـي  ،د اهللا بن زیاد بن عبادأحمد بن محمد بن عب. 16
  )4(.شعبان سنة خمسین وثالث مئة

  .بن زهیر بن حرب بن أبي خیثمة ابنه الحافظ محمد بن أحمد .17

                                                           
انظـر:  الَرزَّاز: بفتح الراء وتشدید الزاي وبعدها ألف وفي آخرها زاي أخرى یقال هذا لمن یبیع الـرز وهـو األرز. )1(

 .22/ 2اللباب، 57/ 3 األنساب
  .2/347، شذرات الذهب   15/386انظر: سیر أعالم النبالء  )2(
 .15/504، سیر أعالم النبالء 3/868انظر : تذكرة الحفاظ  )3(
 .1/144، العبر في خبر من غبر 15/521انظر : سیر أعالم النبالء  )4(
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  المبحث الرابع 
  علومه ومؤلفاته 

، ف بهـاُعـرِ ، توفي ابن أبـي خیثمـة وتـرك لنـا ذخـائر ونفـائس قضـى ُجـَل حیاتـه فـي تصـنیفها
  وكانت تصدیًقا ِلَما بین یدي أهل التراجم من األخبار التي  نقلوها إلینا عن علمه الزاخر.

 بعـٍض مـنفعثـرُت علـى ، وَجَنـى مجهوداتـه، بـُت علـى قـدر الوسـع عـن میراثـه العلمـيقولقـد ن
في هـذا هذا وٕاني ، ومنها ما ال یزال مخطوًطا لم یرى النور، مصنفاته: منها ما هو مطبوع ومتداول

  الموطن عزمت على أن أذكر كل ما تیسر وصوله بین یدي  على النحو التالي :

  : األحادیث الواردة في المهدي -1
وقــد نســب اإلمــام السُّــیوطي هــذا المصــنف فــي كتابــه العــرف الــوردي للحــافظ أبــى بكــر بــن أبــى 

َواْألََحاِدیُث اْلَواِرَدُة ِفي وكذا عبد الرحمن السَُّهیلي وقال في الروض األنف: " ، )1(خیثمة النسائي
أي: أنـه جمـع كـل مـا وقـع  )2(َأْمِر اْلَمْهِدّي َكِثیـَرٌة، َوقَـْد َجَمَعهَـا َأُبـو َبْكـِر ْبـِن َأبِـي َخْیَثَمـَة فَـَأْكَثَر ".

  .له
قال ابن خلـدون فـي مقدمـة تاریخـه تعلیقًـا علـى مـا أورد السُّـَهیلي: "ولقـد توغـل أبـو بكـر بـن أبـي 

  )3(.ما نقل السَُّهیلي عنه في جمعه لألحادیث الواردة في المهدي"خیثمة على 
  )4(.خیثمة ذكر أحادیث غرییة اإلسناد أن السبب في هذا أن ابن أبي ویبدو

  ولعل ابن خیثمة قصد االستقصاء ولم یراعي الصحة والضعف فیه.: قالت الباحثة
  أخبار الشَُّعرَاء: -2

، ولـم أقـف علیـه. ورجـح )6(والباباني صـاحب هدیـة العـارفین ،)5(ونسبه الندیم إلیه في الفهرست 
البــن   -التــي تحــوي الشــعر -الــدكتور أكــرم ضــیاء العمــري أن تكــون األخبــار األدبیــة المتفرقــة 

                                                           
  .188ص:ي العرف الوردي في أخبار المهد  )1(
ْسـَكاُف ِفـي َفَوائِـِد اْألَْخَبـاِر ُمْسـَنًدا إلَـى َماِلـكِ وباقي عبارة السهیل )2(  ي :" ....َوِمْن َأْغَرِبهَـا إْسـَناًدا َمـا َذَكـَرُه َأُبـو َبْكـٍر اْإلِ

ــِه ا ــاَل َرُســوُل الّل ــاَل َق ــِدِر َعــْن َجــاِبٍر َق ــِن اْلُمْنَك ــِد ْب ــٍس َعــْن ُمَحّم ــِن َأَن ــ rْب ــَر َوَم ــْد َكَف ــّدّجاِل َفَق ــّذَب ِبال ــْن َك ــّذَب َم ْن َك
السـیرة  ِباْلَمْهِدّي َفَقْد َكَفَر َوَقاَل ِفـي ُطلُـوِع الّشـْمِس ِمـْن َمْغِرِبَهـا ِمْثـَل َذِلـَك ِفیَمـا َأْحَسـُب" . الـروض األنـف فـي شـرح

  .431/ 2 البن هشامالنبویة 
 .389) تاریخ ابن خلدون ص: 3(
  .389المصدر السابق ص:  انظر: )4(
  .1/321الفهرست  )5(
  .1/51ة العارفین هدی )6(
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  ،)1()الورقــة مــن أخبــار الشــعراء لمحمــد بــن داود بــن الجــراح(ككتــاب    أبــي خیثمــة منقولــة منــه.
   )4(. ))3(للمرزباني )2(الموشح و(

  : تاب اإلعرابك-3

ومــن كالمــه  ،)6(تألیفــه" اإلعــراب كتــاب فــي خیثمــة أبــي ابــن قــال :"قــالی ،)5(نســبه إلیــه الســخاوي
، )7(ونســـبه النـــدیم فـــي الفهرســـت إلیـــه  ،قضـــایا لغویـــة كإصـــالح اللحـــن والخطـــأیبـــدو أنـــه تنـــاول 

  .)8(والباباني

  كتاب البر: -4

إال أن اسـمه یمكـن أن یـوحي لنـا ، بیعـة كتابـهولم یحكي لنا المترجمـون ط ،)9(إلیه البابانينسبه 
واغلب ظني أنه جزء حدیثي جمع فیه ابـن أبـي خیثمـة كـل مـا جـاء فـي ، بما احتواه هذا الكتاب

  باب البر.
  : كتاب المنتمین-5

. إال أن هنالك تعلیًقا بسیًطا )11(، والباباني في هدیة العارفین )10(نسبه الندیم في الفهرست إلیه 
ذكــره فــي كتابــه ، ضــیاء العمــري البــد مــن ذكــره حــول  مســألة تســمیة  هــذا الكتــاب للــدكتور أكــرم

"مـــوراد الخطیـــب البغـــدادي"؛ إذ احتمـــل أن یكـــون اســـمه غیـــر مـــا أورده النـــدیم، حیـــث  قـــال فـــي 
  )12(حاشیة الكتاب:"هكذا ورد في األصل ولعله " المتیمین" أو " المتمنین".

                                                           
 .مقتوال ببغداد سـنة 296العباسي،ت أبو عبد اهللا من وزراء ابن المعتز ، ) هو: ُمَحمَّد بن َداُود بن اْلجراح اْلَكاِتب1(

  . 6/120. وانظر: األعالم 185، الفهرست ص: 22/ 2هدیة العارفین انظر: 
  .54/ 2العارفین  ) الموشح، فیما أنكره العلماء على بعض الشعراء. انظر: هدیة2(
ـــد بـــن عمـــَران بـــن ُموَســـى بـــن ســـعید اْبـــن عبـــد اهللا المرزبـــانى، َأُبـــو عبـــد اهللا اْلَكاِتـــب خراســـاني االصـــل 3( ) هـــو: ُمَحمَّ

 .54/ 2،هدیة العارفین  319/ 6هـ ببغداد.األعالم  384بغدادي. ت 
 .138ص البغدادي حاشیة  موارد الخطیب  :انظر )4(
  .2/266فتح المغیث  )5(
  .329/  5إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )6(
  .1/321الفهرست  )7(
  .1/51هدیة العارفین  )8(
  .1/51المصدر السابق  )9(
  .1/321الفهرست  )10(
  .1/51هدیة العارفین  )11(
 .138موارد الخطیب البغدادي ص  )12(
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  ْوت:َوَصاَیا اْلعلَماء ِعْند اْلمَ  كتاب-6

ـــه  ـــدیم فـــي الفهرســـت إلی ـــة العـــارفین)1(نســـبه الن ـــاني فـــي هدی ـــه فـــي إیضـــاح  ،)2(، والباب ونســـبه ل
  ، ویبدو من أنه جمع على غرار من جمع أخبار العلماء عند وفاتهم .)3(المكنون

  )4(وعده أول مصنف فیه.، ذكره السخاوي : جزء من روى عن أبیه عن جده -7
  تاریخ رواة الحدیث :-8

وقـد تتبعـُت أقـوالهم فعثـرُت علـى عـدة ، تلف أصحاب التصانیف في تسمیة هـذا الكتـاباخ: اسمه
  وجهات نظر في تسمیة هذا الكتاب:

فـــي كشـــف  )6(وتبعـــه حـــاجي خلیفـــه، )5(ففریـــق مـــنهم نحـــا إلـــى تســـمیته بالتـــاریخ الكبیـــر: كالـــذهبي
  .)9(السیوطيو  ،)8(ابن العماد، و )7(الظنون 

، )10(ولقــد أورد هــذا االســم البابــاني فــي هدیــة العــارفین ، الحــدیثأســموه تــاریخ رواة  وفریــق ثــانٍ 
  .)11(وتبعه صاحب كشف الظنون أیًضا

، )13(والنــووي )12(كالخطیــب البغــدادي  تــاریخ ابــن أبــي خیثمــة: ومــنهم  مــن نســبه لمصــنفه فقــالوا
  .)15(، وتبعهم حاجي خلیفة)14(والكتاني

                                                           
  .1/321الفهرست  )1(
  .1/51هدیة العارفین  )2(
 .2/710لذیل على كشف الظنون)  إیضاح المكنون في ا3(
  .3/199فتح المغیث  )4(
 .11/492سیر أعلم النبالء  ،2/130تذكرة الحفاظ )5(
) هو: مصطفي بن عبد اهللا القسـطنطیني الحنفـي الشـهیر بكاتـب جلبـي، وبحـاجي خلیفـة أو الحـاج خلیفة.صـاحب 6(

  . 732/ 2معجم المطبوعات العربیة والمعربة انظر: ه. 1067ت  ،نكشف الظنو 
  .1/295شف الظنونك )7(
 .2/173شذرات الذهب  )8(
 .1/52طبقات الحفاظ  )9(
  .1/51هدیة العارفین )10(
  .1/295كشف الظنون  )11(
 .2/121تاریخ بغداد  )12(
  .1/291تهذیب األسماء  )13(
ونســـبته: بفـــتح الكـــاف ،هــــ 1345ت، محمـــد بـــن جعفـــر الكتـــانيوالكتـــاني هو: .129الرســـالة المســـتطرفة ص : )14(

ــــــه. ــــــاب، وعمل ــــــوع مــــــن الثی ــــــان، وهــــــو ن ــــــى الكت ــــــاء المفتوحــــــة وفــــــي آخرهــــــا النون،هــــــذه النســــــبة إل                وتشــــــدید الت
  .8/310واألعالم  ،31،/ 5انظر: األنساب 

  .1/521كشف الظنون )15(
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مغربیــة للســفر الثالــث، كمــا أشــار صــالح هلــل وهــذا مــا كــان وارًدا علــى اللوحــة األولــى  للنســخة ال
زهیر بن حرب أبـي خیثمـة رحمـه " السفر الثالث من تاریخ أبي بكر أحمد بن  :في مقدمة تحقیقه

ومـــنهم مــن كـــان یقتصـــر علـــى نعتـــه   .)1(رحمـــه اهللا" –. روایــة أبـــي محمـــد القاســـم بــن أصـــبغ اهللا
وهـذا واضـح أنـه ، أغلـب كتـب التـراجم بالتاریخ فقط دون بیان صفته أو نسبته لمصنفه، وهـذا فـي

  بحسب السیاق .
فــي معــرض الحــدیث عنــده عــن   )2(والحظــُت أیضــا ومــن خــالل اســتقرائي، روایــًة لإلمــام الجزائــري

الــذین ال ُیَمیِّــز مــن ، الـذي یخــتص بمعرفــة المدلسـین؛ النـوع الســادس والعشــرین مـن علــوم الحــدیث
. ع التابعین وٕالى عصره منهم جماعةلتابعین وأتبامن ا، كتب عنهم بین ما سمعوه وما لم یسمعوه

بغـداد وعنـد الطبقـة الخامسـة  حیث ذكر طائفة مـن أهـل بغـداد، ثـم ذكـر سـتة طبقـات مـن محـدثي
: " ثــم الطبقــة الخامســة مثــل إمــام الحــدیث أحمــد بــن حنبــل، ومزكــي الــرواة یحیــى بــن معــین قــال

لـم یـذكر عـن واحـد  )3(محمـد الناقـدابـن أبـي خیثمـة زهیـر بـن حـرب وعمـرو بـن  وصاحبي المسند
  )4(منهم التدلیس".

ومــن خــالل الروایــة نستوضــح جلًیــا وصــف اإلمــام الجزائــري لكتــاب ابــن أبــي  :قالــت الباحثــة
وذلــك ألنــه یشــتبه علیــه كــون أن المســند مصــنٌف ألبــي خیثمــة ال : وفــي هــذا نظــر، خیثمــة بالمســند

فـإن ُذِكـَر ابـن أبـي خیثمـة ، مـن أصـحابه وأقرانـهویقوي ذلك أن من ذكروا معه في الطبقـة هـم ، البنه
  فاَألولى أن یذكر أبوه  في هذا الموطن.

ویـــدخل علـــى ذلـــك احتمـــال أن یكـــون الجزائـــري قـــد وصـــف كتـــاب ابـــن أبـــي خیثمـــة بالمســـند 
 )5(یحوي مراسیلألن كتابه هذا : وفي االحتمال هذا نظر أیًضا، باعتبار األحادیث المسندة التي فیه

 ویبقــى مســألة الــوهم والخطــأ، . واالحتمــال هــذا فیــه ضــعفكمــا نــص مصــنفه علــى ذلــك )6(وبالغــات
  التي تعتري البشر فیكون األرجح أبا خیثمة ال ابنه .

                                                           
  .1/50انظر: تاریخ بن أبي خیثمة مقدمة المحقق  )1(
من  ،ه1338ب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقّي، ت طاهر بن صالح أو محمد صالح بن أحمد بن موههو:  )2(

  .3/221األعالم :.انظرفي عصره واألدبأكابر العلماء باللغة 
ــــــزل الرقــــــة،ت 3( ــــــو عثمــــــان البغــــــدادي الحــــــافظ ،ن ــــــر الناقــــــد، أب                هـــــــ. انظــــــر: 232) هــــــو: عمــــــرو بــــــن محمــــــد بــــــن بكی

 .87/ 2، الكاشف 744التقریب ص: 
 .1/433أصول األثر ) توجیه النظر إلى4(
وهذا نوع من علم الحدیث صعب قل ما یهتدي إلیه إال المتبحر في هـذا العلـم فـإن مشـایخ الحـدیث لـم یختلفـوا فـي أن  )5(

ـــى التـــابعي فیقـــول التـــابعي : قـــال رســـول اهللا  ـــذي یرویـــه المحـــدث بأســـانید متصـــلة إل         .  rالحـــدیث المرســـل هـــو : ال
  .67ص:  معرفة علوم الحدیث

البالغ :هو ما یرویه المحدث من األحادیث أو اآلثار مؤدیًا إیاه بصیغة (بلغنـا عـن فـالن)، ثـم یـذكر قائـل ذلـك األثـر  )6(
أو فاعله بال سند أو یذكر قطعة من سـنده قبـل ذلـك . وقـد اشـتهر فـي هـذا البـاب بالغـات مالـك، وهـي أحادیثـه التـي 

یلتحــق بصــیغة (بلغنــا عنــه) فـي هــذا البــاب مــا كــان بمعناهــا مثــل  رواهـا فــي الموطــأ علــى هــذه الكیفیــة . والظـاهر أنــه
              . (روینـــــــا عنـــــــه) ونحـــــــو ذلـــــــك مـــــــن الصـــــــیغ الصـــــــریحة فـــــــي االنقطـــــــاع، فیكـــــــون الـــــــبالغ والمعلـــــــق بمعنـــــــى واحـــــــد

 .2/188  لسان المحدثین انظر:
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هـو أبـو الحسـن : وفي موطن آخر في سؤالت السلفي لخمیس  لما سأله عن ابن خزفه فقال
عــن أبــي بكــر أحمــد بــن  علــي بــن أبــي بكــر محمــد بــن الحســن بــن خزفــه الصــیدالني ..، وروى عنــه

  )1(". الجامع الكبیرزهیر بن حرب تاریخه 

ـــواب الفقـــه ـــى أب ـــة عل ـــوم أن الجوامـــع فـــي أصـــول الحـــدیث مصـــنفات مرتب ومـــن ، ومـــن المعل
المالحظ  من األسفار الموجودة بین أیدینا أن التاریخ مرتب على طریقة المسـانید . ومـنهم مـن یـرى 

  )2(أنه على طریقة الطبقات.

ت النظــر المتعــددة فــي تســمیة الكتــاب فكلهــا تصــب فــي مجــرى واحــد، فلــو قلنــا: رغــم وجهــاو 
  تاریخ ابن أبي خیثمة نسبة لمصنفه صحیح . : ولو قلنا، التاریخ الكبیر

  : نسبة الكتاب
  :الكتاب لمصنفه من األمور اآلتیة یمكن التأكد من صحة نسبة

، والبابـاني فـي هدیـة )4(سـالة المسـتطرفةالكتاني في الر و  ،)3(الندیم في الفهرستنص على نسبته  -1
  .)5(العارفین

  كما أشرت عند تسمیته.، نقل عنه جمع من أهل العلم في مؤلفاتهم  -2
ق قاســـم بـــن یـــنســـبة الكتـــاب فـــي المخطـــوط لمؤلفـــه ابـــن أبـــي خیثمـــة كمـــا أشـــرت ســـابقة مـــن طر   -3

  أصبغ.
  أهمیة الكتاب: 

   )6(یقــة المحــدثین؛ إذ ســاق الروایــات بأســانیدها.یعــد التــاریخ مــن المصــنفات التــي ألفــت علــى طر   -
  .أتيكما سی )7(فقد نص بنفسه :" أن سایره مراسل وحكایات "، ولیس كل الروایات كذلك

أكــرم ضــیاء العمــري :" وقــد أســند ابــن أبــي خیثمــة بعــض هــذه الروایــات ولــم یســند : قــال الــدكتور
   . )8(اآلخر"

                                                           
  .1/60سؤاالت الحافظ الِسلِفي لخمیس الَحوزي عن جماعة من أهل واسط  )1(
ال حاجي خلیفة: "فمنهم : من جمع التراجم مطلًقا كابن سعد في  الطبقات  وابن أبي خیثمة : أحمـد بـن زهیـر ق )2(

  .81/ 1واإلمام أبي عبد اهللا البخاري في : تاریخهما ".كشف الظنون 
  .1/321الفهرست  )3(
  .129ص:  الرسالة المستطرفة )4(
  .1/51هدیة العارفین  )5(
  .1/227ین انظر : معجم المؤلف )6(
 .43المعجم في أصحاب القاضي اإلمام أبي علي الصدفي  ص: )7(
  .193) موارد الخطیب البغدادي ص: 8(
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  بروایات مسندة. إلیناوصلت تي اللبالمجمل أنه من المصنفات او 
ویعتبر هذا المصنف من كتـب التـراجم التـي جمـع التـراجم مطلقًـا، فلـم یقتصـر علـى ذكـر الـرواة  -  

وٕانما جمع بینهم وبین الضعفاء،صنع صنیع ابن سعد في طبقاته، وهـو أشـبه جـًدا ، الثقات فقط
  بتاریخ البخاري .

لیفــة :"  تــاریخ رواة الحــدیث البــن أبــي قــال الحــاج خ، )1(فتجــدهما أحیانــا متالزمــین عــن الــذكر
و  كتـاریخ أبـي عبـد اهللا سـنة تسـع وسـبعین ومائـة ،وهـ: المتـوفى، خیثمة أحمد بـن زهیـر الحـافظ

  )2(.البخاري"

كما ویعد التاریخ من الكتب التي اهتمت بالسیرة حیث جاءت روایات كثیـرة تعطینـا مالمـح عـن    -
  .rحیاة  النبي 

د، ل ومــنهم المقتِصــفمــنهم المطــوِّ ؛ rر:" وقــد أكثــر النــاس فــي صــفته قــال الحــافظ ابــن عبــد البــ
  )3(ومن أراد الوقوف على ذلك تأمَّله في كتاب أحمد بن زهیر وغیره".

وهــو مــن المظــان التــي یرجــع إلیهــا عنــد التعریــف بالصــحابة إذ جعــل جــزء فــي أولــه تنــاول فیهــا   -
  تراجم بعضهم. 

"قد أفرد  وعد مصنفات جمعت تراجم الصحابة قال:، لهذا المعنىوقد أكد ابن كثیر في اإلشارة      
وابــن أبــي ، كالبخــاري فــي أول تاریخــه الكبیــر، األئمــة أســماء الصــحابة فــي مصــنفات علــى حــدة

والشـیخ اإلمـام أبـي ، األصـبهاني )5(الحافظ أبـي نعـیم، و )4(الحافظ أبي عبد اهللا بن مندة، و خیثمة
  )7(غیرهم.، و )6(عمر بن عبد البر

  یعتبر هذا الكتاب من كتب العلل حیث كان یذكر الروایات وینقدها ویبین عللها.   -

                                                           
  .521، 1/81كشف الظنون ،2/61 انظر : أبجد العلوم )1(
  .1/295كشف الظنون  )2(
  ویكثر ابن عبد البر من ذكر باسمه ال بكنیته. 28/ 3) التمهید 3(
المحــدث أبــو ، ن یحیــى بــن منــدة، بفــتح المــیم وســكون النــون وفــتح الــدال نســبة ألجــداده) هــو: محمــد بــن إســحاق بــ4(

 .66/ 6هـ.انظر: میزان اإلعتدال475عبداهللا العبدي األصبهاني، الحافظ الجوال صاحب التصانیف، ت 
 وفي،أبــو نعــیم المهرانــي األصــبهاني الصــ، ) هــو: أحمــد بــن عبــد اهللا بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران5(

  .201/ 1،لسان المیزان 195/ 3تذكرة الحفاظ  انظر:هـ. 430ت ، الحافظ الكبیر
        حـــافظ المغـــرب ،، ) هـــو: أبـــو عمـــر یوســـف بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن عبـــد البـــر بـــن عاصـــم النمـــري القرطبـــي6(

 .249ص:  ،الوفیات217/ 3هـ. انظر: تذكرة الحفاظ 463ت 
  .124) الفصول في السیرة  ص:7(



 ي بكر بن أبي خیثمةالثاني: سیرة اإلمام أبالفصل 

 
 54 

 الباب األول

من كتب الجرح والتعدیل، حیث ترد مقتطفات منه في كتب رجـال  )2(، والكتاني)1(عده السخاوي   -
  )3(الحدیث وهي كثیرة جًدا.

  طبیعة المصنف :

،وعنــد )5(فــي فهرســه)4(اإلْشــِبیليیــر یقــع التــاریخ الكبیــر فــي ثالثــین جــزًءا، كمــا أشــار ابــن خ
  ، وال اختالف بین القولین كما هو بیِّن .)6(الكتاني في " ثالثین مجلًدا صغاًرا واثني عشر كباًرا" 

في روایة عند ابن اآلبار ، نقف عند عبارة مهمة من قول المصنف نفسه یصف فیها كتابهو 
قال لنا أبو بكر بن أبي خیثمة: قال: " في معجمه، أوردها من روایة قاسم بن أصبغ عن المصنف 

" من أخذ هذا الكتاب فقد أخذ جوهر علمي، لقد استخرجه من بیت مآلن كتًبا، وفیـه سـتون ألـف 
، وسایره مراسل وحكایات وٕانما كتـابي لمـن حشـى حوطتـه rحدیث عشرة آالف مسندة إلى النبي 
  )7(.من الحدیث؛ ألني إنما أخذ األطراف"

  :یثمة  السابقة عن كتابه تشیر إلى عدة أمور هيوعبارة ابن أبي خ

القیمـة العظیمــة لكتــاب التــاریخ بالنسـبة لمصــنفه، حیــث تشــیر عباراتـه أن وضــع خالصــة علمــه  - 
مـن أخـذ هـذا الكتـاب " لـذا قـال : : الغزیر، وثمرة جهد حقبٍة طویلٍة أمضاها في تحصیل العلـوم

 ".فقد أخذ جوهر علمي

بـي خیثمـة اسـتخلص أحادیـث التـاریخ مـن بـین مـا وقـع لـه حفًظـا أو تشیر العبارة إلى أن ابـن أ  - 
كتابة، وتشیر أیًضا في السیاق نفسه أن اإلحصاء الرقمي للكم الـذي اسـتخرج منـه هـذا الكتـاب 

  .rبلغ ستون ألف حدیث مسندة عن النبي 

 أن هذا الكتاب أغلبه مراسل وحكایات . - 

                                                           
 .206ص:  ) اإلعالن بالتوبیخ لمن ذّم أهل التاریخ1(
  .129) الرسالة المستطرفة ص:2(
  .139) موارد الخطیب البغدادي ص: 3(
ونسبته : بكسر االلف وسكون ،هـ575بكر محمد بن خیر بن عمر بن خلیفة األموي اإلشبیلي، ت هو: أبو  )4(

ة باثنتین من تحتها، وفي آخرها الالم، هذه النسبة الشین المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الیاء المنقوط
.                         وهي من أمهات البلدان باالندلس إلى بلدة من بالد االندلس من المغرب یقال لها إشبیلیة؛

  .1/61اللباب، 161/ 1نساب، األ4/107تذكرة الحفاظ  :انظر

 . 174فهرسة ص:  )5(
 .129الرسالة المستطرفة ص:  )6(
 .43 ص: اب القاضي اإلمام أبي علي الصدفيالمعجم في أصح )7(
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، التوقي فـي نیـل الحـدیث الشـریف  والصـیانةأن ابن أبي خیثمـة إنمـا وضـع كتابـه لمـن یتمیـز بـ - 
  .فیحتاط للحدیث من  األخبار الموضوعة والضعیفة

  : الثناء على التاریخ

"ولـه كتـاب التـاریخ الـذي : قال الخطیب البغدادي في معرض الحدیث عن اإلمـام أبـي بكـر 
كتـاب التـاریخ : وال أعـرف أغـزر فوائـد مـن -أي الخطیب  –أحسن تصنیفه وأكثر فائدته ..... قلت 

الـــذي صـــنفه بـــن أبـــى خیثمـــة وكـــان ال یرویـــه إال علـــى الوجـــه فســـمعه الشـــیوخ األكـــابر كـــأبي القاســـم 
 )1(البغوي ونحوه.

والمقصـــود بـــأن أبـــي خیثمـــة كـــان ال یرویـــه إال علـــى الوجـــه كمـــا قـــال الـــدكتور أكـــرم ضـــیاء 
  )2("أي ال یقبل االنتخاب منه بل یجب أن یسمعه الطالب كله".: العمري

قـال:  )3(مـن روایـة أبـو احمـد الحـافظمما یؤید هذا القول هذه الروایة فـي تـاریخ بغـداد مـن و 
أبى خیثمة شیًئا من التاریخ من أبى بكر بن  )4(یعنى: محمد بن إسحاق السراج؛ استعار أبو العباس

: وعلـيِّ اسإال علـى الوجـه، فقـال أبـو العبـ : یا أبا العباس عليَّ  یمیٌن أن ال أحدث بهـذا الكتـابفقال
  )5(عزیمة أن ال أكتب إال ما أستفید فرده علیه، ولم یحدث في تاریخه عنه بحرف".

وكمـا أكـد الخطیـب :فــ " قـد أجـاز ، ورغم ذلك إال أن التاریخ حظـي عـن غیـره بانتشـار واسـع
   )6( .روایته لجمع كبیر"

  التــــراجم   يــــــات فـــــــبر المصنفــــــوفـــي مــــوطن آخـــر نــــرى أن الخطیـــب جعلــــه ضـــمن أجــــل وأك
ـــار"وروى  ـــالوَ طبقـــات محمـــد بـــن ســـعد ومغـــازي : مثـــل المصـــنفات الكب   ومصـــنفات أبـــى بكـــر )7(ديّ اِق

                                                           
 .4/162تاریخ بغداد  )1(
 .137موارد الخطیب البغدادي ص  )2(
هو : محمد بن محمـد بـن أحمـد بـن إسـحاق النیسـابوري الكرابیسـي ،المعـروف بـأبي أحمـدالحاكم الكبیـر ،الحـافظ  )3(

ـــي عبـــد ا  ،35/ 11هــــ .انظر:تـــاریخ بغـــداد 378تهللا الحـــاكم ،محـــدث خراســـان وصـــاحب التصـــانیف وشـــیخ أب
 .121الرسالة المستطرفة ص: 

هــ.انظر:  313أبو العبـاس النیسـابوري، المعـروف بالسَّـرَّاج ، هو: محمد بن إسحاق بن إبراهیم بن مهران الثقفي )4(
 .38ص: التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید ، 213/ 2،تذكرة الحفاظ 196/ 7الجرح والتعدیل 

 .4/162تاریخ بغداد  )5(
  .174/ 1لسان المیزان  )6(
الَواِقدي : هذه النسبة إلى ِواِقد، وهو جد أبي عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدیني مولى أسلم، وكان  )7(

فـي ذي  إماما عالما له التصانیف في المغازي وغیرهـا ولـي القضـاء بشـرقي بغـداد ولـد سـنة ثالثـین ومائـة ومـات
 .350/ 3،اللباب  566/ 5الحجة سنة سبع ومائتین.انظر: األنساب 
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" وفـي مـوطن آخـر ،)3(بن أبى خیثمة وغیر ذلك"  وتاریخ ،)2(ومغازي سعید األموي ،)1(بن األنباريا
  .)4(كتاب أحمد بن أبي خیثمة الكبیر"وكتب عنه" 

ضــل الكتــب الــذي یرجــع إلیهــا طالــب الحــدیث فــي تــواریخ المحــدثین وعــده اإلمــام الشــافعي مــن أف   -
  )5(وكالمهم في أحوال الرواة .

  )6(ووصفه السخاوي:بأنه" كثیر الفوائد".  -

وعده العراقي من أمهات الكتب التي صنفت في التاریخ في أثناء مناقشته البن الصالح:"وال في   -
  وذكر غیره . )7(ریخ أبى بكر ابن خیثمة".كثیر من التواریخ أمهات تواریخ اإلسالم كتا

ده": وقال ابن حجر في اللسان  -  أحسن تصنیفه.: أي ؛)8(" صنف التاریخ فجوَّ

 وقال اإلمام الذهبي أیضا في الثناء على التاریخ ومصنفه: "هو الحافظ الكبیر المجـود أبـو بكـر:  -
"ولــه كتـــاب " : ة".  وقــال أیًضـــاأحمــد بــن أبـــي خیثمــة صــاحب " التـــاریخ الكبیــر"، الكثیـــر الفائــد

  التاریخ " الذي أحسن تصنیفه، وأكثر فائدته فال أعرف أغزر فوائد منه".

  في مصنفاته. :أي؛  )11("  )10(، وشهدة)9(یقع لنا كثیر من روایته من طریق السلفي: "وقال

                                                           
، 43/ 3هــ.انظر: تـذكرة الحفـاظ 328هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر بـن األنبـاري النحـوي،ت )1(

والــراء  وســكون النـون بعــده وفــتح البـاء المنقوطــة بنقطــة مـن تحتهــا األلــف.ونســبته: بفـتح 68/ 2طبقـات الحنابلــة 
 .212/ 1 األنساب، هذه النسبة إلى بلدة قدیمة على الفرات بینها وبین بغداد عشرة فراسخ.األلفبعد 

هــ. انظـر: 249هو: سعید بن یحیى بن سـعید بـن أبـان بـن سـعید بـن العـاص األمـوي، أبـو عثمـان البغـدادي ،ت )2(
 .446/ 1،الكاشف390التقریب ص : 

  .2/121تاریخ بغداد  )3(
 .8/6صدر السابق الم )4(
  . 2/187) الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع 5(
 .206اإلعالن  ص: ) 6(
  .418التقیید واإلیضاح شرح مقدمة ابن الصالح ص:  )7(
  .1/174) لسان المیزان 8(
هـــو: أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم، شـــیخ اإلســـالم أبـــو طـــاهر عمـــاد الـــدین األصــــبهاني  )9(

ــــــــــة بأصــــــــــبهان، الســــــــــلفي،المحدث المشــــــــــهور ،ت الحرواآن ــــــــــاظانظــــــــــر: ه. 576ي،محل ــــــــــذكرة الحف            ،63/ 4ت
  .302/ 4شذرات الذهب 

هي:  شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر اإلبري، فخر النساء، الكاتبة، الدینوریة االصل، البغدادیة  )10(
هـــ،  574فاتهـا سـنة وسـمع علیهـا خلـق كثیــر، وكانـت و المولـد والوفـاة، كانـت مــن العلمـاء، وكتبـت الخـط الجیــد، 

  .248/  4شذرات الذهب ، )478 – 477/  2( فیات األعیان انظر: و  .على تسعین سنة
  .11/494سیر أعالم النبالء  )11(
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یثمــة أمــا الكتــاني فــي الرســالة المســتطرفة امتدحــه فقــال :" وتــاریخ ( أبــي بكــر أحمــد بــن أبــي خ - 
وهـو كبیـر سنة تسع وسبعین ومائتین، : زهیر بن حرب النسائي ) ثم البغدادي الحافظ المتوفى

 )1(في ثالثین مجلًدا صغاًرا واثني عشر كبارا ذكر فیه الثقاة والضعفاء. أحسن فیه وأجاد

( ابن أبـي و "وكتاریخي ( البخاري ): وفي موطن آخر عن حدیثه عن كتب الثقات وعد منهم 
  )2( .) المتقدمین في الجمع بین الثقات والضعفاء، وهما غزیرا الفوائد" خیثمة

"ومثلـــه التـــاریخ : ي عبـــارة صـــاحب االكتفـــاء یصـــف فیهـــا التـــاریخ بـــأبجزل األلفـــاظ قـــالتنـــوأعجب - 
ال ینفــذه  )4(وَغْمــرُ ، )3(الكبیــر ألبــي بكــر ابــن أبــي خیثمــة وناهیــك بــه مــن َبْحــر ال ُتَكــدُِّرُه الــدِّالء

  )8(".)7(الِوَالء )6(، وال یستنزفه الِوْرد)5(لدَِّراكُ اَألْخُذ ا

  طبعات الكتاب:

 ،بالجامعـة اإلسـالمیة،  )9(الـدكتور كمـال بـن محمـد قـالميأول عمل خدمة لهذا الكتاب قام بهـا   –
إذ قام  بتحقیق جزء من السفر الثاني من كتاب التاریخ البن أبـي خیثمـة رحمـه اهللا  ،في الجزائر

 دراســة: التــاریخ: ة ماجســتیر . ورد ذكرهــا فــي موقــع مكتبــة الملــك فهــد بعنــوانتعــالى فــي أطروحــ
" إلـى قولـه " اخبـار المكیـین "،    rتحقیق من قوله " تسمیة القبائل الـذین رووا عـن رسـول اهللا و 

معتمـــدا فیهـــا علـــى نســـختین مـــن ، دراســـي وتحقیقـــي: حیـــث قســـم الباحـــث رســـالته علـــى قســـمین 
  المخطوط :

                                                           
  .129 ص:الرسالة المستطرفة  )1(
 .146 ص: لمصدر السابقا )2(
.وهي كنایة عن  علمه 264/ 14ى بها تذكَّر وتؤنَّث .انظر: لسان العرب) الدَّْلُو :معروفة واحدة الدَّالِء التي ُیْسَتقَ 3(

  الزاخر وجودته.
ٌق بّین الُغمورةِ 4( وجمعه ِغمار وُغمور، و نْهٍر َغْمر : بفتح الغین وسكون المیم الكثیُر، ، ) الَغْمُر :الماء الكثیر الُمَغرِّ

  .5/29 َأي: َیْغُمر َمْن دخله وُیغطِّیه.انظر: المصدر السابق
 والمعنى الذي تبین : أن هذا الكتاب كالبحر العمیق الزخار الذي ال ینتهي حتى باألخذ المتكرر المتتابع .       
  .29/152 تاج العروس من جواهر القاموسعلها الدَّرَّاك : أي المتتابع. ) أو ل5(
قلـــت :واألول أقـــرب للمعنـــى، أي: ال ینهیـــه القـــوم ، وَردُ والـــِوْرُد المـــاء الـــذي ُیـــ، والـــِوْرُد ُوورُد القـــوم المـــاء، ) مـــن َوَردَ 6(

  .3/456: لسان العرب البحر ِتباًعا یبتغون ماءه. انظرالمتواردون على هذا 
) أي: المتتــابع؛ وهــي مــن ولــي، وواَلــى بــین اَألْمــِر ُمــواالًة و ِوالء : تــاَبع . و تــواَلى الشــيء : تَتــاَبع . و الُمــواالُة : 7(

 .15/405 ْفَعْل هذه اَألشیاء على الِوالِء َأي ُمتاَبَعًةً . انظر: لسان العربالُمتابَعُة . وا
  .1/97 الخلفاء ) االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة8(
  .انظر:موقع منابر النور العلمیة:السعودیةفي أستاذ الحدیث في جامعة الجوف  وهو )9(

http://www.m-noor.com/showthread.php?t=11               
 

http://www.m-noor.com/showthread.php?t=11
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  ) األوقاف.138العامة بالرباط رقم (نسخة الخزانة  –

) والتـي یوجـد منهـا نسـخة مكبـرة وأخـرى مصـغرة 244نسخة القرویین (كلیـة القـرویین بفـاس رقـم  –
  في الجامعة اإلسالمیة.

  )1(صفحة. 831في مجلد واحد، بلغت صفحاته: ، هـ22/11/1417منشورة بتاریخ 

علـق بأخبـار المكیـین فـي رسـالة ثم ظهر على الساحة ما طبع من هـذا الكتـاب جـزء یسـیر یت
   )2( .ة لدرجة الماجستیر في مجلد واحدعلمی

وقــد اعتمــد المحقــق فــي تحقیقــه علــى نســخة مكتبــة القــرویین _ وهــي القطعــة الثالثــة للكتــاب 
والجزء الذي حققه مما یتعلق بتاریخ المكیین لیس یوجد في ، فحقق جزءًا من هذه النسخة ولیس كلها

  )3(القطع األخرى .

طبعــة لــدار الفــاروق الحدیثــة بمصــر، بتحقیــق صــالح : هـــ.ظهرت طبعتــان1424وفــي عــام 
ونشر ، اعتمدت علیها في رسالتيو  وهي الطبعة التي اطلعت علیها، للسفر الثالث منه ، فتحي هلل

للسـفر الثـاني واعتمـدت علیـه  أخـرى هذا الكتاب في ثالث مجلـدات مـع مجلـد رابـع للفهـارس .وطبعـة
مراجعتــي لموقــع دار الفــاروق علــى الشــبكة تأكــد لــي ذلــك ومــن خــالل فهمــي لكالمهــم أیضــا،  وعنــد 

   )4(.حوله أن السفر الثاني طبع أوال من السفر الثالث

  )5(صفحة. 742. في 2004لدار غراس عام فهي  : طبعة الثانیةالأما 

ورد علـى تحقیـق قطـع منـه،  )6(وألهل المغرب له فیه جهد  حیـث شـرع الـدكتور محمـد سـرار
ذكرها  ین ثنایا أطروحات الجامعات المغربیة لعلم الحـدیث بعنـوان" التـاریخ الكبیـر" ألبـي بكـر أحمـد 

جمــع، وهــي أطروحــة و  تحقیــقو  هـــ " دراســة279بــن زهیــر بــن حــرب المعــروف بــابن أبــي خیثمــة تا

                                                           
  .alfarouk.com/main/play.php?catsmktba=46-http://www.darموقع دار الفاروق الحدیثة:  )1(
 هـ اطلعت علیه.1418وهو بتحقیق إسماعیل حسن حسین، نشر دار الوطن عام  )2(
  http://www.ahlalhdeeth.com: ملتقى أهل الحدیث، الملتقى الشرعي العام: انظر  )3(
  انظر : موقع دار الفاروق الحدیثة:  )4(

http://www.dar-alfarouk.com/main/play.php?catsmktba=46 
) وهــــــي بتحقیــــــق : أبــــــو عبــــــدالرحمن عــــــادل ســــــعد، وأبــــــو أنــــــس أیمــــــن شــــــعبان لــــــم أطلــــــع علیهــــــا .ملتقــــــى أهــــــل 5(

  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22367الحدیث:
  http://islamstory.comالنبوي الشریف ،في جامعة القرویین في المغرب.وهو أستاذ الحدیث  )6(

http://www.dar
http://www.ahlalhdeeth.com
http://www.dar-alfarouk.com/main/play.php?catsmktba=46
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22367
http://islamstory.com
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لعلـوم في كلیـة اآلداب وا، م1996/  21/10: ، مسجلة بتاریخ)1(بإشراف الشاهد البوشیخي، دكتوراة
  )2(الرباط.، قسم:  الدراسات اإلسالمیة ،في جامعة محمد الخامس -اإلنسانیة 

وقــد وردت اإلشــارة إلیهــا فــي ملتقــى أهــل الحــدیث فــي أكثــر مــن مــوطن وعلــى بببلیــو إســالم  
  أون الین أیضا ولم تصل إلینا.

وقــد دارت حــرب كالمیــة  بــین أهــل المعرفــة واالختصــاص علــى ملتقــى أهــل الحــدیث حــول 
،و آخــر اتهــم بعــة غــراس مســروقة مــن طبعــة الفــاروقففریــق ادعــى أن ط، طبعتــي غــراس والفــاروق

، وأن  فیهـا تخلیطـات كثیـرة. وانبـرى كـل فریـق یـدافع عـن ومعنـىً  لفًظـا، لفاروق  بأنها ناقصةطبعة ا
طبعتـــه التـــي یعتقـــد أنهـــا األجـــود بـــذكر هفـــوات الطبعـــة األخـــرى، وفریـــق معتـــدل  فـــرأى أن الطبعتـــین 

وفي هذا كالم طویل لم أراد تمامه یمكن مطالعته فـي ،التصحیف والتحریفو  هما یعتریهما السقطكال
  )3(.الملتقى

  جزء  من روى عن أبیه عن جده : -

  ، ولم أره .)5(الكتاني في الرسالة المستطرفةو  ،)4(نسبه إلیه السخاوي 

جـداد، قـال السـخاوي ویعتبر هذا الجزء عند الـبعض أول مـا صـنف فـي روایـة اآلبـاء عـن األ
فــي الفــتح: " وقــد صــنف ابــن أبــي خیثمــة جــزًءا فیمــا روى عــن أبیــه عــن جــده، وهــو فیمــا أعلــم أول 

  )6( ".مصنف فیه ". وقال نحو هذا في "الجواهر والدرر
  التاریخ األوسط : -

، وهذا ما لم تذكره كتب التراجم ولم تعرض له إطالًقا، ویعتبر ذكره أمرا لطیًفا في هذا الباب
وقد نبه علیه  الدكتور أكرم ضیاء العمري في كتابه " بحوث في تاریخ السنة المشرفة، عند معرضه 

                                                           
ـــن محمـــد البوشـــیخي )1( ـــوم اإلنســـانیة، الشـــاهد ب ـــة اآلداب والعل ـــا محمـــد. أســـتاذ محاضـــر بكلی ـــة ب مـــدیر معهـــد ، قری

 الدراســـات المصـــطلحیة،  ،ورئـــیس وحـــدة القـــرآن والحـــدیث بالدراســـات العلیـــا بجامعـــة محمـــد بـــن عبـــد اهللا بفـــاس 
.http://ar.wikipedia.org/wiki./ 

، قســم أطروحــات الجامعــات المغربیــة ، زیــن العابــدین بالفــریج، انظــر: منــاهج النقــد فــي الســنة النبویــة، برئاســة )2(
وانـه المفتـرض الغیـر فعـال وألن الموقع تحـت اإلنشـاء فعن  http://ghalib.free.fr/doctora.htm؟؟؟ثالحدی

: Manahijankd.c-ia.net.  
  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22367) ملتقى أهل الحدیث:3(
ـــه فـــي الجـــواهر والـــدرر فـــي3/199  ) فـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیث4( ترجمـــة شـــیخ اإلســـالم ابـــن حجـــر  .  ول

2/680.  
 .163) الرسالة المستطرفة ص: 5(
 .2/680)  الجواهر والدرر  6(

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ghalib.free.fr/doctora.htm
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22367
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للحدیث المصنفات التي جمعت بین الثقـات والضـعفاء فـي علـم الرجـال قـال: " وابـن أبـي خیثمـة (ت 
   )1(".و" التاریخ األوسط ، ) في كتابیة " التاریخ الكبیر" وهو كثیر الفوائد279

. ثـم )2(ا لـه أیًضـ هوشـرح سـنن ابـن ماجـ، كمـال لمغلطـايعزا ذكـره إلـى إكمـال تهـذیب الوقد 
أن الناظر في هذین المصنفین یجد بكـل وضـوح أن مغلطـاي ینقـل عـن ابـن أبـي خیثمـة ویعـزو إلـى 

  التاریخ األوسط في كال الكتابین .

؛ معـا فـي آن واحـدومن خالل عبارات مغلطاي خاصة في اإلكمال نجـد انـه یعـزو إلـى الكتـابین 
  )3(ط.إذ لو كان كتابا واحدا الختلف األمر، وهذا یزیل االشتباه في أن یكون الكبیر هو نفسه األوس

 التاریخ الصغیر : –
وقد كان وجود تاریخ  آخـر غیـر الكبیـر واألوسـط مجـرد تخمـین ال یصـل لدرجـة القـوة، ومـع 

ولــم   rفي تســمیة مـن أدرك النبــي  البحـث ثبــت أن الحـافظ مغلطــاي قــد نقـل عــن" التـاریخ الصــغیر"
  )5(بل إلى تواریخ ابن أبي خیثمة الثالثة .، الكبیر فقط وكان یعزو لیس لتاریخیه ،)4(یلقه

 : أخبار البصرة –
وأغلب ما نقلـه عنـه منـه أخبـار القضـاة والـوالة فـي البصـرة فـي ، وقد عزا إلیه صاحب اإلكمال

 )6(عهد بني العباس .
 : أخبار الكوفة –

 )7(یه مغلطاي في اإلكمال.وعزا إل
  :وأبیه حاتم ن أبيألبكتاباته  –

وكـان ویتمثل بما جـاء عنـه فـي الجـرح والتعـدیل  ،)8(قال أبو حاتم:" كتب إلینا وكان صدوًقا"
 .عندما ینقله عنه )9("ليّ إبي خیثمة فیما كتب أأبو بكر بن  خبرنابي حاتم: "أیقول ابن أ

                                                           
  . 127ص:   ) بحوث في تاریخ السنة المشرفة1(
 .)367، 479، 866،484، 957، 1267/ 1( انظر مثًال: ) شرح ابن ماجه2(
 ).5/201،154،208انظر إكمال تهذیب الكمال مثًال:(  )3(
  .113/ 9مصدر السابقال )4(
  .167/  4نفسه  المصدر  )5(
  .)106، 252،4/ 11نفسه المواضع التالیة: ( المصدر  )6(
  .255/ 3نفسه  المصدر )7(
  .2/52) الجرح والتعدیل 8(
  ).272، 225، 16/ 1( انظر مثًال:  المصدر السابق )9(
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   المبحث الخامس
  هي عقیدته ومذهبه الفق

   عقیدته:

ابـن أبـي لم یتطرق أصحاب التراجم من الكتب المشهورة في الحدیث ذكرًا عن عقیـدة اإلمـام 
  )2(.نسبه إلى القول بالقدر، في تاریخه )1(خیثمة سوى الفرغاني

ــــال ــــي بــــن ": ق ــــدر، وكــــان مختصــــًا بعل ــــى القــــول بالق ــــاس ینســــبونه إل ــــه مــــذهب، كــــان الن ول
  )4(".)3(عیسى

ا القول بالتسلیم لوال نظري في الروایـة التـي سـاقها الـذهبي فـي المیـزان ولقد كدت أن آخذ هذ
  التي جعلتني أشك في صحة ما أورده الفرغاني .

الحــدیث،  )5(قــال محمــد بــن أبــي خیثمــة: ســمعت أبــي یقــول:" ال ُیكتــب عــن محمــد بــن ســالم
 -ه الناقـد تلمیـذه محمـدوهنا یوجـ )7(. )6(رجل یرمى بالقدر، إنما یكتب عنه الشعر، فأما الحدیث فال"

                                                           
فرغـاني ،األمیـر العـالم صـاحب التـاریخ المـذیل هو: أبو محمد عبـد اهللا بـن أحمـد بـن جعفـر بـن خـذیان التركـي ال )1(

ونسـبته : الفرغـاني بفـتح ) ،132/ 16سـیر اعـالم النـبالء (هــ .انظـر:362على تـاریخ محمـد بـن جریـر الطبـري،
هذه النسبة إلـى موضـعین أحـدهما إلـى فرغانـة وهـي  -الفاء وسكون الراء وفتح الغین المعجمة وبعد األلف نون 

  جیحـون وسـیحون، والثـاني إلـى فرغـان قریـة مـن قـرى فـارس ینسـب إلیهـا.انظر: االنسـابوالیة وراء الشاش وراء 
 .423/ 2اللباب ، 367/ 4

) القدریة : نسبة إلى القدر، وهي فرقة كالمیة ذات مفاهیم خاطئة في مفهوم القدر، حیـث زعمـوا أن العبـد مسـتقل 2(
تهـم علـم اهللا السـابق، وأول مـن أظهـر القـول بالقـدر بإرادته وقدرته ولیس هللا في فعله مشیئة وال خلق، وأنكـر غال

 .280انظر: اإلرشاد إلى صحیح االعتقاد ص: .معبد الجهني
ا  عفیفً ا فاضًال ا دینً وكان صدوقً ، على بن عیسى بن داود بن الجراح، أبو الحسن وزیر المقتدر باهللا والقاهر باهللا )3(

معروف وقراءة القرآن والصـالة والصـیام، یحـب أهـل العلـم ویكثـر في والیته محموًدا في وزارته كان كثیر البر وال
    ،333/ 2،شـــذرات الـــذهب 14/ 12تـــاریخ بغـــداد انظر:وقیـــل التـــي قبلهـــا . ،هــــ335مجالســـتهم ومـــذاكرتهم ،ت 

 .245/ 11البدایة والنهایة 
 .174/ 1) لسان المیزان4(
  .5/327)  تاریخ بغداد 5(
  171/ 6)  میزان األعتدال 6(
رد نحــو هــذه الروایــة  فــي تــاریخ بغــداد  مــن ســماع أحمــد بــن زهیــر مــن أبیــه، وعنــد الــذهبي فــي المغنــي  فــي ) و 7(

الضـعفاء عــن أبــي خیثمــة  أیًضــا، وفــي المیــزان مــن ســماع محمـد بــن أبــي خیثمــة عــن أبیــه أي: أبــي بكــر، وفــي 
عنه ابنه أبـو بكـر ومـن ثـم سـمعها  ویبدوا أن قائلها هو أبو خیثمة نقلها، لسان المیزان عند ابن حجر مثله أیًضا

ـــــه ابنـــــه محمـــــد. ـــــي فـــــي الضـــــعفاء  ، 5/327تـــــاریخ بغـــــداد انظر:من         ،6/171،میـــــزان اإلعتـــــدال 2/587المغن
  . 5/182لسان المیزان 
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وینهاه صراحًة عـن الكتابـة عـن الـرواة مـن القدریـة، فمـن المسـتغرب أن ، عمن یكتب -الذي هو ابنه
  ناقد كابن أبي خیثمة ینهى عن الشيء وهو ینتسب إلیه.

فلــم أعــد  يّ ِلــى عَ َلــ"لــم ال تكتــب عــن أبــي محصــن؟ قــال أتیتـه فــإذا هــو یحمــل عَ  :وقولـه ألبیــه
  )1(إلیه".

آخــر یجعلنــي ال أطمــأن لتلــك النســبة أنــه ال یعقــل أن أئمــة النقــد مــن المتقــدمین ومــن وأمــر 
  قد اتفق لهم إغفال ذكر مذهبه الذي ینتسب إلیه.، بعدهم

قال المعلمي الیماني في الرد على من نسب القدر إلیه :"فأما القدر فلـو ثبـت عنـه لـم یضـره 
ي من الناس الذین نسـبوه إلیـه ؟ ومـا مسـتندهم كما سلف في القواعد فكیف وهو غیر ثابت إذ ال یدر 

في تلك النسبة ؟ " ثم قال " وأما اختصاصه بعلي بـن عیسـى فالظـاهر أن الفرغـاني لـم یـذكرها علـى 
جهة الذم إذ لیس فیهـا مـا یقتضـیه فـإن علـي بـن عیسـى الـوزیر كـان مـن خیـار الـوزراء مـع مشـاركته 

  )2(خیثمة إنما كان لعلقة العلم" .في العلم وعنایته بالعلماء واختصاص ابن أبي 

فقد ذكـره الـذهبي ممـن ال یتـأول، ویـؤمن بالصـفات ؛ صحیح العقیدة–رحمه اهللا  –وقد كان  
  )3(وبالعلو.

قــال النــدیم  عنــه " أبــو بكــر أحمــد بــن زهیــر بــن حــرب مــن المحــدثین  : أمــا مذهبــه الفقهــي
لكنـي عثـرت علـى ، یئا عـن اتجاهـه الفقهـيلكن التـراجم لـم تحكـي لنـا شـ )4(" وكان فقیًها، اإلخباریین

: " أحمـد بـن ُزَهْیـر: ِممَّـن َرَوى قال أبو الحسین ابن أبي یعلـى، اسمه مصنًفا ضمن طبقات الحنابلة
  اإلمام أحمد بن حنبل .: ؛ َیْقِصُد بذلك)5(عن ِإَماِمنا" 

ذ أنــه مــن إ؛ وال یســتغرب مــن ذلــك، وهــذا یشــیر إلــى تــأثر أحمــد بــن أبــي خیثمــة بهــذا االتجــاه
وهـذا یعنـي لـي أنـه كـان یحضـر مجلسـه سـواًء أكـان ، وهو مـن أقـران أبیـه، أبرز تالمیذ  اإلمام أحمد

  مجلس حدیٍث أوفقٍه أو غیِره  .

                                                           
 .2/124) تهذیب التهذیب 1(
  .488/ 1ل ) التنكیل بما فیه تأنیب للكوثري من األباطی2(
  .194ص: ر العلو للعلي الغفا )3(
  .1/321) الفهرست 4(
  .96/ 1طبقات الحنابلة  )5(
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  المبحث السادس
  وفاته

وفاتـه سـنة تسـع  ابـن قـانع وابـن المنـاديْخُتِلَف في تـاریخ وفـاة  ابـن أبـي خیثمـة؛ حیـث أرخ ا
  )1(األولى.في جمادى ، وسبعین ومئتین

  .)3(، والصفدي في الوافي)2(وأشار إلى ذلك ابن العماد في النجوم 

ثمـــان وتســـعین  ولقـــد أورد ابـــن حجـــر فـــي اللســـان قـــوًال للفرغـــاني أنـــه مـــات فـــي آخـــر ســـنة 
  .)5(وفي طبعة: "سبع وتسعین ومئتین " .)4(ومئتین

ة ســبع وتســعین، وفــي معجــم األدبــاء هنــاك روایــة أخــرى عــن الفرغــاني أیًضــا: أنــه مــات ســن
  )6(قال: وفي آخر شوال مات ابن أبي خیثمة صاحب التاریخ من سكتة" .

وهــذا یبتعــد كثیــًرا عــن القــول األول، ولــم یكــن لــه مــن قــوٍل آخــٍر یوافقــه. لعــل الفرغــاني وهــم 
  فخلط بین ابن أبي خیثمة وابنه، ألن ابنه محمد كانت وفاه سنة سبع وتسعین ومائتین . 

  فــي كــالم عبــد الفتــاح  انظــر، قبــت هــذا التعقیــب  بفتــرة  لیســت بالقصــیرةورأیتنــي بعــد أن ع
  وفقنــي لمــا  أبــو غــدة فــي حاشــیة تحقیقــه للســان المیــزان فــي طبعــٍة غیــر التــي رأیــت، فوجــدُت أن اهللا

وال ، نقلــه الحــافظ ابــن حجــر مــن "معجــم األدبــاء " لیــاقوت، قــول الفرغــاني هــذا" وفقــه مــن قبــل، قــال: 
أو وهـم الفرغـاني فـي ذكـر تـاریخ الوفـاة. ، وت في إیراده فـي ترجمـة أحمـد بـن زهیـرأدري هل وهم یاق

  أمـــا ، هـــو محمـــد بـــن أحمـــد بـــن زهیـــر  ابـــن المتـــرجم لـــه هـــا هنـــا هــــ،297ألن الـــذي تـــوفي فـــي ســـنة 
.فعلى هذا ال یمكن الجزم بمن هو المـراد بكـالم  ه279أحمد بن زهیر صاحب الترجمة فوفاته سنة 

ـــى كـــالم الفرغـــاني فـــي أصـــل الفرغـــاني " وال ی ـــى أحـــدهما إال بعـــد اإلطـــالع عل   صـــح نســـبة القـــدر إل
  )7(." كتابه

                                                           
 . 4/162) تاریخ بغداد 1(
 .83/ 3) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة2(
 .6/232) الوافي بالوفیات 3(
  .1/174) لسان المیزان 4(
 .11/494سیر أعالم النبالء  ،4/162) تاریخ بغداد 5(
  .262/ 1معجم األدباء  )6(
  .463/  1) لسان المیزان 7(
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لـغ  أقـل مـن : فقد أشار ابن المنادي إلى أنه عّمر أربًعا وتسعین سنًة، وقیل: بأما مبلغ سنة
وقـد أشـرُت إلـى هـذا مسـبًقا ، ؛ حیـث رجـح فـي األغلـب أنـه مـن أبنـاء الثمـانینذلك  كما أشار الذهبي

  )1(الحدیث عن الخالف في میالده. عند

رحمـــة اهللا علیـــه  -وقـــد أشـــار یـــاقوت الحمـــوي أن وفاتـــه كانـــت فـــي خالفـــة المعتمـــد علـــى اهللا
  )2(وعلى أئمتنا أجمعین.

                                                           
 11/494سیر أعالم النبالء  ،4/162) تاریخ بغداد 1(
  .262/ 1) معجم األدباء 2(
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  الثالثالفصل 
  مكانة اإلمام أبي بكر بن أبي خيثمة

  
  مباحث: ثالثةوفیه 

  المبحث األول: مكانته العلمیة وأقوال العلماء فیه.

  المبحث الثاني: إمامته في الحدیث ونقد الرجال.

  ریخ.االمبحث الثالث: إمامته في الت

  .إمامته في اللغة واألدب والشعرالمبحث الرابع: 
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  المبحث األول
  انته العلمیة وأقوال العلماء فیهمك 

عـــة تزیـــدها وهـــذه الجاللـــة والرف، رفیـــع الشـــأن فـــي ذاتـــه، اإلمـــام ابـــن أبـــي خیثمـــة جلیـــل القـــدر
الشــــهادة المعتبــــرة مــــن الــــذین عاصــــروه وعرفــــوه غایــــة المعرفــــة، وتحــــدثت ألســــنتهم  بالثنــــاء علیــــه . 

وٕانمـا استفاضـت األقـوال ، والمتمعن في أقوالهم یجد أن اإلمـام ابـن أبـي خیثمـة لـم یطولـه َجـْرح جـرَّاح
  التالي:  من أئمة الحدیث في العصور المختلفة على ثقته وعدالته. أوردها على النحو

ـــان صـــدوقا".: قـــال أبـــو حـــاتم الـــرازي  - ـــا وك ـــب إلین ـــم فیـــه،  وقـــد أثبتـــت  )1(" كت وهـــو أول مـــن تكل
النصــوص التــي وردت فــي كتابــه الجــرح والتعــدیل أنــه كانــت بینهمــا مكاتبــة فعــال؛ یكتــب ابــن أبــي 

  ما یتكلم فیه یعرفه. دخیثمة ألبي حاتم، لذا فعن

دین فــي النقــد، وحكمــه علــى راوي بالصــدق یســاوي الحكــم حــاتم مــن المتشــد اومــن المعلــوم أن أبــ
  بالثقة عند غیره من األئمة المعتبرین .

َلِمّي والحاكم  - ، وفي روایة الحاكم قـال )2(عنه، ففي روایة السلمي قال عنه ثقة الدَّارُقطنيوَسَأل السُّ
  .)3(عن: ثقة مأمون

  )4(.وكان فقیها" ثم الندیم فقال عنه وقال:" من المحدثین اإلخباریین  -

َیـــًة ا متفنًنـــا حافًظـــا بصـــیعالًمـــ " وكـــان ثقـــةً : ثـــم الخطیـــب البغـــدادي فوثقـــه فقـــال - ًرا بأیـــام النـــاس راوَّ
   )6(.كبیر الكتاب أكثر الناس عنه السماع"ا:  ". وقال عنه أیضً )5("لألدب

اه كمـا ومن المالحـظ أن مـن جـاء بعـد الخطیـب نظـر فـي كالمـه هـذا، إمـا نقـل عنـه أو أتـى بمعنـ
  سیأتي.

َیًة لألدب"ثم السمعاني ذكره عنده فقال: " -   )7(.وكان ثقة عالًما متقًنا حافًظا بصیًرا بأیام الناس راوَّ

  

                                                           
  .2/52الجرح والتعدیل  )1(
لمي للدَّارُقطني ص:  )2(   .88ُسؤاالت السُّ
 .88ص: ُسؤاالت الحاكم النیسابوري للدارقطني )3(
  .1/321الفهرست  )4(
 .4/162تاریخ بغداد  )5(
 .4/162المصدر السابق  )6(
  .2/206التحبیر في المعجم الكبیر  )7(
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   )1(.: "وكان ثقًة عالمًا متقنًا حافظًا"ثم ابن الجوزي فقال   -

ظ علیــــه اإلمــــام الـــذهبي فــــي أكثــــر مــــن مصـــنف فقــــال عنــــه  فـــي تــــذكرة الحفــــاظ:" الحــــاف ىثنـــأو    -
د ".  ،")2(الحجة   )3(أما في السیر فقال عنه: " الحافظ الكبیر المجوِّ

  )4(وقال عنه في وصف تنوع علمه:" هو أوسع دائرة من أبیه".

فأضـاف  .)6(ومثلـه ابـن الغـزي فـي الـدیوان  )5(وفي العبر فقـد قـال عنـه :" الحـافظ ابـن الحـافظ "
  فقال عنه :" الشیخ " .

كمــا وصــنفه فــي الطبقــة الرابعــة ، )7(عتمــد قولــه فــي الجــرح والتعــدیلوذكــره الــذهبي أیًضــا فــیمن ی
صــنفه فــي و  )8(عشــرة مــن الحفــاظ عنــده فــي الموقظــة مــن أصــل أربــع وعشــرین طبقــة صــنفها .

  )9(العاشرة في المعین في طبقات المحدثین، في طبقة مسلم وٕالى قریب سنة ثالثمائة.

   )10(مشهور"." الحافظ صاحب التاریخ ال: وقال عنه الصفدي  -

   )11(وقال ابن كثیر :" وكان ثقة حافًظا ضابًطا مشهورًا، وفي تاریخه فوائد كثیرة وفرائد غزیرة".  -

   )12(." الحافظ الكبیر بن الحافظ ": وقال اإلمام ابن حجر  -

   )13(وقال ابن تغري بردي: "كان عالمًا حافظًا ذا فنون".  -

   )14(.وقال حاجي خلیفة :" الحافظ"   -

                                                           
  .139/ 5 المنتظم في تاریخ الملوك واألمم )1(
  .130/ 2تذكرة الحفاظ  )2(
  11/494سیر أعالم النبالء  )3(
  11/494المصدر السابق )4(
  .5/139العبر في خبر من غبر  )5(
  .254/ 2دیوان اإلسالم للذهبي  )6(
  .193ص:  والتعدیل) ذكر من یعتمد قوله في الجرح 7(
  .73ص:  الموقظة )8(
 .25ص:  ) المعین في طبقات المحدثین9(
  .2/349) الوافي بالوفیات 10(
  .11/76) البدایة والنهایة 11(
  .174) لسان المیزان/12(
  .83) النجوم الزاهرة /13(
  .1/276) كشف الظنون 14(
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   1) (.: " الحافظ "الكتانيوقال   -

  )2(". خیثمة أبي بن أحمد العالمةووصفه كمال الدین مغلطاي بـ"  -

  : وذكره الحاكم من في الطبقة من السادسة المحدثین ثم قال -

"فجمیع من ذكرناهم في هذا النوع بعد الصـحابة والتـابعین فمـن : -أي الحاكم  -قال أبو عبد اهللا
  )3(هروا بالروایة ولم یعدوا في الطبقة األثبات المتقنین الحفاظ واهللا أعلم".بعدهم قوم قد اشت

أما الخلیلي ففي معرض الترجمة لعبد العزیز بن أبي رزمة قال:" وهو ثقة سمع منه حفاظ العراق  -
فوصفه بالحافظ، بل من أشهر حفـاظ العـراق ، )5(ابن أبي خیثمة وأبو حاتم ومن بعدهما" )4(والرَّي

  ي.والر 

  

  

                                                           
  .1/129) الرسالة المستطرفة 1(
  . 182/ 1تهذیب الكمال إكمال )2(
 .377ص: معرفة علوم الحدیث  )3(
بفتح أوله وتشدید ثانیه، وهي مدینة مشهورة من أمهات البالد وأعالم المدن كثیرة الفواكـه والخیـرات، وتقـع  ) الرَّي:4(

 عمر بن الخطابفتحت الري في عهد الخلیفة الثاني  ،إیرانفي  طهرانهذه المدینة التاریخیة حالًیا بالقرب من 
ــــــــــادة  ــــــــــك بقی ــــــــــرنوذل ــــــــــن مق ــــــــــدان  نعــــــــــیم ب ــــــــــدیا :   ،116 /3.انظــــــــــر: معجــــــــــم البل وانظــــــــــر موســــــــــوعة ویكیبی

http://ar.wikipedia.org  
 .3/892) اإلرشاد في معرفة علوم الحدیث 5(

http://ar.wikipedia.org
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  المبحث الثاني 
  إمامته في الحدیث ونقد الرجال

  
والنــاظر فیهــا ، ن استعرضــت فــي المبحــث الســابق أقــوال األئمــة فــي أبــي بكــر عامــةأســبق و 

فــأقوال منهــا جــاءت لتشــیر إلــى ؛ یجـد أن كثیــًرا منهــا تشــیر إلــى الملكــة الحدیثیــة عنــد ابــن أبــي خیثمــة
مـا وصـفه بـه أغلـب األئمـة النقـاد، وأیـده بشـكل عملـي جودة حفظه، وسعة ذاكرته في الحدیث، وهذا 

كتابه الذي بـین أیـدینا التـاریخ الكبیـر، حیـث روى فیـه أحادیـث كثیـرة بأسـانیدها ومتونهـا متصـلة عـن 
  . )1("من المحدثین اإلخباریین": . وقول الندیم یشیر إلى ذلك واضحا إلى كونهrالنبي 

ا ضـابطًا للـذي یحفظـه وُیحـدِّث بـه، كمـا أشـار وٕانمـ حسـب،ا فولم یكن ابن أبي خیثمة حافًظـ
    )2(ابن كثیر . 

  :)3(وٕالیك بیت الشعر المشهور فیه 

  فاستفت فیها ابن أبي خیثمه       یا سیدي عندك لي مظلمه
  

فإنها یرویــــــــه عن جـــــــــــده    
  

  وجــــــــــــده یرویه عن عكــــــرمه  
  

      ـفىعن المصطــــ )4(عن ابن عباس

  نبینا المبعوث بالمرحمه  
  

      إن انقطاع الخل عن خــله

  فوق ثـــــــالث ربنا حــــــــــــــــــــرمه  
  

       وأنت مذ شهر لنا هاجــر

  أما تخاف اهللا فینا فمه  
  

  

                                                           
  .1/321الفهرست  )1(
  .11/76) البدایة والنهایة 2(
  .371/ 2) كشف الخفاء ومزیل اإللباس عما اشتهر من األحادیث على ألسنة الناس3(
ولـد قبـل الهجـرة بـثالث  rبـن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن عـم رسـول اهللا هو: عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلـب  )4(

وهـو أحـد المكثـرین مـن  ،كان یسمى البحر والحبـر لسـعة علمـهبالفهم في القرآن، ف  rسنین ودعا له رسول اهللا 
 ،4/141الصــــحابة وأحــــد العبادلــــة مــــن فقهــــاء الصــــحابة. مــــات ســــنة ثمــــان وســــتین بالطــــائف.انظر: اإلصــــابة 

 .933 /3االستیعاب
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وهـو مـن الشـعر الـذي یقـال  فـي مغالطـة الحبیـب واسـتعطافه وتالفـي غضـبه وانحرافـه. وٕانـه 
  )2(".)1(َال َیِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن َیْهُجَر َأَخاُه َفْوَق َثَالثِ  لیشیر إلى حدیث"

   ولكن الشاهد هنا في اعتماد روایة ابن أبي خیثمة بقوله :" فاستفت فیها ابن أبي خیثمه".  
باإلضــافة إلــى كونــه مــن النقــاد الالمعــین فــي مجــال النقــد، تكلــم فــي الرجــال جرًحــا وتعــدیال. 

  لتراجم الرواة ابتداء بالصحابة انتهاء بمن هم دونهم. ویعتبر كتابه مظاًنا

وكیحیـي، وأحمـد، وینقـل عـن ، وعج كتابه بأقوال من عاصرهم والتقاهم من أئمـة النقـد كأبیـه
  القطان غیرهم. و  شعبة

والروایــــات تظهــــر مــــدى اهتمامــــه بالرجــــال، وســــؤاالته الكثیــــرة لشــــیوخه عــــن أحــــوالهم جرًجــــا 
بــل مواظبتــه علــى حضــور مجالســهم ومالزمــتهم واألخــذ عــنهم. مشــافهًة أو . تعــدیًال، ومناقشــاته لهــمو 

:" وكاتـب أبـا بكـر بـن أبـى خیثمـة  ، قـال المعلمـيمكتابًة، أو وجـادًة. فقـد كاتبـه أبـو حـاتم كمـا أشـرت
  .  )3(ویمكن أن یكون كتب إلیه بتاریخه كله"، فكتب إلیه بما عنده عن ابن معین وغیره

ب ابــن حیــث كــان یقــول فـي أكثــر مــن مــوطن:" رأیـت فــي كتــا؛ يونقـل مــن كتــاب ابــن المـدین
  "وقال علي".أو، المدیني"، أو " زعم علي"

كما وتجد أنه تحدث عن قضایا حدیثیـة كـالعرض علـى الشـیوخ والقـراءة علـیهم واالجـازة لهـم 
  لم تظهر بشكل كبیر .

 ك في التاریخ،باإلضافة إلى أن أبي خیثمة یعد ممن له باع في علم علل الحدیث، ظهر ذل
ویـرجح بینهـا تـارة باإلشـارة وتـارة بالتصـریح.  حیث تكلم في األسانید، وقارن بین الروایـات واألسـانید،

  وكثیًرا ما ینقل العلة عن األئمة ویشرحها ویؤید أقوالهم بما لدیه من روایات .

لطالـب العلـم وٕالیك عبارة النووي التي تؤكد لنا معرفته بذلك وهو یعد المصنفات التي ینبغي 
ــل كتابــُه،  ــدَّارُقْطنيأن یعلمهــا :" ثــمَّ مــن الِعَل ــاب ال الُبَخــاري، وابــن أبــي » تــاریخ«، ومــن األْســَماء وِكَت

  )4(َخْیثمة، وكتاب ابن أبي حاتم".

                                                           
َال َیِحلُّ ِلُمْسِلٍم « َقاَل  rوهذا الحدیث من طریق َعَطاِء ْبِن َیِزیَد اللَّْیِثىِّ َعْن َأِبى َأیُّوَب اَألْنَصاِرىِّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه   )1(

ــَالِم َأْن َیْهُجــَر َأَخــاُه َفــْوَق ثَــَالِث َلَیــاٍل َیْلَتِقَیــاِن َفُیْعــِرُض َهــَذا َوُیْعــِرُض َهــَذا َوَخْیرُ  أخرجــه مســلم ».ُهَمــا الَّــِذى َیْبــَدُأ ِبالسَّ
 ) .6697 ح/8/9صحیحه الجامع الصحیح(

وي: ولكن السند الذي .قال السخا749ص: ) المقاصد الحسنة في بیان كثیر من األحادیث المشتهرة على األلسنة2(
  . 2/406. راجع : كشف الخفاء ومزیل اإللباس  رنظمه فیه نظ

  .12رح والتعدیل ص:) انظر مقدمة الج3(
 .2/83تدریب الراوي) 4(
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  المبحث الثالث
  ریخأإمامته في الت

یًرا نـه أنـه كـان " بصـریخ، یكفینـا فـي ذلـك قـول الخطیـب عأاز به ابـن أبـي خیثمـة التـتمامما 
  )1(."بأیام الناس

ومن الناس الذي أكثر في األخذ عنهم فیه المـدائني قـال الخطیـب :" أخـذ علـم الحـدیث عـن 
یحیى بن معـین وأحمـد بـن حنبـل، وعلـم النسـب عـن مصـعب بـن عبـد اهللا الزبیـري، وأیـام النـاس عـن 

أحسـن تصـنیفه  أبى الحسن المدائني، واألدب عن محمد بن سالم الجمحي، وله كتاب التـاریخ الـذي
   )2(وأكثر فائدته".

ویعد كتابه التاریخ المشهور من المصنفات المهمة فـي هـذا الفـن، ومـن اسـمه  " تـاریخ رواة 
  الحدیث" فقد جمع أخبار كثیرة .

ثــم تســمیة مــن نــزل مكــة مــن أصــحاب  ، rوشــیئا مــن ســیرة الرســول  تنــاول أخبــار المكیــین،
عـن األحـداث التاریخیـة علـى السـنین، ویسـتعرض مـن نـزل  رسول اهللا مدینـًة مدینـة،ثم جـاء بالحـدیث

  )3(البلدان من الناس، ویستعرض أخبارهم ویستفیض في ذكر أنسابهم وآبائهم وشیوخهم وتالمیذهم.

وكــان ابــن أبــي خیثمــة كثیــر االشــتغال بــه، مســتعینا بابنــه محمــد، قــال الخطیــب فــي ترجمــة 
  )4(".لتاریخ عمل ا والده یستعین به فيابنه:" كان أبو بكر 

 ومما یزیده قدًرا في هذا نقوالت العدید من أئمة التاریخ عنه كـابن جریـر الطبـري فـي تاریخـه
ویمكن مراجعة هذه ،كذا تفسیره، والخطیب البغدادي في تاریخ بغداد، وابن عساكر في تاریخ دمشقو 

  المصنفات للوقوف علیها.

  

  

  

                                                           
 .4/162تاریخ بغداد  )1(
 .4/162المصدر السابق )2(
 یمكن اإلطالع في ذلك على فهارس الكتاب ومضمونة. )3(
 .1/303تاریخ بغداد  )4(
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  بعالمبحث الرا
  إمامته في اللغة واألدب والشعر

من األمور اللطیفة في أهل العلم جمعهم لفنون متنوعة من العلـوم، والجمیـل فـي إمامنـا أبـو    
الشـعر، یقولـه، وینشـده و  بكر بـن أبـي خیثمـة أن كـان لـه مواهـب عـدة، حیـث كـان لـه بـاع فـي األدب

عــن غیــره، وقــد أظهــرت المصــنفات التــي نقلــت عنــه حملــه األدبــي مــدى هــذا االهتمــام،ویمكن بیــان 
  ه في هذا الفن  في عدة محاور:إمامت
  أسلوبه األدبي:: األول

إن المتتبع ألقوال ابن أبي خیثمة في مظانها، یجد أنه قوي اللغة؛ امتاز برصـانة األسـلوب، 
ــا فــي أقوالــه، خصوًصــا فــي التــاریخ، وأعجبنــي  وقــوة الســبك للعبــارات، وجــودة التعبیر،ظهــر ذلــك جلًی

یقـــه لهـــذا المصـــنف عـــن جمـــال تعبیـــره: " كـــان بارعـــا فـــي كــالم األســـتاذ صـــالح هلـــل فـــي مقدمـــة تحق
بدیعا في اختیاره علـى حـد یفـوق سـحر األشـعار، ، عرض بضاعته،جمیًال في سیاق روایته وتعلیقاته

. وذلــــك لتفننــــه فــــي عــــرض القضــــایا والتــــراجم )1(ولــــو تــــرك األمــــر لــــي ألســــمیته :" أدیــــب المحــــدثین"
  الحدیثیة.

  إنشاده الشعر:: الثاني
ابن أبي خیثمة ملكة أدبیة، وٕان لم یصلنا سوى النزر الیسیر مما أنشد، فكـان مـن كان لدى 

   )2(المعقول أن یورد یاقوت الحموي اسمه في معجم األدباء.
قــال:  )3(أنشـدني محمـد بــن أحمـد الكاتـب "الخطیـب فـي تاریخــه  جـاء عنــدوممـا وصـلنا مــن شـعره ما 

  :  )4(ب لنفسهأنشدنا أبو بكر احمد بن أبى خیثمة زهیر بن حر 

   )5(قالوا اهتجارك من تهواه تسـاله
  

  فقد هجرت فما لي لست أساله  
  

                                                           
  .32مقدمة السفر الثالث من تاریخ بن أبي خیثمة ص:  )1(
 .262/ 1معجم األدباء  )2(
ن أحمــد بــن علــي بــن الحســین أبــو مســلم البغــدادي الكاتــب، وكــان مــن أهــل العلــم والمعرفــة أبــو مســلم محمــد بــ )3(

 .156/ 3،شذرات الذهب 558/ 16،سیر أعالم النبالء 323/ 1هـ. تاریخ بغداد 399بالحدیث كتب وجمع،ت
 .1/100، معجم األدباء2/349،الوافي بالوفیات 4/162تاریخ بغداد  )4(
وَسـالَّني مـن ، وَسـال عنـه وَسـِلَیه َسـْلوًا وُسـُلّوًا وُسـِلّیًا وِسـِلّیًا وُسـْلوانًا َنِسـَیه وَأْسـالُه عنـه وَسـالَّه من َسَال : یقال َسالهُ  )5(

ي َتسِلیًة وَأْسالني ؛َأي: كَشَفه عني، واْنَسَلى عن الَهمُّ وَتَسلَّى: َأي انكَشف . 394/ 14انظـر:  لسـان العـرب  همِّ
 ؛ى نفســهفي قولــه : فمــالي لســت أســالهبهــوى ینكشــف عنــه الهــم بنســیانه والمعنــوالمــراد : أي بهجــره لمــن یحــب و 

  أي: أنساه. 
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  من كان لم یر في هذا الهوى أثرًا 
  

  واهـــــــــار بلـــــــــرى آثـــــفلیلقني لی  
  

  )1(وتهـــــمن یلقني یلق مرهونًا بَصبْ 
  

  ال یفك الدهر قیداه )2(متیماً   
  

  هالكبالحب م  )3(متیم َشفَّه
  

  داواه )4(ولو یشاء الذي أدواه  
  

  الثالث: إلمامه بأخبار الشعراء ونتاجهم األدبي:

 ما نقله ابن عبد إن الناظر في أقوال یجد له معرفة الشعراء حتى شعراء الصحابة، خذ مثًال 
ي البر عنه في االستیعاب في أبو الطفیل عامر بـن واثلـة اللیثـي قـال :" وقـد ذكـره ابـن أبـي خیثمـة فـ

  )6(ونقله عنه  عبد القادر البغدادي  صاحب خزانة األدب.،)5(شعراء الّصحابة"

ویعتبر ابن أبي خیثمة ممن اهتموا بنقل الشعر، ورویاته متفرقة في الكتب التي اهتمـت فـي 
  هذا الجانب،ومن أبرز من نقل عنهم كما أشرت سابًقا محمد بن سالم الجمحي.

قـال:  )7(وأنشـدني ابـن أبـي خیثمـة عـن بعـض البرامكـة: لورقة قال ونقل عنه  ابن الجراح  في ا     
  مدحه رجل بهذا البیت فأمر له بمائة ألف فیما أظن:

  )8(إذا ُأمُّ طفٍل فاته قوُت لیلٍة ... غذته بذكر الفضل فاستعصَم الطفلُ 

                                                           
ــْبَوة َجْهَلــة الُفتُــوَِّة واللَّْهــِو مــن  )1( ــْبوة، الصَّ صــبا إلــى الّشــيء یصــُبو؛ إذا مــال قلُبــُه إلیــه. واالشــتقاق واحــد، واالســم الصَّ

َبابة ْبوة: ِرقَّة الشَّْوق وكذلك الصَّ   .14/449،لسان العرب 3/332. انظر: معجم مقاییس اللغة الَغَزل،الصَّ
ـــُه َرُجـــٌل ُمَتـــیم. وتیََّمـــه الحـــبُّ  )2( ي َتـــْیُم الّلـــه أي َعْبـــُد اّهللا وِمْن ـــُه ُســـمِّ  ِإذا اْســـتولى التَّـــْیُم : وُهـــَو أْن َیْســـَتْعِبَدُه الُحـــبُّ وِمْن

  .129ص:  لثعالبيل، فقه اللغة وسر العربیة 12/75علیه.انظر : لسان العرب 
  179/ 9َشفَّه الُحْزُن والُحبُّ َیُشفُّه َشّفًا وُشُفوفًا: لَذَع َقْلَبه، وقیل: َأنَحَله، وقیل: َأْذَهَب عقله.لسان العرب )3(
َداَواُه عالجــه یقــال فــالن یــدوي و  ،أْدَواُه غیــره أمرضــهو قصــور المــرض وقــد َدِوَي :أي مــرض،مــن دوى: والــدََّوى م )4(

  .110ى بالشيء: تعالج به.انظر: مختار الصحاح ص: ویداوي، و َتَداوَ 
 .1697/ 14االستیعاب في معرفة األصحاب  )5(
  .1/476خزانة األدب  )6(
وتلقد خالد بـن برمـك المناصـب ، وكان برمك من مجوس بلخ، نسبة إلى خالد بن برمك بن جاماس بن یشتاسف )7(

، ثم تولى أوالده یحیى، هـ163وتوفي سنة ، م إمارة األقالیمث، تدریجیًا في الدولة العباسیة حتى وصل إلى الوزارة
حتــى طغـــت ســمعتهم ومـــا ینفقونــه مـــن العطایــا علـــى ســـمعة ، وجعفــر، وغیـــرهم المناصــب العلیـــا، وولــده الفضـــل

                   هــــــــــــ .187وذلـــــــــــك ســـــــــــنة ، وفـــــــــــرق شـــــــــــملهم، إلـــــــــــى أن نكـــــــــــبهم الرشـــــــــــید فقـــــــــــتلهم، الخلیفـــــــــــة فـــــــــــي وقتـــــــــــه
 .2/295، واألعالم  225-10/215ایة انظر:البدایة والنه

  .100الورقة  ص: )8(
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ل قـال أحمـد بـن زهیـر قـال:" سـمعت مـن ال أحصـي یقـو وكان یعرف أسماء الشعراء وأهل اللغـة : -
  )2(. ")1(اسم المجنون قیس بن الملوح

  معرفته بغریب اللغة :: الرابع

وُهـَو الرَُّجـل ، بالـدال؛ وٕانمـا ُهـَو "الشَّـَمْرَذل" )3("ابـن الشَّـَمْرَدل :ل ابن َأبي َخْیَثمة فـي التـاریخقا
   )4(".الطَِّوْیل

ي اسـم الـراوي الواقعـة بالـذال فـ )5(وهذا یدل على معرفته باللغـة، وهنـا كشـف علـة التصـحیف
  وغیره. )6(وتعداه إلى بیان المعنى. وقد نقل عنه هذا القول أهل اللغة كصاحب اللسان

  

                                                           
قیس بن الملوَّح بـن مـزاحم العامري،الملقـب بمجنـون لیلـى بنـت مهـدي العامریـة، لـم یكـن مجنوًنـا وٕانمـا لقـب بـذلك  )1(

  ، شـــذرات الـــذهب 4/5هــــ.انظر: ســـیر أعـــالم النـــبالء 170لهیامـــه فـــي حبها،وقـــد كـــان مـــن شـــعراء الغـــزل .ت 
 .208/ 5عالم األ،277/ 1

  .2/2األغاني  )2(
وقیــل بنــت وقیــل : ، میضــة: بالضــاد المعجمــة مصــغر بــن الشــمردل بمعجمــة ثــم مــیم مفتــوحتین وزن ســفرجلحُ  )3(

 .1/357،الكاشف 277انظر التقریب ص: .الشمردل ،األسدي الكوفي
 .2/1/510) تاریخ بن أبي خیثمة 4(
فه فتصحَّف، أي غیره فتغیـر.التصحیف لغة: تغییر اللفظ حتى یتغیر المعن )5(  ى المراد، وأصله الخطأ، یقال: صحَّ

، مـنهج 3/72وعند المحدثین: تحویل الكلمـة فـي الحـدیث مـن الهیئـة المتعارفـة إلـى غیرهـا. انظـر: فـتح المغیـث 
  .444ص: دیث النقد في علوم الح

   11/353) لسان العرب 6(
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  الثانيالباب 
منهج اإلمام أبي بكر بن أبي خيثمة يف 

  نقد الرجال
    فصول :  خمسة فیه تمهید وو 

  .درایة اإلمام ابن أبي خیثمة بأحوال الرواة الفصل األول :
مصــادر اإلمــام ابــن أبــي خیثمــة فــي النقــد  الفصــل الثــاني:

  .ومنهجه فیه
 اإلمــام مصــطلحات النقــد ومــدلوالتها عنــد  الفصــل الثالــث:
  .ابن أبي خیثمة
ابــن أبــي خیثمــة مراتــب الــرواة عنــد اإلمــام  الفصــل الرابــع:

  .وموازنتها بالمراتب عند األئمة
  .بن أبي خیثمة وعلل الحدیثااإلمام  الفصل الخامس:
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  الثانيالباب 
  منهج اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة في نقد الرجال

  

  التمهید :
 مهمـة الناقـد، وهدفـه، والغایـة التـي یسـعى لهـا الناقـد، ونبـذةو تعریف النقد، والجـرح والتعـدیل، 

  عن نشأة النقد وتطوره حتى عصر ابن أبي خیثمة.

البـــد للباحـــث عنـــد دراســـة منـــاهج النقـــاد فـــي الجـــرح والتعـــدیل ،أن الیغفـــل القضـــایا الحدیثیـــة 
المتعلقـــة بهـــذا الجانب،وقبـــل الخـــوض فـــي مـــنهج ابـــن أبـــي خیثمـــة فـــي النقـــد وفهمـــه، كـــان لزاًمـــا مـــن 

  لقة بالنقد على النحو اآلتي:الوقوف عند بعض المصطلحات والقضایا المهمة المتع

  أوال: مصطلح النقد:
ل صحیح یـدل علـى إبـراز شـيء الدال أصو  قال ابن فارس:"النون والقاف: تعریف النقد في اللغة - 

   )2(."تمییز الدراهم وٕاخراج الزیف منها"، والنقد: )1("وبروزه

، مـن الضـعیفةهو علـم یبحـث فـي تمییـز األحادیـث الصـحیحة : أما تعریف النقد في االصطالح - 
  .  )3(وبیان عللها والحكم علیها

  ثانیا: مصطلح الجرح والتعدیل :
والثـاني شـق  الكسـب، أحـدهما  :أصـالن والحـاء والـراء الجـیم" :فـارس ابـن قـال :اللُّغة في الجرح - 

ُحـوا  (: تعـالى اهللا كسـب قـالو  عمـل إذا اجتـرح :قـولهم فـاألولالجلـد.  َأْم َحِسـَب الَّـِذيَن اْجَرتَ
جـرح الشـاهد "واالسـم الجـرح، ویقـال:  جرحـًا، بحدیـدة جرحه: فقولهم خرآلا وأما، )4()  يَِّئاِت السَّ 

  )5(." إذا رد قوله

                                                           
 .5/467معجم مقاییس اللغة    )1(
  .6/4517 لسان العرب  )2(
 .11ص  دراسات في منهج النقد عند المحدثین  )3(
  .21الجاثیة :  )4(
  .1/451 اللغة مقاییس معجم  )5(
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وقال بعض فقهاء اللغة: الجرح بالضم یكون باألبدان بالحدید ونحوه، والجـرح یكـون باللسـان فـي 
  .)1(المعاني واألعراض

. فـال )2(تلیـین روایتـه أو تضـعیفها أو ردهـاهو وصف الراوي بما یقتضي  :الجرح في االصطالح - 
  یخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي.

ان، لكنهمــا متقــابالن قــال ابــن فــارس: العــین والــدال والــالم أصــالن صــحیح :یل فــي اللغــةالتعــد  -
: فـاألول العـدل مـن النـاس، واآلخـر یـدل علـى اعوجـاج، ، أحدهما یـدل علـى اسـتواءكالمتضادین

  )3( انعدل أي انعرج.و  عدل: . فأما األصل اآلخر فیقال في االعوجاجوي الطریقةتالمرضي المس
  والمعنى األول هو المراد عند المحدثین.: قالت الباحثة    

          )4(هو وصف الراوي بما یقتضي قبول روایته.: االصطالحالتعدیل في  - 

  .وهنا أیًضا ال یخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي األول

  ثالثًا: مهمة الناقد، وهدفه، والغایة التي یسعى لها الناقد:
مــع بیــان ، إن مهمــة الناقــد الــذي تأهــل لنقــد الرجــال هــي: الدراســة المستقصــیة ألحــوال الــرواة

ینقــد و  بعــد التحلیــل والتعلیــل فهــو یجمــع ویفحــص ویتتبــع، وتوضــیح وٕاظهــار حقیقتهــا جرحــا وتعــدیال
وغایــة عظیمــة وهــي: صــیانة ، ســعى مــن وراء نقــده إلــى هــدف ســاموهــو ی، ویفســر هــذا النقــد ویعللــه

  )5(.لتصل إلینا نقیة صحیحة خالیة من الشوائب، وحمایتها من كل دخیل، السنة النبویة

  رابًعا :نبذة عن نشأة النقد وتطوره حتى عصر ابن أبي خیثمة:
حابة مـنهج ثـم نهـج الصـ، rكانت قد بدأت في عهده  r إن نشأة النقد في أحادیث الرسول

( وأول  . قـال الحـاكم: rفـإلیهم یرجـع الفضـل فـي ذب الكـذب عـن رسـول اهللا ، فـي التثبـت rالنبي 
  لمـــــا جـــــاءت الجـــــدة تســـــأل میراثهـــــا، والقصـــــة  tأبـــــو بكـــــر  rمـــــن وقـــــى الكـــــذب عـــــن رســـــول اهللا 

                                                           
 .6/337 القاموس جواهر من العروس تاج  )1(
، 102ص:  ، والتعریفـات1/126 الرسـول أحادیـث فـي األصـول وجـامع ،38ص الروایـة علم في الكفایةانظر:  )2(

  .2/211وأبجد العلوم 
  .4/246معجم مقاییس اللغة  )3(
  .5/249  البخاري صحیح شرح الباري فتح : انظر )4(
  .288ص:  علي بن المدیني ومنهجه في نقد الرجال اإلمامو  ،20ص: انظر: دراسات في منهج النقد )5(
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وقــال: قــد أكثــرتم الحــدیث ، )3(جماعــة مــن الصــحابة )2(حــبس t، ثــم عمــر بــن الخطــاب )1(مشــهورة 
 rكنـت إذا سـمعت عـن حـدیث رسـول اهللا " قـال: t، ثم علـي بـن أبـي طالـب )r )4سول اهللا عن ر 

  )6(.)5("حدیثًا نفعني اهللا بما شاء أن ینفعني، وٕاذا حدثني غیره عنه استحلفته فإذا حلف لي صدقته

   )7(َوَقـــــــِدَم َعِلــــــــىٌّ ِمـــــــَن اْلــــــــَیَمِن ِبُبــــــــْدنِ قــــــــال " rفـــــــي صــــــــفة حـــــــج النبــــــــي  tوعـــــــن جــــــــابر 
ــْن َحــلَّ َوَلِبَســْت ِثَیاًبــا َصــِبیًغا -رضــى اهللا عنهــا  -َفَوَجــَد َفاِطَمــَة  r النَِّبــىِّ  َواْكَتَحَلــْت َفــَأْنَكَر َذِلــَك  )8(ِممَّ

ًشــ r َعَلْیَهــا َفَقاَلــْت ِإنَّ َأِبــى َأَمَرِنــى ِبَهــَذا. َقــاَل َفَكــاَن َعِلــىٌّ َیُقــوُل ِبــاْلِعَراِق َفــَذَهْبُت ِإَلــى َرُســوِل اللَّــهِ  ا ُمَحرِّ
ِفیَمـا َذَكــَرْت َعْنـُه َفَأْخَبْرتُـُه َأنِّــى َأْنَكـْرُت َذِلـَك َعَلْیَهــا  rَعلَـى َفاِطَمـَة ِللَّــِذى َصـَنَعْت ُمْسـَتْفِتًیا ِلَرُســوِل اللَّـِه 

    )9(...." َصَدَقْت َصَدَقتْ  "َفَقاَل 
لــم یشـــعروا  yألن الصـــحابة ، كــان علـــى نطــاق ضـــیق جــًدا yولكــن النقـــد عنــد الصـــحابة 

أنـه لـم یكـن فیمـا بیـنهم مـن یكـذب فقـد روى ، لمزید من التوكیـد والتوثیـق rاجة الرجوع إلى النبي بح
سـمعناه منـه ولكـن  rأنـه قـال:" لـیس كـل مـا نحـدثكم عـن رسـول اهللا  tالحسن عن أنـس بـن مالـك 

  . )10(حن قوم ال نكذب بعضهم بعًضا"نحدثنا أصحابنا، و 

                                                           
 ســننه فــي ماجــه وابــن) ، 2896،ح3/81ســنن( فــي داود وأبــو )،2026،ح3/605( أخرجــه الترمــذي )1(

 صـحیح :انظـر .األلبـاني ضـعیف ضـعفه بسـندٍ  ذؤیـب بـن َقِبیصـة حـدیث مـن ثالثـتهم)، 2724،ح4/286(
 . 5/101 الترمذي سنن وضعیف

 .553 :ص والسامع الواعي بین الفاصل المحدث  :انظر .حبس لعمر یكن ولم الحدیث منعهم : أي  )2(
 به، ثم االحتجاج یجوز وال یصح فال (شعبة) من فیه ومشكوك مرسل" :وقال ورده، الخبر هذا حزم ابن ناقش  )3(

 یكـون أو فیـه مـا هـذا وفـي الصـحابة اتهـم یكـون أن عمـر مـن یخلـو ال ألنـه والتولیـد الكـذب ظـاهر نفسـه فـي هو
مـن كـل  المـؤمنین أمیـر اهللا أعـاذ وقد كتمانها، وألزمهم المسلمین إلى النبي سنن تبلیغ أو الحدیث نفس عن نهى

  .٢/256  اماألحك أصول في ذلك". اإلحكام
 ِعیـاض القاضـي وأورده صـحیح،ٍ  بسـندٍ  ٥٥٣ ص والسامع الواعي بین الفاصل المحدث في الرامهرمزي أخرجه )4(

  .217ص  السماع وتقیید الروایة أصول معرفة إلى اإللماعي ف معلًَّقا
 اجـهم وابـن) 1300،ح1/261سـننه ( فـي داود وأبو )،2932،ح5/107( )،371،ح1/431( الترمذي أخرجه )5(

  .tعن علي  الَفزاري الحكم بن أسماء روایة من ثالثتهم) 1385،ح2/512(  سننه، في
 .70 :اإلكلیل ص كتاب إلى المدخل  )6(
نوَنها. جمُع البَدنة و  )7( یت بذلك َألنهم كانوا ُیَسمِّ   .47 /13لسان العرب  الَبْدنُة ناقٌة َأو بقرٌة تُْنَحُر بمكة ُسمِّ
  .437 /8. لسان العرب ر بیضَمْصبوغة غی : َأي )8(

  ).3009/ 4/39صحیحه( في مسلم أخرجه  )9(
مسـلم  بـن إسـماعیل بسـند ضـعیف بسـبب 386ص  الروایـة علـم فـي الكفایـة فـي البغـدادي الخطیـب أخرجـه  )10(

ـــــن حجر:"ضـــــعیف" ـــــاالختالط قـــــال عنـــــه أحمـــــد بـــــن حنبـــــل :"منكـــــر الحـــــدیث" المكـــــي، قـــــال اب انظـــــر:               .رمـــــي ب
  .2/198،الجرح والتعدیل 144ب ص: التقری
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 )2(كانـــت لنـــا ضـــیعة rكـــان یســـمع رســـول اهللا  :" لـــیس كلنـــا t  )1(البـــراء بـــن عـــازبوقـــال 
  .)3(فیحدث الشاهد الغائب"، ولكن الناس لم یكونوا یكذبون حینئذ، وأشغال

والرحلــة ، وا فــي حفــظ الســننت والتــیقظ فجــدُّ بــمســلك الصــحابة فــي التث yثــم ســلك التــابعون 
، )5(محمـد بـن أبـي بكـر والقاسـم بـن )4(سـعید بـن المسـیب: ومـنهم، والتفقـه فیهـا، والتفتـیش عنهـا، فیها

  .)7(ویحیى بن سعید األنصاري  )6(والزهري

ثــم أخــذ عــن هــؤالء مســلك الحــدیث وانتقــاد الرجــال، جماعــة مــن أئمــة المســلمین والفقهــاء فــي 
وســـفیان بـــن عیینـــة ، ومالـــك بـــن أنـــس، وشـــعبة بـــن الحجـــاج، ســـفیان بـــن ســـعید الثـــوري: الـــدین مـــنهم

  )8( .وغیرهم

وًنــا أخــرى بالنقــد والتنقیــب للمحافظــة علــى الســنة النبویــة المطهــرة وتتــابع النقــاد بعــد ذلــك قر 
  .الصافي منهلها من نستقي الشَّوائب منلتبقى على مر العصور خالصة 

                                                           
، أبو عمارة، له وألبیه صحبة، غزا مع النبّي  )1(  r هو: الَبَراء بن عازب بن الَحارث بن َعِدّي األنصاري، األوسيُّ

 .1/258، أسد الغابة 1/278اإلصابة انظر:خمس عشرة غزوة، نزل الكوفة، ومات بها سنة اثنتین وسبعین. 
  .21/433العروس  وكسبه. تاج همعاش : الرجل ضیعة  )2(
 ،"یخرجـاه ولـم الشـیخین شـرط علـى صـحیح هـذا حـدیث" :) وقـال402/ح1/127المستدرك( في الحاكم أخرجه  )3(

 فـي البغـدادي ، والخطیـب235 :والسـامع ص الـواعي بـین الفاصـل المحـدث فـي والرامهرمـزي الـذَّهبي، ووافقـه
 .385 :الروایة ص علم في ، والكفایة1/108جامعه 

هو: سعید بن المسیب بن حزن بن أبي وهب ،أبـو محمـد المخزومـي، أحـد األعـالم وسـید التـابعین، الحجـة فقیـه  )4(
ـــــم والعمـــــل،ت  ـــــذكر رأس فـــــي العل ـــــع ال ـــــب ص: 94رفی               ، 388هــــــ، عـــــاش تســـــعا وســـــبعین ســـــنة .انظـــــر: التقری

 .444/ 1الكاشف 
هــ. انظـر: التقریـب ص: 106یمـي ثقـة أحـد الفقهـاء بالمدینـة،ت القاسـم بـن محمـد بـن أبـي بكـر الصـدیق الت هو: )5(

794. 
، هو: محمـد بـن مسـلم بـن عبیـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن شـهاب الزهـري أبـو بكـر أحـد األعـالم، لـه نحـو ألفـي حـدیث )6(

انظـر: التقریـب ص:  هــ فـي رمضـان . 124ت، أسند أكثر من ألف وحدیثـه ألفـان ومائتـا حـدیث نصـفها مسـندة
ونسـبته : الزُّهـري: بضـم الـزاي وسـكون الهـاء وكسـر الـراء، هـذه النسـبة إلـى زهـرة بـن  .217/ 2الكاشف ، 896

  .180/ 3كالب بن مرة بن كعب بن لؤي وهي قریش. األنساب 
             وقیــــل التــــي بعـــــدها.، هـــــ144) هــــو: یحیــــى بــــن ســــعید بـــــن قــــیس األنصــــاري المــــدني أبــــو ســـــعید القاضــــي، ت 7(

 .2/1056، الكاشف 1056ص: انظر: التقریب 
  وما بعدها.1/40والمتروكین والضعفاء المحدثین من المجروحین :انظر  )8(
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وقد أصبحت أقوالهم بمثابة الشـروط والقواعـد للجـرح والتعـدیل ومـن هـذه األقـوال قـول سـفیان 
 یعرفـون الـذین، مـن الرؤسـاء المشـهورین بـالعلمالثـوري:"ال تأخـذوا هـذا العلـم فـي الحـالل والحـرام إال 

  )1(.من المشایخ " ذاك سوى بما بأس وال والنقصان، الزیادة
  )2(."ال نقبل من مدلس حدیثًا حتى یقول"حدثني"أو "سمعت" :tوقال الشافعي 

وفــي أواخــر القــرن الثــاني للهجــرة ابتــدأ التصــنیف فــي علــم الجــرح والتعــدیل كغیــره مــن علــوم 
وتنوعت منـاهج هـؤالء ، تالى بعد ذلك ظهور المصنفات التي تضم أقوال النقاد في الرواةالحدیث، وت

وابـن حبـان ، مثـل العجلـي فـي كتابـه معرفـة الثقـاتالنقاد في مصنفاتهم فمنهم من صنف فـي الثقـات 
  أسماء الثقات وغیرهم.تاریخ في كتابه  )3(وابن شاهین، في كتابه الثقات

مثــل البخــاري فــي كتابــه الضــعفاء الصــغیر، والنســائي فــي ومــنهم مــن صــنف فــي الضــعفاء 
  والذهبي في المغني في الضعفاء وغیرهم .، كتابه الضعفاء والمتروكین

فــي  وابـن أبــي حـاتم، الكبیـرومـنهم مـن صــنف فـي الــرواة عامـة كالبخـاري فــي كتابـه التــاریخ 
  كتابه الجرح والتعدیل وغیرهم.

یرجــع إلیــه البــاحثون ، ل بمثابــة مرجــع أســاس ومهــموقــد كانــت ومــا زالــت كتــب النقــاد األوائــ
  وطالب العلم للكشف عن أحوال الرواة وذب الباطل عن السنة المطهرة. 

وبـــالنظر إلـــى ابـــن أبـــي خیثمـــة فقـــد امتـــدت حیاتـــه فـــي العصـــر الـــذهبي للنقـــد، ممـــا أتـــاح لـــه 
 حنبـل، وأبـوه زهیـر،معاصرة الكبار من أئمة النقاد، بل ولقاءهم، فشیخه یحیى بن معـین، وأحمـد بـن 

وأخـذ مـنهم وسـمع عـنهم، بـل ورحـل معهم،وكاتـب غیرهم،وأخـذ كتـبهم  ،تتلمذعلى أیدیهم؛ جلس معهم
كل ذلك كان له األثر األكبر في أن یكون اإلمام أحمد بن أبي خیثمة لـه  كما في علي بن المدیني،

  اسمه وله مكانته ،َعَلًما بارًزا وسط أئمة النقد.

  

                                                           
  .1/153الرجال  ضعفاء في الكامل  )1(
 .380 :ص الرسالة  )2(
اذ البغــدادي المعــروف بـــابن أبــو حفــص عمــر بــن أحمــد بــن عثمــان بــن أحمــد بــن محمــد بــن أیــوب بــن أزدهــو:  )3(

  .129 /3، تذكرة الحفاظ 265/ 11تاریخ بغداد. هـ385ت  ،شاهین
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  الفصل األول
  دراية اإلمام ابن أبي خيثمة بأحوال الرواة

  و فیه ثالثة عشر مبحثًا: 
  بن أبي خیثمة بالصحابة، وأحوالهم .المبحث األول : معرفة اإلمام ا

  المبحث الثاني : معرفته بالتابعین من الرواة.

  المبحث الثالث: معرفته باإلخوة واألخوات من الرواة.

  المبحث الرابع: معرفته بالمتفق والمفترق.

المبحث الخامس:معرفته بأسـماء الـرواة، وكنـاهم، وتبینیـه للمبهمـین، 
  والمهملین من الرواة .

  حث السادس:معرفته بأنساب الرواة وقبائلهم، ومعرفته بألقابهم.المب

  المبحث السابع: مفاضلته بین الرواة، وبین طرق الحدیث.

  المبحث الثامن: معرفته بمهن الرواة ووظائفهم.

  المبحث التاسع: معرفته بالتقاء الرواة وسماعهم بعضهم من بعض.

ومقادیر  ،یدهم، ووفیاتهمالمبحث العاشر: معرفته بتواریخ الرواة، موال
  أعمارهم.

  معرفته بلطائف اإلسنادالمبحث الحادي عشر: 

  معرفته بالموالي من الرواة.المبحث الثاني عشر: 

  .ورحالتهم، المبحث الثالث عشر: معرفته بأوطان الرواة وبلدانهم
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  لالمبحث األو
  ة بالصحابة، وأحوالهممعرفة اإلمام ابن أبي خیثم 

  أوًال: معرفته بمن له صحبة:
وفائدتــه التمییــز للمرســل، لخصــها الســخاوي بقولــه:"  معرفــة الصــحابة علــم جلیــل لــه فوائــده،

  .)1(والحكم لهم بالعدالة"
 قـد صـنف أحمــد بـن زهیـر بــن أبـي خیثمــة فـي هـذا البــاب أیًضـا،إال أنـه ضــم إلـى الصــحابةو 

 :ًا ما یصـرح بـأن لـه صـحبه، أو یقـولمن  وذلك في كتاب التاریخ.و في عرضه للصحابة كان غالب
وَكاَنـْت لـه  r"وقد عقد جزًء من كتابـه بعنـوان: "تسـمیة مـن َسـِمَع مـن النَّبِـّي   r صاحب رسول اهللا"

ابتـداًء مـن   r ، وعـد مـا تیسـر لـه مـن أصـحاب النبـي )2(ولولـده ُصـْحَبة"  rُصْحَبة ِمـْن رسـوِل اهللا 
  .t أبي بكر الصدیق

 )5(".له صحبة: هذا )4(اْلُمَزِنيُّ  )3(" اَألَغرّ : قال ابن أبي خیثمة -1
  بـــــن َعْبـــــِد اْلُمطَِّلــــــب،   )7(هـــــذا قاتـــــل َحْمــــــَزة )6("وَوْحِشـــــّي بـــــن َحــــــْربٍ : قـــــال ابـــــن أبـــــي خیثمــــــة -2

 
                                                           

  .3/91فتح المغیث  )1(
  .2/620/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
هو: اَألَغّر بن عبد اهللا ویقال بن یسار اْلُمَزِنيُّ  و،یقال الجهني من المهاجرین قال ابـن حجـر :"ومـال بـن األثیـر  )3(

  .1/159أسد الغابة   ،96/ 1اإلصابة انظر: .ر وفاتهإلى التفرقة بین المزني والجهني ولیس بشيء" لم تذك
: بضم المیم، وفتح الزاي، وفي آخرها النون نسبوا إلى مزینة بنت كلب بن وبرة وهم قبیلـة كبیـرة. وجماعـة  )4( اْلُمَزِنيُّ

ب  اللبـاب  فـي تهـذیب األنسـا ،5/278وفـیهم كثـرة. انظر:األنسـاب  نسبوا إلى مزنیة تمیم، وهم أحالف األنصار
3/205. 

  .1/62/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
مولى بني نوفل وقیل غیر ذلك، یكنى أبا سلمة، وقیل أبا حرب، وهو قاتل حمزة ، هو: َوْحِشّي بن َحْرب الَحَبشي )6(

قتله یوم أحد، شارك في قتل مسیلمة ،وشهد وحشي الیرموك، سكن حمص ومات بها، عاش وحشي إلى خالفـة 
    .4/454، أسد الغابة 6/601بة اإلصا انظر:عثمان.

وأخــوه مــن  r هــو: حمــزة بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف القرشــي الهاشــمي، أبــو عمــارة ،عــم النبــي  )7(
   ، rأرضــعتهما ُثَوْیَبــة مــوالة أبــي لهــب، وأســلم فــي الســنة الثانیــة مــن البعثــة والزم نصــر رســول اهللا  ؛الرضــاعة

  ،، وســــــماه ســــــید الشهداء؛استشــــــهد بأحــــــدأســــــد اهللا r لقبــــــه النبــــــي ، الموعقــــــد لــــــه النبــــــي أول لــــــواء فــــــي اإلســــــ
ــــــــه  ــــــــن حــــــــرب  قتل ــــــــك ســــــــنة  ،وحشــــــــي ب ــــــــة121/ 2انظــــــــر: اإلصــــــــابة ه. 13كــــــــان ذل   ، 66/ 2،أســــــــد الغاب

  .369/ 1االستیعاب
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 )1(ِمْن رسوِل اهللا". وله ُصْحَبة -3
 

  )3( ". rرسول اهللا  صاحبُ   )2(ِلك"وهشام بن َزْید بن أَنُس بُن َما -4
 

  ثانیا: معرفته بمن لیس له صحبة: 
  )5( مدني َلْیَست له صحبة".: أبو َعْبد اهللا )4(قال ابن أبي خیثمة: " واَألَغرّ  -1

بِّيّ  )6(قال ابن أبي خیثمة: " وكردم -2  )9(َلْیَست له ُصْحَبة".، )8(أبو ِإْسَحاقَ َرَوى َعْنه : )7(الضَّ

  )11(.أما ابن حبان فقال أوال فیه :" له صحبة"، )10(فقال: له صحبة خالفه البخاري

  فجعله بذلك من التابعین. )12("یروى المراسیل" ثم قال:

  

  
                                                           

 .2/683/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
            ،1021التقریــــــب ص:  انظر:لــــــم تحــــــدد ســــــنة وفاتــــــه وٕانمــــــا قــــــال ابــــــن حجــــــر: مــــــن الخامســــــة .، األنصــــــاريّ   )2(

  .2/336الكاشف 
  .3/260/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
هـــو: ســـلمان األغـــر، أبـــو عبـــد اهللا المـــدني، مـــولى جهینـــة، أصـــله مـــن أصـــبهان، ذكـــره ابـــن حجـــر مـــن الثالثـــة.  )4(

  .452/ 1، الكاشف 398انظر:التقریب  ص: 
  .1/62/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
 خیثمـة اتثنـان كــردم: كـردم الضـبي، وابـن أبـي السـائب،وذكر أن كــردم هـذا حـدث عنـه أبـو ســحاق،ذكـر ابـن أبـي  )6(

وهذا یتفق مع أبي السائب؛ حیث لم أقف فـي جمیـع كتـب التـراجم علـى كـردم المنسـوب إلـى بنـي ضـبة، كمـا أن 
: حدیثــه عنــد قــال أبــو نعـیم ، الروایـات التــي جــاءت مـن طریــق أبــي اسـحاق عــن كــردم ،كـان هــوابن أبــي السـائب

  .17/48  معرفة الصحابة . عن أبیه ،عنه، عبد الرحمن بن إسحاق المزني
ــبِّّي: بفــتح الضــاد المعجمــة، والبــاء المكســورة المشــددة المنقوطــة بواحدة،هــذه النســبة إلــى " بنــي ضــبة " وهــم  )7( الضَّ

عـد بـن عـدنان. وفـي جماعة، ففي مضر: ضبة بن أد بـن طابخـة بـن إلیـاس بـن مضـر بـن نـزار بـن ربیعـة بـن م
قــریش: ضــبة بــن الحــارث بــن فهــر بــن مالــك، وفــي هــذیل: ضــبة بــن عمــرو بــن الحــارث بــن تمــیم بــن ســعد بــن 

  .261/ 2،اللباب 10/ 4هذیل.انظر: األنساب 
 لم یتبین للباحثة من یكون . )8(
 .1/526/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )9(
 .7/237التاریخ الكبیر )10(
 .3/355الثقات  )11(
 .5/341مصدر السابق ال )12(
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  :  ثالثا: معرفته بأحوال الصحابة
       بــن قــیس  )1(نقــل ابــن كثیــر عــن ابــن أبــي خیثمــة قولــه فــي أبــي بــن كعــب :معرفتــه بكتبــة الــوحي -1

   e ". (3)  هو أول من كتب الوحي بین یدي رسول اهللا" :األنصاري )2(بن عبید الَخْزرجيا
  )5(والَِّذي ُأِسَر َیْوم َبْدر مشرًكا".: )4(و:" سهیل بن َعْمٍرو -2 
  )6(َو:"َوْحِشىُّ بن َحْرٍب: قاتُل َحْمَزة بن َعْبِد اْلُمطَِّلب. -3
  )8( ْعَد اْلَمْوت. َقْد َتَقدََّم ِذْكُرُه في "اَألْنَصار".ُهَو الَِّذي َتَكلََّم بَ : هذا )7(و:" وَزْید بن َخاِرَجة -4
ــــْد َرَوَى َعــــِن النَِّبــــيِّ : قــــال ابــــن أبــــي خیثمــــة -5 صــــاحب : )10(ابــــن مَســــْعدة: )9(ِمــــْن "َفــــَزاَرة"  e "وَق

  )11(اْلُجیوش".

                                                           
سید القراء كان من أصحاب العقبة الثانیة وشهد بدًرا والمشاهد كلها، روى عنه من الصـحابة عمـر وكـان یسـأله   )1(

وقیـل أنـه ، عن النوازل ویتحاكم إلیه في المعضالت، اختلف في وفاته منهم من قال  أنـه مـات فـي خالفـة عمـر
 .67/ 1، االستیعاب 1/27صابة اإلانظر:هـ . 30مات في خالفة عثمان سنة

الَخْزرجــي: بفــتح الخــاء المعجمــة وســكون الــزاي وفــتح الــراء وفــي آخرهــا جــیم ،هــذه النســبة إلــى الخــزرج وهــو أحــد  )2(
ــــــــــاردة. ــــــــــریح الب ــــــــــإن جمیــــــــــع األنصــــــــــار األوس والخــــــــــزرج، والخــــــــــزرج فــــــــــي اللغــــــــــة :ال ــــــــــي األنصــــــــــار، ف                     قبیل

 .1/440 ، اللباب2/359األنساب  انظر:
  .5/362البدایة والنهایة  )3(
هــو: ُســَهْیل بــن َعْمــٍرو بــن عبــد َشــْمس بــن عبــد ُوِد بــن َنْصــر بــن مالــك بــن َحْســل بــن عــامر بــن ُلــَؤي بــن َغالــب  )4(

الُقرشّي العامرّي، ُیْكنى أبا یزید، كان أحد األشراف من قریش وساداتهم في الجاهلیة، أسر یوم بدٍر كافًرا، وكان 
یش. كـان إسـالمه متـأخًرا، وقـال بـن أبـي خیثمـة: مـات سـهیٌل بالطـاعون سـنة ثمـاِن عشـرَة، ویقـال ُقتـل خطیَب قر 

 .2/669، االستیعاب 3/214اإلصابة  ل أكثر وأنه مات بالطاعون. انظر:بالیرموك، واألو 
  .1/169/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
  .2/1/193المصدر السابق  )6(
ن َزْید بن أبي زهیر األنصاري الَخْزَرِجّي، شهد أبوه أحـًدا، وشـهد هـو بـدًرا، وُذكـر أنـه الـذي هو: َزْید بن َخاِرَجة ب )7(

تكلم بعد المـوت زمـن عثمـان، وذلـك أنـه ُغِشـي علیـه قبـل موتـه، وُأْسـرى بروحـه، َفُسـّجَى علیـه بثوبـه، ثـم راجعتـه 
: التـاریخ الكبیـر للبخـاري نـه. انظـرنفسه؛ فـتكلم بكـالٍم ُحفـظ عنـه، فـي أبـي بكـر وعمـر وعثمـان، ثـم مـات فـي حی

  .  2/547،االستیعاب2/603اإلصابة  ،3/383
  .1/234/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )8(
بفتح الفاء والزاي والراء في آخرها بعد األلف وهي قبیلة كبیرة مـن قـیس عـیالن، ینسـب إلیهـا خلـق كثیـر،  :َفَزاَرة  )9(

  .2/430، اللباب 4/380األنساب  َفَزاري. انظر:ء واألئمة،والیها كان منها جماعة من العلما
هو: َعْبُد اهللا بُن َمْسَعدة، وقیل : ابن مسعود الَفَزاِرّي، صاحب الجیوش، ألنه كان أمیرًا علیها في َغـزو الـروم،  )10(

  . 4/230، اإلصابة 3/983االستیعاب  انظر:وهو من صغار الصحابة.
  .1/268/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )11(



 الفصل األول: درایة اإلمام ابن أبي خیثمة بأحوال الرواة

 
 85 

 الثانيالباب 

مــن  :بـن عــامر بـن َنْوَفـل بــن َعْبـد منـاف بــن قصـي )1("وُعْقَبـة بــن الحـارث: قـال ابـن أبــي خیثمـة -6
  )2(ُمْسِلمة الفتح".

  )5(من المؤلَّفة قلوبهم.: )4(بن َحاِبس التَِّمیِميُّ  )3(واَألْقَرع-7

 عرفته بالصحابة األعاجم: رابعًا: م
"، )8(الــدَّْیَلِميّ  )7(: "َفْیــُروز)6(جماعــٌة ِمــن "اْلَعَجــم"  e قــال ابــن أبــي خیثمــة: َرَوَى َعــِن النَِّبــيِّ      

  ................................................. اْلَفاِرِسّي، )9(َسْلَمانوعد غیره آخرین منهم: 

                                                           
نى أبا ِسْرَوعة في قول أهل الحدیث، ویقال إن أبا ِسْرَوعة أخوه وهو قول أهل النسب أسلما جمیعا یوم الفتح، یك )1(

وعقبة هذا حجازى مكى، قیـل أنـا أبـا ِسـْرَوعة هـو الـذى قتـل خبیـب ابـن عـدى، لـه حـدیث واحـد فـي شـهادة امـرأة 
  .4/55أسد الغابة  4/518في خالفة بن الزبیر. انظر: اإلصابة  t على الرضاع، ومات

 .1/183/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
، وشـهد فـتح rاألْقَرُع بن َحاِبس بن ِعَقال بن محمد بن سفیان بن التمیمي الُمجاِشعي الدرامي ،وفـد علـى النبـي  )3(

لقــرع: مكــة وحنینــا والطــائف وهــو مــن المؤلفــة قلــوبهم وقــد حســن إســالمه، ُلقِّــَب األقــرع ِلقــرع كــان بــه فــي رأســه، وا
ــــالیرموك. ــــل ب ــــة واإلســــالم،قیل أنــــه قت ــــي الجاهلی           ،1/101اإلصــــابة  انظر:انحصــــاص الشــــعر، وكــــان شــــریفًا ف

  .1/164أسد الغابة 
هــذه النســبة إلــى تمــیم  -بفــتح التــاء المثنــاة مــن فــوق والیــاء المثنــاة مــن تحــت بــین المیمــین المكســورتین  :التَِّمیِمــيّ  )4(

 .1/122،اللباب 1/478الصحابة والتابعین.األنساب والمنتسب إلیها جماعة من
 .1/85/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
الُعْجُم والَعَجُم ِخالُف الُعْرِب،یقال َعَجِمـيٌّ وجمعـه َعَجـٌم وخالفـه َعَربّي،ورجـل َأْعَجـم وقـوم أْعَجُم،اَألْعَجـُم الـذي ال  )6(

نَّســـِب،ورجل َأْعَجمـــيٌّ وَأْعَجـــُم إذا كـــان فـــي لســـانه ُعْجمـــة وٕان َأْفَصـــَح ُیْفِصـــُح وال ُیَبـــیُِّن كالَمـــه وإِن كـــاَن َعَربـــيَّ ال
.                بالعجمیــــة، یقــــال َأْفَصــــَح اَألْعَجِمــــيٌّ :َأي تكلــــم بالعربیــــة بعــــد َأن كــــان َأْعَجِمّیــــًا فعلــــى هــــذا یقــــال رجــــل َأْعَجِمــــيٌّ

 .12/580: لسان العرب انظر
ـَحاك ویقــال أبــا عبـد الــرحمن، وقیــل أبوعبـد اهللا،یكنــى  ،ویقـال ابــن الـدَّْیَلِميّ  )7( َیَمــاني ِكَنــاني، كـان مــن أبنــاء  أبــا الضَّ

روى عنــه أحادیــث ثــم رجــع الــى الــیمن وأعــان علــى قتــل األســود الكــذاب ،ســكن  ،rفــارس، وفــد علــى رســول اهللا
        ین. مصــــر، قیــــل أن وفاتــــه كانــــت فــــي  خالفــــة عثمــــان، وقیــــل فــــي خالفــــة معاویــــة بــــالیمن ســــنة ثــــالث وخمســــ

 .3/1264،االستیعاب 4/394، أسد الغابة 5/380اإلصابة  انظر:
الدَّْیَلِمّي : بفتح الدال المهملة وسكون الیاء المعجمة بنقطتین من تحتها وفتح الالم وكسر المیم، هذه النسبة إلـى  )8(

 .1/524اللباب 527/ 2بالدیلم، وهو بالد معروفة، وجماعة من أوالد الموالي ینسبون إلیها.انظر: األنسا
، ویعرف بسـلمان الخیـر كـان أصـله مـن فـارس  rهو: َسْلَماُن الَفاِرِسّي، أبو عبد اهللا، یقال إنه مولى رسول اهللا  )9(

سـیبعث فخـرج فـي طلـب ذلـك،  r من راَمُهْرمز، ویقال بـل كـان أصـله مـن أصـبهان، وكـان قـد سـمع بـأن النبـي 
ومــن اهللا علیــه باإلســالم ،حتــى كــان أول مشــاهده rى أفضــى إلــى النبــي فأســر وبیــع بالمدینــة فأشــتغل بــالرق حتــ

الخنــدق وهــو الــذي أشــار بحفــره ،وشــهد بقیــة المشــاهد وفتــوح العــراق وولــي المــدائن، اختلــف فــي وفاتــه فقیــل ســنة  
  .2/634، االستیعاب 3/141اإلصابة   :في أولها وقیل غیر ذلك. انظر 36وقیل  35سنة 
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  )5(.)4(الُروِميٌّ   )3(، وصهیبٌ )2( الَحَبِشيّ  rَمْولى النبي  )1(وصالح ُشْقَران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
وقیل بل اشـتراه  منـه ثـم اعتقه،شـهد شـقران  r حبشیا لعبد الرحمن بن عوف فوهبه لرسول اهللا كان شقران عبًدا  )1(

  عنـــد موتـــه، وكـــان فـــیمن حضـــر غســـل رســـول  r بــدًرا وكـــان یؤمئـــذ عبـــًدا فلـــم یســـهم له،وأوصـــى بـــه رســول اهللا 
فـال ؛ لبصرة منهم رجـلوكان با، مات آخرهم بالمدینة في والیة الرشید، عند موته،وقد انقرض ولد شقران r اهللا 

، أســد الغابـــة 2/710یعاب االســت ،3/350اإلصـــابة  یــدري أتــرك عقبـــًا أم ال. مــات فــي خالفـــة عثمــان. انظــر:
  .439التقریب ص : ،2/606

هــذه النســبة إلــى الحبشــة وهــي بــالد  -الَحَبِشــّي: بفــتح الحــاء المهملــة والبــاء الموحــدة وفــي آخرهــا الشــین المعجمــة  )2(
إلـى المدینـة، فـالتحقوا  r ، هاجر أصحابه إلیه حتى هاجر النبـي rلنجاشي ،الذي أسلم بالنبي معروفة ملكها ا

  .1/336، اللباب 3/167األنساب  انظر:. هم من الحبشة إلى المدینة
وهـو الرومـي: قیـل لـه ذلـك ألن الـروم سـبوه صـغیًرا،یقال: أنـه هـرب  أبـو یحیـى، هو: صهیب بن سنان بن مالـك، )3(

  وقیــل ســنة  ،هـــ 38قیــل: انــه ِبیــع بمكــة ثــم ُأْعِتــق ،وشــهد بــدرا والمشــاهد بعــدها،ومات صــهیب ســنة مــن الــروم ،و 
 .2/726، االستیعاب 3/449انظر:اإلصابة  هـ. 39

: بضم الراء المهملة والمیم بعد الواو، هذه النسـبة إلـى بـالد الـروم، هـذه النسـبة لجماعـة مـن أهلهـا أسـلموا  )4( الُروِميٌّ
  .2/43، اللباب 3/104األنساب  انظر:سبي أو اختیار.إما بطریق ال

  .1/209/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
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  المبحث الثاني
  من الرواة والمخضرمین من الرواة معرفته بالتابعین 

  أوًال: معرفته بالتابعین:
"  e "َمْن َحدََّث ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ  قد ابن أبي خیثمة جزًءا من كتابهوع لذا  ،)1(َعْن َتاِبِعيٍّ

لــم یكــن صــنیعه بــالرواة مثــل صــنیعه بالصــحابة، فلــم یــرد فــي كتابــه أنــه صــرح أن فالًنــا تــابعيٌّ فــور 
  وٕانما كان مما ُأدِرج في هذا الباب، ومن األمثلة على ذلك قوله : ذكره،

َحدََّث ابن ُعَمر -  )4(.")3(َعِن اْمَرَأِتِه َصِفیَّة ابنة أبي ُعَبْید )2("َ

قـال العجلـي:" بكـر بـن ِقـْرَواش:  )6(.")5("َحدََّث عامُر بـن َواِثَلـَة  أبـو الطَُّفْیـل عـن َبْكـر بـن ِقـْرَواش -
  )7(.تابعي من كبار التابعین"

 عنده من التابعین.، بكرو  صفیة،: وبال شك أنه یفهم من كالمه أن كل من     

  ثانیا: معرفته بالمخضرمین:
وأســلموا وال   rهــم الـذین أدركــوا الجاهلیــة وحیــاة رســول اهللا: والمخضــرمون مــن الــرواة هــم

كأنـــه خضـــرم أي قطـــع عـــن نظرائـــه الـــذین أدركـــوا  -بفـــتح الـــراء  -صـــحبة لهـــم . وحـــدهم مخضـــرم 
  )8(.حكاه ابن الصالح في المقدمة الصحبة وغیرها،

                                                           
 .2/864/ 2 تاریخ بن ابي خیثمة )1(
ـــُد اهللا بـــن ُعَمـــر بـــن الَخطَّـــاب الُقَرشـــي الَعـــَدوي ،أســـلم مـــع أبیـــه وهـــاجر وعـــرض علـــى النبـــي  )2( ببـــدر  r هـــو: َعْب

، rه وهو یومئذ بن خمس عشرة سنه، وهو من المكثرین عن النبـي فاستصغره ثم بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجاز 
 .3/347. أسد الغابة 4/181اإلصابة  هـ . 84وكان كثیر االتِّباع آلثار رسول اهللا، مات ابن عمر سنة 

 .1360التقریب ص: .هو: صفیة بنت أبي عبید بن مسعود الثقفیة، زوج بن عمر، من الثانیة عند ابن حجر  )3(
  .2/866/ 2خ بن أبي خیثمة تاری )4(
  َدیَّــة الــذي ســمعه منــه لــم أســمع بــذكره إال فــي هــذا الحــدیث" یعنــى حــدیث ذي الثُّ " :كــوفي، قــال علــي بــن المــدیني  )5(

"وروایـة أبـي الطفیـل عنـه مـن روایـة  :عدي: "ما أقل ما له من الروایـات".  قـال ابـن حجـر . وقال بنأبو الطفیل
، 2/94التــاریخ الكبیــر  .ره بعضــهم فــي الصــحابة فــإن صــح فیــه مــن اإلقــران" الصــحابة عــن التــابعین، وقــد ذكــ

  .2/56. لسان المیزان 2/29، الكامل البن عدي 2/391الجرح والتعدیل 
 .2/867/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
 .1/251معرفة الثقات  )7(
 .179بن الصالح ص:مقدمة ا  )8(
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 وكــاَن ِبَعْهــِدِه َفَلــْم َیْلَقــُه"  rَتْســِمیُة َمــْن َأْدَرَك النبــيَّ  البــن أبــي خیثمــة فــي كتابــه التــاریخ جــزء عنوانــه"و 
ـــْلَماِنيّ )5(وَعِبیـــَدة ، )4(النَّْهـــِديّ  )3(، وأبـــو ُعْثَمـــان)2(ُســـَوْید بـــن َغَفَلـــة:  )1(وعـــد جماعـــة مـــنهم أبـــو ، )6(السَّ

  .)8(اْلَخْوَالِنيّ  )7(ُمْسِلمٍ 
وكان البن أبي خیثمة تعبیر فرید في اإلشارة  لمن أدرك الجاهلیة واإلسالم ،فكان یقول "جاهلي     

وكـان یقـول فـي ، r إسالمي" أو یقـول " جـاهلي" ،أي: أدرك الجاهلیـة واإلسـالم لكنـه لـم یـرى النبـي 
أي عــاش  ؛"  ویســكتr " أي رآه فــي غیــر إســالم، أو یقــول :" أدرك النبــي  r بعضــهم "رأى النبــي

  وأحیانا یفسر:" َأْدَرك النَِّبيَّ ولم َیَرهُ"، ومثاله :، في حیاته لكنه لم یره ولم یلقه
 )10(َجاِهِليٌّ ِإْسَالِميٌّ .: )9(قال ابن أبي خیثمة: َقْیس بن أبي َحاِزمٍ  - 

"أدرك  ، قال الخطیب: r وَقْیس من األشخاص الذین فاتتهم الصحبة، ولم یتسَن لهم لقاء النبي
  )11(لیبایعه، فوجده قد توفي".  rاهلیة وجاء إلى النبي الج

                                                           
 .2/889/ 2تاریخ بن أبي خیثمة   )1(
وكـان مسـلما  r ُسَوْید بن َغَفَلة أبو ُأَمّیة الُجْعِفّي، مخضرم من كبار التـابعین، قـدم المدینـة یـوم دفـن النبـي  هو: )2(

  .1/473،الكاشف 424هـ.انظر: التقریب ص:  81في حیاته ثم نزل الكوفة. ت 
ــو ُعْثَمــان النَّْهــِدّي اْلَبْصــِرّي، مخضــرم، ت  )3( انظــر: التقریــب   هـــ، وقیــل بعــدها. 100هــو: عبــد الــرَّحمن بــن ُمــّل َأُب

  .1/645، الكاشف 601ص:
النَّْهِدّي: بفتح النون وسكون الهاء وبعدها دال مهملة، هذه النسبة إلى نهد بن زید بن لیث بن سـود بـن أسـلم بـن  )4(

               الحــــــاف بــــــن قضــــــاعة، إلیــــــه ینتســــــب النهــــــدیون، ومــــــنهم بــــــالیمن والشــــــام كلهــــــم مــــــن ولــــــد خزیمــــــة بــــــن نهــــــد. 
 .336/ 3، اللباب 541/ 4انظر: األنساب 

ـــْلَماِنّي، َأُبـــو ُمســـلم، تـــابعي كبیـــر مخضـــرم، ت 5( لتقریـــب اانظر: .هــــ 73هــــ، وقیـــل  72) هـــو: ُعَبْیـــَدة بـــن َعْمـــرو السَّ
  .1/694، الكاشف 651ص:

ْلَماِنّي: بفتح السـین المهملـة، وسـكون الـالم، وفـتح المـیم، وفـي آخرهـا النون.هـذه  )6( النسـبة إلـى سـلمان، وسـلمان السَّ
حــي مــن مــراد، ویقــال: ســلمان فــي قضــاعة، قالــه محمــد بــن حبیــب بإســكان الــالم، وأصــحاب الحــدیث یحركــون 

 .127/ 2،اللباب 276/ 3الالم.انظر: األنساب 
،  1205التقریـب ص: انظـر: هــ. 62هو: عبد اهللا بن ُثَوب، وقیل بن أثوب، ویقال: اسمه یعقوب بن عـوف ت  )7(

 .2/460اشف الك
اْلَخْوَالِنّي: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون، هذه النسبة إلـى خـْوالن، وعـبس وخـوالن: قبیلتـان  )8(

  نــــزل أكثرهمــــا الشــــام، كــــان منهــــا جماعــــة مــــن الزهــــاد والعلمــــاء ،مــــنهم: أبــــو مســــلم الخــــوالني. انظــــر: األنســــاب 
 .472/ 1،اللباب55/ 3

حــازم الَبْجلــي؛ أبــو عبــد اهللا الكــوفي، مخضــرم، وهــو الــذي یقــال إنــه اجتمــع لــه أن یــروي عــن هــو: قــیس بــن أبــي  )9(
  .2/138الكاشف  ،103التقریب ص:انظر: هـ.98وتغیر، ت  وقد جاز المائة، العشرة،

 .3/3/51 انظر السفر الثالث أیًضا. و 2/872/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )10(
 .12/452) تاریخ بغداد 11(
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.: )2(اْلَهمَداِنيّ  )1(:َعْبد َخْیِر بن َیِزید قال ابن أبي خیثمة -   )3(َجاِهِليٌّ ِإْسَالِميٌّ

  )4(ولم یسمع منه".  r " أدرك زمن النبى : قال ابن عبد البر في كتابه االستیعاب

 .)6("eَأْدَرَك النَِّبــيَّ  :"وفــي مــوطن آخــر قــال )5(جــاهليٌّ .؛ ُســَوْید بــن َغَفَلــة: قــال ابــن أبــي خیثمــة - 
وافقـه ابـن حجـر وجعلـه مـن كبـار )r  .")7قال ابن عبد البر فقال:" أدرك الجاهلیة ولم یر النبـي 

  )e.")8"واألصح أنه قدم المدینة حین نفضت األیدي من دفنه : قال التابعین،
ْلمَ قال ابن أبي خیثمة -     )10("eوفي موطن آخر قال:" َأْدَرَك النَِّبيَّ  )9(.جاهليٌّ : انيُّ : َعِبْیَدة السَّ

؛ تثبت صدق ما ذهب إلیـه  r وأورد ابن أبي خیثمة روایًة عنه یصرح فیها أنه لم یلتِق النبي ،
  )11(بسنتین ولم َأَره". rقال :" َأْسَلمُت قبل وفاة النَِّبّي 

  )12(ه من التابعین.وتأكیًدا لذلك فقد عده الدارقطني في كتاب     
اك، وَقْد َأْدَرَك النَِّبيَّ : واسم اَألْحَنف: بن َقْیس )13(" واَألْحَنف: قال ابن أبي خیثمة -  حَّ ولم   rالضَّ

.  )14(َیَره"ُ

                                                           
 ،567ب ص: التقریـانظر:.د َخْیِر بن َیِزید اْلَهمَداِنّي؛ أبوُعَمارة الكوفي، مخضرم ثقة،لم یصح لـه صـحبة) هو: َعبْ 1(

 .1/619الكاشف 
اْلَهمــَداِنّي : بفــتح الهــاء وســكون المــیم والــدال المهملــة، هــي منســوبة إلــى همــدان، وهــي قبیلــة مــن الــیمن، نزلــت  )2(

مالك بن زید بن أو سلة بن ربیعة بن الخیار بـن مالـك بـن زیـد بـن  الكوفة، وهي همدان بن أو سلة، وهمدان بن
                ، 647/ 5األنســاب انظر:كهــالن بــن ســبأ بــن یشــجب بــن یعــرب بــن قحطــان. مــنهم الشــعراء والفرســان والعلماء.

 .391/ 3اللباب 
 .3/3/51. وانظر السفر الثالث منه : 2/872/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
 .3/1005تیعاب  ) االس4(
  .3/57/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
 .2/869/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
 .2/679االستیعاب )7(
  .3/270،227اإلصابة )8(
  .3/134/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )9(
 .1/420/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )10(
  .3/134/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )11(
  .2/180 ن صحت روایته عن الثقات عند البخاري ومسلمذكر أسماء التابعین ومن بعدهم مم )12(
هــو: األحنــف بــن قــیس بــن معاویــة بــن حصــین التمیمــي الســعدي، أبــو بحــر اســمه: الضــحاك، وقیــل: صــخر  )13(

  .1/229، الكاشف 121ص: هـ. انظر:التقریب72وقیل  67ت  مخضرم،
  .2/1/86وانظر:  ،2/727/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )14(
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  المبحث الثالث
  رفته باإلخوة واألخوات من الرواةمع 

  

اسـم األب، هذا العلم علم لطیـف وفائدتـة: أن ال یظـن مـن لـیس بـأخ أخـًا عنـد االشـتراك فـي 
  )1( وأن ال یظن الغلط.

، وقد تفنن ابن أبي خیثمة في تاریخه في بیان اإلخوة واألخوات من الـرواة، فیـأتي بـاألخوین
ْخَوة الَِّذْیَن َحدَُّثوا َعْن رسـوِل اهللا  وكـان یمیـز بـین ، )r ")2والثالثة وحتى األربعة وله جزء " َتْسِمَیُة اْإلِ

  .أنواع األخ الشقیق واألخ ألم

  أوًال: أمثلة اَألَخَوان من الرواة:
 )5(.بن ُحَذاَفة َأَخَوان )4(بن ُحَذاَفة وُخَنْیس )3(وَعْبد اهللا -

 )8(.ألمه -بن َأِبي ُرهم )7(بن َعْبِد اَألَسد، أخوه َأبو َسْبَرةَ  )6(وأبو َسَلَمة - 

 

                                                           
  . 2/337، تدریب الراوي 3/178المغیث ) انظر : فتح 1(
  .2/643/ 2) تاریخ بن أبي خیثمة 2(
هو: عبد اهللا بن حذافة بـن قـیس، أبـو حذافـة القرشـي السـهمي، مـن السـابقین األولـین، هـاجر إلـى أرض الحبشـة  )3(

هللا بمصـر فـي وتـوفي عبـد ا ،إلى كسرى بكتاب یدعوه إلى اإلسالم r الهجرة الثانیة، هو الذي بعثه  رسول اهللا 
 .3/213، أسد الغابة  3/890، االستیعاب 4/57خالفة عثمان. انظر : اإلصابة 

هو: ُخَنْیُس بُن ُحَذاَفَة بن َقْیس، یكنى أبا صـخر القرشـي السـهمي، كـان مـن السـابقین إلـى اإلسـالم، وهـاجر إلـى  )4(
أصــابه بأُحــد جراحــة فمــات منهــا، وكــان أرض الحبشــة مــع أخیــه عبــداهللا، وعــاد إلــى المدینــة، فشــهد بــدرًا وأحــدًا، و 

َقْبـــل النبـــي، فلمـــا تـــوفي تزوجهـــا رســـول اهللا، مـــات علـــى رأس خمســـة  tزوج حفصـــة بنـــت عمـــر بـــن الخطـــاب 
          ،2/345،اإلصــــــابة 3/392الطبقــــــات الكبـــــرى  انظر:إلــــــى المدینـــــة. r وعشـــــرین شــــــهًرا مـــــن مهــــــاجر النبـــــي 

  .2/181أسد الغابة 
 .2/656/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
هــو: عبــد اهللا بــن عبــد األســد بــن ِهــالل، أبــو  َســَلَمة  المخزومــي، مــن الســابقین األولیــین إلــى اإلســالم،وتزوج أم  )6(

سلمة ثم صارت بعده إلى النبي،أخوه في الرضاعة وابن عمه،من أصحاب المغازي فیمن هاجر إلى الحبشة ثـم 
  .3/939،االستیعاب 4/154اإلصابة :انظر:  .هـ 4إلى المدینة وفیمن شهد بدرا، ت سنة 

هو: أبو َسْبَرة بن أبي ُرْهم بن عبد الْعّزى، القرشـي العـامري، هـاجر الهجـرتین جمیًعـا، شـهد بـدًرا، أقـام بمكـة بعـد  )7(
 .4/1666،االستیعاب 7/168انظر: اإلصابة .إلى أن مات في خالفة عثمان r وفاة رسول اهللا 

 .2/659/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )8(
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 )3(بن اْلَیَمان. )2(أخت ُحَذْیَفة )1(وَفاِطَمة - 
  ثة من الرواة:ثانًیا: أمثلة اإلخوة الثال 

بـن أبـي  )6(وَعْبـد اللَّـه، بـن أبـي ُأَماَمـة  )5(وَسـْهل، بن أبي ُأَماَمـة بـن َسـْهل بـن ُحَنْیـف )4(وُمَحمَّد - 
  )7( ُأَماَمة إخوة.

  ثالثًا: أمثلة اإلخوة األربعة من الرواة:

بن َسِعید بـن َأَبـان  )11(ةوَعْنَبسَ ، بن َسِعید )10(بن َسِعید، وُعَبْید  )9(بن َسِعید، وَیْحَیى  )8(وُمَحمَّد - 
 )12( بن العاص إخوة .ا

                                                           
وروت عنـه.انظر:  r قیل : هي فاطمة . وقیل : هـي َخولـة، بنـُت الَیَمـاِن الَعْبِسـّیة، أسـلمت وبایعـت رسـول اهللا  )1(

  .7/252، أسد الغابة 8/325الطبقات الكبرى 
ي، وأسـلم حذیفــة هـو: ُحَذْیفَـة بــن اْلَیَمـان، والیمـان هــو ِحْسـل، ویقــال : ُحَسـیل، ُیْكَنـى : َأَبــا َعْبـد اهللا العْبسـي الكــوف )2(

وأبــوه وأراد شــهود بــدر فصــدها المشــركون وشــهدا أحــدا فاستشــهد الیمــان بهــا، وروى حــدیث شــهوده أحــدا وشــهد 
  الكثیــر وحذیفــة صــاحب ســر رســول  r حذیفــة الخنــدق ولــه بهــا ذكــر حســن ومــا بعــدها وروى حذیفــة عــن النبــي 

 .1/334،االستیعاب 2/44في المنافقین.انظر: اإلصابة  r اهللا 
  .2/807/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
 .2/159، الكاشف 827انظر: التقریب ص: )4(
          .هـــــو: َســـــْهل بـــــن أبـــــي ُأَماَمـــــة بـــــن َســـــْهل بـــــن ُحَنْیـــــف، األنصـــــاري المـــــدني، نزیـــــل مصـــــر، مـــــات باإلســـــكندریة )5(

 .1/468،الكاشف 418انظر: التقریب  ص:
ـــو رم )6( ـــي أمامـــة بـــن ثعلبـــة، أب   ،491انظـــر: التقریـــب ص/ .لـــة األنصـــاري الحـــارثي المـــدنيهـــو: عبـــد اهللا بـــن أب

 .1/539الكاشف 
  .2/1007/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
انظــر : التــاریخ  هـــ، وقیــل التــي بعــدها. 193هــو: محمــد بــن ســعید بــن أبــان أبــو عبــد اهللا اْلقرِشــي اُألَمــِوّي، ت  )8(

  .5/303 ، تاریخ بغداد277ص: ، مشاهیر علماء األمصار1/92  الكبیر
هـــو: َیْحَیـــى بـــن َســـِعید  بـــن َأَبـــان بـــن َســـِعید بـــن الَعـــاِص، َأُبـــو َأیُّـــوب اْلقرِشـــي اُألَمـــِوّي اْلُكـــوِفي، لقبـــه الجمـــل، ت  )9(

  . 2/366، الكاشف 1055التقریب ص:. انظر:ه194
 .691/ 1الكاشف  ،649التقریب.انظر:هو: عبید اهللا  بن َسِعید  بن َأَبان بن سعید بن الَعاِص، اُألَمِوّي  )10(
ـــد اُألَمِويّ   )11( ـــاِص ،أبـــو خال ـــان بـــن َســـِعید بـــن الَع ـــا .،هو:َعْنَبَســـة بـــن َســـِعید  بـــن َأَب      مـــات علـــى رأس المائـــة تقریًب

  .2/99، الكاشف 756التقریب ص: :انظر
  .2/1008/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )12(



 الفصل األول: درایة اإلمام ابن أبي خیثمة بأحوال الرواة

 
 92 

 الثانيالباب 

ولــم ُیَحــدِّث ، ، بنــو أبــي َخاِلـد)4(وَسـِعید ، )3(والنُّْعَمــان، )2(واَألْشــَعث، )1(إسـماعیل: ولـد أبــي َخاِلــد - 
 )5(عنهم كلهم ِإالَّ إسماعیل أخوهم.

  

  رابًعا: أمثلة اإلخوة الخمسة من الرواة:
بنــو َعْبــد اللَّــه بــن أبــي  )10(، وُیــوُنس)9(وإِْســَحاق ، )8(وَعْبــد اَألْعَلــى، )7(، وَصــاِلح)6(َعْبــد الَحِكــْیم  - 

  )12( .)11(َكْیَسان: َفْرَوة

                                                           
هـ، واسم أبي خالد: سعد.  146د اهللا الكوفي ،ت هو: إسماعیل بن أبي خالد البجلي األحمسي، موالهم، أبو عب )1(

، الجـــــرح والتعـــــدیل  90ص:  ،وانظـــــر أیضـــــا:  الكنـــــى138فـــــي ترجمـــــة أخیـــــة النعمـــــان .انظـــــر: التقریـــــب ص :
8/477 .  

ـــــــــي َخالِـــــــــد األحمســـــــــي  )2(                 ، 30/ 4،الثقـــــــــات 2/272انظر:الجـــــــــرح والتعـــــــــدیل  .الكـــــــــوفيهـــــــــو: َأْشـــــــــَعث بـــــــــن َأِب
 .1/232معرفة الثقات 

، 8/447،الجــرح والتعــدیل  2/315،الثقــات 8/78التــاریخ الكبیــر  .هــو: نعمــان بــن أبــي خالــد األحمســي الكــوفى )3(
  .2/315معرفة الثقات 

            ، 376هـــــو: ســـــعید بـــــن أبـــــي خالـــــد األحمســـــي الكـــــوفي،من الثالثـــــة عنـــــد ابـــــن حجـــــر. انظـــــر: التقریـــــب ص:  )4(
 .1/434الكاشف 

  .2/1002/ 2ثمة تاریخ بن أبي خی )5(
ــــن أبــــى فــــروة، )6( ــــد اهللا ب ــــد الحكــــیم بــــن عب ــــد اهللا القرشــــى األمــــوي المــــدنى، ت  هــــو: عب ــــو عب            انظــــر: . هـــــ651أب

 .7/138الثقات  ،6/34،الجرح والتعدیل 6/124للبخاري  التاریخ الكبیر
، 446ص: التقریـــب  :نظـــرهــــ .ا124أبـــو عـــروة القرشــى األمـــوي، ت  ،صـــالح بـــن عبـــد اهللا بــن أبـــى فـــروةهــو:  )7(

 .6/462وانظر : الثقات  ،1/497الكاشف 
عبد األعلى بن عبد اهللا بن أبي فروة ،أبو محمد األموي المدني، مولى آل عثمـان أبـو محمـد،من السـابعة.  هو:  )8(

  .561التقریب ص :
، 130التقریــب ص:انظر: .ه 144ت  فــروة، أبــو ســلیمان األمــوي المــدنى، أبــىبــن عبــد اهللا بــن  هــو: إســحاق )9(

 . 1/237الكاشف 
  .7/180الكامل في ضعفاء الرجال و  ،8/407  انظر التاریخ الكبیر )10(
قال أبو بكر بن أبي خیثمة قال:" أخبرني مصعب ابن عبد اهللا قال: كان عبد اهللا بن أبي فروة كاتبًا لمصـعب  )11(

ین یحفـرون القبـور، فجـاء بـأبي فـروة فدفعـه إلـى بن الزبیر، وأبو فروة كیسان، وكان الخیار من رقیق اإلمارة الـذا
 .2/448تهذیب الكمال في أسماء الرجال   عثمان بن عفان في خالفته، فأخذه فأعتقه وخلى سبیل الخیار".

  .2/1007/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )12(
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بــن َشــْیَبة  )4(ومســافع، بــن َشــْیَبة )3(وَعْبــد اللَّــه، بــن َشــْیَبة )2(بــن َشــْیَبة وُمْصــَعب )1(وَعْبــد الــرَّْحَمن - 
  )6(ابنة َشْیَبة. )5(صفیة: إخوة. وأختهم

وقد نقل   ، یثمة كما یتكلم في إثبات األخوة یتكلم في نفیها، ویزیل االلتباسوكان ابن أبي خ
ــد بــن َحَســنة قــال :" )7(ُشــَرْحِبیلابــن حجــر عنــه عنــدما عــرض لترجمــة  وذكــر ابــن أبــي خیثمــة أن َعْب

  )9( بن َحَسنة لیس یصح انه أخوه". )8(الرَّْحَمن
  

                                                           
                     ر. هـــــــو: عبـــــــد الـــــــرَّْحَمن بـــــــن شـــــــیَبة بـــــــن عثمـــــــان، العبـــــــدري المكـــــــي الحجبـــــــي، مـــــــن الثالثـــــــة عنـــــــد ابـــــــن حجـــــــ )1(

 .1/631، الكاشف 582التقریب ص:انظر: 
،             946التقریـــب ص: انظــر:هــو: مصـــعب بــن شـــیبة بــن جبیـــر، المكــي الحجبـــي، مــن الخامســـة عنــد ابـــن حجر. )2(

 .2/267الكاشف 
مكـــة وزهـــاد  مـــن عبـــاد أهـــل هو:عبـــد اهللا بـــن شـــیبة بـــن عثمـــان القرشـــي، خـــادم الكعبـــة، أخـــو صـــفیة بنـــت شـــیبة )3(

 .136مشاهیر علماء االمصار ص: .التابعین
       ،8/432الجـــرح والتعـــدیل : انظـــر هـــو: مســـافع بـــن شـــیَبة بـــن عثمـــان، أبـــو ســـلیمان العبـــدري المكـــي الحجبـــي . )4(

 .2/271معرفة الثقات 
ثبـت حـدیثها فـي هي: صفیة بنت شیبة بن عثمان العبدریة مختلف في صحبتها، وأبعد من قال ال رؤیة لها فقـد  )5(

وعــن أســماء بنــت أبــي  r صــحیح البخــاري تعلیقــا، وروت أیضــا عــن عائشــة وأم حبیبــة وأم ســلمة أزواج النبــي 
 .7/743بكر. انظر : اإلصابة 

 .1/97/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
أبـا عبـد اهللا، القرشـى، وأسـلم هو: ُشَرْحِبیُل بن َحَسَنَة، وهي ُأمـه، واسـم أبیـه عبـد اهللا بـن الُمطـاع، یكنـى ُشـَرْحِبیُل  )7(

ُشَرحبیل قدیمًا وأخواه ُألمه، وهـاجر إلـى الحبشـة هـو معهمـا، وكـان ُشـَرحبیل حلیفـا لبنـي زهـرة، حـالفهم بعـد مـوت 
سیره أبو بكر، وعمر على جیش إلى الشام، ولم یزل والیـًا علـى بعـض نـواحي الشـام لعمـر إلـى أن هلـك  ،أخویه

 .أبـو عبیـدة بـن الجـراح فـي یـوم واحـدشـرة، ولـه سـبع وسـتون سـنة، طِعـن هـو و في طاعون َعَمَواس، سنة ثمان ع
 . 3/328،اإلصابة 2/592أسد الغابة انظر:

ــــــد الــــــرَّْحَمن بــــــن َحَســــــنة بــــــن عبــــــد اهللا بــــــن الغطریــــــف، أخــــــو شــــــرحبیل بــــــن حســــــنة وحســــــنة أمهمــــــا. )8(             هــــــو: َعْب
  .3/449، أسد الغابة 4/360اإلصابة انظر:

 .4/285تهذیب تهذیب ال )9(
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  المبحث الرابع
  قُ باْلُمتَِّفُق َواْلُمْفَترِ معرفته 

أن یشــترك اثنــان  أو أكثــر فــي االســم واســم األب والجــّد مــثًال  :"بــاْلُمتَِّفُق َواْلُمْفتَــِرقُ والمقصــود 
  )1(."وهذا هو المشترك، ویفترقا في نفس األمر

   )2(. وهذا من قبیل ما یسمى في أصول الفقه المشترك، وهذا النوع متفق لفًظا وخًطا

، ألنـه قـد یقـع الغلـط، وهـو فـّن مهـم ابـن دقیـق العیـد :" وجاء في االقتـراح بیـان أهمیتـه فقـال 
فـــإذا غلـــط مــــن ، وربَّمـــا كـــان أحـــدهما ثقـــة واآلخـــر ضـــعیفاً ، فیعتقـــد أن أحـــد الشخصـــین هـــو اآلخـــر

َح ما ال ُیصحح وقـد  .أبطـل مـا یصـحُّ ، وٕاذا غلط من القـوي إلـى الضـعیف، الضعیف إلى القوي َصحَّ
   )3(."ویقع اإلشكال فیه إذا أطلق النسب من غیر تسمیة، ءیقع هذا في األنساب كما یقع في األسما

  وهو على عدة أنواع وأنواعه كما جاءت عند ابن أبي خیثمة على النحو التالي:
  الرواة الذین اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم: -1

  لـــرَّْحَمن بـــن َعْبـــِد ا )4(ذكـــر ابـــن أبـــي خیثمـــة فـــي تاریخـــه اثنـــین ُخَبْیـــب بـــن َعْبـــِد الـــرَّْحَمن: ُخَبْیـــب - 
: "وُخَبْیــب بــن َعْبــِد الــرَّْحَمن بــن إســاف: بــن َعْبــِد الــرَّْحَمن بــن إســاف فقــال )5(بــن ُخَبْیــب، وُخَبْیــبا

  )6(".مدني ،رجٌل آخر

  ففرق بینهما بذكر موطن الراوي الثاني وأنه من المدینة.     

بــن َعْمــٍرو )7(قــال:" وَراِفــع  َراِفــع بــن َعْمــٍرو: ذكــره ابــن أبــي خیثمــة فــي تاریخــه اثنــین وفــرق بینهمــا -
  )9(".)8(هذا غیر اْلِغَفاِريّ : اْلُمَزِنيّ 

                                                           
  .50االقتراح  ص: )1(
 .2/375، تدریب الراوي 216بن الصالح ص:ا انظر: مقدمة )2(
  .50االقتراح  ص: )3(
 لم تعثر الباحثة على ترجمته في كتب التراجم. )4(
  .295التقریب ص: .انظر:هـ132هو: ُخَبْیِب بن َعْبِد الرَّْحَمن بن ُخَبْیب بن یَساف ،أبو الحارث المدني،ت  )5(
 .2/2/707تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
، قیـل أنـه عـاش rهو: َراِفُع بن َعْمرو بن ِهالَل الُمَزِنّي، وألبیه صحبة سكن رافع البصرة، وقد حفظ عـن النبـي  )7(

 .2/230، أسد الغابة 2/442اإلصابة انظر:إلى خالفة معاویة .
 .2/229،أسد الغابة 441/ 2اإلصابة انظر:رة. هو: َراِفُع بن َعْمرو بن َمجدَّع، الكناني، نزل البص )8(
 .222/ 2/1)  تاریخ بن أبي خیثمة 9(
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فـــرق بینهمـــا بـــذكر القبیلـــة التـــي ینتســـبان إلیهـــا؛ فـــاألول ینتســـب إلـــى مزینـــة، ورافـــع بـــن عمـــرو      
  .الثاني إلى ِغفار )1(الغفاري

  من اتفقت كناهم فقط: -2

  وهذه بعض األمثلة :

یكنـى بـأبي سـعید قـال:" َمـْن َرَوَى َعـْن َأبِـي  هریـرةرووا عـن أبـي  ذكر ابـن أبـي خیثمـة اثنـین ممـن - 
  وذكر اثنین هما : )2(ُهَرْیَرَة ُیْكَنى َأَبا َسِعید"

".: )6(الَمْهريّ  )5(وأبو َسِعید، )4(اْلَمْقُبِريّ  )3("أبو َسِعید   .وفرق بین االثنین بالنسبة مدنيٌّ

  : َأَبــــا َأیُّــــوب: ْن َرَوى عــــن َأِبــــي ُهَرْیـــَرَة ُیْكَنــــى"َمــــ :نــــین كــــال منهـــا یكنــــى بــــأبي أیــــوب قـــالوذكـــر اث - 
: )8(ثــم " وأبــو َأیُّــوب َیْحَیــى بــن َماِلــكٍ ، فَّــان. َرَوى َعْنــه اْلَخــْزَرج"َمــْوَلى ُعْثَمــان بــن عَ ، )7(أبــو َأیُّــوب

  )10(". )9(َرَوى َعْنه َقَتاَدة

                                                           
كـر بـن عبـد هذه النسبة إلى غفار بن ملیل بـن ضـمرة بـن ب -اْلِغَفاِرّي : بكسر الغین وفتح الفاء وبعد األلف راء  )1(

أي هـو وأخـوه  -یسا من غفار.قال ابن عبد البر : "ول2/367، اللباب 4/304األنساب  مناة بن كنانة. انظر :
ممـن نــزل البصـرة وسـكنها مــن  -ابـن ُمَلیـل  -وٕانمــا همـا مـن بنـي ُنَعیلــة بـن ُمَلیـل أخـي غفــار -الحكـم بـن عمـرو

 .2/482 االستیعاب ".rأصحاب رسول اهللا 
 .2/1/454)  تاریخ بن أبي خیثمة 2(
  .2/150،الكاشف 814:التقریب ص .انظر:هـ100أبو سعید المقبري، ت  هو: كیسان المدني، )3(
النسبة إلى المقبرة، واشتهر بهذه النسـبة سـعید بـن أبـي سـعید؛ واسـم ابـي سـعید كیسـان المقبـري، وكـان  اْلَمْقُبِرّي : )4(

  .3/246فنسب إلیها. انظر: اللباب  یسكن بالقرب من مقبرة
 .2/430، الكاشف 1154ص: التقریبانظر:هو: أبو سعید المدني، مولى المهري. من الثالثة عند ابن حجر. )5(
بفـتح المــیم وسـكون الهــاء وفـي آخرهـا الــراء هـذه النســبة إلـى مهــرة بـن حیـدان بــن عمـرو بــن الحـاف بــن  الَمْهـرّي: )6(

 .5/417 األنساب،3/275اللباب  انظر:.وأغلب من ذكر وینتسب إلیها من أهل مصر قضاعة قبیلة كبیرة
               لى عثمــــــــــان بــــــــــن عفــــــــــان. شــــــــــي األمــــــــــوي مــــــــــوالهم، مــــــــــو عبــــــــــد اهللا بــــــــــن أبــــــــــي ســــــــــلیمان، أبــــــــــو أیــــــــــوب القر  )7(

  .1/560الكاشف ،513التقریب ص:انظر:
اسمه: یحیى ویقال: حبیب بن مالك، أبو أیوب المراغي األزدي، من الثالثة عند ابن حجر، مـات بعـد الثمـانین.  )8(

  .2/407،الكاشف 1111التقریب ص: انظر:
ــــادة  )9( ــــادة بــــن دعامــــة بــــن قت    ه،118السدوســــي، أبــــو الخطــــاب البصــــري، األعمــــى الحــــافظ المفســــر ت هــــو: قت

 .134/ 2، الكاشف 798انظر: التقریب ص:  .ه 117وقیل
 .2/1/485)  تاریخ بن أبي خیثمة 10(
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الَّــِذي َرَوَى  )3(. وأبــو ُشــْعَبة)2(هــذا ال ُیْعــَرُف اســمه )1("وأبــو ُشــْعَبة: ذكــر اثنــین أبــو شــعبة قــال - 
رجــل آخــر". وفــرق بینهمــا بــأن األول ال یعــرف اســمه عنــده، : )4(َعْنــه َعْبــد اْلَمِلــك بــن َمْیســرة
  والثاني بذكر من روى عنه.

  التفریق بین من اتفقت أسماؤهم وكناهم : -3

ـَلِمّي. و : )5(" وُعْتَبة بن فرقدقال أبو بكر : - . أخـو )6(أبـو َعْبـد اهللا :ُعْتَبـة بـن َمْسـُعودأبـو َعْبـد اهللا السُّ
وهنــا ذكــر اثنــین عتبــة اتفقــت كنــاهم، فكالهمــا یكنــى أبــا عبــد اهللا، وفــرق  )8(".)7(َعْبــد اهللا بــن َمْســُعود

  بینهما بذكر نسبة األول، وأخ الثاني .

  من اتفقت أسماؤهم فقط: -4

  rالتاریخ، السیما من صحابة رسول اهللا َوَمن اتََّفَقت َأْسَماُؤُهم كثر عند ابن أبي خیثمة في 
الذین رووا عنـه، أو ممـن اتفقـت أسـماؤهم ممـن رووا عـن الصـحابة أنفسـهم، وهـذا یشـبه كثیـرا صـنیع 

  ".r "تسمیة من روى عنه من أوالد العشرة وغیرهم من أصحاب رسول اهللا ابن المدیني في:

  : -وعد ثالثة هم -اْلَبَراء": هُ اْسمُ   r"َمْن َرَوَى َعِن النَِّبيِّ  :فكان یقول مثال - 

                                                           
 1159أبو شعبة: مولى سـوید بـن مقـرن المزنـي، كـوفي روى عـن مـواله سـوید بـن مقـرن. انظـر : التقریـب ص : )1(

  .33/402تهذیب الكمال ،
)  یقصد المذكور في سند الروایة  قال أبو بكر : َحدَّثََنا َعْمرو بن َمْرُزوق، قال : أنا ُشْعَبة، قال : قال لي محمـد 2(

ن اْلُمَزنِـّي، قـال :لقَـْد َرَأیْ ا تُنـي بن المنكدر : ما اسمك ؟ ُقْلُت : ُشْعَبة، قال : َحدَّثَِني أبو ُشْعَبة، َعْن ُسـَوْید بـن ُمَقـرِّ
ــي  ــَأَمَرُه النَِّبــيُّ rلســابع إخــوة َمــَع َرســوِل اهللا وإِنِّ   أن ُیْعِتقــه" . تــاریخ  r ، مــا لنــا إال خــادٌم واحــٌد فلطمهــا أحــُدنا "َف

 .2/1/275بن أبي خیثمة ا
 لم أقف على ترجمته. )3(
  .1/670 الكاشف ،628التقریب ص:اهو: عبد الملك بن میسرة، أبو زید العامري الكوفي الَزرَّاد،من الرابعة. )4(
ـَلِمي، أبـو عبـد اهللا، غـزا مـع رسـول اهللا  )5( غزوتین،لـه صـحبة وروایـة كـان أمیـًرا  r هو:ُعْتَبُة بن َفْرَقد بن َیْرُبوع،السُّ

لعمر بن الخطاب على بعض فتوحات العراق، وهو الذي فتح الموصل، نزل بأذربیجان فـي عهـد ه، ونـزل بعـد 
  .3/587،أسد الغابة 3/1029، اإلستیعاب 4/439اإلصابة  انظر:ذلك الكوفة ومات بها.

ــَذلي، أخــو عبــد اهللا ألبویــه، هــاجر مــع أخیــه عبــد اهللا  )6( ــُن َمْســعوِد بــن َغاِفــل بــن َحِبیــب، أبــو عبــد اهللا الُه   عتبــة  ب
ومـات  ،وكـان صـاحب فقـه،فشـهد أحـدا ومـا بعـدها  ابن مسعود إلى أرض الحبشـة الهجـرة الثانیـة ثـم قـدم المدینـة

 .3/1030،اإلستیعاب4/440اإلصابة انظر:.tود بالمدینة وصلى علیه عمر بن الخطابعتبة بن مسع
هو: عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلي، أبو عبـد الـرحمن أسـلم بمكـة قـدیما وهـاجر الهجـرتین وشـهد  )7(

ومــات ســنة ، وأمــره عمــر علــى الكوفــة rوهــو صــاحب نعــل رســول اهللا  r بــدرا والمشــاهد كلهــا مــع رســول اهللا 
  .394/ 3أسد الغابة  ،4/233اإلصابة  انظر:.اثنتین وثالثین أو في التي بعدها بالمدینة

  .1/397/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )8(
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  قد َتَقدََّم ِذْكُرُه في "األنصار".، اْلَبَراء بن عازب اَألْنَصاِرّي: أبو ِعَماَرة - 

  أخو َأَنس بن َماِلٍك.، بن َماِلٍك اَألْنَصاِريّ  )1(اْلَبَراء - 

   )3(بن َمْعُرور ". )2(واْلَبَراء   

  )r .)4سار في بقیة الرواة عنه  وهكذا   
وذكـــر اثنـــین  ،)5(وَرَوَى عـــن َأِبـــي ُهَرْیـــَرَة مـــن اســـمه َعْجـــالن" ": قـــال مـــثال: عـــن الصـــحابة أمـــا  - 

  عجالن :

  ".)8(َرَوَى َعْنه ابن َأِبي ِذْئب: َمْوَلى اْلُمْشَمِعلّ  )7(و"وَعْجالن أبو ُمَحمَّد بن َعْجالن"،: )6("الَعْجالن    

  

                                                           
إّال بدرًا، وكان  r هو: الَبَراء بن َماِلك بن النَّْضر األْنَصاِرّي، وشهد أحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول اهللا  )1(

أن ال تستعملوا البراء على جـیش مـن جیـوش المسـلمین؛ فإنـه  t، وكان یكتب عمر بن الخطاب شجاعًا مقداماً 
                           .مهلكــــــــــــة مــــــــــــن المهالــــــــــــك، یقــــــــــــدم بهم.وهــــــــــــو الــــــــــــذي فــــــــــــتح اهللا علــــــــــــى یدیــــــــــــه الحدیقــــــــــــة یــــــــــــوم مســــــــــــیلمة 

  .1/259، أسد الغابة 1/279اإلصابة  انظر:
َلِمي، كان أحـد النقبـاء، كـان نقیـب بنـي سـلمة، وأول مـن  هو:الَبَراء بن َمْعرور بن صْخر، )2( أبو بشر الخزرجي السُّ

لیلة العقبة األولى في قول، وأول من استقبل القبلة، وأوصى بثلـث مالـه، وتـوفي أول اإلسـالم  rبایع رسول اهللا 
 .1/262،أسد الغابة 1/282اإلصابة انظر:.rعلى عهد النبي  

  .2/1/93تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
  .2/1/49،58،74،88: تاریخ بن أبي خیثمة )  انظر4(
  .2/1/461المصدر السابق  )5(
 .2/15، الكاشف  671التقریب ص: مولى فاطمة بنت عتبة المدني. )6(
              ،5/278مــــدني، ویقــــال: مــــولى حكــــیم، ویقــــال: مــــولى حمــــاس، وكنــــاه ابــــن حبــــان أبــــا محمــــد .انظــــر :الثقــــات  )7(

  .671، التقریب ص:19/517تهذیب الكمال  وانظر أیًضا: 
ـــــــو الحـــــــارث القرشـــــــي العـــــــامري المـــــــدني،ت  )8( ـــــــن أبـــــــي ذئـــــــب، أب ـــــــرحمن ب ـــــــن عبـــــــد ال                هــــــــ.159هـــــــو: محمـــــــد ب

 .2/194 ،الكاشف871التقریب ص: انظر:
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  المبحث الخامس
  للمبهمین، والمهملین من الرواة وتبینیهمعرفته بأسماء الرواة، وكناهم،  

  أوال: معرفته بأسماء الرواة، وكناهم:
  من عرف بالكنیة وال یعرف اسمه عند ابن أبي خیثمة: -1

بــن  )1(قــال :" قــال لــي محمــد، وذلــك فــي روایــة وردت لــه فــي التــاریخ الكبیــر مــن طریــق  ُشــْعَبة  -
  ثَِني أبو ُشْعَبة..".َحدَّ : قال، ُشْعَبة: المنكدر: ما اسمك ؟ ُقْلتُ 

  )2(قال ابن أبي خیثمة: " وأبو ُشْعَبة هذا ال ُیْعَرُف اسمه".

  .)5("وهو اسمه " قال ابن سعد: )4( فال یعرف اسمه".: بن أبي ُموَسى )3(وقال :"وأما أبو َبْكر -

  . )8(مه"". ثم قال " ال أعرف اس)7(َمْوَلى اْلُمِغْیَرة بن ُشْعَبة: )6(وقال:" أبو ُعْثَمان -

  "مـــن حــــدث َعــــن  قــــال: كمـــا وعقــــد ابـــن أبــــي خیثمــــة جـــزًءا لمــــن ال یعـــرف اســــمه مــــن الصـــحابة  -
ــــیَّاب ،)10(وعــــد نفــــرا مــــنهم: ابــــن َأِبــــي الحمامــــة )9(ال ُیْعــــَرف اســــمه"  rالنَِّبــــّي     ،)11(ابــــن َأِبــــي الشَّ

  
                                                           

ـــــــــــد بـــــــــــن اْلُمْنَكـــــــــــدر بـــــــــــن عبـــــــــــد اهللا، َأُبـــــــــــو عبـــــــــــد اهللا التَّْیِمـــــــــــّي اْلقرِشـــــــــــي اْلَمـــــــــــِدینِ  )1( .                           هــــــــــــ 13ّي، تهـــــــــــو: ُمَحمَّ
 .2/224،الكاشف 899التقریب  ص:انظر: 

  .2/1/275تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
هو: َأُبو بكر بن أبي ُموَسى األشـعري الكـوفي، أخـو أبـي بـردة بـن أبـي موسـى یقـال: اسـمه عمـرو ویقـال عـامر،  )3(

  .1118،التقریب ص  :33/144 تهذیب الكمالانظر:ومات في والیة خالد بن عبد اهللا .
  .2/2/961تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
  .6/296الطبقات الكبرى  )5(
ـــــــان؛ )6(                      بمثنـــــــاة ثـــــــم موحـــــــدة ثقیلـــــــة، قیـــــــل اســـــــمه ســـــــعید، وقیـــــــل عمـــــــران، مـــــــن الثالثـــــــة. هـــــــو: أبـــــــو عثمـــــــان التبَّ

  .1176التقریب ص :
یكنـى أبـا عبـد اهللا ،صـحابي مشـهور، أسـلم عـام الخنـدق،  ،الثقفـي  بـن مسـعود،الُمِغیَرُة بـن شـعبة بـن أبـي عـامر  )7(

  .4/1445،االستیعاب 6/197اإلصابة  انظر:هـ. 50وولي إمرة البصرة ثم الكوفة، ت 
  .2/2/607تاریخ بن أبي خیثمة  )8(
  .2/2/961المصدر السابق  )9(
 .: حبیـبطـة السـلمي الشـاعر، یقـال أن اسـمهاَحِبیب بُن َحَماَمة السلمي، ویقال بـن أبـي حمامـة ویقـال: بـن حم )10(

  .1/540، أسد الغابة 2/18انظر : اإلصابة 
ــــات إال  )11( ــــأتي فــــي الروای ــــَد اهللا وال ی ــــُن أبــــي َداُود عب ــــیَّاب، ِعــــَداُده فــــي أهــــل حمــــص، ســــماه اب ــــُن الشَّ ــــُد اهللا ب َعْب

 .3/987اإلستیعاب ،3/283أسد الغابة ،4/1330مبهًما.انظر :اإلصابة 
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    )3( وغیرهم. )2( وأبو َفِسیَلةُ ، )1(وابن َمْسَعَدة
  دون كنیته :من اختلف في اسمه  -2

، الزُّْهِرّي: اسمه "َبِشْیر": قال مختلٌف في اسمه.: ِمن اَألْوس )4(قال ابن أبي خیثمة :" وأبو ُلَباَبة  -
   )5(.وَقْد َتَقدََّم ِذْكُرهُ"

  )6(" مشهور بكنیته مختلف في اسمه".: وهذا ما أشار إلیه ابن حجر 

 ة، وقیــل رفاعــة، وقیــل: اســمه مــروان، اختلــف فــي اســمه علــى عــدة أقــوال: قیل:بشــیر بالمعجمــ  
  )7( مبشر واألول رجحه ابن سعد.: وقیل زید،: وقیل

وقـد َبیَّْنـُت االْخـِتَالَف فـي ، مختلٌف في اسـمه: )9(بن َكْعب اْلَبْهِزيّ  )8(قال ابن أبي خیثمة :" ومرة   -
ب بـن ُمـرَّة أو ُمـرَّة بـن ابـن َكْعـ: وهذا بعد أن أورد له روایـة ثـم قـال:" َكـَذا قـال )10( َمْوِضع آخر".

  .)12(. فجعلهما اثنان حكاه عنه ابن األثیر)11(َكْعب"

                                                           
                 اســـــــمه : َعْبـــــــُد اهللا بـــــــُن َمْســـــــَعدة بـــــــن ِحْكَمـــــــةَ، ویقـــــــال بـــــــن مســـــــعدة بـــــــن مســـــــعود بـــــــن قـــــــیس، الَفـــــــَزاِري. یقـــــــال )1(

  .3/393،أسد الغابة 4/230اإلصابة انظر:
ن َواِثَلــَة بــن األْســَقع بــن َعْبــد الُعــزَّى، أبــو َشــّداد الكنــاني اللیثــي، وصــحح بــن أبــي خیثمــة أنــه واثلــة بــن عبــد اهللا بــ )2(

األسقع كان ینسب الى جده ویقال األسقع لقب ،واسمه عبـد اهللا كانـت لـه ابنـة تسـمى َفِسـیَلُة روت عنـه، لـذا قیـل 
لــه أبــو َفِســیَلُة، أســلم والنبــي یتجهــز إلــى تبــوك، وقیــل : إنــه خــدم النبــي ثــالث ســنین، وشــهد فــتح دمشــق، وشــهد 

 .5/444،أسد الغابة 6/591 هـ وقیل غیر ذلك.انظر: اإلصابة 83المغازي بدمشق وحمص، ت 
  .94وانظر: إیضاح االشكال  ص : )3(
ابن َعْبد الُمْنِذر ألْنَصاِري األْوِسـّي، ذكرفـي البـدریین، وقیـل رده النبـي مـن بـدر وأمَّـره علـى المدینـة، وشـهد أحـدًا   )4(

د مقتـــل عثمـــان. وقـــالوا كــان أحـــد النقبـــاء لیلــة العقبـــة، مـــات فــي خالفـــة علـــي وقــال خلیفـــة مـــات بعــ ومــا بعـــدها،
 .4/1740 االستیعاب،7/349اإلصابة انظر:

  .2/1/225تاریخ بن أبي خیثمة )5(
  .7/349اإلصابة  )6(
  .4/161، توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة 4/167، اإلكمال3/457انظر: الطبقات الكبرى  )7(
            ،5/612ابة انظــــــــر: اإلصـــــــــ .لــــــــه صــــــــحبة ســــــــكن األردن مـــــــــن الشــــــــام وفاتــــــــه بهــــــــا ســـــــــنة تســــــــع وخمســــــــین )8(

 .3/1326االستیعاب 
  نســـبة إلــى بهـــز ابـــن امــرئ القـــیس بـــن بهثــة بـــن ســـلیم  اْلَبْهــِزّي: بفـــتح البــاء الموحـــدة وســـكون الهــاء وبعـــدها زاي، )9(

 .192/ 1بن منصور بن عكرمة.انظر: اللبابا
  .2/1/203تاریخ بن أبي خیثمة  )10(
  ایة عمرو بن مرزوق.. حدثه بهذه الرو 2/1/517المصدر السابق )11(
  .2/439أسد الغابة  )12(
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وتعقبه ابن عبد البر في االستیعاب قال: "والصحیح واهللا أعلم مرة بن كعب وقد قیل إنهما اثنان     
  ، لعله یقصد ابن أبي خیثمة.)1(ولیس بشيء"

 )3(ْوَلى َخِلْیَفة. اْلَمكِّّي. َقْد َتقَـدََّم ِذْكـُرُه. إنمـا ُهـَو ُسـَعْید".أو ُسَعْیر مَ  )2(قال ابن أبي خیثمة :"وُسَعْید  -
  وحكي االختالف في اسمه عنده ولم تبین كنیته عند أحد فترجمته جاءت مجملة.

  )5(أو ُمَعاِوَیة بن َصْعَصَعة".: )4(قال ابن أبي خیثمة :"وَصْعَصَعة بن ُمَعاِوَیة  -
  )7(أبو واقد. ویقال َعْوف بن اْلَحاِرِث".: )6(َحاِرث بن َعْوفقال ابن أبي خیثمة :"الْ   -

ویقال: الحارث بـن مالـك، ویقـال: عـوف بـن الحـارث، واألول أصـح وهـو مشـهور بكنیتـه، حكـاه 
  )8( ابن عبد البر في االستیعاب.

  من عرف باالسم والكنیة معا عند ابن أبي خیثمة: -3
ـــَناِبِحيّ  )9(ْبـــد الـــرَّْحَمنَأِبـــي َعْبـــد اهللا عَ :" قـــال أبـــو بكـــر  - قـــال ابـــن ابـــي خیثمـــة:  )10(بـــن ُعَســـْیَلة الصُّ

َناِبِحّي ُیْكَنى"   َأَبا َعْبد اهللا".: والصُّ
  )11(.ُیْكَنى َأَبا َسْرَوَعة ، وُعْقَبة بن اْلَحاِرثِ :" قال أبو بكر  -
  )13( ي َأَبا ُعَمر".بن َعْبِد اهللا بن ُعَمَر بن اْلَخطَّاب. ُیْكنَ  )12(َساِلم " :قال أبو بكر  -

                                                           
  .3/1382االستیعاب  )1(
  .4/317،الجرح والتعدیل4/211رانظر: التاریخ الكبی )2(
  .2/1/453تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
وقـد اختلـف فـي ُصـْحبته، وقـد عـامًال لعمـر  ،حْصن، التمیمي ثم السعدي البصري هو: َصْعَصَعٌة بُن ُمَعاوَیة بن )4(

 .13/171االستیعاب  ،3/23،أسد الغابة 3/428انظر: اإلصابة . األهوازعلى 
  .2/1/172تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
هــو: الَحــاِرُث بــن َعــْوف بــن أســید، أبــو واقــد اللیثــي، أســلم قبــل الفــتح، وقیــل : هــو مــن مســلمة الفــتح، مــن فرســان  )6(

، 7/455:اإلصابة  رنظاوفي سنة ثمان وستین. والسالم ،وتالجاهلیة، شهد غزوة حنین مع النبي علیه الصالة 
 .1/499أسد الغابة 

  .2/1/475تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
  .1/296االستیعاب )8(
ــابعین ،قــدم المدینــة بعــد مــوت النبــي هــو: عبــد الــرحمن بــن عُ  )9(  r ســیلة، أبــو عبــد اهللا الصــنابحي، مــن كبــار الت

  .1/636،الكاشف 591یب ص:التقر  انظر:بخمسة أیام مات في خالفة عبد الملك.
َناِبِحّي: بضم الصاد وفتح النون وبعد األلف باء موحدة مكسورة ثم حاء، هذه النسبة إلى صنابح بن زاهـر  )10( الصُّ

 .247/ 2بن عامر. انظر: اللبابا
  .2/1/392تاریخ بن أبي خیثمة  )11(
                ،360التقریـب ص:انظر:هــ . 106عة ،ت وقیل یكنـى أبـو عبـد اهللا المـدني أحـد الفقهـاء السـب القرشي العدوي، )12(

  .1/422الكاشف 
  .2/1/457تاریخ بن أبي خیثمة  )13(



 الفصل األول: درایة اإلمام ابن أبي خیثمة بأحوال الرواة

 
 101 

 الثانيالباب 

  من  اشتهر بكنیته مع العلم باسمه: -4

من ُیْعرف بالكنیة وال ُیعـرف باسـمه" وعـد أناسـا  -یقصد أبا هریرة  –" وَرَوى َعْنه : قال أبو بكر - 
 )4( بن َعْمِرو بن َجِرْیر"  وغیرهم . )3(،وأبا ُزْرَعةَ )2(وأبا َمْیُمونة، )1( منهم :"أبا َرافع

  لرواة المشهورین بأسمائهم:معرفة كنى ا-5

. َسـَأْلُت یحیـي بـن )5("أبو صـالح َمْیَسـَرة : قال ابن أبي خیثمة -  : وأبـو صـالح الـذي روى عـن علـيٍّ
  )6(اسمه َمْیَسَرة.: َمِعْین عنه ؟ فقال

  معرفته أول من سمي باالسم:-6

حمــد أبــو وعنــد الخطیــب البغــدادي قــال أبــو بكــر بــن أبــي خیثمــة :" وأول مــن ســمي فــي اإلســالم أ
  )10(.)9(الَفَراِهیديّ  )8(الَعُروِضيّ  )7(الخلیل بن احمد

  معرفته بمن كان له اسم وسمي بغیره :-7

.: )11(قال ابن أبي خیثمة:" ُوَهْیب بن الورد        )12( كان اسمه َعْبد اْلَوهَّاب فُصغِّر"َ
                                                           

ــــاِئغ اْلَبْصــــِرّي، أبــــو رافــــع المــــدني نزیــــل البصرة،مشــــهور بكنیتــــه، مــــن الثانیــــة عنــــد ابــــن حجــــر.  )1( هــــو: نفیــــع الصَّ
  .2/325الكاشف  ،1008التقریب ص:انظر:

ار، قیل اسمه سـلیم أو سـلمان أو سـلمى وقیـل أسـامة، ومـنهم مـن فـرق بـین الفارسـي واألبـار الفارسي المدني األبَّ  )2(
 .2/466،الكاشف 1213التقریب ص: .انظر:وكل منهما مدني یروي عن أبي هریرة

البجلي الكوفي، قیل اسمه هرم ،وقیل عمرو، وقیل عبد اهللا، وقیل عبد الرحمن، وقیل جري، من الثالثة عند ابن  )3(
  .2/427،الكاشف 1184التقریب ص:انظر:ر.حج

  .2/1/486تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
 .2/310،الكاشف 988التقریب ص:انظر:الكوفي الِكْندي والًء .  )5(
  .167/ 3.وانظر: تاریخ یحیى بن معین بروایة الدوري3/2/207تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
هـــــ. انظــــر: التقریــــب 170هـــــ، وقیــــل 160ت  حــــو،أبــــو عبــــد الــــرحمن البصــــري اللغــــوي صــــاحب العــــروض والن )7(

  .301ص:
هـذه النسـبة إلـى العـروض  -الَعُروِضّي: بفتح العین المهملة وضم الراء وسكون الواو وفـي آخرهـا ضـاد معجمـة  )8(

 .2/336، اللباب 4/183وهو العلم الذي یعرف به الشعر. انظر : األنساب  
األلف هاء مكسورة ثم ذال معجمة، هذه النسبة إلى فراهیذ بطن من األزد وهو  الَفَراِهیدّي: بفتح الفاء والراء وبعد )9(

 .2/416فراهیذ بن شبانة بن مالك.انظر: اللباب 
 .3/271وانظره في فتح المغیث  ،10/388تاریخ بن بغداد  )10(
                ه. 153یقـــــــــــال اســــــــــمه عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب ،ت  القرشــــــــــي مـــــــــــوالهم المكــــــــــي، أبـــــــــــو عثمــــــــــان أو أبـــــــــــو أمیــــــــــة، )11(

  .2/358،الكاشف 1045انظر:التقریب ص:
 .10/388تاریخ بغداد  )12(
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  )1(.وعد ابن حبان وهیب لقبا :" ویقال إن اسمه عبد الوهاب بن الورد ووهیب لقب"

  )2(.وبهذا قال ابن حجر أیضا

  معرفته بسبب التسمیة: -8

یعني: والـد الحسـین بـن فهـم أخـذ  )3(جاء في تاریخ بغداد ألبي بكر بن أبي خثیمة قال:" لما ولد فهم
َفُهْم ال [، )4(]َفُهْم ال َيْعِقُلونَ  [ أبوه المصحف، فجعل یبحت له، فجعل كلما صفح ورقة یخرج:

ونَ  [ ،)5( ]َيْعَلُمونَ    )8(، فضجر فسماه فهًما".)7(]َفُهْم ال َيْسَمُعونَ  [ ،)6(]َفُهْم َال ُيْبِرصُ
  

  تنبیهه للمبهمین من الرواة والمهملین منهم: ثانیا:
  تنبیهه للمبهمین من الرواة:: األول

حیـث أورد فـي التـاریخ روایــًة ، وكـان یبـین المبهمـین أثنـاء اإلسـناد فـور االنتهــاء مـن سـرد الروایـة - 
ِبیع بن ُعَمْیلةم ـي: "حدثني عمي" . قال أبو بكر :" كذا قال: قال )9(ن طریق الرَّ ، )10(حدثني عمِّ

 )12(".)11(ُیَسْیر بن ُعَمْیلة: وهو

  
                                                           

 .7/559الثقات  )1(
 .11/150تهذیب التهذیب  )2(
                 محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن بــــــن فهــــــم بــــــن محــــــرز البغــــــدادي، كنیتــــــه:أبو عبــــــد اهللا كمــــــا جــــــاءت عنــــــد المــــــزي. )3(

 .171/ 20،تهذیب الكمال 311/ 2انظر: تاریخ بغداد
 .171البقرة:  )4(
 .93التوبة:  )5(
 .9یس : )6(
 .4فصلت:  )7(
 .8/92تاریخ بغداد  )8(
 . 1/392، الكاشف 320بمهملة والم مصغر، الفزاري الكوفي من الثانیة. انظر التقریب ص: )9(
أبـي خیثمـة. ذهب أهل التراجم إلى أن الربیع بن عمیلة الفزاري أخو یسیر بن عمیلة خالف ما ذهب إلیـه ابـن  )10(

 .7/445لسان المیزان ،4/226 ،الثقات3/270نظر: التاریخ الكبیرا
  التقریـــــب :بفـــــتح المهملـــــة وكســـــر المـــــیم الَفـــــَزاري، ویقـــــال لـــــه أســـــیر أیًضـــــا،من الثالثةعنـــــد ابـــــن حجـــــر. انظـــــر )11(

 .2/392، الكاشف 1087ص:
 .3/1/134تاریخ بن أبي خیثمة  )12(
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  الثاني: تنبیهه للمهملین من الرواة:

 من أهمل اسم أبیه: - 1

  )3(: هو ابن َیَسار".)2(مولى میمونة )1(قال ابن أبي خیثمة :" ُسَلْیَمان - 

، بن َیْحَیـى)4(َحدَّثَنا َزْید : قال، "َحدَّثََنا َأِبي: قال ابن أبي خیثمة: سم أبیه وأهمل اسمهمن ذكر ا - 2
  َعْن َأِبیِه ...": )5(قال ابن َثْوَبان

  )7(بن اْلَجْعد". )6(َأْسَماُه لنا َعِليُّ ؛ ُهَو َعْبد الرَّْحَمن بن ثَاِبت بن َثْوَبان: قال: "وابن َثْوَبان" هذا   

 ل بكنیته: من  أهم - 3
: ابنــا أبــي َحــْزٍم َأَخــَوان "، ثــم قــال:" واســم أبــي َحــْزم )9(وَحــْزم )8(وُســَهْیلقــال ابــن أبــي خیثمــة:"  -

    )11(".)10(مهران

  )13(نصر بن ُمِغْیَرة اْلُبَخاِرّي..." . -)12("َحدَّثَنا أبو الفتح : وقال أبو بكر في الحدیث -

                                                           
 .1/465، الكاشف 414التقریب ص: انظر:هـ. 107،وقیل أم َسَلَمة، ت الِهَالِلي المدني، مولى میمونة  )1(
فـي ذي القعـدة سـنة سـبع لمـا  r هي: میمونة بنت الحارث بن حزن الهاللیة، أم المؤمنین، وتزوجها رسـول اهللا  )2(

ة اعتمــر عمــرة القضــیة،كانت كمــا شــهدت لهــا عائشــة أتقــاهن هللا وأوصــلهن للــرحم، توفیــت رحمــة اهللا علیهــا ســن
 .7/249،أسد الغابة 8/126هـ. انظر: اإلصابة 51

 .3/2/151تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
 .1/419، الكاشف 356التقریب ص: .انظر:هـ207الخزاعي، ت ،أبو عبد اهللا هو: زید بن یحیى بن عبید  )4(
 .1/623،الكاشف572ص:التقریب  انظر:هـ. 165الدمشقي،ت  ،العنسيهو:َعْبد الرَّْحَمن بن ثَاِبت بن َثْوَبان )5(
 .2/36، الكاشف 691التقریب ص:انظر:هـ. 230البغدادي،ت  ، أبو الحسنهو:علي بن الجعد بن عبید )6(
 .2/1/575تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
 .1/471، الكاشف 421التقریب ص: انظر:هو: ابن مْهَران الُقَطعي ،أبو بكر البصري. )8(
 .319،الكاشف 231التقریب ص:انظر:هـ. 175أبو عبد اهللا، نسبه كأخیه ،ت  )9(
 لم اعثر على ترجمة له. )10(
 .3/1/116تاریخ بن أبي خیثمة  )11(
هــو: نصــر بــن المغیــرة البخــاري، مــن أهــل بخــارى، ســكن بغــداد وحــدث بهــا ،وهــو الــذي حــدث عــن ســفیان بــن  )12(

السـري النجـار البخـاري . بـو عیینة وروى عنه ابن أبي خیثمة، وهـو یختلـف عـن نصـر بـن المغیـرة بـن سـلیمان أ
 .2001/ 3، المتفق والمفترق 13/284تاریخ بغداد  انظر:

 .3/1/206تاریخ بن أبي خیثمة  )13(
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 -اهللا بن َعْبد اللَّه بن َأِبي ُمَلیَكة بن َعْبد اللَّه بن ُجـْدَعان بن ُعَبْید  )1("وَعْبد اللَّه :وقال ابو بكر -
    )3(.")2(واسم َأِبي ُمَلیَكة: زهیر

                                         )6(ُط بُن َعاِمر بن الُمْنَتِفق".اسمه َلِقی : )5(الُعَقْیِليّ  )4("وأبو َرزین: وقال -
 )9(".)8(َعاِمر بن َساِعَدة: : فاسُم َأِبي َحْثَمة)7(َحْثَمة  "وأما َسْهل بن َأِبي وقال: - 

  ثالثا: ضبطه ألسماء الرواة مع بیان معانیها أحیاًنا:
، وٕانمـا ُهـَو "الشَّـَمْرَذل"؛ ابن الشََّمْرَدل بالـدال: ثم قال :" َكَذا قال)10(أتى أحمد بن زهیر بروایة  - 

  )11(وُهَو الرَُّجل الطَِّوْیل.
 )13(. بالغین ُقِرأ ".)12(أبو ُغَنْیم بن َقْیس"َقْیس : وقال - 
   )15(ُحَبْیش".: . َوإِنََّما ُهوَ )14(ُخَنْیس بن َخاِلدٍ : وقال :"  قال ِإْبَراِهْیم في َحِدیثِه َعِن ابِن ِإْسَحاقَ  - 

                                                           
 .1/571،الكاشف 527ص: التقریب انظر:هـ. 118التیمي، ت  القرشي، )1(
  ل الحجاز.هو: ُزَهْیر بن َعْبد اهللا بن ُجْدَعان أبو ُمَلیَكة القرشي التیمي، له صحبة یعد في أه )2(

 .2/313أسد الغابة  ،4/1761 ، اإلستیعاب2/575: اإلصابةانظر
       هـــــ. 117و یقــــال أبــــو محمــــد التیمــــى، المكــــى األحــــول،ت .یكنــــى أبــــو بكــــر،3/1/218تــــاریخ بــــن أبــــي خیثمــــة  )3(

  . 571/ 1،الكاشف524انظر: التقریب ص: 
غلبت علیـه كنیتـه ،وهـو وافـد بنـى المنتفـق إلـى رسـول  لقیط بن صبرة بن عبد اهللا بن المنتفق، وهو أممن :ویقال )4(

 .3/1340،االستیعاب 5/686اإلصابة  انظر: .rاهللا 
الُعَقْیِلّي: بضم العین وفـتح القـاف وسـكون الیـاء آخـر الحـروف وبعـدها الم ،هـذه النسـبة إلـى عقیـل بـن كعـب بـن  )5(

 .350/ 2،اللباب  218/ 4معاویة ابن بكر.انظر:األنساب ربیعة بن عامر بن صعصعة بن
 .3/1/300تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
هــو: ســهل بــن أبــي حثمــة بــن ســاعدة األنصــاري، أبــو یحیــى ویقــال كنیتــه أبــو محمــد، بــایع تحــت الشــجرة وشــهد  )7(

 .2/661، االستیعاب 3/195اإلصابة انظر:المشاهد اال بدًرا، معدود في أهل المدینة وبها كانت وفاته.
ألنصاري والد سهل، اسمه عبد اهللا ویقال عامر بن ساعدة بن عامر بن عـدي الحارثي،قیـل انـه  هو: أبو حثمة ا )8(

ــــي  ــــة.  r أبــــو خیثمــــة، وكــــان دلیــــل النب ــــة معاوی ــــي أول والی ــــة أحــــد، وشــــهد معــــه المشــــاهد بعــــدها ،مــــات ف لیل
 .4/1630، اإلستیعاب7/85إلصابة اانظر:

 . 2/1/266تاریخ بن أبي خیثمة   )9(
ـــَمْرَدل..."قـــال: َحـــدَّ  )10( ـــّي، َعـــِن ابـــِن الشَّ ـــر، َعـــِن اْلَكْلِب ـــي، قـــال : َحـــدَّثَنا َجِرْی انظـــر: تـــاریخ بـــن أبـــي خیثمـــة  .ثََنا َأِب

2/1/510. 
 .2/1/510تاریخ بن أبي خیثمة  )11(
 .2/117الكاشف  ،777التقریب ص: انظر:.المازني الكعبي، أبو العنبر البصري )12(
 .2/1/511تاریخ بن أبي خیثمة  )13(
قیـل انـه شـهد  ،د، یكنى أبا صـخرحبیش األشعر ویقال بن األشعر واألشعر لقب، وهو ُحَبْیش بُن َخاِلد بن سع )14(

 .551،أسد الغابة 2/27اإلصابة انظر:، وقیل انه استشهد یوم الفتح. rالفتح مع رسول اهللا 
 .2/1/190تاریخ بن أبي خیثمة  )15(
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  المبحث السادس
  معرفته بأنساب الرواة وقبائلهم، ومعرفته بألقابهم. 

  

  م:أوال: معرفته بأنساب الرواة وقبائله
  

  إحاطته بأنساب الرواة:: األول

  ینسب الراوي بتعیین أبیه فقط كما في األمثلة اآلتیة: -1

  )1(.هو ابن َیَسار": " ُسَلْیَمان مولى میمونة - 

  )3(بن أبي یزید". )2(هو خالد: " وأبو َعْبد الرَِّحْیم - 
  یعین الراوي بذكر األب والجد: -2

  )5(.َمْیر"بن عبید بن عُ  )4(الراوي: " َعْبد اللَّه - 

  )7(بن ُمْسِلم بن َینَّاق". )6(الراوي: " والحسن - 

 )9(.بن الولید بن الُمِغْیَرة" )8(الراوي: " خالد - 

 

                                                           
  .2/151/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
:خالد بن أبي یزید بن سماك بن رستم األموي مـوالهم، الحرانـي  القرنـي، وقیـل اسـم أبیـه یزیـد وقیـل اسـم جـده هو )2(

 .1/371، الكاشف 1/294التقریب انظر:.ه144سّماك ،ت 
  .3/239/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
 .1/571، الكاشف 524التقریب ص: انظر:.ه113أبو هاشم اللیثي المكي، ت  )4(
  .3/1/223خ بن أبي خیثمة تاری )5(
مـــن نــص ابــن حجــر علــى أنــه بفــتح التحتانیــة وتشــدید النـــون وآخــره قــاف المكــي،  ،الحســن بــن مســلم بــن ینــاق )6(

 .1/330، الكاشف 243ا بعد المائة بقلیل. انظر: التقریب ص:مات قدیمً وأنه الخامسة 
 .3/1/129تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
، أبـــو ســـلیمان ،أمـــه لبابـــة الصـــغرى بنـــت الحـــارث، كـــان أحـــد أشـــراف قـــریش فـــي القرشـــي المخزومـــي ،ســـیف اهللا )8(

هد شـ الجاهلیة، وشهد مع كفار قریش الحروب إلى عمرة الحدیبیة، ثم أسلم في سنة سبع بعـد خیبـر وقیـل قبلهـا،
 غـزوة مؤتــه، والفــتح مــع رســول اهللا، قیــل أنــه تــوفي بالمدینــة ســنة إحــدى وعشــرین، فــي خالفــة عمــر بــن الخطــاب

 .2/138،أسد الغابة 2/251اإلصابة انظر: وقیل غیر ذلك.
 .3/2/51تاریخ بن أبي خیثمة  )9(
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  وقد یبین الراوي بذكر أبیه وجده وقبیلته: -3

  )2(بن حكیم بن حزام القرشي. )1(الراوي: هشام - 
  ینسب الراوي بتعیین األب والقبیلة : -4

  )5(".)4(ْكَوع اَألْسَلِميبن األَ  )3(الراوي: "َسَلَمة - 

  )7(.بن َعْمٍرو اْلِغَفاِرّي " )6(الراوي: "اْلَحَكم - 

لميُّ  )8(الراوي: "ُحَصْین  -    )10(.")9(بن َعْبد الرَّْحَمن السُّ
  :قبیلتهو  ینسب الراوي بتعیین كنیته -5

  )13(.أبو َقِبْیَصة" )12(اْلُخَزاِعيُّ  )11(الراوي: "ُذَؤْیب

                                                           
ُة أبیه وهو الذي اختلـف مـع عمـر حـول قـراءة القـرآن واحتكمـا للنبـي ،كـان هشـام  )1( األسدي، خدیجة زوج النبي َعمَّ

  .5/414أسد الغابة ، 6/530اإلصابة  :من أهل األمر بالمعروف ،قیل أنه استشهد بأجنادین. انظر
  .3/2/54تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
هــو: ســلمة بــن عمــرو بــن األكــوع، واســم األكــوع ســّنان بــن عبــد اهللا، أول مشــاهده الحدیبیــة ،وكــان مــن الشــجعان  )3(

وكان ذلك  عند الشجرة على الموت، نزل إلى المدینة آخر عمره فمات بها، r ویسبق الفرس عدًوا وبایع النبي 
 .2/494،أسد الغابة3/151اإلصابة  انظر:وسبعین. سنة أربع

اَألْسَلِمي: بفتح األلف وسكون السین المهملة وفتح الالم وكسر المیم، هذه النسبة إلى أسلم بن أقصى بن حارثة  )4(
 .58/ 1، اللباب 151/ 1بن عمرو وهما إخوان خزاعة وأسلم.انظر: األنساب ا

  .1/104/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
وهو: أخو رافع بن عمرو سبق الترجمة له، أبو عمرو، صـحب النبـي حتـى تـوفي، ثـم سـكن البصـرة . واسـتعمله  )6(

  .2/52أسد الغابة  .زیاد بن أبیه على خراسان،توفي سنة خمس وأربعین وقیل سنة خمسین للهجرة
  .1/149/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
 .1/338، الكاشف 253:التقریب صانظر:.136أبو الهذیل الكوفي ،ت  )8(
لميُّ : هذه النسبة بضم السین المهملة، وفتح الالم إلى سلیم، وهي قبیلة مـن العـرب مشـهورة یقـال لهـا: سـلیم  )9( السُّ

بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصــفة بــن قــیس عــیالن بــن مضــر، تفرقــت فــي الــبالد، وجماعــة كثیــرة مــنهم، نزلــت 
 .129/ 2،اللباب  278/ 3األنساب حمص، انظر:

 .1/109/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )10(
شــهد  rهــو: ذؤیــب بــن حلحلــة ،ویقــال ذؤیــب بــن حبیــب بــن حلحلــة، كــان ذؤیــب هــذا صــاحب بــدن رســول اهللا  )11(

             وعـــــــــاش إلــــــــــى زمـــــــــن معاویــــــــــة.  ،كـــــــــان یســــــــــكن قدیـــــــــدا ولـــــــــه دار بالمدینــــــــــة،و  r الفـــــــــتح مـــــــــع رســــــــــول اهللا 
  .2/465،االستیعاب 2/422اإلصابة انظر:

ـــــزاي، وفـــــي آخرهـــــا العـــــین المهملـــــة، هـــــذه النســـــبة إلـــــى خزاعـــــة )12(  .              اْلُخَزاِعـــــيُّ: بضـــــم الخـــــاء المعجمـــــة وفـــــتح ال
 .439/ 1،اللباب  358/ 2األنساب انظر:

  .1/42/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )13(
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  قبیلته:و  یه وكنیتهینسب الراوي بتعیین أب -6

  )3(.")2(بن ُجْنَدب أبو َظْبَیان الَجْنِبيُّ  )1(الراوي :"ُحَصْین -

  )5(.بن جنادة الغفاري " )4("وأبو َذرٍّ ُجْنَدب: الراوي - 
  ینسب الراوي بتعیین أبیه وموطنه: -7

  )7(".بن ُمْكِرم اْلَبْصِريّ  )6(ُعْقَبة" الراوي: -

   )9(ّي".بن ُحَرْیث المصر  )8(الراوي: "وَعْمرو - 

  )12(".)11(بن َكْیَسان الَیَمانيّ  )10(الراوي:" طاووس -    
  : بتعیین  اللقب مع إضافات أخرى -8

  یظهر ذلك من ابن أبي خیثمة في تاریخه في مواطن متفرقة في تاریخه على النحو التالي :

                                                           
  .1/338، الكاشف 253هـ. انظر: التقریب ص:90ابن الحارث، ت  )1(
: بفتح ا )2( لجیم وسكون النون وفي آخرها الباء الموحدة، هذه النسـبة إلـى جنـب قبیلـة مـن الـیمن ینسـب إلیهـا الَجْنِبيُّ

جماعـة كثیــرة وقیـل هــم عــدة قبائـل، وهــم: الغلــي، وسـیحان، وشــمران، وهفـان ومنبــه،والحرث بنــو یزیـد بــن حــرب، 
 .294/ 1، اللباب294/ 2هؤالء الستة یقال لهم جنب. انظر: األنساب

  .1/116/ 3أبي خیثمة تاریخ بن  )3(
وكان أبو ذر من كبار الصحابة وفضالئهم، قدیم اإلسالم یقال : أسلم بعد أربعة وكان خامسًا، ثم انصـرف إلـى  )4(

ـــالد قومـــه وأقـــام بهـــا، حتـــى قـــدم علـــى رســـول اهللا        المدینـــة . وكانـــت وفاتـــه بالربـــذة ســـنة إحـــدى وثالثـــین. r ب
 .6/107،أسد الغابة 7/125انظر: اإلصابة 

  .2/49/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
 .685ص:یكنى أبا عبد الملك، التقریب  )6(
  .1/413/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
وجــاء عنــد ابــن أبــي خیثمــة فــي التــاریخ عــن ابــن  ، یــروي عنــه المصــریون فــي فضــل مصــر.اختلفــوا فــي صــحبته )8(

ْن َعْمـــرو بـــن ُحَرْیـــث المصـــري ؟ قـــال : َلْیَســـْت لـــه ُســـِئَل َیْحَیـــى بـــن َمِعــیٍن : َعـــمعــین  نفـــي الصـــحبة عنـــه قـــال :
،                     4/227، أســــــد الغابــــــة 4/619انظر:اإلصــــــابة . ُصــــــْحَبة، وَعْمــــــرو بــــــن ُحَرْیــــــث اْلَمْخُزوِمــــــّي صــــــاحب النَِّبــــــيِّ 

 .2/1/364تاریخ ابن أبي خیثمة 
 .1/364/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )9(
یري موالهم ،الفارسي، یقال: اسمه ذكوان وطاوس لقـب، فقـال بـن معـین:" ألنـه كـان هو: أبو عبد الرحمن الحم )10(

 .12/358تهذیب الكمال ،1/512،الكاشف 462ریب ص :التق انظر:.106ت  طاوس القراء "،
               الَیَمــــانّي: بفـــــتح الیـــــاء والمــــیم وبعـــــد األلـــــف نـــــون هــــذه النســـــبة إلـــــى الـــــیمن والنســــبة إلیـــــه أیًضـــــا یمني.انظـــــر: )11(

 .417/ 3، اللباب 706/ 5األنساب
 .1/305/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )12(
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َبابيّ  )1("وذو الَجْوَشن: مع القبیلة -   )6(.")5(يُّ الِكَالبِ  )4(،"ذو اللِّْحَیة)3(" )2(الضَّ

 .)8( ذو البجادین" )7(مع االسم :"َعْبد اهللا - 

ــد الــرَّْحَمن  -  ــاج)10(بــن هرمــز اَألْعــَرج" )9(مــع اســم الــراوي واســم أبیه:"َعْب ــد  )11(،"الَحجَّ بــن ُمَحمَّ
 . )12(األعور"

                                                           
قیل اسمه :أْوُس بن األْعَور، وقیل ُشَرْحبیُل وهو األشهر،له صحبة، َنَزَل الُكوَفَة ،وكان فارًسا شاعًرا والجوشـن :  )1(

ــْدُر والــِدْرُع؛ یقــال إنــه لقــب بــذي الجوشــن؛ ألنــه دخــل علــى كســرى فأعطــاه جوشــًنا فلبســه، فكــان أول عربــي  الصَّ
  .2/204، أسد الغابة 2/410اإلصابة  انظر:و قیل له ذلك ألن صدره كان ناتئا. لبسه،

 ،ا وَجْوَشـُن اللیـل وَسـطه وَصـْدرهو" الَجْوَشُن الصدُر وقیل مـا َعـُرض مـن وسـط الصـدر، وَجْوَشـُن الَجـرادة صـدره
 .13/88 العرب انظر: لسانوالجْوَشن اسم الحدید الذي ُیلَبس من السالح". 

َبابّي: بفتح الضاد المعجمة، والباء الموحدة، وباء أخرى فـي آخرهـا بعـد االلف،هـذه النسـبة إلـى " الضـباب "  )2( الضَّ
 .258/ 2، اللباب4/6وهو اسم لبطون من قبائل العرب. في مذحج، وقریش.انظر: األنساب

 .3/3/43تاریخ بن أبي خیثمة )3(
شریج بن عامربن عوف  بـن كعـب بـن أبـي بكـر بـن كـالب، وقیـل: هـو الضـحاك بـن سـفیان. لـه قیل أن اسمه:  )4(

 .2/212أسد الغابة ،2/417اإلصابة  .انظر:صحبة
: هــذه النسـبة إلــى عــدة مـن قبائــل العـرب، فمــنهم إلــى: كـالب بــن مـرة بــن كعــب بـن لــؤي بـن غالــب، مــن  )5( الِكَالبِـيُّ

هرة، ابنـي كـالب بـن مرة.والقبیلـة المعروفـة، هـي: كـالب بـن عـامر بـن ، وهو أبو: قصي، وز rأجداد رسول اهللا 
 .3/122صعصعة.انظر: األنساب اللباب

 .3/3/43تاریخ بن أبي خیثمة )6(
هــو: عبــد اهللا بــن عبــد نهــم بــن عفیــف، المزني،لــه صــحبة،كان یتمینــا فــي حجــر عمــه عنــدما اســلم نــزع منــه كــل  )7(

 -وهـو كسـاء –د المسیر إلـى رسـول اهللا، فـأتى أمـه فقطعـت لـه بجـاًدا شيء اعطاه، حتى جرده من ثوبه،فلما أرا
  .4/161. اإلصابة  r لها باثنتین، فأتزر نصفا وارتدى نصفا، مات في عصر النبي 

 .6/88قال صاحب العین :"ِكساٌء ویقال للدلیل الهادي الذي كأنَّه ُوِلَد وَنَشَأ بها : هو ابن َبْجَدِتها" . العین      
 .2/1/335ریخ بن أبي خیثمةتا )8(
 .1/647،الكاشف 603التقریب ص:  انظر:هـ. 117أبو داود المدني، مولى ربیعة بن الحارث،ت  )9(
  .3/2/175تاریخ بن أبي خیثمة  )10(
. وهــذه النســبة 1/313،الكاشــف 224التقریــب ص:انظر:هـــ .206الِمّصیصــي، أبــو محمــد ترمــذي األصــل، ت )11(

بحــر الشـام، یقــال لهــا المصیصـة، وقــد اسـتولت الفــرنج علیهـا، وهــي فـي أیــدیهم إلــى  إلـى بلــدة كبیـرة علــى سـاحل
 .5/315الساعة،واختلف في اسمها، والصحیح الصواب المشددة بكسر المیم.األنساب 

ثــم قــال :" َســِمْعُت أحمــد بــن حنبــل یقــول : أبــو َیْحَیــى اَألْعــَرج، اســمه : مْصــَدع مــولى معــاذ بــن عفراء.َفَســَأْلُت  )12(
َیْحَیى بـن َمِعـْین، عـن أبـي یحیـي اَألْعـَرج ؟ فقـال : مكـي لـیس بـه َبـْأس ثقـة، اسـمه : زیـاد اَألْعـَرج. َوَسـِمْعُتُه مـرة 

  .3/3/264أخرى یقول : أبو َیْحَیى اَألْعَرج : مصدع مولى معاذ بن عفراء. تاریخ بن أبي خیثمة 
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 )2(اَألْعَرج ". )1(مع الكنیة:"أبو َیْحَیى - 

ــــــَماَلْین: مــــــع النســــــب -  ــــــِد َعْمــــــرو )3("ذو الشِّ ــــــنْ ، بــــــن َعْب ــــــِد اْلَحــــــاِرث وُهــــــَو ُغْبَشــــــان بــــــن ِم              َوَل
 )4( ِمْلَكان.

   وقد یعین الروي بذكر أبیه وكنیته وقبیلته وموطنه: -9

  )6(بن الحارث النََّخِعّي الكوفي. )5(كالراوي: َهمَّام
  یفصل في بیان نسب الراوي وقبیلته ووالئه: -10

  )8(.َعْمِرو بن َعاِمر"ٍ ى بن َحاِرَثة بن : ُهَو ابن َأْفصَ )7(قال ابن أبي خیثمة :"وأسلم - 

بـن ُمَحمَّـد بـن علـي بـن أبـي  )9(هـو َعْبـد اهللا: قال ابن أبي خیثمة: " وَعْبد اهللا بـن ُمَحمَّـد هـذا - 
  )10(ابن الحنفیة".: وأبوه ُمَحمَّد بن علي الذي یقال له، أبا هاشم: ویكنى، طالب

أحـد َبنِـي ُمـرَّة ، اْلُمَزنِـّي :وُهـَو بِـَالل بـن اْلَحـاِرثِ  )11(قال ابن أبي خیثمة :" وِبَالل بن اْلَحـاِرثِ  - 
 )12(بن مازن بن َخالَوة بن َثْعَلَبة بن َثْور".

  
                                                           

 .2/267، 1/414،الكاشف945، 349اثنین أیًضا.انظر: التقریب ص:وعده ابن حجر والذهبي  )1(
  . 3/1/226تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
هو: ُعَمیر بن عبد َعْمرو، الخزاعي حلیـف بنـي زهـرة، ویقـال اسـمه عمـرو، ویقـال عبـد عمـرو ،ذكـر فـیمن شـهد  )3(

 .2/208،أسد الغابة 2/414اإلصابة انظر:بدًرا واستشهد بها .
  .2/758/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
 .2/339،الكاشف 1024ر: التقریب ص:انظ )5(
  .3/3/200تاریخ بن أبي خیثمة )6(
 .58/ 1، اللباب 151/ 1النسبة إلیها أسلمي بینها سابًقا. انظر: األنساب  )7(
  .1/98/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )8(
فــي منطقــة . والُحمیَمــة بلفــظ التصــغیر، بلــدة 1/595، الكاشــف 543هـــ.التقریب ص: 98تــوفي بالحمیمــة  ســنة  )9(

جبـل الشـراة مـن أعمـال عّمـان فـي أطـراف الشـام الجنوبیــة، أقطعهـا عبـد الملـك بـن مـروان لعلـي بـن عبـد اهللا بــن 
محمــد بــن عبــد ل ،الــروض المعطــار فــي خبــر األقطــار2/307البلــدان  معجــمانظــر:  فكــان یســكنها. yالعبــاس 

 .199ص: المنعم الِحمیري
 .3/3/232تاریخ بن أبي خیثمة )10(
 ،، وكـان صـاحب لـوا مزینـة یـوم الفـتحالعقیـق rمـن أهـل المدینـة أقطعـه النبـي  أبـو عبـد الـرحمن المزنـي، هـو: )11(

 .1/326وكان یسكن وراء المدینة ثم تحول إلى البصرة ،مات سنة ستین وله ثمانون سنة. انظر: اإلصابة 
  .2/1/60تاریخ بن أبي خیثمة )12(
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  : )2(بن خریم بن فاتك اَألَسِديّ  )1(قال ابن أبي خیثمة :وَأْیَمنُ  - 

  ْمِرو بن َأَسٍد.ُهَو َأْیَمُن بن خریم بن اَألْخَرم بن َشدَّاد بن َعْمِرو بن الَفاِتك بن الُقَلْیب بن عَ 

  كشف عن أوهام المحدثین في أسماء وأنساب الرواة : – 11

(هــو َعــْن ُحَصــْین ، حــدثنا ُهَشــْیمٌ : قــال، )3(قــال ابــن أبــي خیثمــة "  َحــدَّثََنا ِإْبــَراِهْیُم بــن َعْبــِد اهللا - 
  ُه.بن ُخَصْیب حدیثًا َذَكرَ  )5(، َعْن ُبَرْیَدة)4(، عن الشَّعبي ابن عبد الرحمن السلمي)

  ابن اْلُحَصْیب أبو اْلُخَصْیب ".: ِإنَّما هو؛ أخطأ ُهَشْیمٌ : قال لنا ِإْبَراِهْیم

  وأخطأ إبراهیم أیًضا في كنیته.

أبو َعْبد اهللا بن ُبَرْیَدة بن اْلُحَصـْیب بـن َعْبـِد اهللا بـن اْلَحـاِرِث بـن َسـَالَمان بـن َسـْعِد بـن : إنما هو
فیمـا ، بن اْلَحـاِرِث بـن َسـَالَمان بـن أسـلم بـن َأْفَصـى بـن َحاِرثَـة ِرَزاح بن َعِدّي بن َسْهِم بن مازن

  )6(َبَلَغِني".

  وفي هذه الروایة وقع فیها وهمین :

خطــأ حاصــل عنــد هشــیم فــي "ابــن خصــیب" والــد بریــدة ،والصــواب: بینــه إبــراهیم "ابــن : األول - 
  الخصیب" محالة بأل، ووافقه علیه ابن أبي خیثمة.

نـد إبـراهیم فـي كنیـة بریـدة " أبـو الخصـیب"، مـع العلـم أن هنـاك أكثـر والثاني: خطـأ حاصـل ع - 
. ولـم یـأتي بواحـدة أبـو الحصـیب: قیل، و اناسَ أبو سَ : قیل، و أبو سهلمن قول في كنیته قیل: 

                                                           
انه أسلم یوم الفـتح، وهـو غـالم َیَفـاع، وقالـت طائفـة : أسـلم أیمـن  مختلف في صحبته، والذي قال بصحبته قال  )1(

 .وهــو شــامي األصــل، نــزل الكوفــة بــن خــریم مــع أبیــه یــوم الفــتح؛ قــال أبــو عمــر : والصــحیح أن أبــاه شــهد بــدرًا،ا
 .1/241،أسد الغابة 1/129انظر: االستیعاب 

مهملــة، هــذه النســبة إلــى أســد وهــو اســم عــدة مــن القبائــل، اَألَســِدّي: بفــتح االلــف والســین المهملــة وبعــدها الــدال ال )2(
منهم: أسد بـن عبـدالعزي بـن قصـي بـن كـالب مـن قـریش، وٕالـى أسـد بـن خزیمـة، وٕالـى أسـد بـن ربیعـة بـن نـزار، 

 .52/ 1اللباب  ،138/ 1وٕالى أسد بن دودان .انظر: األنساب 
 .1/114،الكاشف 109التقریب ص : .انظر:هـ 244، أبو إسحاق البغدادي ،ت هو: ابن حاتم الهروى )3(
هــو: عــامر بــن شــراحیل، و قیــل ابــن عبــد اهللا بــن شــراحیل، و قیــل ابــن شــراحیل بــن عبــد، الشــعبى، أبــو عمــرو  )4(

 .1/522،الكاشف475التقریب ص:  انظر:،وقیل التي بعدها.103ت بعد  الكوفى،
 r وكـانوا نحـو ثمـانین بیتـًا، فصـّلى رسـول اهللا مهاجرًا، هو ومن معـه،  r ونسبه بینه، أسلم حین مّر به النبي  )5(

بعد أحد، فشـهد معـه مشـاهده، وكـان  r العشاء اآلخرة فصلوا خلفه، وأقام بأرض قومه، ثم قدم على رسول اهللا 
من ساكني المدینة، ثم تحّول إلى البصـرة، وابتنـى بهـا دارًا، ثـم خـرج منهـا غازیـًا إلـى خراسـان، فأقـام بمـرو حتـى 

 .1/236، أسد الغابة 1/286اإلصابة انظر:. هـ63ت ،ا، وبقي ولده بها مات ودفن به
  .104/ 2/1تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
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والصواب الذي ترجح عند ابن أبي خیثمة من بین الكنى التي ذكرناها سابقا " أبـو عبـد  منها،
  .اهللا" على اسم ابنه عبد اهللا

  جد َیْحَیى بن َسِعید.: اَألْنَصاِريّ  )1(وَقْیس بن عمرو: قال ابن أبي خیثمة  -
  )2(. َیْحَیى بن َسِعید بن َقْیس بن( َزْید): أنه؛ َأْخَبَرَنا ُمْصَعبٌ 

  وهذا وهم.
  َیْحَیى بن َسِعید بن َقْیس اَألْنَصاِرّي.: َسِمْعُت َأِبي وَیْحَیى بن َمِعیٍن یقوالن

  وَقْد َتَقدَّم في "اَألْنَصار".، اهُ َكَذاك َنَسبَ 

اَألْنَصـاِرّي لـم یكـن بـالَمْحُمود فـي  )3(قَـْیس بـن َقْهـد : قـال؛ وَقْیس بن َقْهد آخـر. َأْخَبَرنِـي ُمْصـَعبٌ 
  )4(وَقْد َتَقدََّم ِذْكُرُهما في "اَألْنَصار".،  rَأْصَحاب النَِّبيِّ 

اصل مـن مصـعب، فجـد یحیـى بـن سـعید هـو  أما عن الوهم الذي كشفه ابن أبي خیثمة  فإنه ح
  قیس بن عمرو ولیس ابن قهد.

قال ابن عبد البر:" قال ابـن أبـى خیثمـة غلـط مصـعب فـي ذلـك، والقـول مـا قالـه أحمـد ویحیـى، 
  )5(قال: وقیس بن قهد وقیس بن عمرو، وكالهما من بنى مالك بن النجار".

هـو جـد أبـى مـریم عبـد " وقیس بـن قهـد ولكالمه تتمة نقلها عنه ابن عبد البر في موطن آخر :
 الغفار بن القاسم األنصاري الكوفي" ثم عقب ابن عبد البر على كالمه موافقا له على مـا نحـى

  )6(.""وهو كما قال ابن أبى خیثمة، وقد غلط فیه مصعب وكلهم خطأه فى قوله هذا إلیه:

  

                                                           
 .rهو: قیس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة، األنصاري وله صحبة ،وقد بقي في اإلسالم دهرا وروى عـن النبـي  )1(

 .464/ 4،أسد الغابة 491/ 5اإلصابة انظر:
تعقیبـه وقـیس بـن  :أولهـا ؛مـا یؤكـده فـي تاریخـه والصـواب قهـد، ورد عنـد ابـن أبـي خیثمـة وهذا خطأ فـي التحقیـق )2(

  .3/2/300 رمن تاریخ بن ابي خیثمةما ورد في موطن أخ :قهد آخر، والثاني
ك هو: َقْیُس بن َقْهِد اَألْنَصاِري، من بني مالك بن النجار، وهو قیس بن َقْهد بن قیس ابن ثعلبة بـن َغـْنم بـن مالـ )3(

   ،496/ 5اإلصـــابة  .انظر:بــن النجــار األَنصــاري الخزرجــي، شــهد بــدرًا ومـــا بعــدها، تــوفي فــي خالفــة عثمــانا
 .467/ 4أسد الغابة 

  .1/507/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
  .3/1297االستیعاب  )5(
  .3/1298المصدر السابق  )6(
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نصـاري، وقـال بعضــهم: والبخـاري قـال ذلـك مـن قبــل  :"یحیـى بـن سـعید بـن قــیس بـن عمـرو األ
  )1(.قیس بن قهد وال یصح "

قهـد غیـر قـیس بـن عمـرو، " أن قـیس بـن وَقْیس بن َقْهد آخـر ویفهم من كالم ابن أبي خیثمة  "
  )2(وغلطه ابن أبي خیثمة في ذلك وقال هما اثنان"." :رقال ابن حج

  .)3(ولم یوفق للصواب ابن حبان فقال:" وقهد لقب اسمه عمرو" وجعلهما واحًدا

، )5(َحـدَّثَنا َأَبـاُن بـن َیِزیـد: قـال، )4("َحـدَّثََنا ُموَسـى بـن ِإْسـَماِعْیلَ : قال ابن أبي خیثمـة فـي تاریخـه - 
 .بن َمْیُمونة َحدََّثُه...." )7(أن ِهَالل؛ )6(َحدَّثَنا َیْحَیى بن َأِبي َكِثیر: قال

  ل بن َمْیُمونة".ِهالَ : قال ابن أبي خیثمة :" َكَذا في ِكَتاِبي َعْن َأِبي َسَلَمة - 

  )8(ابن َأِبي َمْیُمونة".: وٕانما ُهوَ     

وهنا كشف الوهم الحاصل عنـد شـیخه َأبِـي َسـَلَمة موسـى بـن إسـماعیل فـي اسـم هـالل بـن أبـي     
  میمونة.

 

  الثاني: أحاطته بقبائل الرواة المختلفة:

ضــح ذلــك بــالنظر تفــنن ابــن أبــي خیثمــة فــي عــرض الــرواة مــن القبائــل المختلفــة وبطونهــا، یت
فیــذكر اســم القبیلــة التــي   rإلیــه عنــدما كــان یعــرض ألنســاب القبائــل التــي روى رجالهــا عــن النبــي 

تــروي عــن النبــي ثــم یعــد رجالهــا فــي مــواطن كثیــرة مــن كتابــه التــاریخ الكبیــر اذكــر منهــا أمثلــة  علــى 
  نحوین:

                                                           
  .8/275انظر: التاریخ الكبیر )1(
  .8/358 التهذیبتهذیب  )2(
  .3/339الثقات  )3(
هو: موسى بن إسماعیل الِمْنقري، بكسر المیم وسكون النون وفتح القاف، أبو سلمة التبوذكي بفتح المثناة وضم  )4(

    ،977التقریــــــب ص: انظر:هـــــــ. 223الموحـــــدة وســــــكون الـــــواو وفــــــتح المعجمــــــة مشـــــهور بكنیتــــــه وباســـــمه، ت 
 .301/ 2الكاشف

 .207/ 1، الكاشف 104التقریب ص: انظر:هـ تقریًبا.  160ت  ،هو: أبان بن یزید العطار البصري )5(
، 1065وقیــل قبــل ذلــك. التقریــب ص: 132هــو: یحیــى بــن أبــى كثیــر الطــائى مــوالهم، أبــو نصــر الیمــامى، ت )6(

 .373/ 2الكاشف
هــو: هــالل بــن علــي بــن أســامة العــامري المــدني، وهــو هــالل بــن أبــي میمونــة، وهــو هــالل بــن أســامة نســب إلــى  )7(

 .342/ 2، الكاشف 1027التقریب ص: انظر:.هـ و بضع عشرة 100ده،ت ج
  .1/545/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )8(
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  معرفته بأصول أسماء القبائل وبطونها:   - 1

:  ُهــَو ابــن َشــْیَبان بــن ُذْهــل بــن َثْعَلَبــة بــن ُعَكاَبــة بــن )1(:" وَســُدوسقــال أحمــد بــن أبــي خیثمــة   - 
."  )2( َصْعب بن َعِليٍّ

ــ)3(س بْ وقــال فــي مــوطن ثــان عنــدما عــرض للرجــال العبســیین :" بنــو َعــ  -  س بــن بْ : هــم بنــو َع
 )4( ".ثِ یْ یض بن رَ غِ بَ 

 )6( األوزع بطن من هَمدان".: )5("اَألْوَزاِعيّ : وقال أیضا - 

 من كل قبیلة :  rمعرفته بالرجال الذین رووا عن النبي    -2

، )8(ُمَعاِوَیــُة بــن َحْیــَدة: وذكــر مــنهم ،")7("وقــد َرَوى َعــِن النَِّبــيِّ ِمــْن "ُقَشــْیر: قــال ابــن أبــي خیثمــة - 
  .)9(وَماِلك بن اْلَحاِرثِ 

  
                                                           

النســبة إلیهــا َسُدوِســي :بفــتح الســین وضــم الــدال المهملتــین وســكون الــواو وفــي آخرهــا ســین أخــرى نســبة إلیهــا .  )1(
 .2/109، اللباب 3/235األنساب

  .1/90/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
وٕالیها  الَعْبسي: بفتح العین المهملة، وسكون البـاء الموحـدة، وكسـر السـین المهملـة.إلى: " عـبس "، وهـي القبیلـة  )3(

      ،4/140المشــــهورة التــــي ینســــب إلیهــــا العبســــیون بالكوفــــة، ولهــــم بهــــا مســــجد، وفــــیهم كثــــرة. انظــــر: األنســــاب 
 .2/315اللباب 

  .1/298/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
هــذه النســبة إلــى األوزاع ،وهــي  -َألْوَزاِعــّي: بفــتح األلــف وســكون الــواو وفــتح الــزاي وفــي آخرهــا العــین المهملــة "ا )5(

وقیــل أن األصــوب أن األوزاع بطــن مــن ذي الكــالع مــن الــیمن،  ،قــرى متفرقــة بالشــام فجمعــت وقیــل لــه األوزاع
 .1/93اللباب  انظر:وقیل األوزاعي بطن من همدان، وقیل اسم األوزاع.

  .3/245/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
وٕالیهـــا القَشـــْیري: بضـــم القـــاف وفـــتح الشـــین المعجمـــة، وســـكون الیـــاء المنقوطـــة مـــن تحتهـــا بـــاثنتین وفـــي آخرهـــا  )7(

الراء،هذه النسبة إلى بني قَشْیر، هذه النسبة إلى قشیر بن كعب بـن ربیعـة بـن عـامر بـن صعصـعة، قبیلـة كبیـرة 
لعلماء. وهذا ما بینه  ابن أبي خیثمة قال:" َأْخَبَرَنا اْلَفْضُل، عـن َسـَلَمَة، َعـِن ابـِن ِإْسـَحاَق؛ ینسب إلیها كثیر من ا

قال : ُقَشْیر بن َكْعب بـن َرِبْیَعـة بـن َعـاِمر بـن َصْعَصـَعة بـن َبْكـر بـن َهـَواِزن، ثـم النََّسـب َواِحـٌد ". تـاریخ بـن أبـي 
 .3/37ب ، اللبا4/501،وانظر:األنساب 2/2/738خیثمة 

وهــو جــد َبْهــز بــن حكــیم بـــن  لــه صــحبة، مــن أهــل البصــرة، غــزا خراســان ومــات بهــا . ابــن معاویــة، القشــیري، )8(
 .5/220، أسد الغابة 6/149 . انظر: اإلصابةمعاویة

  وقیـــل أبـــي  ،ك بــن عمـــرو وقیــل فیـــه عمــرو بـــن مالــكففـــي اســمه ونســـبه مالـــ ،لــف فـــي اســمه ونســـبه ونســبتهمخت )9(
العقیلــى، ویقــال الكالبــى، ویقــال: الخزاعــى، وقیــل:  :وقیــل وفــي نســبته قیــل: القشــیري، لحــارث،بــن مالــك بــن اا

 .3/1355،االستیعاب 5/738اإلصابة  انظر: األنصاري.
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  )1( ".من َبِني ُقَشْیر  rثم قال :" فهؤالء الَِّذْیَن َحدَّثوا َعْن رسوِل اهللا 

  )5(وَباِرٌق من اَألْزد ".: )4(بن َأِبي اْلَجْعد اْلَباِرِقيّ )3(:قال :" وُعْرَوة  )2(نسب إلى األزد - 

 )8( ِمْن َبِني َتِمْیم".، )7(اْلُهَجْیِميّ  )6(قال :" وُجْرُموزٌ : نسب إلى بني تمیم - 

 )11(ِمْن "َبِني ُمْدِلج". )10(ةاقَ رَ سُ : )9(نسب إلى بني مدلج - 

 )13( عامر بن َواِثَلة. ِمْن َبِني َلْیٍث.: : أبو الطَُّفْیل)12(لیث نسب إلى بني - 

  
                                                           

  .1/57/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )1(

زد بن الغوث بـن هذه النسبة إلى أزد َشَنوءة بفتح االلف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة، وهو أ :وٕالیه األزدي )2(
 .1/26،اللباب 1/120األنساب انظر:.نبت بن مالك بن زید بن كهالن بن سبأ

هو: ابن عیاش بن أبى الجعد،وقیل ابن عیـاض، وقیـل عیـاض هـو اسـم ابـي الجعـد، لـه صـحبة، اسـتعمل عمـر  )3(
 .3/1065، اإلستیعاب 5/124اإلصابة انظر:بن الخطاب عروة البارقى هذا على قضاء الكوفة.

بفتح الباء المعجمة بنقطة واحدة وكسر الراء المهملة وفي آخرها قاف، هذه النسبة إلى بـارق وهـو جبـل  :اْلَباِرِقيّ  )4(
 .1/107، اللباب 1/254األنساب انظر:ینزله االزد، ببالد الیمن.

  .1/141/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
 .1/405الغابة أسد،1/471اإلصابة  انظر: البصري له صحبة. القریعي،  )6(
بضم الهاء وفتح الجیم والیاء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها المیم. هذه النسبة إلى محلة بالبصرة ،نزلهـا بنـو  )7(

 .3/382اللباب،5/627نسبت المحلة إلیهم. األنسابالهجیم بن عمرو بن تمیم بن مر ابن أد بطن من تمیم، ف
  .1/144/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )8(
ابن أبي خیثمة في نسب بني مدلج :"ابن ُمرَّة بن َعْبِد َمَنـاة بـن ِكَناَنـَة، وهـم َرْهـط سـراقة بـن َماِلـٍك بـن جعشـم  قال )9(

 .724/.2/ 2اْلُمْدِلِجّي ،". تاریخ بن أبي خیثمة 
ى وهوالـذي خـرج فـي طلـب النبـي لمـا هـاجر إلـ وقد ینسب إلى جده، یكنى أبا سفیان كـان ینـزل قدیـدا، الكناني، )10(

طلب من النبي األمـان لمـا سـاخت رجـال فرسـه ووعـده  بسـواري كسـرى، أسـلم یـوم الفـتح ،قیـل أنـه مـات  المدینة،
 .2/395الغابة  أسد،3/41اإلصابة انظر:في خالفة عثمان سنة أربع وعشرین وقیل بعد عثمان.

  .1/291/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )11(
وسكون الیاء المنقوطة من تحتها بنقطتین، في آخرها ثاء منقوطة بـثالث و إلیها اللَّیثي: بفتح الالم وتشدیدها،  )12(

ـــــاه. ـــــد من ـــــن عب ـــــن بكـــــر ب ـــــث ب ـــــى لی ـــــي زهـــــرة، وٕال ـــــف بن ـــــة، حلی ـــــن كنان ـــــث ب ـــــى لی                           مـــــن فوقهـــــا، هـــــذه النســـــبة إل
 .3/137،اللباب 5/151األنساب انظر:

  .2/868/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )13(
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  ألقاب الرواة : ثانیا:
:" الـالم والقـاف والبـاء كلمـٌة واحـدة. )1(لغًة:قال ابن فارس في أصل مادة لقـب  اللقب تعریف

  ".)2()األْلَقاِب َوالَ َتنَاَبُزوا ب(اللََّقب: النََّبُز، واحٌد. ولقَّْبته تلقیبًا قال اهللا تعالى: 

  : )3(الطحانمحمود ویقصد به في اللغة كما أوضح 
  )4(أو ما دل علي مدح أو ذم ".، "األلقاب جمع لقب، واللقب كل وصف أشعر برفعة أو ضعة

  اصطالحًا: والمراد به 
عــن ألقــاب المحــدثین ورواة الحــدیث  تفتــیشوال البحــثكنــوع مــن أنــواع علــوم الحــدیث: "هــو 

  )5(." لمعرفتها وضبطها
  وهذا في وجود عدد من الرواة لیسوا بالقلة لقبوا بألقاب واقتصر الناس على ذكر ألقابهم. 

ومــن ال یعرفهــا یوشــك أن یظنهــا  :"أوضــحها ابــن الصــالح مــن قبــل ة معرفــة هــذا النــوعوفائــد
أسامي، وأن یجعل مـن ذكـر باسـمه فـي موضـع وبلقبـه فـي موضـع شخصـین، كمـا اتفـق لكثیـر ممـن 

  )6(ألف".
ا في األلقاب وٕانما كان یأتي بـالراوي بلقبـه ،ویبـین اسـمه، وأحمد بن أبي خیثمة لم یتكلم كثیرً 

  مما یزیل اللبس ویفهم بالتمایز بین اللقب والكنیة. 
 )9(".ُیلقب َبَرَدان )8(إبراهیم: ابٌن یقال له )7(قال ابن أبي خیثمة: "وألبي النضر - 
   
  

                                                           
  5/261اللغة ). معجم مقاییس 1(
  .11) الحجرات:2(
جامعــة ب أســتاذ الحــدیث بكلیــة الشــریعة والدراســات اإلســالمیةمحمــود بــن أحمــد بــن محمــود طحــان النعیمــي،  هــو: )3(

  .الكویت
  .229ص: تیسیر مصطلح الحدیث  )4(
  .229ص :) المصدر السابق 5(
  .2/348تدریب الراوي  :وانظر ،204ابن الصالح ص: مقدمة )6(
 .1/421، الكاشف359هـ. التقریب ص:129ولى عمر بن عبید اهللا التیمي المدني، ت هو: م )7(
                   هــــــــــ. 153هـــــــــو:  إبـــــــــراهیم بـــــــــن ســـــــــالم بـــــــــن أبـــــــــي أمیـــــــــة، أبـــــــــو إســـــــــحاق القرشـــــــــي التمیمـــــــــي المـــــــــدني، ت  )8(

 .1/212،الكاشف 108التقریب ص: انظر:
  .3/2/276) تاریخ بن أبي خیثمة  9(
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: الَّـِذي یقـال لـه )3(اَألَشـّج اْلَعْصـريوُهـَو ، َعْبـد اْلقَـْیس )2(َو َأَشـجّ :" وُهـ)1(قال فـي اْلُمْنـِذر بـن َعائِـذ - 
 )4(َأَشّج بن عصر".

 )5( ِمْن َوَلِد اْلَحاِرث وُهَو ُغْبَشان بن ِمْلَكان.، بن َعْبِد َعْمرو ذو الشَِّماَلْین - 

 )8(أبو المغیرة". )7(ثم قال: "وهو ُعْثَماناَألْعَشى  )6(ذكر ُعْثَمان  - 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  عائــذ األشــج یقــال أشــج عبــد القــیس، هــو العبــدي لــه صــحبة، وهــو أول مــن أســلم مــن ربیعــة،  هــو: المنــذر بــن )1(

  ، أســـــد 6/216اإلصـــــابة انظر: .إن فیـــــك لخصـــــلتین یحبهمـــــا اهللا ورســـــوله الحلـــــم والحیـــــاء r وقـــــال لـــــه النبـــــي 
 .5/381الغابة 

ُة الُجْرحُ  من مادة شجج،  )2( ة واِحَدُة ِشجاِج الرَّْاس،والشَّجَّ یكـون فـي الوجـه والـرْأس فـال یكـون فـي غیرهمـا مـن  والشَّجَّ
ِة فـي الَجبِـین، والنعـت َأَشـجُّ  ه َشـّجًا فهـو َمْشـُجوٌج ،والشَّـَجُج :َأثـر الشَّـجَّ ه وَیِشـجُّ ُه َیُشـجُّ  الجسم وجمعها ِشجاٌج وَشجَّ

ِة.انظر: لسان العرب    .2/303ورجل َأَشجُّ َبیُِّن الشََّجج ِإذا كان في جبینه َأثر الشَّجَّ
بفتح العین والصاد المهملتین، في آخرها راء مهملة.هذه النسبة إلى " عصر " وهو بطن من عبد القیس، وهو:   )3(

 .343/ 2، اللباب201/ 4عصر بن عوف بن عمرو بن عوف بن ُجذیمة.انظر: األنساب 
ــد بــن ِبْشــر -: ابــن ِبْشــر : اْلُمْنــِذر بــن َعاِئــذ.قال : قــالَمــُد بــن َحْنَبــٍل، قــالأســبقة بروایــة عــن َأحْ  )4( :  -َیْعِنــي : ُمَحمَّ

ـــِذر ابـــن مـــنســـألني رجـــٌل  ـــذ.َعـــِن اَألَشـــّج اْلُمْن ـــِذر بـــن َعاِئ ـــم َأْدر، فَســـَأْلُت َشـــْیخنا البختـــري؛ فقـــال : ُهـــَو اْلُمْن              ؟ فل
  .1/550/ 2تاریخ بن أبي خیثمة 

  .2/758/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
ُء الَبَصــِر باللیــِل والنهــاِر یكــوُن فــي النــاِس والــدَّوابِّ واإلبــِل والطَّیــِر وقیــل هــو َذهــاُب الَبَصــِر، مــن الَعشــا: وهــو ســو  )6(

 .15/56وقیل هو َأن ال ُیْبِصر باللیل.لسان العرب 
انظــر : التقریــب  الثقفــي مــوالهم، الكــوفي، ویقــال لــه عثمــان بــن أبــي زرعــة، وعثمــان األعشــى، وأعشــى ثقیــف. )7(

 .2/13ف ،الكاش699ص:
  .2/388/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )8(
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  السابعالمبحث 
  الحدیث متونمفاضلته بین الرواة، وبین  

 

  :في الدرجةأوال: مفاضلته بین الرواة 
  ا:للحدیث عمومً  ة الراويفي روای  - 1

  واستخدم ابن أبي خیثمة صیغة أثبت في مفاضلته بین الرواة على النحو التالي:

من أثبت الناس فیما یـروي،   )1(أورد ابن حجر عنده: قال أبو بكر بن أبي خیثمة:" كان عكرمة –
  )y." )2ولم یحدث عمن هو دونه أو مثله أكثر حدیثه عن الصحابة 

  )3( وعند الذهبي: "ولم یحدث عن أقرانه، أكثر حدیثه عن الصحابة". –

  

 :مفاضلته بین طرق الحدیث للرواة - 2

ســجد فاضــل ابــن أبــي خیثمــة بــین راویــین لقصــة واحــدة وهــي اإلســراء مــن البیــت الحــرام إلــى الم –
 والثانیة عن الزهري عن، )4(األقصى أحدهما: من طریق قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة

  .  rأنس عن ُأَبّي بن َكْعب، كالهما عن النبي 

 "ثـم ذكـر نحـو حـدیث قتـادة: ثم عقب ابن أبي خیثمة بعد ذكـر الروایـة الثانیـة مـن طریـق الزهـري –
 )5(الزُّْهِرّي حتى أتى السماء السادسة". إال أن قتادة أحسن له اقتصاًصا من؛ في المعاني

                                                           
هـو: عكرمــة أبـو عبــداهللا مـولى ابــن عبـاس، القرشــي الهاشــمي المـدني، أصــله بربـري مــن أهـل المغــرب،من كبــار  )1(

التابعین ،اتهمه مجاهد وابن سرین ومالك، قال ابن حجر: ثقة ثبت عالم بالتفسیر لم یثبت تكذیبه عن ابن عمر 
  . 107هـ وقیل  106،ذكره الذهبي فیمن تكلم فیه وهو موثق، توفي وال تثبت عنه بدعة 

. مـن تكلـم فیـه 2/379.التقریـب 7/49، التـاریخ  الكبیـر7/7والتعـدیل  ، الجـرح2/385انظر : الطبقات الكبرى      
  136ص: وهو موثق

 .7/239، تهذیب التهذیب 429هدي الساري  ص:  )2(
 .5/30سیر أعالم النبالء  )3(
َماِلـُك بـن َصْعَصـَعَة األنصـاري الَخْزَرجـّي ثـم المـازني، مـن بنـي مـازن بـن النجـار، سـكن المدینـة وروى عــن  هـو: )4(

 . 5/82،أسد الغابة 728/ 5حدیثین. اإلصابة  r النبي 
 .3/1/172تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
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  المفاضلة وقعت هنا بین قتادة والزهري في روایتهما لنفس حادثة اإلسراء.     

  

 : المفاضلة بین متون الحدیث:ثانیاً 
بعد أن ذكر ابن أبي خیثمة طرًقا متعددة في ذكر تشریع الصالة فـي حادثـة اإلسـراء، فاضـل  –

 )2( أطول". )1(ث أبي هارونبین الروایات  " إال أن حدی

  

  

  

  

                                                           
 ،711نظر: التقریب ص: .اه134بجیم مصغر أبو هارون الَعْبدي مشهور بكنیته، ت   ،وینعمارة بن ج هو: )1(

 .53/ 2الكاشف
 .2/1/174تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
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  الثامنالمبحث 
  معرفته بمهن الرواة ووظائفهم 

  كاتًبا: كان أوًال: معرفته بمن 
ِبیع -    )3(. rكاتب رسول اهللا : )2(اُألَسْیديُّ  )1(قال ابن أبي خیثمة :"َحْنَظَلة بن الرَّ
، نــا َیْحَیــى بــن َمِعــْینأســماه ل، :اســمه َعْبــد اهللا بــن صــالح )5(كاتــب اللیــث )4(:"أبــو صــالح وقــال - 

  )6(وحدثنا عنه".
  )8( كاتب مالك بن أنس".، بن أبي حبیب )7(:"حبیب وقال  - 

  قاضًیا:كان ثالثًا: معرفته بمن 
 )10(فكان على قضاء اْلُكوَفة".: بن َعْبد الرَّْحَمن)9(قال ابن أبي خیثمة :"فأما اْلَقاِسم  - 
َبْكـر : ُكوَفة، َقْد أدركتـه أنـا ولـم أسـمع منـه. یقـال لـهقاضى الْ : )11(:" وَبْكر بن َعْبد الرَّْحَمنوقال - 

  بن َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا بن ِعْیَسى بن َعْبد الرَّْحَمن بن أبي َلْیَلى".ا
                                                           

بیـع، وقیـل : ابـن ربیعـة، واألول أكثـر بـن صـیفي بـن َربـاح، ا )1( لتمیمـي، یكنـى أبـا ربعـي، ویقـال هو: َحْنَظلـة بـُن الرَّ
عـــن علـــي یـــوم : حنظلـــة األســـیدي، والكاتـــب؛ ألنـــه كـــان یكتـــب للنبـــي. وشـــهد القادســـیة ونـــزل الكوفـــة وتخلـــف لـــه

 .83/ 2أسد الغابة  ،134/ 2فة معاویة.انظر: اإلصابة الجمل، مات في خال
:  بضم األلف وفتح السین المهملـة، وكسـر الیـاء المشـددة المنقوطـة، بـاثنتین مـن تحتهـا والـدال المهملـة  )2( اُألَسْیديُّ

، 158/ 1تمـــیم .األنســـاب  بعــدها، هـــذه النســبة إلـــى أســید؛ وهـــو بطـــن مــن تمـــیم یقــال لـــه: أســـید بــن عمـــرو بــن
 .61/ 1اللباب

 .2/733/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
هـــ. انظــر: التقریــب ص:  223هــو: عبــد اهللا بــن صــالح بــن محمــد بــن مســلم الجهنــي أبــو صــالح المصــري، ت )4(

 .562/ 1،الكاشف 515
          شـــــعبان . فـــــي 175هـــــو: اللیـــــث بـــــن ســـــعد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الفهمـــــى مـــــوالهم، أبـــــو الحـــــارث المصـــــرى، ت  )5(

 .151/ 2، الكاشف 817 التقریب ص:
 . 2/208/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
         الكاشــف ،218انظــر: التقریــب ص  هـــ. 218ق ،ت المصــري، یكنــى أبــا محمــد، واســم أبیــه إبــراهیم وقیــل مــرزو  )7(

1 /308. 
 .2/366/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )8(
 .أو قبلهـا 120لـرحمن الكـوفي ،تسـنة ن عبد اهللا بن مسعود المسـعودي، أبـو عبـد اهو: القاسم بن عبد الرحمن ب )9(

 .129/ 2،الكاشف792انظر: التقریب ص: 
 .2/949/ 2)  تاریخ بن أبي خیثمة 10(
هــ.  219هــ و قیـل  212أو  211األنصاري أبو عبد الـرحمن الكـوفي القاضـي، ویقـال لـه بكـر بـن عبیـد ،ت  )11(

 .274/ 1الكاشف  ،175التقریب ص: انظر:
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 )2(قاضي البصرة". )1(:" ُعَبْید اهللا بن الَحَسنوقال - 

 )4(ا باألندلس".كان قاضی  : )3(ُمَعاِوَیة بن صالح:" وقال - 

  ا:بمن كان فقهیً ه معرفترابًعا: 
  )6(فأحد فقهاء اْلَمِدْیَنة".: )5(:" وأما ُعَبْید اهللا بن َعْبد اهللا بن ُعْتَبة بن مسعودوقال - 

  خامًسا: معرفته بمن كان شاعًرا:
ـــَعَراء" وعـــد جماعـــة :"حســـان بـــن   rَرَوى َعـــِن النَِّبـــيِّ : قـــال ابـــن أبـــي خیثمـــة -  جماعـــٌة ِمـــن "الشُّ

ــــ، )7(ثابــــت ،..." )10(وَعــــِدّي بــــن َحــــاِتمِ  ،)9(اَألْنَصــــاِرّي،وَعْبد اهللا بــــن رواحــــة )8(كٍ وَكْعــــب بــــن َماِل
  وغیرهم.

                                                           
  الكاشــــف  ،637التقریـــب ص:  .انظـــر:ه 168هـــو: عبیـــد اهللا بـــن الحســـن بـــن حصــــین التمیمـــي العنبـــري ،ت  )1(

1 /679. 
 .112/ 1/  3تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
             هـــو: معاویـــة بـــن صـــالح بـــن حـــدیر بالمهملـــة مصــــغر الحضـــرمي، أبـــو عمـــرو وأبـــو عبـــد الـــرحمن الحمصــــي،  )3(

 .276/ 2،الكاشف  955التقریب ص : انظر:. هـ158ت 
 .266/ 3/  3تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
 .682/ 1هـ. الكاشف  98مات  ،هو: الفقیه األعمى، وهو معلم عمر بن عبد العزیز كان من بحور العلم )5(
 .2/952/  2تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
ري الخزرجـي، ثـم مـن بنـي مالـك بـن النجـار. یكنـى أبـا الولیـد، هو:  َحس ان بن ثَاِبت بن الُمنذر بن َحرام األنصـا )7(

ولتقطیعــه أعــراض المشــركین، كــان  r وقیـل : أبــو عبــد الــرحمن، وقیــل : أبــو حســام؛ لمناضــلته عــن رســول اهللا 
هــ .  54شاعر األنصار فـي الجاهلیـة، وشـاعر النبـي فـي النبـوة، وشـاعر الـیمن كلهـا فـي اإلسـالم، تـوفي سـنة  

 .2/7، أسد الغابة2/62بة انظر: اإلصا
لـرحمن، هو: كعب بن مالك بن أبـي كعـب اَألنصـاري الخزرجـي الَسـَلمي، یكنـى َأبـا عبـد اهللا . وقیـل : َأبـو عبـد ا )8(

 ولم یتخلف عن رسـول اهللا ِإال فـي غـزوة بـدر وَتُبوك،وكـان مـن شـعراِء رسـول اهللا ، شهد العقبة في قول الجمیع،
 .514/ 4، أسد الغابة 610/ 5صابةانظر: اإل مات في خالفة علي.

ــُد اهللا بــُن َرَواَحــة بــن َثْعَلبــة، األنصــاري الخزرجــي، ثــم مــن بنــي الحــارث، یك )9( نــى أبــا محمــد، وقیــل : أبــو هــو: َعْب
. وقیل : أبو عمرو، وكان ممن شهد العقبة، وكان نقیب بن الحـارث بـن الخـزرج . وشـهد بـدًرا، والمشـاهد َرَواحة

إال الفـــتح ومـــا بعـــده؛ فإنـــه كـــان قـــد قتـــل قبلـــه ،فقـــد كـــان أحـــد اُألمـــراِء فـــي غـــزوة ُمَؤَتـــة   r  كلهـــا مـــع رســـول اهللا
 .237/ 3،أسد الغابة82/ 4هـ.انظر: اإلصابة 8واستشهد بها عام  

هو: َعِديُّ بُن َحاِتم بن عبد اهللا بـن سـعد الطـائي، وَأبـوه حـاتم هـو الَجـَواد الموصـوف بـالُجود، الـذي یضـرب بـه  )10(
ل، یكنــى َعــِديٌّ َأبــا َطِریــف . وقیــل : َأبــو َوْهــب، وفــد َعــِديُّ علــى النبــيِّ ســنة تســع فــي شــعبان، وقیــل : ســنة المثــ

عشــر، فَأســلم وكــان َنْصــَرانّیًا، وشــهد فــتح العــراق ثــم ســكن الكوفــة وشــهد صــفین مــع علــي ومــات بعــد الســتین. 
 .4/469،أسد الغابة 469/ 4انظر:اإلصابة 
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  مثال ذلك قوله : "الشاعرـ "ب الرجل وكان ینص أحیاًنا على ذلك فیصف

  )3(أبو َعِقْیل الشَّاِعر".: )2(اْلَعاِمِريّ  )1(وقوله :"وَلِبْید بن َرِبْیَعة - 

 الشَّاِعر اْلَهمَداِنّي :: اآلخر )4(وقوله: "واَألْعَشى  -  

َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا بن اْلَحاِرِث بن نظام بن ُجَشـم بـن َعْبـِد الجـن بـن َزْیـد بـن َحـْرِب : اسمه
بن َقْیس بن َعاِمر بن َماِلِك بن ُجَشم بن حاشد بن َخْیَران بن نوف بـن همـدان. وهـذا اْلَهمـَداِنّي ا

  )5(.َأَبا صبح ": ُیْكَنى

   )7(هو ابن أبي الَعبَّاس الشَّاِعر".: )6(:اْلَعالء بن أبي الَعبَّاس وقوله -
  

  كان خادًما: سادًسا: معرفته بمن
  ومن أمثلة ذلك عند ابن أبي خیثمة:

  )9(". rخادم النَِّبّي  )8(قوله :" وَساِبق  -

                                                           
على رسول اهللا سنة وفد قومه بنو جعفر، فَأسلم وحسن ِإسالمه، ولما َأسلم َلِبیـد تـرك قـول  من المخضرمین ،وفد )1(

ـبا، ِإال نحـر الشعر، فلم یقل غیر بیت واحد، وكان شریفًا في الجاهلیـة واِإلسـالم، وكـان قـد نـذر َأن ال  تهـّب الصَّ
  ،675/ 5اإلصــابة  انظر:هـــ. 41ســنة   . ثــم ِإنــه نــزل الكوفــة، وكــان شــریفًا فــي الجاهلیــة واِإلســالم،ماتوَأطعــم

 .538/ 4أسد الغابة 
هـذه النسـبة إلـى ثـالث قبائـل إحـداها عـامر بـن  -اْلَعاِمِرّي : فتح العین وبعد األلف میم مسكورة وفـي آخرهـا راء  )2(

                 لـــــؤي بـــــن غالـــــب بـــــن فهـــــر، والثانیـــــة عـــــامر بـــــن صعصـــــعة، والثالثـــــة عـــــامر بـــــن عـــــدي مـــــن تجیـــــب. انظـــــر: 
 .305/ 2، اللباب113/ 4األنساب 

 .534/ 1/  2تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
شــاعر الیمــانیین، بالكوفــة، وفارســهم فــي عصــره.ویعد مــن شــعراء الدولــة االمویــة. كــان أحــد الفقهــاء القــراء، وقــال  )4(

 .312/ 3، ثم األعالم 95/ 2هـ. انظر: اإلكمال 83الشعر فعرف به. قتل 
 .1/585/ 2ثمة تاریخ بن أبي خی )5(
ــــــــروخ. انظــــــــر: )6( ــــــــن ف ــــــــاس الســــــــائب اب ــــــــى العب ــــــــاس الشــــــــاعر المكــــــــى واســــــــم اب ــــــــى العب ــــــــن اب                       هــــــــو: العــــــــالء ب

 .184/ 4، لسان المیزان 231/ 1،مشاهیر علماء األمصار356/ 6الجرح والتعدیل 
 2/867/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
  اإلصـابةانظر:. rحـدیث واحـد، مخرجـه مـن أهـل الكوفـة مـن  مـوالي النبـي  هو: َساِبق َخاِدم النبي . روى عنه )8(

 .363/ 2، أسد الغابة274/ 3 
 .1/287/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )9(
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  )2( ." rَخاَدُم النبيِّ )1(قوله :" َسْلَمى  -

  سابًعا: معرفته بمن كان مؤذًنا:
قــد ،  rُمـَؤذِّن رسـول اهللا : مـولى أبـي َبْكـر الصــدیق )3(كقـول ابـن أبـي خیثمــة :"أبـو َعْبـد اهللا ِبــَالل -

  )4( َتَقدََّم ِذْكُرُه. َأْكَناُه لنا أبي.

 )6(:.. َقْد َتَقدََّم ِذْكُرُه في "اْلُمَؤذِِّنین". )5(وقوله :"وَسْعٌد اْلَقَرظ -

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
، وهي امرأة r، وهي موالة صفیة بنت عبد المطلب، یقال لها: موالة رسول اهللا rهي : ُسْلمى خادم رسول اهللا  )1(

،وكانت قابلة بني  r أم بنیه، وسلمى هذه هي التي قبلت إبراهیم بن رسول اهللا و  r أبي رافع مولى رسول اهللا 
، وهـي التـي غسـلت فاطمـة مـع زوجهـا علـي ومـع أسـماء بنـت عمـیس ،وشـهدت سـلمى rفاطمة ابنة رسـول اهللا 

 .1862/ 4،االستیعاب7/711اإلصابة انظر:.rهذه خیبر مع رسول اهللا 
 .1/287/ 2تاریخ بن أبي خیثمة   )2(
      یكنـى : أبـا عبـد الكـریم، وقیـل : ،هو: بِـَالُل بـن َرَبـاح الحبشـي التیمـى، المـؤذن، وهـو بـالل بـن حمامـة وهـي أمـة )3(

أبا عبد اهللا، وقیل : أبا عمرو، اشـتراه أبـو بكـر الصـدیق مـن المشـركین لمـا كـانوا یعذبونـه علـى التوحیـد ،فأعتقـه 
 .305/ 1،أسد الغابة 326/ 1اإلصابة  ظر:انهـ. 20هـ و قیل  18أو 17بالشام سنة أفلزم 

 .1/93/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
هــو: َســْعد بــن َعائــذ الُمــؤذِّن ،مــولى عمــار بــن یاســر وقیــل: مــولى األنصــار، ویقــال اســم أبیــه: عبــد الــرحمن كــان  )5(

قبـاء إلـى المسـجد النبـوي وأذن في حیاتة النبي بمسجد قباء، نقلة أبو بكر مـن  یتجر الَقَرظ، فقیل له سعد الَقَرظ،
             ،3/65فـــأذن فیــــه بعــــد بـــالل وتــــوارث عنــــه بنـــوه األذان، عــــاش ســــعد القـــرظ إلــــى أیــــام الحجاج.انظر:اإلصــــابة 

  .421/ 2أسد الغابة
َلم ُیْدَبُغ به اَألَدُم.لسان المیزان        .454/ 7والقرظ في اللغة : الَقَرُظ شجر ُیْدَبُغ به ،وقیل :هو وَرُق السِّ

 .250/ 1/  2) تاریخ بن أبي خیثمة 6(
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  التاسعالمبحث 
  قاء الرواة وسماعهم بعضهم من بعضمعرفته بالت 

  أوال: معرفته بمن لقي الصحابة أو بعضهم من التابعین وسماعهم:

  من لقي الصحابة من التابعین وروى عنهم :  

  )3(البصري". )2(َرَوَى َعْنه اْلَحَسن: )1("وثَاِبت بن ُرَفْیع - 

د: )4("وَعْبد اهللا بن َأِبي َحْدَرد -   )6(.")5(َرَوَى َعْنه أبو ُمَزرِّ

 )8(.": مكيٌّ )7(َعَطاء بن َأِبي َرَباح : "وَرَوَى عن َأِبي ُهَرْیَرَة من اسمه َعَطاء - 

 من لقي التابعین من الصحابة وروى عنهم:  -

 "َمـْن َحـدََّث ِمـْن َأْصـَحاِب النَّبِـيِّ : وقد وضعت هذا العنوان لما رأیت من قول ابن أبـي خیثمـة
r   ٍّ9("َعْن َتاِبِعي( : 

                                                           
هو: ثَابِـت بـن ُرَفْیـع، ویقـال : رویفـع األنصـاري سـكن البصـرة، ثـم انتقـل إلـى مصـر، تفـّرد بالروایـة عنـه الحسـن،  )1(

ـــؤمَّر علـــى الســـرایا . ـــو عمـــر : روى عنـــه الحســـن وأهـــل الشـــام، كمـــا كـــان ی ـــال أب                    ، 387/ 1اإلصـــابة انظـــر:وق
 .331/ 1الغابة  أسد

هو: الحسن بن أبي الحسن البصري واسـم أبیـه یسـار، بالتحتانیـة والمهملـة األنصـاري مـوالهم، أبـو سـعید، الفقیـه  )2(
 .322/ 1،الكاشف 236وقد قارب التسعین.انظر: التقریب ص:  ،هـ110فاضل مشهور،

  .2/1/114) تاریخ بن أبي خیثمة 3(
َرِد األْســَلِمي، واســم أبــي َحــْدَرِد ســالمة بــن ُعَمْیــر، لــه صــحبة، یكنــى أبــا محمــد، وأول هــو:  َعْبــُد اهللا بــُن أِبــي َحــدْ  )4(

                ،54/ 4مشــــــاهده الُحْدْیبیــــــة وَخْیبــــــر ومــــــا بعــــــدهما، وتــــــوفي عبــــــد اهللا ســــــنة إحــــــدى وســــــبعین.انظر: اإلصــــــابة 
 .212/ 3أسد الغابة 

د: بتشدید الراء بعد الزاي، اسمه ع )5( بد الرحمن بن یسار، وهو والد معاویة، ذكره ابن حجر في الثالثة.قال أبو ُمَزرِّ
د: َعْبـد الـرَّْحَمن بـن َیَسـار، وابـن َعْبـد الـرَّْحَمن : ُمَعاِوَیـة بـن أبـي  ابن أبي خیثمة:" وسعید بن َیَسـار أخـو أبـو ُمـَزرِّ

ـــــي خیثمـــــة ( ـــــن أب ـــــاریخ ب ـــــه. ت ـــــد اللَّ ـــــن َعْب ـــــذاك ُمْصـــــَعب ب ـــــا ب د.َأْخَبَرَن ـــــم انظـــــر: )177/ 2، 125/ 3/1ُمَزرِّ                ،ث
 .1204التقریب ص: 

  .2/1/455) تاریخ بن أبي خیثمة 6(
هـــ، علــى  114هو:عطــاء بــن أبــي ربــاح بفــتح الــراء والموحــدة، واســم أبــي ربــاح أســلم القرشــي مــوالهم المكــي ،ت  )7(

ــد، واســم أبــي َرَبــاح : المشــهور، و قیــل : بعــدها. قــال ابــن أبــي خیثمــة:" وَعَطــاء بــن أبــي َرَبــاح : ویكنــى أبــا ُمَحمَّ
َأْسَلم".وفي موطن آخر :" فأما َعَطاء بن أبي َرَبـاح : فیقـال : إنـه مـن مولـدي الجنـد، وهـو مـولى أبـي َمْیَسـَرة بـن 

 .21/ 2،الكاشف677 ،وانظر: التقریب ص:207.2/104/ 3/1خثیم اْلِفْهِرّي". تاریخ بن أبي خیثمة
  .2/1/460) تاریخ بن أبي خیثمة 8(
  .2/2/864) المصدر السابق 9(
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وعبـد اهللا بــن ، وأبـو هریـرة، وعبـد اهللا بـن عمــر، حـدث أنــس بـن مالـك: )1(بـارعـن كعـب األح - 
  )3( .)2(عباس، ُخَرْیُم بن َفاِتكٍ 

 )4( َحدََّث ابن ُعَمر َعِن اْمَرَأِتِه َصِفیَّة ابنة أبي ُعَبْید. - 

  )5( َحدََّث عامُر بن واثلة أبو الطَُّفْیل عن َبْكر بن ِقْرَواش. - 
  :واة بعضهم من بعض ولقاءاتهمثانًیا: معرفته بسماع الر 

كـــان ابـــن أبـــي خیثمـــة یـــورد الروایـــة الحدیثیـــة ثـــم یبـــین االنقطـــاع وعـــدم الســـماع بـــین الـــرواة          
 وٕاذ كـان السـماع ثابـت یقـول " روى " ، أو" بین فالن وفـالن رجـل"، فیقول:" فالن لم یسمع من فالن"

  على النحو التالي:أمثلة ذلك جاءت و 

  ع الرواة من بعضهم:معرفته بعدم سما - 1

 )8(". )7(َلْم َیْسَمع من َعْمرو بن َخاِرَجة )6("وَشْهر: قال ابن أبي خیثمة - 

ــــْم َیْســــَمع َیْحَیــــى بــــن َأِبــــي َكِثیــــر ِمــــْن ُیوُســــف بــــن َماَهــــكَ : قــــال ابــــن أبــــي خیثمــــة -  هــــذا  )9("وَل
 )10(اْلَحِدْیث".

                                                           
هــو: كعــب األحبــار بــن مــاتع، أبــو إســحاق الحمیــري، أســلم زمــن الصــدیق ،ســكن الشــام، مــات أیــام عثمــان ســنة  )1(

 . 161/ 7،الجرح والتعدیل  445/ 7وانظر: الطبقات الكبرى  .148/ 2اثنتین وثالثین.الكاشف 
: بن األسدي، وأبوه األخرم یقـال لـهیل : خریم بن األخرم بن شداد بن عمرو هو: ُخَرْیُم بن َفاتك بن األْخَرم . وق )2(

فاتك، وقیل : إن فاتكًا هو ابن األخرم، یكنى خریم بن فاتك : أبـا یحیـى، وقیـل : أبـو أیمـن أبـو أیمـن ویقـال أبـو 
                 ،275/ 2.انظــــــر: اإلصـــــــابة ، شــــــهد بــــــدًرا ،مــــــات فــــــي عهــــــد معاویــــــة یحیــــــى، قیــــــل أنــــــه أســــــلم یــــــوم الفــــــتح

 .161/ 2أسد الغابة 
  2/2/865) تاریخ بن أبي خیثمة 3(
  .2/2/866) المصدر السابق 4(
  .2/2/867) المصدر نفسه 5(
هــو: شــهر بــن حوشــب األشــعري الشــامي،و یقــال الدمشــقى أبــو ســعید، و یقــال أبــو عبــد اهللا ،و یقــال أبــو عبـــد  )6(

 انظــرو  .1/490،الكاشـف 441ـ. انظـر: التقریــب ص: هــ112الـرحمن، مــولى أسـماء بنــت یزیـد بــن السـكن ،ت 
 .12/579تهذیب الكمال  :أیًضا

هو: عمرو بن خارجة بـن المنتفـق األسـدي، حلیـف آل أبـي سـفیان، وقیـل إنـه أشـعري وأنصـاري وُجَمحـي، سـكن  )7(
             انظـــــــر :   .rالشـــــــام ومخـــــــرج حدیثـــــــه عـــــــن أهـــــــل البصـــــــرة ،وكـــــــان رســـــــول أبـــــــي ســـــــفیان إلـــــــى رســـــــول اهللا 

 .234/ 4،أسد الغابة 627/ 4اإلصابة 
  .2/1/365تاریخ بن أبي خیثمة  )8(
هــو: یوســف بــن ماهــك بــن ُبْهــزاد بضــم الموحــدة وســكون الهــاء بعــدها زاي ،الفارســي المكــي الفارســي المكــي، ت  )9(

 .400/ 2الكاشف  ،1095وقیل قبل ذلك. انظر:التقریب ص:  ،هـ106
  .2/1/158تاریخ بن أبي خیثمة  )10(
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َعْبـد اِهللا بـن : " فـي هـذا اْلَحـِدْیث)1(وبین "ُیوُسف بن َماَهَك" وبین "َحِكـْیم: قال ابن أبي خیثمة - 
 )3(".)2(ِعْصَمةَ 

َبْیر )5(َأْدَخَل بین َعْبد الملك )4(:"كذا قال ُعَبْید اهللا بن َعْمرووقوله -   )7( ".رجالً  )6(وبین ابن الزُّ
 معرفته بسماع الرواة وروایتهم عن بعضهم: - 2

وقــرة هــو: ُقــرَّة بــن َعْبــد  )10(".)9(ألوزاعــيُّ ُهــَو الَّــِذي َرَوى َعْنــه ا، شــاِميٌّ : هــذا )8(وقولــه: "وُقــرَّة - 
 الرَّْحَمن.

  
                                                           

، وكنیتـه rهو: َحِكیم بن ِحَزام بن ُخَوْیلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي األسـدي بـن أخـي خدیجـة زوج النبـي  )1(
قبل المبعث وكان یوده ویحبه بعد البعثة ولكنه تـأخر  r أبو خالد، وكان من سادات قریش وكان صدیق النبي 

 .112/ 2انظر: اإلصابة . مدینةهـ أو بعدها بـال 54إسالمه حتى أسلم عام الفتح،توفي عام 
             هـــــو: َعْبـــــد اِهللا بـــــن ِعْصـــــَمَة الُجَشـــــمي، ضـــــم الجـــــیم وفـــــتح المعجمـــــة حجـــــازي، ذكـــــره ابـــــن حجـــــر فـــــي الثالثـــــة. )2(

 .574/ 1الكاشف  ،527: انظر: التقریب ص
  .2/1/158تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
ــــي  )4( ــــد اهللا بــــن عمــــرو بــــن أب ــــوهــــو: عبی ــــد الرقــــي، أب              هـــــ عــــن ثمــــانین إال ســــنة. 180 وهــــب األســــدي ،ت الولی

 .685/ 1،الكاشف643انظر: التقریب ص: 
هـو: عبـد الملـك بــن عمیـر بـن سـوید اللخمــي، حلیـف بنـي عـدي الكــوفي، ویقـال لـه الفرسـي بفــتح الفـاء والـراء ثــم  )5(

حـدة وربمـا قیـل ذلـك أیضـا لعبـد مهملة نسبة إلى فرس، له سابق كان یقال لـه القبطـي بكسـر القـاف وسـكون المو 
 .667/ 1،الكاشف 625هـ، وله مائة وثالث سنین .انظر: التقریب ص :  136الملك ثقة، 

ــد بــن أَســد بــن عبــد الُعــزَّى بــن ُقَصــّي ابــن ِكــالب بــن ُمــرَّة القرشــي   )6( ــر بــن الَعــوَّام بــن ُخَوْیِل َبْی ــُد اهللا بــُن الزُّ هــو: َعْب
أمـه أسـماء ،خـرى : أبـو ُخَبْیـب بالخـاء المعجمـة المضـمومة وهـو اسـم أكبـر أوالدهاألسدي، أبـو بكـر . ولـه كنیـة أ

وهـو صـغیر وحـدث عنـه، وهـو أحـد العبادلـة وأحـد  r بنت أبي بكر الصدیق ولد عام الهجرة، وحفظ عن النبي 
ـــــة مـــــنهم،  ـــــي الخالف ـــــة. 230الشـــــجعان مـــــن الصـــــحابة وأحـــــد مـــــن ول ــــــ المدین             ،89/ 4انظـــــر: اإلصـــــابة  هــــــ ب

 .245/ 3أسد الغابة 
وذلك كما جاء عقب  الروایة التي أخرجها ابن أبـي خیثمـة قـال:" َحـدَّثَنا أحمـد، حـدثنا َعْبـد اهللا بـن َجْعَفـر، حـدثنا  )7(

َبْیـر، قـال : خطـب ُعَمـر النـاس  ُعَبْید اهللا بن َعْمـرو، عـن َعْبـد الملـك بـن ُعَمْیـر، عـن رجـٍل، عـن َعْبـد اهللا بـن الزُّ
مقـامي فـیكم فقـال : أكرمـوا أصـحابي، ثـم ذكـر  r فحمَد اهللا وأثنـى علیـه، ثـم قـال : قـام فینـا رسـول اهللا  بالجابیة

  .3/3/238اْلَحِدْیث. تاریخ بن أبي خیثمة 
 ،المعـافري المصـري، یقـال اسـمه یحیـىقرة بن عبد الرحمن بن َحیویل، بمهملة مفتوحة ثم تحتانیة، وزن جبریل،  )8(

 .2/136، الكاشف800ریب ص: انظر: التق هـ.147ت
وكـان رأسـا فـي العلـم والعبـادة،  عبد الرحمن بن عمرو شیخ اإلسـالم أبـو عمـرو األوزاعـي، الحـافظ الفقیـه الزاهـد، )9(

 .638/ 1، الكاشف 593هـ. انظر: التقریب ص: 157ت 
  .2/1/597) تاریخ بن أبي خیثمة 10(
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بِّيّ  -   )1(َلْیَست له ُصْحَبة".، َرَوى َعْنه أبو ِإْسَحاقَ : "وكردم الضَّ

َسـِمْعُت : قـال، )2(" َحـدَّثََنا ُموَسـى أبـو َسـَلَمة التَّبُّـوَذِكيّ : ج بـن أبـي خیثمـة فـي تاریخـه قـالأخر  - 
اج."  ُشْعَبة بن الَحجَّ

  )3( َلْم َیْسَمع ُموَسى من ُشْعَبة إال هذا اْلَحِدْیث. : قال     

وفــي هــذه المناقشــة الحدیثیــة بــین بــن أبــي خیثمــة وشــیخه یحیــى داللــة علــى علمــه بالســماع،  - 
  وٕاقرار شیخه له على ذلك .

حـدیث َعْمـرو : قال أبو بكر بن أبي خیثمة :" قلُت لَیْحَیى بن َمِعـْین: ورد في التاریخ الكبیر
، اللهـم تْنكـرون ذلـك: قلـت، بلـى: ِلَم ردُّوه ؟ ما تقول فیه ؟ لم یسمع مـن أبیـه ؟ قـال )4(َعْیببن شُ ا

ولكـنهم ، وقـد سـمع مـن أبیـه، حدثني َعْمرو بن ُشَعْیب فذكر أًبا عن أٍب إلى جـده: )5(قال أیوب: قال
  .)6(إنما هذا كتاب": قالوا حین صارت َعْمرو بن ُشَعْیب عن أبیه عن جده

                                                           
  صحابة..سبق قي معرفته بال2/1/526تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
هـذه النسـبة  -وحـة التَّبُّوَذِكّي :بفتح التاء فوقها نقطتان وضـم البـاء الموحـدة بعـدها واو سـاكنة ثـم ذال معجمـة مفت )2(

                ویطلــــــق أیًضــــــاعلى الــــــذي یبیــــــع مــــــا فــــــي بطــــــون الــــــدجاج مــــــن الكبــــــد والقلــــــب والقانصــــــة. ،إلــــــى بیــــــع الســــــماد
 .207/ 1، اللباب447/ 1انظر:األنساب

  .2/1/420تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
 ،738التقریــب ص: .انظر: بالطــائف 118ت عمــرو بــن شــعیب بــن محمــد بــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص، )4(

 .2/78الكاشف
: أیوب بن أبي تمیمـة كیسـان السـختیاني، بفـتح المهملـة بعـدها معجمـة ثـم مثنـاة ثـم تحتانیـة وبعـد األلـف نـون هو )5(

 .260/ 1، الكاشف 158انظر: التقریب ص:  ه.131أبو بكر البصري،ت 
  .3/2/241) تاریخ بن أبي خیثمة 6(
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  العاشرث المبح
  یدهم، ووفیاتهم، ومقادیر أعمارهممعرفته بتواریخ الرواة، موال 

  

ال یختلف أحد من أهل الصنعة الحدیثیة على أهمیـة معرفـة تـواریخ الرواة،فاسـتخدام التـاریخ 
  في ضبط میالدهم ووفیاتهم وكم عمروا، له أثره في صیانة الحدیث من الكذابین.

وقــال حفــص بــن  )1(الــرواة الكــذب اســتعملنا لهــم التــاریخ".قــال ســفیان الثــوري: " لمــا اســتعمل 
   )2(.یعني سنه وسن من كتب عنه " -:" إذا اتهمتم الشیخ فحاسبوه بالسنین غیاث

وظهـــر اهتمـــام ابـــن أبـــي خیثمـــة بالتـــاریخ فـــي كتابـــة التـــاریخ، وصـــنف بعًضـــا مـــن الوقـــائع 
وعنـي بالوفیـات بشـكل كبیـر، وكـان  واألحداث في أجزاء منه على السنوات، وتكلم في میالد الـراوي،

منِوًعــا فــي عرضــها وبیانهــا، بحســب مــا تــوفر لــه مــن علــم، ولــم یكتــف بمــا عنــده بــل كــان یأخــذ عــن 
  غیره، فنقل عن أبیه وشیخه یحیى وأحمد ومصعب وغیرهم.

  ات الصحابة:یَ فَ وَ بأوال: معرفته 
"توفیـت : )3(المخزومیـةقرشـیة قال ابن أبي خیثمة في أم سلمة أم المؤمنین هند بنت أبي أمیـة ال - 

  )4( في أیام یزید بن معاویة".

  )r ".)5"ماتت أم كلثوم ابنة رسول اهللا  وفي سنة تسع من التاریخ قال: - 

  )6(. " رحمه اهللا ُعْثَمان بن َعفَّان"مات في خالفة : وقال :" ُأَبّي بن َكْعٍب اَألْنَصاِريّ  - 

  

  

                                                           
  .119ص:  الكفایة في علم الروایة  ،1/84اء الرجال انظر: الكامل في ضعف  )1(
  .231مقدمة ابن الصالح ص:  )2(
  ل عــدة: إلــى مخــزوم الَمْخُزوِمــّي: بفــتح المــیم وســكون الخــاء وضــم الــزاي وفــي آخرهــا مــیم هــذه النســبة إلــى قبائــ )3(

وٕالـى مخـزوم  مخـزوم بـن مالـك بـن غالـب، والثالثـة: بـن عمـرو، رة بن كعب، والثانیة إلـى مخـزومبن یقظة بن ما
 .179/ 3،اللباب225/ 5اهل بن حارث.انظر:األنساب بن صاهلة بن كا

  .8/234البدایة والنهایة  )4(
 .3/2/35تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
 .3/2/47 المصدر السابق )6(
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  )4(.")3(في زمان یزید بن ُمَعاِوَیة )2(َحرَّةمات بعد الْ : )1("وأبو سعید الخدري: وقال -

َمــاَت فــي حیــاِة  وَقــْد َتَقــدََّم ِذْكــُرُه.، ُیْكَنــى "َأَبــا َعْمرو".أكنــاه لنــا َأِبــي، اَألْنَصــاِريّ  )5(وَســْعد بــن ُمَعــاذ  -
  . rرسوِل اهللا 

  )6(َرَوَى َعْنه ابُن َمْسُعود حدیثًا َقْد َذَكْرُتُه َقْبَل هذا. 
  التابعین ومن بعدهم: َوَفَیاتته بثانیا: معرف

" ســلیمان بــن داود الهاشــمي : فــي روایــة عنــد الخطیــب قــال احمــد بــن زهیــر فــي شــیخه ســلیمان - 
 )7(توفى سنة تسع عشرة ومائتین".

یـوم األربعـاء فجـأة، لعشــر  )8(قـال أحمـد بـن زهیـر قـال:" مـات أبـو مســلم عبـد الـرحمن بـن یـونس - 
 )9(ومائتین. لیال خلون من رجب سنة أربع وعشرین

  ات:یَ فَ للوَ  طریقة ِذْكرِهِ  ثالثا:
:" مـــات أبـــو مســـلم عبـــد الـــرحمن بـــن یـــونس یـــوم األربعـــاء  كـــان یـــذكر مـــن كـــان موتـــه فجـــأة: - 

  )10(فجأة.
                                                           

هــو: ســعد بــن مالــك بــن ســنان بــن عبید،األنصــاري الخزرجــي أبــو ســعید الخــدري مشــهور بكنیتــه استصــغر بأحــد  )1(
هــ  74وقیـل التـي بعـدها، وقیـل  63 توفي سـنة الكثیر، r واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها روى عن النبي 

 .2/602، االستیعاب 3/78بـ المدینة.اإلصابة 
َحـــرَّة: التـــي كانـــت بالمدینـــة أیـــام یزیـــد بـــن معاویـــة علـــى یـــد مســـلم بـــن عقبـــة، وكـــان ســـببها حركـــة المـــراد بوقعـــة الْ  )2(

المدینة،ضــد یزیــد واخــراجهم مــروان بــن الحكــم وبنــى أمیــة مــن المدینــة.ورد یزیــد بإرســاله قائــده ابــن عقبــة حیــث 
  انظـــر: البدایـــة والنهایـــة  أبیحـــت المدینـــة ثالثـــة أیـــام أمـــام جیشـــه بمـــا فیهـــا مـــن مـــال أو رقـــة أو ســـالح أو طعـــام.

واْلَحــرَّة: الحــرة أرض ذات حجــارة ســود نخــرة كأنهــا أحرقــت بالنــار والجمــع الحــرات واألحــرون والحــرار  .262/ 6
 .245/ 2معجم البلدان  والحرون.

 .1083التقریب ص: انظر:هـ . 64هو: یزید بن معاویة بن أبي سفیان األموي، أبو خالد، ت  )3(
 .3/2/50خیثمة تاریخ بن أبي  )4(
هو: سعد بن معاذ بن النعمان، ألنصاري األشهلي سید األوس، ویكنى أبا عمرو شهد بدًرا باتفـاق، ورمـي بسـهم  )5(

 .یوم الخندق فعاش بعـد ذلـك شـهرا حتـى حكـم فـي بنـي قریظـة وأجیبـت دعوتـه فـي ذلـك ثـم انـتقض جرحـه فمـات
 .441/ 2، أسد الغابة 84/ 3اإلصابة انظر:

 .2/1/249ن أبي خیثمة تاریخ ب )6(
 .9/31تاریخ بغداد )7(
  التقریــب انظر:.224هــو: عبــد الــرحمن بــن یــونس بــن هاشــم أبــو مســلم المســتملي البغــدادي مــولى المنصــور، ت  )8(

 .649/ 1الكاشف  ،605ص: 
 .10/258تاریخ بغداد )9(
 .10/258المصدر السابق )10(
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ــْعب بـــن : وكـــان یعبــر عــن ذلـــك بقولــه قــدیم المـــوت: یــذكر مـــن مــات قبـــل الكهولــة -  " والصَّ
"  وأبـو ُلَبابـة بـن  :، وفي موطن ثـانٍ )2(لموت"یروى عنه َعْبد اهللا بن َعبَّاس قدیم ا  )1(َجثَّامة

 .)3(ُأراه قدیم الموت"، َعْبد اْلُمْنِذر یروي عنه َعْبد اهللا بن ُعمر

أورد الخطیـب لـه روایـة : یوثق الوفـاة بـذكر توثیقـه الوفـاة بـالیوم والشـهر العربـي والسـنة  - 
میس ألربع بقین مـن لیلة الخ )4(قال أحمد بن زهیر :"مات أبو طالب عبد الجبار بن عاصم

 )5(شهر ربیع اآلخر سنة ثالث وثالثین ومائتین".

فـي ذي الحجـة  )6(وروایة أخـرى قـال احمـد بـن زهیـر:" مـات أبـو األحـوص: محمـد بـن حیـان - 
  )7(سنة سبع وعشرین ومائتین".

   كان یوثق الوفاة بذكر المكان الذي مات فیه الراوي: - 

  )9(ببغداد". )8(زهیر قال:" مات محمد بن سابق وهذا في روایة عند الخطیب عن أحمد بن     

كـأن یـذكر فتـرة الحكـم والخلیفـة آن : ویوثق الوفاة بذكر الحقبة السیاسـیة التـي تـوفي فیهـا - 
فـــي محمـــود بـــن لبیـــد بـــن  -عنـــد المـــزي  –:قـــول أبـــو بكـــر بـــن أبـــي خیثمـــة  مـــن ذلـــك ذاك،
قیـــل تـــوفي ســـنة ســـت األنصـــاري:" تـــوفي بالمدینـــة فـــي خالفـــة بـــن الزبیـــر قـــال: و  )10(عقبـــة

 )11(وتسعین".

                                                           
اهللا بـن یعمـر اللیثـي حلیـف قریش،قیـل أنـه مـات فـي خالفـة هو: الصعب بن جثمامة بن قیس بن ربیعة بن عبد  )1(

 .21/ 3،أسد الغابة 426/ 3اإلصابة انظر: أبو بكر وقیل عمر وقیل عثمان.
 .3/2/50تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
 .3/2/51السابق  المصدر  )3(
             مهـــــــدي .، ببغـــــــداد فـــــــي عســـــــكر اله233النســـــــائي، مـــــــن أبنـــــــاء أهـــــــل خراســـــــان الـــــــذین كـــــــانوا بـــــــالجزیرة، ت  )4(

 .6/33،الجرح والتعدیل 350/ 7الطبقات الكبرى 
 .11/111تاریخ بغداد )5(
 .166/ 2، الكاشف 839البغوي نزیل بغداد.انظر: التقریب ص:  )6(
 .2/295تاریخ بغداد  )7(
هــ  214یـل : هــ، و ق 213أبو جعفر أو أبو سعید البزاز الكوفي، نزیـل بغـداد ت هو: محمد بن سابق التمیمي، )8(

 .173/ 2، الكاشف846التقریب ص: انظر:  بـها.
 .5/340تاریخ بغداد  )9(
، صحابيٌّ صـغیٌر، وُجـلُّ روایتـه عـن  )10( ، أبونعیم الَمَدنيُّ ، اَألْشَهليُّ هو: َمْحمود بن َلِبید بن ُعقَبة بن راِفع، اَألوسيُّ

ــــحابة، مــــات ســــنة ســــت وتســــعین، وقیــــل   تهــــذیب التهــــذیب ،5/77ات الكبــــرى انظــــر: الطبقــــ: ســــنة ســــبع .الصَّ
10 /59. 

  .27/311تهذیب الكمال  )11(
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بـن اقـال أحمـد : فـي روایـة عنـد الخطیـب: ویذكر من كانت وفاتهم في یوم واحد مـن الـرواة - 
بالدَّعاء في یـوم واحـد الثالثـاء للیلتـین  )2(، ومحمد بن بشیر)1(:" مات الفضل بن غانم زهیر

   )3(بقیتا من جمادى اآلخرة سنة ست وثالثین ومائتین".

یــوم اإلثنــین   )5(ومردویــه الصــائغ، )4(:" قــال مــات عبــد الــرحمن بــن صــالحوفــي أخــرى قــال 
 )6(آخر یوم من ذي الحجة سنة خمس وثالثین ومائتین".

كسـماع النعـي للـراوي، وهـذه كـان طـریقتهم فـي : ویذكر الطریقة التي جاءه فیها خبر الوفاة - 
ف بـن عبـد اهللا زمانهم، ففي روایة عنـد المـزي قـال أبـو بكـر بـن أبـي خیثمـة فـي الـراو  ي ُمَطـرِّ

ف   )9(:" جاءنا نعیه سنة عشرین ومئتین". )8(الهاللي )7( بن ُمَطرِّ
  ذكر أعمار الرواة وموالیدهم:: ارابعً 

إذا كـــان ممـــن لقیــــه  فأحیانـــا یـــذكر أبـــو بكـــر عمــــر الـــراوي یـــوم ســـمع منـــه: أعمـــار الـــرواة - 
ــار قال:"ســمعت ــُد بــن َبكَّ تــین یقــول :أنــا الیــوم بــن ســبع فــي ســنة ثنتــین وثالثــین ومئ )10(ُمَحمَّ

  )11( .وثمانین"

                                                           
                             هــــــــــ.236هـــــــــو: الفضـــــــــل بـــــــــن غـــــــــانم أبـــــــــو علـــــــــي الخزاعـــــــــي ،أبـــــــــو علـــــــــي المـــــــــروزي، قاضـــــــــي الـــــــــرَّي، ت  )1(

  . 9/6، الثقات 66/ 7،الجرح والتعدیل 357/ 12انظر: تاریخ بغداد
هــ . 236اهللا  بن مروان بن عطـاء، أبـو جعفـر الكنـدي الـواعظ یعـرف بالـدَّعاء، ت محمد بن بشیر بن عبد هو: )2(

 .81/ 6، میزان االعتدال211/ 7، الجرح والتعدیل 2/98تاریخ بغداد: انظر
 .357/ 12تاریخ بغداد )3(
               ـ.هـــــ 235األزدي الَعتَكـــــي بفـــــتح المهملـــــة والمثنـــــاة الكـــــوفي نزیـــــل بغـــــداد، ت  هـــــو: عبـــــد الـــــرحمن بـــــن صـــــالح، )4(

  .582انظر: التقریب ص: 
هــ.  235مردویه لقب، واسمه عبد الصمد بن یزیـد، أبـو عبـد اهللا الصـائغ، خـادم فضـیل بـن عیـاض بغـدادي ت  )5(

  .4/23،لسان المیزان415/ 8،الثقات 52/ 6الجرح والتعدیل انظر:
 .11/40تاریخ بغداد )6(
            هـــ. 22ان بــن یســار،أبو مصــعب الیســاري، ابــن أخــت مالــك،ت هــو: مطــرف بــن عبــد اهللا بــن مطــرف بــن ســلیم )7(

 .269/ 2،الكاشف 948التقریب ص: انظر: 
الِهَاللّي: بكسر الهاء هذه النسبة إلى بني هالل، وهي قبیلة نزلت الكوفة،وهو هالل بن عامر بـن صعصـعة بـن  )8(

 .396/ 3، اللباب 657/ 5ر:األنسابمعاویة بن بكر بن هوازن، ینسب إلیها كثیر من العلماء. انظ
  .28/73تهذیب الكمال  )9(
ــــــانهــــــو: مُ  )10( ْی ــــــار بــــــن الرَّ ــــــُد بــــــن َبكَّ َصــــــاِفّي، ت ،َحمَّ ــــــد اهللا البغــــــدادي الرَّ                     هـــــــ.238الهاشــــــمي مــــــوالهم ،أبــــــو عب

  .2/159،الكاشف  828انظر: التقریب ص: 
  .24/528تهذیب الكمال  )11(
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وأحیانــا یــذكر مــا بلــغ الــراوي عنــد وفاتــه مــن ســني: ففــي التهــذیب البــن حجــر: قــال ابــن أبــي  - 
 )2(:" مات سنة ست عشرة وهو ابن اثنتین وتسعین".)1( خیثمة في شیخه َهْوَذة بن خلیفة

  أما موالید الرواة :

  د، فجاءنا عنه كالم في موالید الصحابة :وقد تكلم ابن أبي خیثمة في الموالی  -

ففــي مولــد َأِبــي الطَُّفْیــل قــال فــي تاریخــه:" فمولــده فــي ســنتین مــن اْلِهْجــَرة إن كــان َأْدَرك مــن حیــاة  
  )3(رسول اهللا ثمان سنین".

  rالنَّبِـيَّ  إنـه َأْدَركَ : یقـال: قال أیضـا :" وَمْحُمـود بـن َلِبْیداَألْنَصـاِريّ  )4(وفي مولد َمْحُمود بن َلِبْید
  ". rأنه ُوِلَد في حیاِة النَِّبّي : والصحیح

    شیوخه: 
وحفظ لنا أیًضا ابن أبي خیثمة تواریخ النقاد من شیوخه، فیـذكر لنـا مـیالد أبیـه، مبیًنـا وفاتـه 
أیًضا مفِصًال في بیانها :"ولد أبي زهیر بن حرب سنة سـتین ومائـة، ومـات لیلـة الخمـیس لسـبع لیـال 

بان ســنة أربــع وثالثــین ومــائتین، فــي خالفــة جعفــر المتوكــل وهــو بــن أربــع وســـبعین خلــون مــن شــع
  )5(سنة".

ولــد :"خیثمــة ابــن أبــي ولــذ ذكــر لمــیالد شــیخه ابــن معــین الــذي الزمــه أطــول مالزمــة قــال: 
، سـنة ثـالث وثالثـین ومـائتین،  rیحیى بن معین سنة ثمان وخمسین ومائة، ومات بمدینة الرسول 

 )6( سنة إال نحًوا من عشرة أیام". وله سبع وسبعون

                                                           
      ن َخِلْیَفــة بــن عبــداهللا بــن عبــدالرحمن بــن أبــي بكــرة الثقفــي البكــراوي، أبــو األشــهب البصــري االصــم،هــو: َهــْوَذة بــ )1(

 .340/ 2الكاشف  ،1025هـ . انظر: التقریب ص: 216ت 
  .11/65تهذیب التهذیب  )2(
  .2/1/388تاریخ بن أبي خیثمة )3(
  ت  دني األنصــاري األوســي األشــهلي، لــه صــحبة،هــو: محمــود بــن لبیــد بــن رافــع بــن امــرئ القــیس، أبــو نعــیم المــ )4(

 .1378/ 3، االستیعاب42/ 6انظر: اإلصابة  هـ بـ المدینة.97وقیل  ،هـ96
 .8/482تاریخ بغداد  )5(
  .11/251تهذیب التهذیب  )6(
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  الحادي عشرالمبحث 
  معرفته بلطائف اإلسناد 

  روایة األبناء عن اآلباء :: أوال
وقد ُعني أحمد بن ، وهو أن یوجد في سند الحدیث ابن یروي عن أبیه أو عن أبیه عن جده

  زهیر بهذا الفن اللطیف في جزء له. 

جــزًءا فیمــا روى عــن أبیــه عــن جــده، وهــو فیمــا قــال الســخاوي :"وقــد صــنف ابــن أبــي خیثمــة 
  )1(ف فیه".نَ أعلم أول مصَ 

ــِه َعــْن َجــدِِّه وَجــدُّه ِمــْن  ــْن َرَوَى َعــْن َأِبی كمــا وأفــرد فــي التــاریخ قســًما مــن كتابــه بعنــوان :" "َم
  ".  rَأْصَحاِب النَِّبيِّ 

  اه التاریخ.تقول الباحثة :ولعل الجزء الذي قصده السخاوي هو نفسه الجزء الذي احتو 

      ولخــص الطحــان بوضــوح عــن أهــل الحــدیث فائــدتین جلیلتــین فــي معرفــة هــذا اللــون همــا :
هل هـو َجـدَّ االبـن أو ، " البحث لمعرفة اسم األب أو الَجد إذا لم ُیَصرَّْح باسمه، بیان المراد من الَجدَّ 

  )2(جد األب ".

  وهو نوعین:

  من حدث عن أبیه : - 1

 )4( َحدََّث َعْن َأِبیِه. :بن ُصَهْیب )3(َحْمَزة –

  )5( َحدََّث إسماعیل بن َأِبي َخاِلٍد َعْن َأِبیِه. –
  من حدث عن أبیه عن جده: - 2

"وذكر جمًعا مـن  r"َمْن َرَوَى َعْن َأِبیِه َعْن َجدِِّه وَجدُّه ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ : قال أحمد بن زهیر –
باسـم الصـحابي ثـم یسـوق الروایـة التــي  الصـحابة ممـن كانـت روایـتهم بهـذه الطریقـة، كــان یـأتي

  تشهد لروایته عن أبیه عن جده. وهذه بعض األمثلة دون الروایات:
                                                           

  .3/199فتح المغیث   )1(
  .104تیسیر مصطلح الحدیث ص: ،و3/192انظر : فتح المغیث  )2(
 .351/ 1،الكاشف 271انظر: التقریب ص: . بن سنان التمیمي موالهم هو: حمزة بن صهیب )3(
  .2/959/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
  .2/1003/ 2 المصدر السابق )5(
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  )1(.َساِلم بن َعْبِد اهللا بن ُعَمَر بن اْلَخطَّاب  َعِن ابِن ُعَمَر  َعْن ُعَمر –
  )3(.َعْن َأِبیِه  َعِن ابِن ُعَمرَ   )2(وأبو َبْكر بن َساِلٍم بن َعْبِد اهللا –
   )5(.َعْن َأِبیِه َعْن َجدِّهِ  بن َساِلٍم بن ُعَوْیم بن َساِعَدة )4(الرَّْحَمن  َعْبدِ  –
   )7(.َعْن َأِبیِه  َعْن َجدِّهِ  بن َعْبِد اهللا بن َعْمِرو بن َعْوف اْلُمَزِنيّ  )6(وَكِثیر –

 )10(.ِه َعْن َأِبیِه  َعْن َجدِّ  )9(بن َحِكْیٍم بن ُمَعاِوَیة بن َحْیَدة الُقَشْیريّ )8(وَبْهز  –
  من حدث عن أخیه :: ثانًیا

َحـدَّثََنا : َأَخـَوان )12(وعاصـم بـن علـي بـن عاصـم، )11(قال ابن أبي خیثمة :" وَحَسـن بـن علـيٍّ 
  )13( َحَسن.: عن أخیه، عاصم

  : من حدث عن أخته.ثالثًا
قـــال أحمـــد بـــن زهیر:"وَقـــْد َحـــدََّث ، وحـــدث إســـماعیل بـــن أبـــي خالـــد أیًضـــا عـــن أختـــه ســـكینة

  )14(َعْن ُأْخِتِه ".، إسماعیل
                                                           

  .2/680/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
ـــن حجـــر فـــي  )2( ـــن الخطـــاب القرشـــى العـــدوى المـــدنى، ذكـــره اب ـــن عمـــر ب ـــد اهللا ب ـــن ســـالم بـــن عب ـــو بكـــر ب هـــو: أب

 .410/ 2، الكاشف 1115نظر: التقریب ص: الخامسة.ا
  .2/680/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
هو: عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عویم بن ساعدة، ویقال اسم جد أبیه عبـد اهللا أو عبـد الـرحمن، ذكـره فـي  )4(

 .628/ 1، الكاشف579انظر:التقریب ص:  السادسة.
  .2/680/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
 .145/ 2، الكاشف808ذكره بان حجر في السابعة. انظر: التقریب ص:  مدني،ال )6(
  .2/682/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
 .276/ 1،الكاشف 178انظر: التقریب ص:  هـ. 160أبو عبد الملك، من السادسة عد ابن حجر قبل  )8(
مــن تحتهــا بــاثنتین وفــي آخرهــا الراء.هــذه الُقَشــْیرّي: بضــم القــاف وفــتح الشــین المعجمــة وســكون الیــاء المنقوطــة  )9(

  .501/ 4النسبة إلى بني قشیر. االنساب 
  .2/682/ 2تاریخ بن أبي خیثمة   )10(
ـــــــي بـــــــن عاصـــــــم بـــــــن صـــــــهیب أبـــــــو محمـــــــد الواســـــــطي، مـــــــات فـــــــي حیـــــــاة أبیـــــــه . )11(                      هـــــــو: الحســـــــن بـــــــن عل

 .21/ 3، الجرح والتعدیل 363/ 7تاریخ بغداد انظر:
  ، الكاشـــف472التقریـــب ص:  انظـــر: هــــ. 221: ابـــن صـــهیب الواســـطي أبـــو الحســـن التیمــي مـــوالهم ،ت هــو )12(

1 /520. 
  .1/124/ 3) تاریخ بن أبي خیثمة 13(
. وقـد أورد ابـن أبـي خیثمـة هـذه الحادثـة  عـن أختـه وأمـه 2/1004/ 2: انظـرو 3/1/92) تاریخ بـن أبـي خیثمـة 14(

عد في الطبقات الكبرى جاءت من طریق إسماعیل عن أمه وأخته مًعا. في روایتین منفصلتین، بینما عند ابن س
  8/49انظر:
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قــال صــاحب اإلكمــال :" وســكینة أخــت إســماعیل بــن أبــي خالــد عــن عائشــة، روى عنهــا أخوهــا      
  )1(.إسماعیل بن أبي خالد"

 : من حدث عن أمه:رابعاً 

هِ ، قال ابن أبي خیثمة: " وَقْد َحدََّث إسماعیل بن َأِبي َخاِلدٍ    )3(".)2(َعْن ُأمِّ

اللطیف تسني الروایة إلسماعیل بـن أبـي خالـد عـن أمـه وأختـه وأبیـه  منأنه ومن المالحظ       
  جمیًعا كما سبق في معرفته باإلخوة .كما هو هنا، وتحدیثه عن إخوته 

  روایة األكابر عن األصاغر: ا:خامسً 

یروي الكبیر القدر أو السن أو هما عمن دونه في  أن: والمراد بروایة األكابر عن األصاغر
  )4(.هماكل منهما أو فی

"مــن فائدتــه أن ال یتــوهم أن المــروي عنــه أكبــر وأفضــل : وبــین النــووي لنــا فائــدة هــذه الدراســة
  )5(لكونه األغلب".

حكـى لنـا فائـدًة أخـرى و  ومعرفته أدٌب جـم؛ تنـزیًال ألهـل العلـم منـازلهم، حكـاه السـیوطي. كمـا
  )6( یظن أنَّ في السَّند انقالًبا.أن ال: غیر التي عند النووي وهي

والنوع الذي اهتم به ابن أبي خیثمة في كتابه التاریخ، هو ما كان مـن بـاب روایـة الصـحابة 
وهــذا قــول ابــن أبــي  عــن التــابعین  فهــم أكــابر مــن وجهــین: رووا عمــن هــم أصــغر مــنهم ســًنا وقــدًرا.

"  rخیثمة: "َمْن َحدََّث ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ  ر َعـِن اْمَرَأِتـِه َصـِفیَّة ابنـة كتَحدیَث ابن ُعمَ  )7(.َعْن َتاِبِعيٍّ
  )9( تَحدَیَث عامُر بن واثلة أبو الطَُّفْیل عن َبْكر بن ِقْرَواش.و   ،)8(أبي ُعَبْید

  

                                                           
  .4/316إلكمال ا) 1(
ورد أنهمــا دخلتــا علــى عائشــة یــوم  ســكینة ،  -كــم ســیاتي -أمــه یقــال لهــا: أم إســماعیل بنــت أبــي خالــد وأختــه )2(

  .494/ 8الترویة وسألتاها عن الخمار في اإلحرام. انظر: الطبقات الكبرى 
  .2/1004/ 2تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
 . 27ص:  ) الباعث الحثیث في اختصار علوم الحدیث4(
  .95ص:  التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر  )5(
  .2/334تدریب الراوي  )6(
  .2/2/864) تاریخ بن أبي خیثمة 7(
  .2/2/866) المصدر السابق 8(
  .2/2/867نفسه المصدر ) 9(
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  الثاني عشرالمبحث 
  معرفته بالموالي من الرواة 

فـي المـوالي فعـرف والئهـم، وأسـماءهم وكنـاهم، وقبـائلهم، ومـن حـدث  -رحمـه اهللا –لقد تكلم 
  نحو التالي: عنهم، على ال

  )2(." r:" مولى رسول اهللا  )1(وإِْبَراِهْیم أبو َراِفع : قال ابن أبي خیثمة - 

  )4(.": موالة َعاِئَشة أم اْلُمْؤِمِنین)3(وقال: "َبِریرة  -

ـــَالم.ِعَداُدُه فـــي مــوا: )5(وقــال: "وَزْیـــد بـــن َحاِرثَــة -  لي رســـول اهللا َعَلْیـــِه "َمـــْوَلى رســـول اهللا َعَلْیــِه السَّ
  )6(."مالسَّالَ 

، َقــْد َتَقــدََّم ِذْكــُرُه فــي "الجــزء األول" فــي )7(وقــال: " َســاِلم َمــْوَلى َأِبــي ُحَذْیَفــة بــن ُعْتَبــة بــن َرِبْیَعــة  - 
  )8("َمَواِلي ُقَرْیش".

                                                           
، أبو َراِفع، غلبت علیه ُكنَیته . واختلف في أسمه إبراهیم . وقیـل : اسـمه rع هو أسلم، مولى رسول اهللا أبو َرافِ  )1(

هرمـز . واهللا اعلـم . كـان قبطًیــا، وكـان عبـًدا للعبــاس بـن عبـد الُمَطِلــب فوهبـه للنبـي صــلي اهللا علیـه وسـلم، فلمــا 
ــع النبــي  ــاس اعتقــه  rبشــر أبــو َراِف مــات بالمدینــة آخــر خالفــة  ،َراِفــع أحــدًا ومــا بعــدها شــهد أبــو  ،بإســالم العب

 .1656/ 4، االستیعاب 134/ 7انظر: اإلصابة  .tُعْثَمان 
  .2/1/76تاریخ ابن أبي خیثمة  )2(
هــي: بریــرة مــوالة عائشــة بنــت أبــي بكــر الصــدیق كانــت مــوالة لــبعض بنــي هــالل فكاتبوهــا ثــم باعوهــا مــن عائشــة  )3(

فكانت ُسنَّة، عاشت إلـى  r الوالء لمن أعتق وعتقت تحت زوج فخیرها رسول اهللا وجاء الحدیث في شأنها بأن 
 .1795/ 4، االستیعاب535/ 7خالفة یزید بن معاویة.انظر: اإلصابة

 .2/2/784تاریخ ابن أبي خیثمة  )4(
حـین  r تـه إلـى النبـي هو: َزْید بن َحاِرَثة بن َشَراِحیل بن كعب بن عبد الُعزَّى، اشـترته خدیجـة بنـت خویلـد فوهب )5(

وأعتقـه ،واسـتمر النـاس یسـمونه (زیـد بـن محمـد) حتـى نزلـت اآلیـة التـي  -قبـل االسـالم  -تزوجهـا، فتبنـاه النبـي 
ال أمره علیها، وكان یحبه ال یبعثه في سریة إ r تنهي عادة التبني، وهو من أقدم الصحابة إسالًما،وكان النبي 

ــه االمــارة فــي غــزوة مؤ  ،ویقدمــه   ، أســد الغابــة 598/ 2انظــر: اإلصــابة  هـــ، فاستشــهد فیهــا. 8تــة عــام وجعــل ل
2 /335. 

  .2/1/202تاریخ ابن أبي خیثمة  )6(
هــو: ســالم بــن معقــل، مــولى أبــي حذیفــة بــن عتبــة بــن ربیعــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، یكنــى أبــا عبــد اهللا،  )7(

وكبـارهم، وهـو معـدود فـي المهـاجرین ألنـه وكان من أهل فارس، وكان من فضالء الموالي ومن خیار الصـحابة 
لمـــا أعتقتـــه موالتـــه زوج ابـــي حذیفـــة تـــولى أبـــا حذیفـــة وتبنـــاه أبـــو حذیفـــة، وهـــو ممـــن یؤخـــذ عـــنهم القـــرآن، شـــهد 

 .2/567، االستیعاب3/13اإلصابة  :هـ.انظر 12بدًرا،وقتل یوم الیمامة شهیًداعام 
  . 2/1/285تاریخ ابن أبي خیثمة  )8(
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قد َتَقدََّم ِذْكُرُه. َأْكَناُه ،  rأبي َبْكر الصدیق :" ُمَؤذِّن رسول اهللا  :  أبو َعْبد اهللا ِبَالل مولىوقال - 
  )1(ا أبي".لن

".: ُشْقَران َمْوَلى الّنِبيِّ : َو"َصاِلحٌ  -    )2( َحَبِشيٌّ

  )4(َمْوَلى َعْبد اهللا بن ُعَمَر بن اْلَخطَّاب".: )3(َناِفع"  - 

  )7(رجٌل من أهل اْلَمِدْیَنة".: . وَعَطاء)6(َمْوَلى ابن َأِبي ُذَباب: )5("وَعَطاء بن میناء - 

 )10(". )9(ْثَمان بن َعفَّان. َرَوى َعْنه اْلَخْزَرج بن ُعْثَمان:َمْوَلى عُ  )8(وُسَلْیَمان أبو َأیُّوب - 

 

                                                           
  .2/1/93بي خیثمة تاریخ ابن أ )1(
  .2/1/193  السابقالمصدر  )2(
 .2/315، الكاشف 996هـ وقیل بعد ذلك.انظر: التقریب ص: 117ت  هو: نافع أبو عبد اهللا المدني الفقیه، )3(
  .2/1/463تاریخ ابن أبي خیثمة  )4(
 ،اذ، مـن أصـحاب أبـي هریـرةري أبـو معـهو: عطاء بن ِمْیَناء،  المیم وسكون التحتانیة ثم نون، المـدني أو البصـ )5(

 .25/ 2، الكاشف 679التقریب ص:  :ذكره ابن حجر في الثالثة. انظر
 ذكـره ابـن حجـر مـن الثالثـة. ،سعد بـن أبـي ذبـاب، الدوسـى المـدنى هو: عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الحارث بن )6(

 .567/ 1، الكاشف521التقریب ص: انظر:
  . 2/1/460تاریخ ابن أبي خیثمة  )7(
 .151/ 4، الجرح والتعدیل 53/ 1، األسامي والكنى 4/1التاریخ الكبیر  :انظر )8(
: بفتح أوله وسكون الزاي وفتح الراء بعـدها جـیم ،ابـن عثمـان السـعدي أبـو الخطـاب البصـري، عنـد ابـن  الخزرج )9(

  .296من السادسة.التقریب ص:  حجر
  .2/1/485تاریخ ابن أبي خیثمة  )10(
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  عشر الثالثالمبحث 
  ورحالتهم ،معرفته بأوطان الرواة وبلدانهم 

تعـد معرفـة أوطــان الـرواة وبلـدانهم نوًعــا ال یقـل عـن غیــره أهمیـة مـن علــوم الحـدیث، وعنایــة 
، فبـه یتمیـز الـرواة عـن بعضـهم، ویعلـم ظیمةعأهل الحدیث وغیرهم كانت به كبیرة، لما له من فوائد 

  لقاؤهم. 

  كما وتعتبر وسیلة باقیة لحفظ أنساب الرواة من االندثار والضیاع مع تعاقب األزمان.

ــن الصــالح: " ــال اب وقــد كانــت العــرب إنمــا تنتســب إلــى قبائلهــا، فلمــا جــاء اإلســالم وغلــب ق
إلــى األوطــان كمــا كانــت العجــم تنتســب، علــیهم ســكنى القــرى والمــدائن، حــدث فیمــا بیــنهم االنتســاب 

  )1(.وأضاع كثیر منهم أنسابهم فلم یبق لهم غیر االنتساب إلى أوطانهم "
وكالم ابن الصالح هذا یؤكد على ضرورة معرفته، ولقد ورث ابن أبي خیثمة هذا االهتمام، 

وٕانمـا شـمل رحالتهـم،  فمعرفته لتاریخ الرواة الزمها معرفته لهذا لفن؛إذ لم یقتصر علـى بلـدان الـرواة،
  ومواطن نزولهم وٕاقامتهم.           

  معرفته بأوطانه الرواة وبلدانهم:: أوال
 نسبة الرواة إلى أقالیمهم الكبیرة:  - 1

فقــد كــان أبــو بكــر بــن أبــي خیثمــة تــارًة ینســب الــرواة إلــى أقــالیمهم الكبیــرة  فیقــول :" ِعْكِرَمــة بــن 
 )7(." )6(وهـو ُخَراَسـانيٌّ ، )5(:" َقْسـَمِليٌّ )4(في الُمِغْیـَرة بـن ُمْسـِلم وقال، إلى الیمن)3(یماني" ؛ )2(َعمَّار

  نسبًة إلى خراسان .
                                                           

  .245صالح  ص :ابن المقدمة  ) 1(
، 687هـ .انظر: التقریب ص:  159) هو: ِعْكِرَمة بن َعمَّار، العجلي أبو عمار الیماني أصله من البصرة،  ت 2(

 .2/33الكاشف 
 .223/ 3/1تاریخ بن أبي خیثمة   )3(
بتشـــدید الـــراء  هـــو: المغیـــرة بـــن مســـلم الَقْســـَملي بقـــاف ومـــیم مفتـــوحتین بینهمـــا مهملـــة ســـاكنة، أبـــو ســـلمة الَســـرَّاج )4(

  .288/ 2، الكاشف966المدائني، أصله من مرو، ذكره ابن حجر من السادسة .انظر: التقریب ص: 
ــة وفــتح المــیم بعــدها الالم،هــذه النســبة إلــى القســاملة، بفــتح القــاف  )5( ــَمِلّي: بفــتح القــاف وســكون الســین المهمل الَقْس

  .499/ 4 األنسابالخطة والمحلة إلیهم. وكسر المیم، وهي قبیلة من االزد، نزلت البصرة فنسبت 
هـذه النسـبة إلـى خراسـان وهـي بـالد  -) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وبعد األلف سین مهملة وفي آخرهـا نـون 6(

                  وأهـــل العـــراق یقولـــون إنهـــا مـــن الـــري إلـــى مطلـــع الشـــمس، ومعناهـــا خـــر اســـم للشـــمس بالفارســـیة الدریـــة،  كبیـــرة،
  .429/ 1اللباب  موضع الشيء ومكانه، وقیل :معناها كل بالرفاهیة واألول أصح. :وأسان

 .117/ 3/1تاریخ بن أبي خیثمة   )7(
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 ،وهــذا كثیــر عنــد ابــن أبــي خیثمــة فیــأتي بــالراوي ویقــول: مكــينســبة الــرواة إلــى مــدنهم : -2
 كوفي.. ،وهذه بعض النماذج:، بصري

".: "وأبو َسِعید الَمْهريّ  -    )1( مدنيٌّ
".: َرَباح"َعَطاء بن َأِبي  -    )2(مكيٌّ
  )4(اسمه َأْوس بصري". )3("وأبو الجوزاء - 
".)5(" وعبد اهللا بن حبیب  -  َلمي. كوفيٌّ   )6( : أبو عبد الرحمن السُّ
ـفَّار  -  شـیٌخ صـحبنا إلـى البصـرة مـن أهـل  -قال ابن أبي خیثمة :" َحدَّثَنا أحمد بن ُمَحمَّـد الصَّ

 )7(بغداد ". 
  ثانیا: معرفته برحالتهم:

  ته بمن نزل مكة :معرف -1
حیـث عقــد ابــن أبــي خیثمــة فــي التــاریخ أجـزاًء، تكلــم فیهــا عــن رحــالت الــرواة مــن الصــحابة، 

"تسـمیة : جعل جزًءا لمن نزل مكة، وجعله خاصا بالصـحابة، بعنـوان: والبقاع التي نزلوا فیها، فمثال
ـــة مـــن أصـــحاب رســـول اللَّـــه    الحـــارث  : وعـــد تحتـــه مجموعـــة مـــن الصـــحابة، )r ")8مـــن نـــزل َمكَّ

ــــي جهــــل، )9(بــــن هشــــاما ــــن أب ــــة ب ــــیس بــــن الســــائب، وِعْكِرَم ــــي )11(وَعتَّــــاب ، )10(وق ــــن أب ــــن أســــید ب   ب
                                                           

 .2/1/454)  تاریخ بن أبي خیثمة 1(
  .2/1/460المصدر السابق  )2(
  .257/ 1هـ. الكاشف  83عامهو: أوس بن عبد اهللا أبو الجوزاء الربعي البصري، قتل  )3(
  .2/2/624 خ بن أبي خیثمةتاری )4(
هو: عبد اهللا بن حبیب بن رَبّیعة، بفتح الموحدة وتشدید الیاء، أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقـرىء مشـهور  )5(

 .544/ 1، الكاشف 499هـ. انظر: التقریب ص: 70بكنیته، وألبیه صحبة ،ت بعد
  .2/1/455تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
 .286/ 3/1  المصدر السابق )7(
 .182/ 1/  3  نفسهالمصدر  )8(
، وابن عم خالد بن رحمن القرشي المخزومي ،أبو عبد الرة بن عبد اهللا بن ُعَمر هو: الَحاِرُث بُن ِهَشام بن الُمِغیْ  )9(

الولید،من أشرف الناس،أسـلم یـوم فـتح مكـة ثـم حسـن إسـالمه،خرج للشـام مجاهـدا زمـان عمر،حتـى استشـهد یـوم 
سـنة  مـن سـنة خمـس عشـرة، وقیـل : بـل مـات فـي طـاعون ِعْمـَواس سـنة سـبع عشـرة، وقیـل :الیرموك في رجـب 

 .1/301، االستیعاب515/ 1،أسد الغابة 1/607خمس عشرة . انظر: اإلصابة 
هو: قیس بن السائب بن عویمر بن عائد بن عمران بن مخزوم، القرشى المخزومى، مكـى، هـو مـولى مجاهـد  )10(

، 5/471: اإلصـابة انظـرفى الجاهلیـة .  r له والء مجاهد، كان شریك رسول اهللا بن جبر صاحب التفسیر و ا
  .1288/ 3االستیعاب

هــو: عتَّــاب بالتشــدید بــن َأســید بفــتح أولــه بــن أبــي العــیص بــن أمیــة بــن عبــد شــمس، األمــوي أبــو عبــد الــرحمن  )11(
بعـــد أن رجـــع مـــن ین وقیـــل :یـــوم ســـار لحنـــعلـــى مكـــة  r ویقـــال أبـــو محمـــد، أســـلم یـــوم الفـــتح واســـتعمله النبـــي 

  .1023/ 3، االستیعاب 429/ 4وبقي علیها ،وقیل أنه مات یوم مات أبو بكر.انظر: اإلصابة  الطائف،
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ــــة  ــــل بــــن َعْبــــد منــــاف بــــن قصــــي...، وغیــــرهم مــــن االِعــــیص، وُعْقَب بــــن الحــــارث بــــن عــــامر بــــن َنْوَف
  .)1(الصحابة

  معرفته بمن نزل المدینة:  -2

ـــــن أبـــــي خیثمـــــة: " كـــــان الماجشـــــون -  ـــــو بكـــــر ب ـــــال أب ـــــزل )3(أصـــــبهانمـــــن أهـــــل  )2(ق   مدینـــــة  فن
  )r  ."..)4الرسول 

  من نزل الكوفة:بمعرفته  -3

:" َتْســمیُة َمــْن َنــَزَل بالكوفــِة ِمــْن وجــزءا آخــرمن كتابــه للصــحابة أیضــا بعنــوان : مــن الصــحابة -
حذیفـة بـن و ، )7(، وَخبَّـاب بـن اَألَرتّ )6(، وعـد مـنهم: َسـْعُد بـن أبـي َوقَّـاص)r ")5َأصـحاِب النَِّبـيِّ 

  الیمان،... وغیرهم.

  بن أبي إسحاق : )8("وعیسى بن یونس: وكان یعرف من كان بالكوفة وانتقل منها -

  )9(وانتقل من الكوفة".، أبا َعْمرو: یكنى، من همدان
                                                           

  .182/ 1/  3تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
هــو: عبــد العزیــز بــن عبــد اهللا بــن أبــي ســلمة، الماجشــون بكســر الجــیم بعــدها معجمــة مضــمومة، التیمــي مــوالهم  )2(

 .656/ 1الكاشف  انظر:هـ بـبغداد. 164لى آل الهدیر ،الفقیه ،تالمدني ،مو 
وتــدعى أیًضــا أصــفهان، مدینــة مــن أهــم مــدن إیــران ویســمى باســمها اإلقلــیم الــذي تقــع فیهــا . تقــع فــي الطــرف  )3(

اَن َوَماْه َوِنَهاَوْنَد ِإَلى الجنوبي الشرقي من إقلیم الجبال وهي أهم مدن اإلقلیم، َوُحُدوُدَها َكاَنْت َما َبْیَن َأْطَراِف َهَمذَ 
، 206/ 1َأْطـَراِف َكْرَمــاَن، َوَمــا َبـْیَن َأْطــَراِف الــرَّيِّ َوقُــوِمَس ِإلَـى َأْطــَراِف َفــاِرَس َوُخوِزْسـَتاَن. انظــر: معجــم البلــدان 

  .1/32  تاریخ أصبهان
  .5/175 األنساب ،2/88تاریخ أصبهان  )4(
  .5/ 3/  3تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
هــو: ســعد بــن مالــك بــن ُأهیــب ویقــال لــه بــن ُوَهیــب، القرشــي الزهــري أبــو إســحاق بــن أبــي وقــاص، أحــد العشــرة  )6(

ــ ــًرا، r ا، روى عــن النبــي وآخــرهم موًت بســهم فــي ســبیل اهللا، فــتح   وكــان أحــد الفرســان وهــو أول مــن رمــى  كثی
، أســد 73/ 3انظــر: اإلصــابة  .هـــ بـــ المدینــة 74هـــ و قیــل  65وقیــل 64، وقیــل،63العــراق، كانــت وفاتــه عــام 

  .433/ 2الغابة 
هو: خباب بن األرت بن َجْندلة بن سعد بن خزیمة بن كعب بن سعد بن زیـد منـاة بـن تمـیم، یكنـى أبـا عبـد اهللا،  )7(

وقیل غیر ذلك. اختلف في نسبه، فقیل : خزاعـي، وقیـل : تمیمـي، وهـو األكثر،وهـو ممـن عـذب فـي سـبیل اهللا، 
والمشــاهد كلهــا مــع رســول اهللا، ونــزل الكوفــة ومــات بهــا، وهــو أول مــن دفــن بظهــر الكوفــة مــن  وشــهد بــدرًا وُأحــداً 

  .143/ 2، أسد الغابة258/ 2انظر: اإلصابة .الصحابة، وكان موته سنة سبع وثالثین
ــــــــة وكســــــــر الموحــــــــدة، أخــــــــو إســــــــرائیل ،كــــــــوفي نــــــــزل الشــــــــام مرابًطــــــــا، ت  )8( ــــــــبِیعي: بفــــــــتح المهمل                 هـــــــــ.187السَّ

 .114/ 2، الكاشف 773انظر: التقریب ص: 
  .256/ 3/  3) تاریخ بن أبي خیثمة 9(



 الفصل األول: درایة اإلمام ابن أبي خیثمة بأحوال الرواة

 
 140 

 الثانيالباب 

  معرفته من نزل بغداد: -4

  : بغداد من أهل الكوفة نزل منبمعرفته  -أ

تسمیة من قدم بغداد في  )1(محمد بن كناسة أحمد بن زهیر وذكر: روایة أوردها الخطیب عن -
  )2("سئل یحیى بن معین عن محمد بن كناسة فقال ثقة".: قال من أهل الكوفة

  )4(.األسدي:" أصله كوفى نزل بغداد")3(قال بن أبى خیثمة في إسماعیل بن سالم  - 
  بغداد من أهل البصرة: نزلمن معرفته ب-ب

 )5(.صري :" قدم علینا سنة أربـع وعشـرین ومـائتین"حمد بن زهیر في الفیض بن وثیق البأقال  - 
الفـیض بـن وثیـق بـن یوسـف بـن عبـد اهللا بـن " :من البصرة إلى بغـداد، قـال الخطیـبقدم  : أي

 )7(.، بصري، قدم بغداد وحدث بها")6(عثمان بن أبي العاص الثََّقفيّ 
  من نزل بغداد من غیر البصرة والكوفة:معرفته ب –ج 

ــُد بــن ُعَمــرَ  أحمــد بــن زهیــر: ب عــنروایــة أوردهــا الخطیــ -  كــان یكــون  )9(اْلَقَصــِبيّ  )8(قــال:" ُمَحمَّ
، وهو من شیوخ ابن أبي خیثمة. وقـال :" وكتـب عنـه أبـى ویحیـى بـن معـین )10(عندنا ببغداد".

  )11(.وكان یقول هو ثقة"

                                                           
هــو: محمــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد األعلــى، أبــو یحیــى األســدي الكــوفي بــن ُكناســة، بضــم الكــاف وتخفیــف النــون  )1(

 .187/ 2، الكاشف 862هـ.انظر: التقریب ص:  207وبمهملة، وهو لقب أبیه أو جده، ت 
 .5/407ریخ بغداد ) تا2(
 .246/ 1، الكاشف 139أبو یحیى الكوفي نزیل بغداد، ذكره ابن حجر من السادسة. انظر: التقریب  )3(
 .6/214تاریخ بغداد  )4(
 .12/398المصدر السابق  )5(
وازن بــن هــذه النســبة إلــى ثقیــف وهــو ثقیــف بــن منبــه بــن بكــر بــن هــ -الثََّقفــّي: بفــتح الثــاء المثلثــة والقــاف والفــاء  )6(

                 منصور بن عكرمة بن خصفة بن قیس ابن عیالن وقیل إن اسم ثقیف قسي نزلوا الطائف وانتشروا فـي الـبالد .
 .240/ 1، اللباب508/ 1انظر: األنساب 

 .516/ 2، المغني في الضعفاء455/ 4لسان المیزان :أیضا.وانظر 12/398تاریخ بغداد )7(
، تـاریخ ابـن معـین 3/21أبو بكر البصـري المقـرئ. انظر:تـاریخ بغـداد  حفص القصبى، هو: محمد بن عمر بن )8(

 .336/ 17تاریخ اإلسالم  ،205، تاریخ أسماء الثقات ص: 328/ 4روایة الدوري
وهـذه النسـبة إمـا لمـن هـم مـن  اْلَقَصِبّي: بفتح القاف والصاد وفي آخرهـا البـاء الموحـدة هـذه النسـبة إلـى القصـب، )9(

  .40/ 3اللباب ،510/ 4القصب ألنها قبل أن تبنى كانت قصًبا ،أو لمن یبیع القصب.انظر:األنسابواسط 
 .3/21) تاریخ بغداد 10(
 .3/21المصدر السابق  )11(
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ومـن المعلـوم أن عبـاس  )1(ویؤكد ذلـك قـول عبـاس الـدوري :" كـان ینـزل بغـداد وكتبنـا عنـه".
  ابن أبي خیثمة تالمیذ ابن معین، فیعضد قول أحدهما اآلخر.و 

  : ثالثا: توقفه عن عدم العلم

ال أدري ِمــْن أيِّ بلــٍد هــو ؟ كــذا  )3(. ِمــْن َبِنــي ُبَكْیــر)2(وَســِعید بــن ِدْیَنــار: قــال ابــن أبــي خیثمــة
  )4(كان في كتاب أبي.

                                                           
  .3/21تاریخ بغداد )1(
ـــــار وهـــــو أصـــــح، عنـــــد ابـــــن حجـــــر مـــــن الثالثـــــة. )2( ـــــل ســـــعید بـــــن دین ـــــن دینـــــار المكـــــي وقی ـــــل اسمه:ســـــفیان ب                      قی

 .320/ 4انظر : الثقات ، و 393انظر: التقریب ص:
« فقــالوا : زوِّج أختنـا مــن فـالن، فقــال :  r ) وبنـو بكیـر مــن المهـاجرین مــن بنـي لیــث، هـم الـذین أتــوا رسـول اهللا 3(

، وهـــذا الحـــدیث 253/ 1فأعـــادوا فأعــاد الكـــالم ثالثـــا فزوجــوه .انظـــر: مراســـیل أبــو داود » أیــن أنـــتم عــن بـــالل 
 )، من طریق َزْیٌد ْبِن َأْسَلَم ُمْرَسًال.14160ح 137/ 7لبیهقي(أخرجه ا

  .453/ 1/  2تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
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  الفصل الثاني 
مصادر اإلمام ابن أبي خيثمة يف النقد 

  ومنهجه فيه
  حث:وفیه ثالثة مبا
  .: مصادره ابن أبي خیثمة في النقدالمبحث األول

ـــي  ـــاني: القواعـــد األساســـیة والمســـالك الت ســـار المبحـــث الث
  علیها ابن أبي خیثمة في نقده.

  .یزات منهج ابن أبي خیثمة في نقدهالمبحث الثالث: م
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  المبحث األول
  مصادره ابن أبي خیثمة في النقد 

، وهـذا یـدل علـى أنـه لـم یـدع باًبـا علومـه وعت مصادر ابن أبـي خیثمـة التـي نهـل منهـاقد تن
  وفي هذا المبحث سنتناول هذه الموارد والمصادر. وأخذ منه،  إال طرقه، العلم طلبل

  روایة عن شیوخه مباشرة: أوال:
 یحیى بن معین:   -1

كـــان یقعـــدها  التـــيأبـــي خیثمـــة، فـــي أغلـــب مجالســـه  الـــذین الزمهـــم ابـــن وهـــو أكثـــر الشـــیوخ
ُیسئل من تالمیذه وابن أبي خیثمة حاضٌر یسمع، هـذا  للدرس، یسمع ویروي عنه، یسأله ویجیبه، أو

  واألمثلة في ذلك كثیرة منها: . في حله، وفي ترحاله أیًضا

  )2(لیس بثقة". )1(َجِمْیل بن َزْیدٍ : قال ابن أبي خیثمة:"وَقْد َسِمْعُت َیْحَیى بن َمِعیٍن یقول

وهنـا سـمع منـه ونقـل عنـه  )3(ُسـَلْیَمان بـن َیَسـار ثقـة".: ل:" َسـِمْعُت َیْحَیـى بـن َمِعـیٍن یقـولوقا
  قوله في الرواة جرًحا وتعدیًال.

ذِكَر لَیْحَیـى بـن َمِعـْین وكان یسمع لكل ما یقال من كالم في المجلس بإصغاء وانتباه: قال: 
فـال یجـدون عالًمـا أعلـم مـن  نـاس أكبـاد اإلبـل"یوشـك أن یضـرب ال:  rقـول النَّبِـّي  - وأنا أسـمع -

  نظن أنه مالك.: َسِمْعُت ابن ُعَیْیَنة یقول: ؟ قال َیْحَیى )4(عالم اْلَمِدْیَنة"

                                                           
ـــر1( ـــاریخ الكبی ـــاِئيِّ الكـــوفي أو البصـــري .انظر:الت ـــد الطَّ ـــن زی ـــل ب     ،517/ 2،الجـــرح والتعـــدیل 215/ 2) هـــو : جمی

 .217/ 1، المجروحین 171/ 2الكامل في ضعفاء الرجال
  .252/ 1/ 2یخ بن أبي خیثمة ) تار 2(
  .452/ 1/ 2) المصدر السابق  3(
) وقـــــــــال َهـــــــــَذا َحـــــــــِدیٌث َحَسٌن،والنســـــــــائي فـــــــــي الكبـــــــــرى 2680،ح 412/ 4) أخرجـــــــــه: الترمـــــــــذي فـــــــــي ســـــــــننه (4(

)والحمیـــــدي فـــــي مســـــنده 7967/ح2/299)،وأحمـــــد(1/90/281) والحـــــاكم فـــــي المســـــتدرك(4277/ح4/263(
) جمیعهم من طریق سفیان عن ابن جریج عن 3382/ح9/9اآلثار( ) وابو جعفر في مشكل1147/ح2/485(

أبـي الزبیـر عـن َأبِـي َصـاِلٍح َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة. والمعنـى العـام للحـدیث:هو أن النـاس یرحلـون ویسـافرون فـي طلــب 
، العلــم یضــربون أكبــاد اإلبــل ،و ضــرب أكبــاد اإلبــل، كنایــة عــن الســیر الســریع؛ ألن مــن أراد ذلــك یركــب اإلبــل

ویضرب على أكبادها بالرجل. تنبیه على أن طلبة العلم أشد الناس حرًصا، وأعزهم مطلًبا ألن الجد فـي الطلـب 
والمعنى قـرب أن یـأتي زمـان یسـیر النـاس سـیًرا شـدیًدا فـي البلـدان  ؛الحرص وعزة المطلب إنما یكون بقدر شدة 

  .167/ 2 صابیحانظر: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة الم م.البعیدة یطلبون العل
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"َمْن نحن عند مالك ؟! إنما كنـا نتبـع آثـار مالـك، وننظـر : وقال سفیان في عقب هذا الكالم
  )1( إلى الشیخ إن كان مالٌك كتب عنه وٕاال تركناه" .

مـن َأبِـي ُهَرْیـَرَة.  (هـو البصـري) ا :"َسِمْعُت َیْحَیى بن َمِعیٍن یقول لَـْم َیْسـَمع اْلَحَسـنال أیضً وق
وهنـا كـان حاضـًرا یسـمع  )2(لَـْیَس ِبشـيٍء".: َحـدَّثََنا أبـو ُهَرْیـَرة َ؟ قـال: فقیل له في بعض اْلَحِدْیث یقـول

  َیها.كغیره من التالمیذ السؤاالت التي توجه لشیخه یحیى وَیع
، َحـدَّثََنا َیْحَیـى بـن َمِعـینٍ : وینقـل كالمـه فـي العلـل قـال ،له كما كان یروي عنه الحدیث بسندٍ 

ــَدر: قــال ــة، )3(حــدثنا ُغْن ــاَدة، )4(َعــْن َســِعید بــن أبــي َعُروَب َعــِن ابــِن ، )5(َعــْن ِســَنان بــن َســَلَمةَ ، َعــْن َقَت
منها  )6(ِإْن عطب: فیقول كان یبعث معه بالُبْدنِ   rاهللا إنَّ رسول : أنَّ ُذؤیًبا أبا َقِبْیَصة قال؛ َعبَّاس

  .)7(وال تأُكْل أنَت وال أحٌد ِمْن َأْهِل ُرْفَقِتَك"، شيٌء فخشیَت َعَلْیِه فاْنَحْرَها َواْغِمْس َنْعَلَها في َدِمَها
  )8( منه شیًئا. َقَتاَدة لم ُیْدرك ِسَنان بن َسَلَمَة وال َسِمعَ : َسِمْعُت َیْحَیى بن َمِعیٍن یقول 

: فعند ابن أبي حاتم ، ومن خالل ما نقل عنه فإنه كان منتبًها یعرف من في المجلس أیًضا
 )9(یقــول: إذا اجتمــع منصــور وأبــي حاضــر ســمعت یحیــى بــن معــینقــال أبــو بكــر بــن أبــي خیثمــة:" 

  شیخه. فإثباته لحضور أبیه توثیق من جهتین: لكالمه، ولكالم )11(فقدم منصوًرا". )10(واألعمش

                                                           
  .3/1/271) تاریخ بن أبي خیثمة 1(
  .2/1/437) تاریخ بن أبي خیثمة 2(
        فــي ذي القعــدة .ه  193هــو:  محمــد بــن جعفــر الهــذلي، مــوالهم البصــري الحــافظ ،غنــدر، أبــو عبــد اهللا ،ت  )3(

  .162/ 2، الكاشف833انظر: التقریب ص: 
، 384.انظـر: التقریـب ص: 156ضر الیشكري، مـوالهم ،البصـري،ت هو: سعید بن أبي عروبة، مهران أبو الن )4(

  .441/ 1الكاشف
) هو: ِسَنان بن َسَلَمة بن الُمَحبـق الهُـَذِلّي . یكنـى أبـا عبـد الـرحمن، وقیـل : وأبـو ُیْسـر،مختلف فـي صـحبته،ومنهم 5(

ولـي غـزو الهنـد وكـان مـن  ولد یوم حـرب لـذا سـماه النبـي سـناًنا، من قال له رؤیة،ومنهم من جعله في التابعین،
  .534/ 2،أسد الغابة244/ 3األبطال توفي قبل المائة. انظر: اإلصابة 

ــ6( ْیِر ) َعِطــَب: الَبِعیــُر والَفــَرُس : اْنَكَســَر، وَعَطــب الَهــْدِي: هــو َهَالُكــه، وقــد ُیَعبَّــر بــه عــن آَفــٍة َتْعَتِریــه َتْمَنُعــه عــن السَّ
  .393/ 3فُیْنَحُر.انظر: تاج العروس

  ) بنحوه.3282ح 92/ 4) أخرجه مسلم( 7(
  . 2/1/42) تاریخ بن أبي خیثمة 8(
ــــة ثــــم موحــــدة الكــــوفي،ت مــــات 9( ــــد اهللا، الســــلمي أبــــو عتَّــــاب بمثنــــاة ثقیل            هـــــ.132) منصــــور بــــن المعتمــــر بــــن عب

  .297/ 2، الكاشف973انظر: التقریب ص: 
           هـــــ،وقیل التــــي بعــــدها.147وفي، األعمــــش ثقــــة، ت )  ســــلیمان بــــن مهــــران األســــدي الكــــاهلي، أبــــو محمــــد الكــــ10(

  .1/464، الكاشف414انظر: التقریب ص: 
  .28/552، تهذیب الكمال 8/178) الجرح والتعدیل 11(
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: ولم یقتصر جلوسه مع أقرانه من التالمیذ في مجلس یحیى، فالصحبة التي كانت بین أبیه
أبـــو خیثمـــة وبـــین یحیـــى مّكنتـــُه مـــن االلتقـــاء بشـــیخه فـــي أوقـــات أخـــرى، ففـــي روایـــة عنـــد الخطیـــب 

  : البغدادي قال ابن أبي خیثمة
علــى بــاب مصــعب،  )1("كــان أبــي ویحیــى بــن معــین ومصــعب الزبیــري یجلســون بالعشــیَّات 

حسنٍة، َفسلَّم وَخصَّ بمسائله یحیى بـن  )3(وِبزَّةٍ  )2(قال: فمر عشیًَّة من العشیَّات رجل على ِحَماٍر فارهٍ 
معین، فقال له یحیى: إلى أین یا أبا الحسن ؟ فقال إلى هـذا الكـریم الـذي یمـأل كمـي مـن أعـاله إلـى 

 )5(الَمْوِصليبن إبراهیم  )4(فقال أبو محمد إسحاق أسفله دنانیر ودراهم، فقال ومن هو یا أبا الحسن؟
قــال فلمــا ولــى، قــال یحیــى بــن معــین: ثقــة ثقــة ثقــة، قــال: فســالت أبــي فقلــت مــن هــذا الرجــل؟ قــال: 

  )6(.المدائني"
وفیما سبق یتبین أن ابن أبي خیثمة كـان یحـوز علـى جلسـات أخـرى یجلـس فیهـا شـیخه مـع 

خـص تلمیـذه ابـن أبـي خیثمـة بـبعض علمـه قـال :" قـال لـي وكـان یحیـى ی .في معظـم األیـامأصحابه 
  )7(ه".بَ تُ عن المدائني كُ  بْ تُ كْ أُ  :یحیى بن معین غیر َمرةٍ 

ففــي التمهیــد مــن طریــق : اجــع مــا عنــده ویعرضــه علــى شــیخه قــراءةرَ یُ   -رحمــه اهللا -وكــان 
یث مالـك حـد قـرأت علـى یحیـى بـن معـینقـال  : قاسم بن أصبغ عـن أحمـد بـن زهیـر بـن أبـي خیثمـة

  )10( ال ُیْعَرف.)9(، فكتب بیده على عن  ُمْسِلم بن َیَسار )8(هذا عن َزْید بن أبي ُأَنْیَسة 

                                                           
: آخــر النَّهــار. فــإذا قلــت َعِشــیَّة فهــو لیــوٍم واحــد. تقــول: لقیتُــه ِعشــیََّة یــوِم كــذا، ولقیتُــه عشــیَّةً  )1( مــن  الَعِشــیَّة والَعِشــيُّ

  .322/ 4انظر: معجم مقاییس اللغة  العشیَّات.
ــْرَذٌن فــاِرٌه، وحمــاٌر فــاِرٌه، إذا كانــا َســُیوَرْین، )2( كثیــر الســیر، یقــال فــي البغــل والحمــار والكلــب ال الفــرس،  أي: یقــال َب

  .521/ 13انظر: لسان العرب  ودابٌَّة فاِرَهة َأي :َنشیطة حادَّة َقِویَّة.
                      : الَهْیئـــــــــُة والّشـــــــــارُة واللِّْبَســـــــــة، یقـــــــــال : إّنـــــــــه لـــــــــذو ِبـــــــــزَّة َحَســـــــــَنٍة، أي َهْیَئـــــــــٍة وِلبـــــــــاٍس جیِّـــــــــد. الِبـــــــــزَّة  بالكســـــــــر )3(

  .15/32انظر: تاج العروس
) هو: إسـحاق بـن إبـراهیم بـن میمـون أبـو محمـد التمیمـي، المعـروف والـده بالموصلى،صـاحب كتـاب األغـاني، ت 4(

  .81/ 2،شذرات الذهب  350/ 1، لسان المیزان 338/ 6غداد تاریخ بانظر:  هـ.235
الَمْوِصـلي: بفــتح المــیم وســكون الــواو وكسـر الصــاد المهملــة وفــي آخرهــا الم هـذه النســبة إلــى الموصــل وهــي مــن  )5(

  .269/ 3، اللباب 407/ 5بالد الجزیرة وٕانما قیل لبالدها الجزیرة ألنها بین دجلة والفرات.انظر: األنساب
  .143 ص: أمالي الیزیدي  ،185/ 5، میزان االعتدال 12/45دادتاریخ بغ) 6(
  .12/45) تاریخ بغداد7(
                    هـــــ،  119 تالرَّهــــاوي، أصــــله مــــن الكوفــــة ثــــم ســــكن الر هــــا،  ) هــــو: زیــــد بــــن أبــــي أنیســــة الجــــزري أبــــو أســــامة،8(

  .415/ 1الكاشف ، 350انظر: التقریب ص:  .هـ، وله ست وثالثون سنة 124وقیل 
  .261/ 2الكاشف  ،941)  الُجَهنّى، ذكره ابن حجر من الثالثة. ذكره  انظر: التقریب ص:9(
  .6/4) التمهید 10(
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، )1(وهنا قرأ ابن أبي خیثمة على شیخه یحیى،وفي الموطن األخر سألوه تالمیذه وهو یسـمع
ــیس حــدیٌث فیــه َتوَ : وكــان یحیــى یراجــع لتلمیــذه فینظــر فــي كتابــه ــُت غیــر قــال ابــن أبــي خیثمــة: ل ّقْی

فتلهـف أن ال یكـون  ،)3(: إبـراهیمفقال: من حدثك بـه ؟ فقلـت قرأه یحیى بن معین على كتابي،)2(هذا
  )4( سمعه.

  سماعه من أبیه: -2

وأغلـب مـا ســمعه مـن أبیـه َباُبــُه أسـماء الـرواة وكنــاهم وأنسـابهم، وشـیًئا مــن  هـو مـن شــیوخه،
بن َعْبد الرَّْحَمن بـن عـوف یكنـى  )5(إبراهیم: ي یقولالجرح والتعدیل. قال ابن أبي خیثمة:" َسِمْعُت أب

  )8(هو َیْحَیى بن ِسیِرین". )7(َیْحَیى بن أبي َعْمَرة: ، وقال :" َسِمْعُت أبي یقول)6(أبا إسحاق"

                                                           
مـن غیـر قـراءة ولفظـه : َوُســِئَل َیْحَیـى بـن َمِعـْین عـن حــدیث )2/347،3/3/227/ 2() وفـي تـاریخ بـن أبـي خیثمــة1(

ــد بــن الخطــاب، عــن ُمْســِلم بــن َیَســار مالــك، عــن َزْیــد بــن أبــي ُأَنْیَســة، عــن َعْبــ د الحمیــد بــن َعْبــد الــرَّْحَمن بــن َزْی
فكتـب علـى  ) 172األعراف/(الجهنى، أن ُعَمر ُسِئَل عن هذه اآلیة : (َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني َآَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم) 

  َرف. َعْبد الحمید بیده : ال ُیْعَرف، وعلى ُمْسِلم بن َیَسار : ال ُیعْ 
، مــن طریــق محمــد بــن الحســین الزعفرانــي عــن ابــن 3/289وانظــره عنــد الخطیــب  فــي المتفــق والمفتــرق موضــع    

  أبي خیثمة وزاد الخطیب : وقال في موضع آخر :"ال یعرف مسلم بن یسار هذا".
              مــــة:، قــــال أبــــو بكــــر بــــن أبــــي خیث4/221وعنــــد ابــــن جریــــر الطبــــري  9/386) والحــــدیث فــــي البدایــــة والنهایــــة 2(

ثنا إبراهیم بن المنذر اْلحَزاِمي ثنا حسین بن زیـد عـن شـهاب بـن عبـد ربـه، عـن عمـر بـن علـي قـال: مشـیت مـع 
إلى داره عند الحمام فقلت له: إنه قد طال ملـك  -یعني ابن الحسین ابن علي بن أبي طالب  -محمد بن علي 

لناس أن سلیمان سأل ربه ملكا ال ینبغي ألحد من بعـده، هشام وسلطانه، وقد قرب من العشرین سنة، وقد زعم ا
  فـــزعم النـــاس أنهـــا العشـــرون، فقـــال: مـــا أدري مـــا أحادیـــث النـــاس، ولكـــن أبـــي حـــدثني عـــن أبیـــه عـــن علـــي عـــن

قــال: " لــن یعمــر اهللا ملكــا فــي أمــة نبــي مضــى قبلــه مــا بلــغ ذلــك النبــي مــن العمــر فــي أمتــه، فــإن اهللا  r النبــي 
  رة سنة بمكة وعشرا بالمدینة ".ثالث عش r عمر نبیه

هــو: إبــراهیم بــن المنــذر بــن عبــد اهللا بــن المنــذر بــن المغیــرة بــن عبــد اهللا بــن خالــد بــن حــزام األســدي، الحزامــي  )3(
 .207/ 2، تهذیب الكمال225/ 1، الكاشف 116هـ. انظر: التقریب 136بالزاي، أبو إسحاق المدني ،ت

  .386/ 9) البدایة والنهایة 4(
: إبراهیم  بن َعْبد الرَّْحَمن بن عوف الزهري المدني، اختلف فیه ،قیل له رؤیة،ومنهم من جعله في التـابعین، ) هو5(

ــــــي  ــــــي عهــــــد النب ــــــد ف ــــــل  95ت  ،rول ــــــب ص:  هـــــــ . انظــــــر: 96هـــــــ، و قی          .1/217، الكاشــــــف 111التقری
  .177/ 1أیًضا: اإلصابة  وانظر

  .2/98/ 3) تاریخ بن أبي خیثمة 6(
                و: یحیـــــى بـــــن ســـــیرین األنصـــــاري مـــــوالهم، أبـــــو عمـــــرو البصـــــري، أخـــــو محمـــــد بـــــن ســـــیرین، مـــــن الثالثـــــة.هـــــ )7(

  .1057انظر: التقریب ص: 
  .2/995/ 2) تاریخ بن أبي خیثمة 8(
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، وفـي مـوطن )2(َضـِعْیف" )1(اْلَحَسـن بـن ِدْیَنـار : "َسـِمْعُت أبـي یقـول: قـال: أما فـي نقـد الـرواة    
  )3(َسن بن ِدْیَنار كذاب".آخر قال :"اْلحَ 

: وَیْحَیــى بــن َمِعــْین یقــوالن، وكثیــًرا مــا یقــرن بــین ســماعه مــن أبیــه وشــیخه یحیــى :"َســِمْعُت أبــي 
  )4(.َیْحَیى بن سعید بن قیس اَألْنَصاِرّي مدني ثقة"

وعنــد الخطیــب روایــة ألحمــد بــن زهیــر: قــال ســمعت أبي:"یقــول لــو اجتــرأت أن أقــول ألحــد إنــه 
  )6(".)5(لقلت: أبوالَبخَتِريِّ   rسول اهللا یكذب على ر 

 : بن حنبل حمدأسماعه من  -3

وفــي نقلــه عــن شــیخه یماثــل تقریًبــا مانقلــه عــن أبیــه؛ حیــث اخــذ عنــه كثیــًرا مــن أســماء الــرواة 
      )7(وأنسابهم وما یتعلق بهم،كما وروى عنه الحدیث بسنده.

من قول ابن أبي خیثمة:" سمعت أحمـد عنه آراءه في النقد، ومثاله  -رحمه اهللا –كما ونقل 
اسـمه سـلیمان بـن  ( هو البصـري) عن الحسن )9(روى عن سفیانالذي  )8(بن حنبل یقول: أبو معاذا

  )10( أرقم لیس بشئ".

  )12( مولى ابن َعبَّاس ثقة ". )11(أبو َمْعَبد: وقال:" َسِمْعُت أحمد بن حنبل یقول
                                                           

فهـــو زوج أمه،فقـــد كــان ّربیبـــه، أبــو ســـعید التمیمـــي  الحســـن بــن دینـــار هــو: الحســـن بـــن واصــل، أمـــا دینــار ) هــو:1(
ـــرى البصـــري ـــات الكب ـــي ســـلیط.انظر: الطبق ، الكامـــل فـــي ضـــعفاء 11/ 3،الجـــرح والتعـــدیل 279/ 7، مـــولى بن
  .276/ 1  ، العلل الواردة في األحادیث النبویة203/ 2، لسان المیزان296/ 2الرجال 

  .2/86/ 3) تاریخ بن أبي خیثمة 2(
  .1/403/ 2) تاریخ بن أبي خیثمة 3(
  .2/299/ 3) تاریخ بن أبي خیثمة 4(
، بفـــتح الموحـــدة والمثنـــاة بینهمـــا معجمـــة، ابـــن أبـــي عمـــران الطـــائي مـــوالهم،  ) هـــو: َســـِعید بـــن َفیـــُروز5( أبـــو الَبختَـــِريِّ

  .1/442، الكاشف 386التقریب ص:  :هـ. انظر83ت
  .9/26، الجرح والتعدیل 13/485) تاریخ بغداد6(
  .1/253،110/ 3) انظر أمثلته في تاریخ بن أبي خیثمة 7(
              ، 404أبــــــو معــــــاذ البصــــــري،ذكره ابــــــن حجــــــر مــــــن الســــــابعة.انظر: التقریــــــب ص:  : ســــــلیمان بــــــن أرقــــــم،) هــــــو8(

  .456/ 1الكاشف
  ابن عیینة. أملم یتبین للباحثة هل هو الثوري  )9(
  .1/328،المجروحین 100/ 4) الجرح والتعدیل 10(
ــــــذ بفــــــاء و11(             ،994هـــــــ.انظر: التقریــــــب ص: 104أبــــــو معبــــــد مــــــولى بــــــن عبــــــاس، المكــــــي ،ت  ،معجمــــــة ) ناف

  .314/ 2الكاشف 
  .8/508، الجرح والتعدیل 2/201/ 3) تاریخ بن أبي خیثمة 12(
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 سماعه من مصعب الزبیري:  -4

فـــإن ابـــن أبـــي خیثمـــة اخـــتص تحملـــه وســـماعه عـــن ، فـــي ذكـــر شـــیوخه وكمـــا أســـلفت ســـابًقا
مصعب في جانب أنساب الرواة، وكان مصعب في بعضها،یصرح برأیه النقدي في الراوي، وقد نقل 

یعقـوب بـن : قال، "َوَأْخَبَرَنا مصعب بن عبد اهللا: قال ابن أبي خیثمة: ومثاله عنه تلمیذه هذا أیًضا. 
ــد وأمُّــه بنــت یعقــوب بــن ، َعْبــد الملــك بــن ُحَمْیــد بــن َعْبــد الــرَّْحَمن بــن َعــْوف بــن عیســي بــن )1(ُمَحمَّ
  )3( وكان َراِوَیًة للحدیث".، بن َعْبد الرَّْحَمن بن َعْوف )2(إبراهیم

وكــان ، )4(كــان مالــك بــن أنــس یوثــق الــدََّراَوْرِديّ : وقــال: "َســِمْعُت ُمْصــَعب بــن َعْبــد اهللا یقــول
  )5( توى".ولیس صاحب ف، صاحب حدیث

  ثانیا: سؤاالته ابن أبي خیثمة لشیوخه:
  : سؤااللته لیحیى بن معین  -1

ســـؤاالته لـــه تشـــعر ف، فالســـؤال مفتـــاح العلـــم وباُبـــهُ  وكـــان ابـــن أبـــي خیثمـــة  كثیـــر الســـؤال لیحیـــى
قــال ابــن أبــي خیثمــة:  بتیقظــه الــدائم لمــا یســمع ونباهتــه، وحفظــه وٕالمامــه لمــا ســمعه منــه ســابًقا.

: مـن أیـن قلـت ؟ قـال: فقلـت لـه لـیس بثقـة.: فقـال؛ )6(َیى بن َمِعْین وذكـر ابـن كاسـبَسِمْعُت َیحْ 
  .)7(ألنه محدود

                                                           
  .396/ 2الكاشف  1090هـ.انظر: التقریب ص: 213) الزُّهري، العوفي، المدني، نزیل بغداد ،ت 1(
رحمن بــن عــوف أبــو یوســف الزهــري المــدني ثــم وأمــا نســبها كأبیهــا یعقــوب بــن إبــراهیم بــن عبــد الــ ) لــم یــرد اســمها،2(

  .168/ 3غایة النهایة في طبقات القراءانظر:  البغدادي.
  .2/369/ 3) تاریخ بن أبي خیثمة 3(
ـــــــي مـــــــوالهم، المـــــــدني،ت 4( ـــــــو محمـــــــد الجهن ـــــــدََّراَوْرِدّي، أب ـــــــد ال ـــــــز بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عبی                   .187) هـــــــو: عبـــــــد العزی

ونسـبته الـدََّراَوْرِدّي: قـال البخـارى : "وهـو دارابجـرد موضـع بفـارس  .1/658اشـف ،الك615انظر: التقریب ص: 
. قـال أبـو حـاتم عـن داود الجعفـرى : "ألن أصـله كـان مـن قریـة مـن قـرى 25/ 6كان جـده منهـا". التـاریخ الكبیـر

معاني:" بفــتح .وقــال الســ395/ 5فــارس یقــال لهــا : دراورد . قــال أبــو حــاتم : كــان جــده منهــا ". الجــرح والتعــدیل
محمـد عبـد العزیـز بـن  ألبـيالدال المهملة والراء والواو وسكون الراء األخرى، وكسر الدال األخـرى ،هـذه النسـبة 

،و قال ابن حبان:" وكان مولى 467/، 2محمد بن عبید (بن أبي عبید) الدََّراَوْرِدّي، من أهل المدینة". األنساب 
  .116/ 7فقالوا الدََّراَوْرِدّي وقد قیل إنه من أندرابه".الثقات لجهینة فاستثقلوا أن یقولوا درابجردى 

 .2/356/ 3) تاریخ بن أبي خیثمة 5(
ـــــد ینســـــب لجـــــده، ت6( ـــــل مكـــــة، وق ـــــو یوســـــف المـــــدني ،نزی ـــــن كاســـــب، أب ـــــد ب ـــــن حمی ـــــوب ب            هــــــ . 241) هـــــو: یعق

  .206 /9،وانظر أیًضا :الجرح والتعدیل 393/ 2، الكاشف 1088انظر: التقریب ص: 
) محدود: مضروٌب الَحّد، أي: أنـه ارتكـب مـا یوِجـب َحـد ا شـرعی ا، فُضـرب ألجلـه، وفـي هـذا إسـقاٌط لعدالتـه، ورأى 7(

مصــعب الزبیــري أن هــذا الحــدَّ ال یصــح عــن الرجــل، وأنــه ُضــِرب إیــاه تحــاُمًال مــن هــؤالء القــوم، وقــال فــي تمــام 
 tفـي األصـل:أوالد علـي بـن أبـي طالـب -؛ ِلَجـوِرهم). والطـالبیون عبارته: (ولیَس ُحدوُد الطالبیین عندنا ِبَشيءٍ 

  واهللا أعلم.  وأحفاده.
   http://majles.alukah.net/showthread.php?67256   انظر: موقع األلوكة المجلس العلمي.   

http://majles.alukah.net/showthread.php?67256
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  )1( بلى.: ألیس هو في سماعه ثقة ؟ قال: قلت

.  )2(ُعَمر: قال: َسِمْعُت َیْحَیى بن َمِعیٍن یقول   بن َسْعِد بن أبي َوقَّاص كوفيٌّ

  ُیرید أنه نزَل اْلُكوَفة.

  )4( ثقة. )3(كیف یكون َمْن َقَتَل اْلُحَسْین: ؟ قال ثقة: ُقْلُت له

حـدیث َعْمـرو بـن ُشـَعْیب ِلـَم ردُّوه ؟ مـا تقـول فیـه ؟ لـم یسـمع مـن أبیـه ؟ : قلُت لَیْحَیى بن َمِعـْین
حـدثني َعْمـرو بــن ُشـَعْیب فـذكر أًبـا عــن : قــال أیـوب: قـال، اللهــم تْنكـرون ذلـك: قلـت، بلـى: قـال

ولكــنهم قــالوا حــین صــارت َعْمــرو بــن ُشــَعْیب عــن أبیــه عــن ، أبیــه وقــد ســمع مــن، أٍب إلــى جــده
  )5(.إنما هذا كتاب: جده

نباهته ملحوظه فـي السـؤال، فـال یكتفـي بالسـؤال عـن رأي شـیخه بـالراوي وٕانمـا یسـأله كما كانت 
قــال أحمــد بــن : وٕان كــان ضــعیًفا ســأله عــن علــة جرحــه لــه، ومثالــه عنــد الخطیــب عــن الســبب،

 ؟صــار لــیس بثقــة مَ قلــت ِلــ .لــیس بثقــة )6(یــى بــن معــین یقــول محمــد بــن ســلیم"ســمعت یح زهیــر:
  )7(ألنه یكذب في الحدیث". :قال

 وكان ابن أبي خیثمة أیًضا یتثبت بسؤاله لشیخه یحیى،وكان كثیًرا ما یقره على ما عنده:

  ن ــــولى َعْبد اهللا بـــو مـــوه، ینسبه الناس مولى ابن َعبَّاس )8( " ِمْقَسم: ت لَیْحَیى بن َمِعْینــــلــق

                                                           
  . 3/1/296) تاریخ بن أبي خیثمة 1(
) هو: عمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي، الزهري أبو حفص المـدني، نزیـل الكوفـة ،نقـم علیـه النـاس ألنـه كـان 2(

أو  65أمیًرا على الجیش الذین قتلوا الحسین بن علي ،قتله المختار بن أبي عبید عند طلبـه بـدم الحسـین ،سـنة 
  .356/ 21ال، تهذیب الكم61/ 2، الكاشف 719بعدها .انظر: التقریب ص: 

هو:الُحَسْیُن بن َعلّي بن أبي َطاِلـب بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف، الُقَرشـي الهاشـمي، أبـو عبـد اهللا  )3(
هــ  بـالعراق.  61 عـام وریحانته، وهـو سـید شـباب أهـل الجنـة،قتل r ریحانة النبي أبو عبد اهللا سبط رسول اهللا 

  .25/ 2،أسد الغابة76/ 2انظر: اإلصابة 
  .2/2/945) تاریخ بن أبي خیثمة 4(
  .3/2/241) تاریخ بن أبي خیثمة 5(
                ،275/ 7) هـــو: محمـــد بـــن ســـلیم، أبـــو عبـــد اهللا البغـــدادي كـــوفى األصـــل قاضـــى بغـــداد. انظـــر: الجـــرح والتعـــدیل6(

  .5/325تاریخ بغداد 
  .5/325) تاریخ بغداد 7(
م الموحــدة وســكون الجــیم ،ویقــال: َنجــدة بفــتح النــون وبــدال، أبــو القاســم، ) هــو: ِمْقَســم بكســر أولــه ،ابــن ُبْجــرة، بضــ8(

، 969هــــ .انظـــر: التقریـــب ص: 101مـــولى عبـــد اهللا بـــن الحـــارث، ویقـــال لـــه مـــولى بـــن عبـــاس للزومـــه لـــه،ت 
  .290/ 2الكاشف
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  )2(هو مولى َعْبد اهللا بن الحارث".، نعم: ؟ قال )1(الحارث
كان سفیان الثوري  )3(عبد الحمید بن جعفر: قال ابن أبي خیثمة:" َسِمْعُت َیْحَیى بن َمِعْین یقول

لـیس : المـا تقـول أنـَت فیـه ؟ قـ: قلـت، نعـم: َیْحَیى بن سعید كـان یوثقـه ؟ قـال: یضعفه .. قلت
  بحدیثه بأٌس .

وفــي  )4( صــالح".: قــال: َوُســِئَل یحیــي بــن َمِعــْین مــرًة ُأْخــَرى عــن عبــد الحمیــد بــن جعفــر ؟ فقــال
  )6( نعم".: مولى لبنًي مخزوم ؟ قال )5(ُمَجاِهد: موطن آخر قال :" قلت لَیْحَیى بن َمِعْین

غلیلـة، وهنـا یسـأله عـن ألفاظـه  وكان كثیًرا ما یراجعه فـي أقوالـه ویسـأله عنهـا فیجیبـه بمـا یـروي
إذا : قـال، وفالن َضـِعْیف، فالن لیس به بأس: إنك تقول: النقدیة في الرواة  قال :" قلت لَیْحَیى

   (7) وٕاذا قلت لك َضِعْیف فلیس هو بثقة ال ُیْكَتب حدیثه" .، لیس به َبْأس فهو ثقة: قلت لك
یمـا كتـب إلیـه  أبـو بكـر بـن أبـى خیثمـة وفي الجرح والتعدیل أخبر عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم ف
عن یزید بن هـارون عـن محمـد بـن  )8(قال:" رأیت یحیى ابن معین یملى على قرابة له الفرائض

  )10(فقلت له یا أبا زكریا أخصصته بهذا ؟ قال دعه فانه ال یدرى". )9(سالم
ن محمد بن أل ندي انه في الفرائض أحسن حاًال معناه ع: -یعني ابن أبي حاتم -قال أبو محمد

  )11(.سالم كان فارًضا"
                                                           

ّي الهامشـي، لــه وألبیـه صــحبة، ُقَرشـ) هو:َعْبـُد اهللا بـُن الَحــاِرث بـِن َنْوَفـل بــن الَحـاِرث بـن َعْبــِد الُمطَّلـب بـن َهاِشــم ال1(
فحنََّكـه ودعـا لـه . یكنـى أبـا  r : إن له إدراكًا وألبیه صحبة ولد قبل وفاة النبي بسنتین، وأتى بـه رسـوَل اهللا قیل

ــه كانــت ُتَرقُِّصــه وهــ و طفــل وتنعتــه بــذلك، ســكن محمــد وقیــل : أبــو إســحاق . ویلقــب َببَّــه، وٕانمــا ُلقِّــب َببَّــه ألن ُأمَّ
  .209/ 3، أسد الغابة 5/9هـ.انظر:اإلصابة 84ت بُعَمان سنة ،رةالَبصْ 

  . 3/1/217) تاریخ بن أبي خیثمة 2(
ــــع األنصــــاري، األوســــي المــــدني ،ت 3( ــــن الحكــــم بــــن راف ــــد اهللا ب ــــن عب ــــن جعفــــر ب ــــد ب ــــد الحمی                 هـــــ.153) هــــو: عب

  .614/ 1، الكاشف 564انظر:التقریب ص: 
  3/2/338 ) تاریخ بن أبي خیثمة4(
هو: مجاهد بن جبر بفتح الجیم وسكون الموحـدة أبـو الحجـاج المخزومـي مـوالهم المكـي، إمـام فـي التفسـیر وفـي  )5(

  .921وقیل ما بعدها، وله ثالث وثمانون.انظر: التقریب ص:  هـ، 101العلم، ت
  .3/1/193تاریخ بن أبي خیثمة ) 6(
  3/3/192المصدر السابق  )7(
 .554ص:  حث فیه عن كیفیة قسمة التركة على مستحقیها. التوقیف على مهمات التعاریفعلم یب :الفرائض )8(
  انظـــر: التقریـــب  الَهْمـــداني بالســـكون، أبــو ســـهل الكـــوفي ،ذكــره ابـــن حجـــر مــن السادســـة. ) هــو: محمـــد بـــن ســالم،9(

  .173/ 2، الكاشف 846ص: 
  .3/272) الجرح والتعدیل 10(
  .3/272 المصدر السابق) 11(
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 سؤاالته ألبیه:   -2

وكــان ابــن أبــي خیثمــة یســأل أبیــه عــن الــرواة، ویستفســر منــه عنــد عــدم اطمئنانــه لســبب جــرح 
مـل َعلَـْى "أتیتـه فـإذا هـو یح: ؟ قـال"ِلَم ال تكتب عن أبي ِمْحَصن :الراوي ومثاله قال: قلت ألبي

 )3(الــَواِلبّي  األســدي )2(أبــي خیثمـة أبیــه عــن  ِوقَـاء بــن ِإَیـاسوســأل ابـن   )1(.َعِلـيٍّ فلــم أعـد إلیــه"
   )4(ثم قال ضعفه یحیى القطان". كذا وكذا،"سألت أبي عنه فقال  :فضعفه، قالأبویزید الكوفي 

وكان یسأله حتى في رحالته، وهنا سأله عن الرجال الموثـوقین كـي یكتـب عـنهم، قـال أبـو بكـر 
: ة تسع عشـرة ومـائتین إلـى َمكَّـة فقلـت ألبـي عمَّـن أكتـب ؟ قـال"وخرجنا في سن: بن أبي خیثمة

  )5(ال تكتب عن أبي ُمْصَعب واكُتْب عمَّن ِشْئَت".
على قول أبي خیثمة:" وٕانما قال ذلـك، ألن أبـا مصـعب كـان یمیـل إلـى  القاضي عیاضوعقب 

و ثقـة ال نعلـم الرأي، وأبو خیثمة من أهل الحدیث، وممن ینـافر ذلـك، فلـذلك نهـى عنـه. وٕاال فهـ
  .)6(أحدًا ذكره إال بخیر"

وأبــو مصــعب ممــن حمــل العلــم، ووالَّه عبیــد اهللا بــن "ودعــم قولــه بقــوٍل نســبه البــن أبــي خیثمــة: 
  )7(الحسن قضاء الكوفة. ثم ذكر أنه ولي قضاء الكوفة. ثم ذكر أنه ولي قضاء المدینة".

ســـماع ابـــن أبـــي خیثمـــة عـــن ویبـــدو أن القاضـــي عیـــاض لـــبس علیهـــا األمـــر، فـــالقول هنـــا منـــا 
  )8( مصعب الزبیري ولیس من قوله.

  سؤاالته ألحمد بن حنبل:  -3
"سـألت احمـد : وذلك في روایة عند عبد الرحمن بن أبي حاتم  فیمـا كتـب إلیـه ابـن أبـي خیثمـة قـال

   )10(، وهو كوفى ثقة".)9(بن حنبل ویحیى بن معین عن أبى عمار فقاال: اسمه َعِریب بن ُحمیدا

                                                           
  .2/124یب التهذیب ) تهذ1(
  .349/ 2انظر: الكاشف .) ِوقاء بكسر أوله وقاف بن إیاس2(
بفتح الواو وكسـر الـالم والبـاء المنقوطـة بواحـدة. هـذه النسـبة إلـى َواِلـب بـن الحـارث بـن ثعلبـة بـن دودان  ) الَواِلبّي:3(

  .350/ 3، اللباب568/ 5بن أسد بن خزیمة، وهو بطن من بني أسد.انظر: األنساب ا
  .30/457) تهذیب الكمال4(
  .3/2/372) تاریخ بن أبي خیثمة 5(
  .348 /3)  ترتیب المدارك وتقریب المسالك 6(
  .348 /3 المصدر السابق)  7(
  3/2/372) تاریخ بن أبي خیثمة 8(
هــاء ) َعِریــب : بفــتح أولــه وكســر الــراء بعــدها تحتانیــة ثــم موحــدة بــن حمیــد ،أبــو عمــار الــدُّْهني بالضــم وســكون ال9(

  .2/20، الكاشف 675ونون، كوفي، ذكره ابن حجر من الثالثة.انظر: التقریب ص: 
  . 7/32)  الجرح والتعدیل 10(
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  لمصعب الزبیري: سؤاالته -4

: فقـال؛ :" َوَسِمْعُت َیْحَیى بن َمِعْین وذكر ابن كاسبا مر سابًقا: قال ابن أبي خیثمة ومثاله مم
  لیس بثقة.

  ألنه محدود.: من أین قلت ؟ قال: فقلت له

  )1(بلى".: ألیس هو في سماعه ثقة ؟ قال: قلت

: فقلــت لــه: أنــا أعطیــك رجــًال وتكملتــه فــي التجــریح والتعــدیل وهــي عنــد ابــن شــاهین دون األول
، قـال: ذلـك إنمـا )2(تزعم أنه وجب علیه حد وتزعم أنه ثقة ! قال من هو؟ قلـت: خلـف بـن سـالم

  )3(حدة، وما به بأس لوال أنه سفیه".شتم بنت حاتم مرة وا

َبْیري: ثم قال ابن أبي خیثمة  إن حدیثه : إن ابن َمِعْین یقول في ابن كاسب: وقلت لُمْصَعب الزُّ
ولـــیس حـــدود ، إنمـــا َحـــدَُّه الطـــالبیون فـــي التحامـــل؛ بـــئس مـــا قـــال: ال یجـــوز ألنـــه محـــدود ؟ قـــال
، )4(أبوه مولًى للخیـزران وابن كاسب ثقة مأمون صاحب حدیث،، الطالبین عندنا بشيٍء لجورهم

َراع"وكان من أمناء الق   )5( .ضاة زماًنا، وهذا من الزُّ

  

  

  
                                                           

  .3/1/295) تاریخ بن أبي خیثمة 1(
ولــه نحــو مــن  هـــ، 231ت الســندي،) هــو:  خلــف بــن ســالم المخّرمــي بتشــدید الــراء، أبــو محمــد المهلبــي، مــوالهم 2(

  .513/ 1، الكاشف 299/ 1انظر: التقریب  .سبعین
. ونصه : قال بن أبي خیثمة لیحیى :أنا أعطیك رجال 1/78تاریخ أسماء الثقات  ،3/1425)  التجریح والتعدیل 3(

وجب علیه حد في فریة یزعم انـه ثقـة، قـال: مـن هـو؟ قلـت : خلـف بـن سـالم قـال ذاك إنمـا شـتم بنـت حامـد مـرة 
تهـــذیب التهـــذیب  ،2/451میـــزان االعتـــدال  ،8/328یخ بغـــداد : تـــار  انظرواحـــدة ومـــا بـــه بـــأس إال انـــه ســـفیه".و 

  . 3/360، بغیة الطلب في تاریخ حلب 3/132
 :             ) الخیـــــزران بنـــــت عطـــــاء، أم ولـــــد ،یمانیـــــة األصـــــل ،وهـــــي جاریـــــة كانـــــت للمهـــــدي أعتقهـــــا ،ثـــــم تزوجهـــــا ،وهـــــي4(

                      هــــــــــــ، 173بـــــــــــار حاكمـــــــــــة، تأم الهـــــــــــادي و الرشـــــــــــید، أم ولـــــــــــد، كانـــــــــــت الخیـــــــــــزران ،مســـــــــــتبدة بـــــــــــاألمور الك
                                ودفنـــــــت فـــــــي مقبــــــــرة ،عرفـــــــت بعــــــــد ذلـــــــك بمقــــــــابر الخیـــــــزران ببغــــــــداد، كانـــــــت هــــــــي أقـــــــدم مــــــــن دفـــــــن بهــــــــا.

  . 1/160النجوم الزاهرة ،3/89الكامل في التاریخ ،10/138انظر: البدایة والنهایة 
  .3/1/295) تاریخ بن أبي خیثمة 5(
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 ینقل عمن فوق شیوخه :: ثالثا 

، َحـدَّثََنا َأْحَمـُد بـن َحْنَبـلٍ  عن شـیوخه الـذین سـمع مـنهم عـن شـیوخ لقـیهم وسـمع مـنهم: ینقل -1
عــن ُســْفَیاَن(هو ابــن عیینــة) قــال َســِمْعُت ابــن َأِبــي َخاِلــٍد ، َحــدَّثََنا َعَلــى بــن َعْبــِد اهللا اْلَمــِدْیِنيّ : َقــالَ 

: هـذه ؟ فقـال أصـابتكَمَتى : ضربة فُقْلتُ  )1((هو إسماعیل )قال َرَأْیُت بید َعْبد اهللا بن َأِبي َأْوَفى
  )2(.َیْوم ُأُحد"

 نقله عن شیوخ سمع منهم عن شیوخ لم یلتقیهم ولم یسمع منهم: -2

 ،اجمهم، وبــأحوالهم جرًحــا وتعــدیًال وقــد وصــلت ابــن أبــي خیثمــة الكثیــر مــن األخبــار المتعلقــة بتــر 
وشـعبة وسـفیان بـن عیینـة  عن شیوخه عن أئمة كبار، هم أئمة النقد: كیحیـى بـن سـعید القطـان

وغیرهم. فمثال سمع من یحیى ما سمعه من یحیى بن سـعید القطـان، قـال :" َسـِمْعُت َیْحَیـى بـن 
وسـمعه منـه أیًضـا مـا )3(".طَّان ال یرضى كثیًرا مـن المكیـینكان َیْحَیى بن سعید اْلقَ : َمِعْین یقول

اج یقولكا: سمعه من شعبة :" َوَسِمْعُت َیْحَیى بن َمِعیٍن یقول وٕانمـا  )4(الثْلـبُ : ن ُشْعَبة بن الَحجَّ
 )5(.ُهَو التلُب"

، وسمع من شیخه احمد بن حنبل ما سمعه من سـفیان بـن عیینـة  قـال :"َحـدَّثََنا َأْحَمـُد بـن َحْنَبـلٍ 
ونافع هنا هو مولى بن عمـر.  )6(َأيُّ حدیٍث أوثق من حدیث َناِفع" : قال ُسْفَیان بن ُعَیْیَنة: قال

َیْحَیى بن َسِعید : قال: قال، عه أیًضا من یحیى ین سعید القطان: "َحدَّثََنا َأْحَمُد بن َحْنَبلٍ وما سم
  )7(.أحد من بكر بن َواِئل وال ِمْن َبِني َتِمْیم"  rُشْعَبة:" لم یصحب النَِّبّي : قال، اْلَقطَّان

                                                           
یة وخبیـر ومـا بعـد ) واسم أبي َأْوَفى:علقمة بن خالد بن الحارث األسلمي، أبو معاویة وقیل أبو إبراهیم،شهد الحدیب1(

ثم تحول إلى الكوفة،حتى كان أخر من مات بها  r ولم یزل بالمدینة حتى قبض رسول اهللا  ،ذلك من المشاهد
  .3/870، االستیعاب 4/18انظر: اإلصابة  هـ.87أو  86سنة 

  .2/1/331) تاریخ بن أبي خیثمة 2(
  .3/1/246 المصدر السابق) 3(
) هو: التَِّلـُب بـُن َثْعَلَبـة بـن َربیَعـة ابـن َعِطیَّـة بـن اُألَخْیـف،العنبري التمیمـي، یكّنـى أبـا هلقـام، لـه صـحبة وأحادیـث، 4(

یخطـىء فیـه إنمـا هـو التلـب".  ثالثًا.قال یحیى بن معین :" شعبة یقول الثلب وهـو r وقد استغفر له رسول اهللا 
ــــــین التــــــاء. ــــــغ ال یب ــــــه كــــــان ألث ــــــاء ألن ــــــاء ث ــــــاء یجعــــــل مــــــن الت ــــــب بالث ــــــول الثل ــــــن الحجــــــاج یق                  وكــــــان شــــــعبة ب

  .86/ 4الدوريتاریخ ابن معین روایة  ،315/ 1، أسد الغابة 197/ 1تیعاب االس ،366/ 1انظر: اإلصابة 
  .2/1/110) تاریخ بن أبي خیثمة 5(
  .2/1/463المصدر السابق  )6(
  .2/2/619نفسه ) المصدر 7(
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: قال؛ ْصَعب بن َعْبِد اهللاوسمع من مصعب الزبیري ما سمعه من سفیان أیًضا قال: "َأْخَبَرِني مُ 
  .)2(َرَوى عن َأِبي ُهَرْیَرَة": َمْوَلى َعْمرو بن ِخَداشٍ )1(أبو اْلَوِلْید : -ابن ُعَیْیَنة: قال ُسْفَیان َیْعِني

  جادة عن كتب من لقیهم أو من لم یلقاهم :رابًعا: ما نقله وِ 
 من كتاب أبیه زهیر بن حرب:  -1

  یقول:" قرأت في كتاب أبي": ، ومرةً "ي بخطهوجدت في كتاب أب"فكان مرة یقول: 
هذه تسمیُة َمْن َرَوَى َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة ِمْن َأْصـَحاِب رسـوِل اِهللا : ومثال األول: قال ابن أبي خیثمة

ْقتهم وكــانوا فــي : وغیــِرهم وجــدت فــي كتــاب َأِبــي ِبَخطِّــِه تســمیة الَّــِذْیَن ســمعوا مــن َأِبــي ُهَرْیــَرَة ففــرَّ
  )3(ي مختلطین. كتاب َأبِ 

، بن أبي ُبَكْیر، أنا ُشْعَبة )4(عن َیْحَیى: َقَرْأُت في كتاب أبي: ومثاله الثاني، قال ابن أبي خیثمة
ــــــت ــــــي ثاب ــــــن أب ــــــب ب ــــــاس)5(عــــــن حبی ــــــي الَعبَّ ــــــي )6(، عــــــن أب ــــــتهم ف               وكــــــان شــــــاعًرا وكــــــان ال ی

كذا كان في كتاب أبي،أو یقول: : یقول وكان كثیًرا ما ینقل عنه قوله في الراوي ثم )7( اْلَحِدْیث.
  لم یكن في كتاب أبي ومثاله :

قال ابن أبي خیثمة :" وَسِعید بن ِدْیَنار. ِمْن َبِني ُبَكْیر ال أدري ِمـْن أيِّ بلـٍد هـو ؟ كـذا كـان فـي 
  )10(لم یكن في كتاب أبي". : )9(وَسِعید بن مْیناء" وقوله: )8(كتاب أبي". 

                                                           
) لم أعرفه، ولم یرد له ذكٌر في تالمیذ أبي هریرة، وٕانما الذي ذكـر أبـو الولیـد مـولى عمـرو بـن حریث،فیحتمـل أن 1(

یكون هو والتحریف محتمـل، ورد ذكـره فـي تالمیـذ محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن المغیـرة بـن الحـارث بـن أبـى ذئـب 
  .566/ 5، الثقات 366/ 34، 630/ 25أنه روى عنه عن أبي هریرة.انظر: تهذیب الكمال الذي ورد

  .2/1/487) تاریخ بن أبي خیثمة 2(
  .3/2/186والسفر الثالث منه  ،2/1/445) تاریخ بن أبي خیثمة 3(
، الَكْرَمـاني قاضـي َكْرَمـان، ) هو: َیْحَیى  بن أبي ُبَكْیر العبدي، واسـم أبـو ُبَكْیـر: َنْسـر بفـتح النـون وسـكون المهملـة4(

  . 362/ 2،الكاشف 1050.انظر: التقریب ص: 208كوفي األصل نزل بغداد، ت 
          ) هــو: حبیــب بــن أبــي ثابــت: قــیس، ویقــال: هنــد بــن دینــار األســدي مــوالهم، أبــو یحیــى الكــوفي، الفقیــه المجتهــد،5(

  .307/ 1هـ . الكاشف 119هـ.انظر: التقریب ص: 119ت 
ــاس المكــي الشــاعر األعمى،ذكــره ابــن حجــر مــن الثالثــة.انظر: التقریــب ص: ) هــ6( ــّروخ، أبــو العب ــاِئب بــن َف و: السَّ

  .425/ 1، الكاشف 363
  3/1/227) تاریخ بن أبي خیثمة 7(
  .2/1/448 المصدر السابق) 8(
ــــة.ذكــــره ابــــن حجــــر مــــ )  یكنــــى أبــــا الولیــــد، مــــولى البختــــري بــــن أبــــي ذبــــاب الحجــــازي مكــــي أو مــــدني،9(                 ن الثالث

  .1/445،الكاشف  389انظر: التقریب ص: 
  .2/1/454) تاریخ بن أبي خیثمة 10(
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 من كتاب علي:  -2

ل ابــن أبــي خیثمــة علــى هــذا الكتــاب مــن ابــٍن لعلــي بــن المــدیني أعطــاه إیــاه وهــم فــي وقــد َحَصــ
قـال ابـن أبـي خیثمـة: "َرَأْیـُت فـي ، البصرة، وأغلبها سؤاالت من المدیني لیحیى بن سعید القطان

ن عن ُمَعاِوَیة سألُت َیْحَیى بن سعید اْلَقطَّا: كتاِب عليِّ بن َعْبِد اهللا اْلَمِدْیِنّي الذي دفعه إلینا ابُنه
 )1(ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان وال حرف".: بن صالح ؟ فقال

دفـع إلـيَّ ابـُن علـيِّ بـن اْلَمـِدْیِنّي كتاًبـا : قـال، وفي موطن آخر قال: قال أبو بكر بن أبـي خیثمـة
ء أهـل فقهـا: قـال َیْحَیـى بـن سـعید اْلَقطَّـان: فكـان فیـه، وَذَكَر أنَّه كتاب أبیه بیده، ونحن بالبصرة

  )2(اْلَمِدْیَنة عشرة ....".

علي بن َعْبد اهللا اْلَمِدْیِنّي كتاًبا ذكر أنـه  )3(قال ابن أبي خیثمة :" دفع إليَّ ( ابن ) : وفي ثالث
فكتبــت منــه هــذا ، كتــاب أبیــه بیــده ونحــن بالبصــرة مــع َیْحَیــى بــن َمِعــْین ســنة عشــرین ومــائتین

" فمــن هــذا الكتــاب أخذتــه. ولــم أســمعه مــن علــيٍّ وكــل شــيٍء فــي ، الكــالم كتــابي هــذا "قــال علــيٌّ
إلــي مــن مرســالت  أحــب(ابــن جبر) ُمَجاِهــدمرســالت : قــال َیْحَیــى بــن ســعید اْلَقطَّــان: وكــان فیــه

  ". )4(برْ َعَطاء یأخذ من كل ضَ كان ، َرَباح َعَطاء بن أبي

فـي المـوطنین صـرح بـأن بنه هو الذي دفع الكتاب ولیس كذلك، فأال  اعلیً  أنَّ  مُ هِ فْ والسیاق هنا یُ 
الــذي دفــع الكتــاب ابنــه، فیكــون فــي هــذا المــوطن جــاءت خطــأ. ویقــوي هــذا مــا جــاء بعــده فــي 

  السیاق: 

قــال ابــن أبــي خیثمــة :" فكــان َیْحَیــى بــن َمِعــْین یأخــذ هــذا الكتــاب الــذي كتبتــه مــن كتــاب علــيٍّ 
  )5(فقد وْسو.. . ".؛ هإن كان هذا عليٌّ الذي رأینا: فینظر فیه كثیًرا ویعجب، وقال لي مرة

 )6(محمــد: أمـا مسـألة مـن دفــع الكتـاب ألبـي بكر،فقــد ذكـر أصـحاب التـراجم البــن المـدیني ابنـین
  ویحتمل على األغلب أن یكون المقصود هنا هو عبد اهللا من أمرین :، )7(وعبد اهللا

                                                           
  .734/ 1.وانظر: الكامل في ضعفاء الرجال 3/3/267) تاریخ بن أبي خیثمة 1(
  .3/2/109 المصدر السابق) 2(
  علي بن َعْبد اهللا اْلَمِدْیِنّي كتاًبا" . . جاء: "دفع إليَّ 3/1/201)  وفي هذا الموطن من  تاریخ بن أبي خیثمة 3(
 یفسره قول أحمـد بـن حنبـل :" لـیس فـي المرسـل أضـعف مـن مرسـل الحسـن وعطـاء كانـا یأخـذان عـن كـل أحـد". )4(

 .5/90میزان االعتدال 
  . وهنا طمس في المخطوط كما أشار المحقق.3/1/201) تاریخ بن أبي خیثمة 5(
 .193ص:  سؤاالت السلمي في  ".ت أبي یقول: "شهاب بن خراش، ثقةل: سمععن أبیه یقو  ورد ذكر سماعه )6(
  .10/9) انظر: تاریخ بغداد 7(
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ى أن عبـــد اهللا مـــن أهـــل البصـــرة، وقـــد نـــزل بغـــداد، وحصـــول ابـــن أبـــي خیثمـــة منـــه علـــاألول:  
  الكتاب كان في البصرة.

قال الخطیب:" عبد اهللا بن على بن عبد اهللا بن جعفر بن نجیح السَّعدّي، یعرف بابن المدیني  
  )1(.من أهل البصرة، قدم بغداد وحدث بها عن أبیه"

أنه جاء عن عبد اهللا أنـه أخـذ كتـب أبیـه إجـازة ومناولـة، ویحتمـل أن یكـون هـذا الكتـاب  الثاني:
  الكتب.من جملة هذه 

للـدارقطني قـال :"وسـألته عـن عبـد اهللا بـن علـي بـن عبـد  )2(يّ مِ هْ حمـزة الَسـجاء هذا في سؤاالت 
اهللا المــدیني روى عــن أبیــه كتــاب العلــل؟ فقــال :إنمــا أخــذ كتبــه وروى إجــازة ومناولــة، قــال: ومــا 

یقـال لـه سمع كثیًرا من أبیه. قلـت: لـم؟ قـال: ألنـه مـا كـان یمكنـه مـن كتبـه، قـال: ولـه بـن آخـر 
  )3(محمد، وقد سمع من أبیه وقد روى، وهو ثقة".

، هل هو مـن هـذا الكتـاب، )4(ویشكل على هذا قول ابن أبي خیثمة:" حدثنا علي بن المدیني"  
  أو أنه سمع منه مباشرة"؟!یحتمل األمرین.

  من كتاب أبي سلمة ُموَسى بن ِإْسَماِعْیَل: -3

      )6(".فضرب َعَلْیهِ  )5(ابن َخمَّار: َأِبي َسَلَمةوكان في كتاب ": -رحمه اهللا –قال : ومثاله

  

  
                                                           

  .10/9) تاریخ بغداد 1(
هذه النسبة إلى سهم بن عمرو بن هصیص بن كعب بن  -الَسْهمّي: بفتح السین وسكون الهاء وفي آخرها میم  )2(

  .158/ 2، اللباب343/ 3لؤي.انظر: االنساب
  .231سؤاالت حمزة بن یوسف السهمي  ص: )3(
  .1/493/ 2، 1/226،289،292/ 3 :) انظر مثال في  تاریخ بن أبي خیثمة4(
ار . ویقال : هبار، ویقال : هـدار . ویقـال : ُحمـار، بالحـاء المهملـة، ویقـال بالخـاِء المعجمـة . 5( ) هو: ُنَعْیم بن َهمَّ

حـدیثًا  r َغَطفاني ،صحابي، معدود في أهل الشام ،روى عن النبـي  ُكّل هذا قد ِقیل فیه، وأصحها َهمَّار، وهو
  .366/ 5أسد الغابة ،1509/ 4، االستیعاب 462/ 2: اإلصابة انظرواحًدا. 

ــُد بـن َراِشـٍد، َعــْن َمْكُحـول، َعـْن َكِثیــر بـن ُمـرََّة، َعــْن ُنَعـْیم، َعـِن النَِّبــيِّ 6(  ،r) أسـبقه ابـن أبـي خیثمــة بروایـٍة عـن ُمَحمَّ
: َقْیٌس اْلُجَذاِمّي". َعْیٍم"بمثله.قال :"وكان في كتاب َأِبي َسَلَمة : ابن َخمَّار" فضرب َعَلْیِه ،وبین "َكِثیر بن ُمرََّة" و"نُ 

  .2/1/574تاریخ بن أبي خیثمة 
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  : )1(كتاب ابن ُعَلیََّة  -4

ــاد وورد ، وهــو ابــٌن لصــاحب الكتــاب )2(وقــد وصــل هــذا الكتــاب إلــى یــدّي ابــن أبــي خیثمــة مــن َحمَّ
   .تصریحه باألخذ عن هذا الكتاب  في أكثر من موطن

ــاد  " أخــذت هــذا مــن كتــاب: قــال أبــو بكــر بــن أبــي خیثمــة إْســَماِعیل بــن ُعِلّیــة الَّــِذي دفعــه ِإَلــى َحمَّ
  . )3(ابنه"

  )5(َعمُّ اَألْحَنف بن َقْیس".: )4(اَألْسَود بن َسِرْیع: وقال :"َقَرْأُت في كتاب ابن ُعَلیَّةَ 
  كتاب یحیى بن معین: -5

  )6(یٍن". على هذا قال:" كذا كاَن في كتاِب َأِبي َزَكِریَّا َیْحَیى بن َمعِ -رحمه اهللا –وقد نص 

  : )7(كتاب سعید بن منصور -6

: قـــال، عـــن َیْحَیـــى(ابن ســـعید القطـــان): :"كـــذا فـــي كتـــاب ســـعید بـــن منصـــور -رحمـــه اهللا –قـــال 
    )9(أثبت عندي من قتادة" . )8(وَعْمرو بن دینار

  

  

                                                           
مـات سـنة ) هو: إسماعیل بن إبراهیم بن ِمقسم األسدي، موالهم أبو بشر البصري، المعـروف بـابن ُعَلیَّـَة الحـافظ، 1(

  .243/ 1،الكاشف136هـ وهو ابن ثالث وثمانین.انظر: التقریب ص: 193
                      ،267هــــــــ. انظـــــــر: التقریـــــــب ص: 244حمـــــــاد بـــــــن إســـــــماعیل بـــــــن علیـــــــة البصـــــــري، نزیـــــــل بغـــــــداد ،ت ) هـــــــو:2(

  .348/ 1الكاشف 
  .2/2/661) تاریخ بن أبي خیثمة 3(
ِر ابـن ُعبـادة بـن النـزَّال ،التمیمـي السـعدي الشـاعر المشـهور، یكنـى أبـا عبــد اهللا، ) هـو: األْسـَود بـن َسـریع بـن ِحْمَیـ4(

ــــه وســــلم.انظر: اإلصــــابة  ــــادة، غــــزا مــــع النبــــي صــــله اهللا علی                 ،74/ 1یجتمــــع مــــع االحنــــف بــــن قــــیس فــــي عب
  .132/ 1أسد الغابة 

  .2/2/728) تاریخ بن أبي خیثمة 5(
  .2/2/837) المصدر السابق 6(
سعید بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، نزیل مكة ،مصنف وكان ال یرجع عما في كتابـه لشـدة  ) هو:7(

  .445/ 1، الكاشف 389هـ، وقیل التي بعدها . انظر: التقریب ص: 227وثوقه به، ت
ــــار المكــــي، أبــــو محمــــد األثــــرم، الجمحــــي مــــوالهم، 8(           ، 734هـــــ . انظر:التقریــــب ص: 126) هــــو: عمــــرو بــــن دین

  .75/ 2الكاشف 
  .3/1/235) تاریخ بن أبي خیثمة 9(
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  كتاب ابن أبي شیبة: -7

: "وفي كتاب في التاریخ في أكثر من موضع  كقوله-رحمه اهللا -فقد ورد ذكر كتاب أبي شیبة  
الَّـِذي َحـدَّثََنا َبْكـر  -،وفي آخر:"وفي كتاب َأِبي َبْكر بن َأِبي َشْیَبة )1(َأِبي َبْكر بن َأِبي َشْیَبة إلینا "

  )3(...". )2(بن َعْبِد الرَّْحَمنا

َأِبــي  ،أویقــول "َكتَـَب أبـو َبْكــر بـن)4(أبـو بكـر بــن أبـي َشـْیَبة ": وأحیاًنـا كـان یقــول :"َكتَـَب ِإلَـيَّ بــذاك
   )5(.رحمهما اهللا –نفسه ما كتب له به َشْیَبة ُیخبرني "، مما یجعل احتماًال أن یكون الكتاب هو 

  

                                                           
  .2/1/575) تاریخ بن أبي خیثمة 1(
  لیلى سبق الترجمة له. أبي) هو ابن 2(
  .2/1/510) تاریخ بن أبي خیثمة 3(
  .2/1/318) المصدر السابق 4(
  .2/1/371  المصدر نفسه) 5(
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  المبحث الثاني
  لیها ابن أبي خیثمة في نقدهالقواعد األساسیة والمسالك التي سار ع

  أوال: القواعد األساسیة التي سار علیها بن أبي خیثمة في نقده :
  –حدیث والتحرز فیه :اعتناؤه في أخذ ال -1

حریًصــا علــى العلــم فــي تلقیــه وعرضــه، وفــي إعطــاءه للتالمیــذ، فــال   –رحمــه اهللا  -قــد كــان
یصــونه ویحفظـــه ویحـــافظ علیـــه، وصــنع ذلـــك فـــي التــاریخ فكـــان یمتنـــع عـــن و  ینالــه إال مـــن یســـتحقه

  إجازته عن رجال مخصوصین غلب على ظنه ضیاعه عندهم :

إبـراهیم بـن المنـذر مـن توقیـه مـن التعـاطي ألحادیـث  -إلیـه مما سبق اإلشارة -وهذا واضح 
  ، ألنه یروي المناكیر ولم یرتضیه شیخه.الحزامي

ـــة  ـــ وفـــي روای ـــن أْصـــَبغَ ي أب ـــل الحـــدیث مـــن  محمـــٍد قاِســـم ب ـــى تحـــرزه مـــن تحمی ـــدل عل مـــا ی
البـن  )2(ِرفبن موسـى بـن َجمیـٍل، یقـرُأ الجـزء السـادَس مـن المعـا )1(َسِمعُت إبراهیم"، یقوُل: الیستحقه

  أشدَّ المشقِة. -حین رآنا  -؛وقد َقَلبه: بالّتصحیِف واّللحِن والخطإ؛ َفَشّق ذلك علیه )3(ُقَتیبةَ 

كتاب البصـریِّیِّن مـن تـاریخ ابـن أبـي َخْیَثَمـَة؛ : -بمصر  -قال قاِسٌم: وكنا نسْخنا من كتاِبه 
وجدناها ُمخطئًة كلهـا؛ حتـى : -، فقرأها علْینا فلّما قِدمنا بغداد، وشِهْدنا بُنسختنا عنَد ابن أبي خیثمةَ 

أنَكَرنــا، وقــال: مــا شــأُن كتــابكم الیــوم؟ فقلنــا لــه: نســْخناه مــن كتــاِب ابــن َجمیــٍل، وقــد ُقــرئ علــى أهــِل 
  ِمصَر.

فقــال: الحمــُد هللا الــذي لــم َیــدُخل كتــابي عنــدهم صــحیحًا؛ مــا كــان أهــُل مصــَر َیســتحقون مثــَل 
  هذا.

                                                           
مـوي مـوالهم، أبـو إسـحاق األندلسـي ثـم المصـري، وربمـا نسـب إلـى هو: إبـراهیم بـن موسـى بـن جمیـل بـالجیم، األ )1(

  .2/112، تهذیب الكمال 117انظر: التقریب ص: هـ.300ت جده،
: "كتاب المعارف البن قتیبة حدثني بهـا طلعت علیه ،قال ابن خیر االشبیليكتاب في التاریخ وهو مطبوع ا وهو )2(

قـال: وهـو مـن الكتـب التـي كـان الشـیوخ یمتنعـون مـن قراءتهـا؛  الشیخ أبو محمد بـن عتـاب عـن أبیـه رحمهمـا اهللا
فكــانوا یجیزونهــا فأجازهــا لــي أبــو القاســم خلــف بــن یحیــى بــن ابــن مــدراج عــن قاســم بــن أصــبغ عــن ابــن قتیبــة". 

 .115، الفهرست ص: 336انظر: فهرسته ص: 
ل المــروزي، اإلمــام النحــوي اللغــوي، عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتیبــة أبــو محمــد الكاتــب الدینوري؛قاضــي دینــور، وقیــ )3(

                       ،296/ 13،تـــــــــــذكرة الحفـــــــــــاظ  357/ 3،لســـــــــــان المیـــــــــــزان 10/170هــــــــــــ . انظـــــــــــر: تـــــــــــاریخ بغـــــــــــداد270ت
  .168/ 2شذرات الذهب 
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  )1(."ابلنا به؛ ولقد بقَي علینا فیه َبقایا: لم َتتمَّ بعُد، وال َتتمُّ أبداً ثم أخْذنا كتابه، وق   

ویرى أن الذي  یعـرف قیمـة هـذه  وهنا لم یعجبه التهاون في نقل العلم عامة،وكتابه خاصة،
 هو الذي یستحق أن ینال شرفها ،وأن تبذل له بتمامها وعلى أصح وجه.  العلوم وهذه الكتب،

 

  : تب عمن كان قاضًیاال یكال یسمع و   -2

أحمـــد بـــن القاســـم بـــن الحـــارث بـــن أبـــي بكـــر الزهـــري : نقـــل الســـخاوي  فـــي التحفـــة اللطیفـــة
وذكــره ابـــن حبــان فــي الثقـــات، وقــال: كــان فقیهـــًا، متقشــفًا، عالمـــًا : "قــال المدینـــةقاضــي ، )2(القرشــي

ه مـن الكتابـة عنـه، ولكـن منـع ابـن أبـي خیثمـة ابنـبمذاهب أهل المدینة، ذكره ابن عساكر في النبل، 
  .)3("وكأنه كان قاضیاً 

 ،)4()ه211ت (بن ابـي لیلـى َبْكر بن َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا من  -رحمه اهللا– یسمعولم 
قاضـى اْلُكوَفـة، قَـْد أدركتـه أنـا ولـم أسـمع : قال ابن أبي خیثمة:" وَبْكر بن َعْبد الـرَّْحَمن مع أنه أدركه،
  )5(ـ ْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا بن ِعْیَسى بن َعْبد الرَّْحَمن بن أبي َلْیَلى"َبْكر بن عَ : منه. یقال له

والعلــة عنــد بعــض النقــاد فــي عــدم اعتمــاد روایــة القاضــي الضــبط ال العدالــة نتیجــة انشــغاله بالفقــه    
  .المصطلحات عندهوهذا سیأتي في بیان مدلول والحدیث عن الروایة، 

   :ال یكتب  عمن رمي ببدعة -3

شـارة واضـحة لـذلك لكـن ُیفهـم  معنـاه مـن كالمـه، فهنـا یسـأل ابـن أبـي خیثمـة إلم تكن هناك 
  أباه عن ترك الكتابة عن رواي فیجبوه أنه كان ممن یحمل على َعلّي.

فـإذا هـو یحمـل  أتیتـهقـال ؟ لم ال تكتب عن أبي محصن : قلت البي:" قال ابن أبي خیثمة 
  قوله لم أعد إلیه إشارة  إلى امتناعه عن الكتابة عمن رمي ببدعة. ومن)6(".فلم أعد إلیه، يّ لِ على عَ 

                                                           
  .22/ 1 تاریخ علماء األندلس )1(
ن عــوف، أبــو مصــعب ) هــو: أحمــد بــن أبــي بكــر: القاســم بــن الحــارث بــن زرارة بــن مصــعب بــن عبــد الــرحمن بــ2(

ـــات 242الزهـــري القرشـــي،ت ـــى ذكـــر أســـماء شـــیوخ األئمـــة النبـــل  ،21 /8هــــ، انظـــر: الثق                            المعجـــم المشـــتمل عل
 .8/21، الثقات 40ص:

  .125/ 1التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة )3(
ــــــــــرى  )4( ــــــــــات الكب ــــــــــه: الطبق ،                219/ 4،تهــــــــــذیب الكمــــــــــال 389/ 2 ، الجــــــــــرح والتعــــــــــدیل406/ 6انظــــــــــر ترجمت

  .110/ 1 في شرح أسامي رجال معاني اآلثارمغاني االخبار 
  .966/ 2/2تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
 .2/124تهذیب التهذیب  )6(
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  عدم الكتابة عن غیر الثقة: -4
محمـد  فـيقـال أبـو بكـر بـن أبـي خیثمـة ": وهنا یوجه یحیى تلمیذه بعدم الكتابة عن غیر الثقـات

ــــن كثیــــرا ــــد اهللا )1(ب ــــدي أبــــو عب ــــوا عنــــه:" العب ــــن معــــین ال تكتب ــــا یحیــــى ب ــــال ،قــــال لن             لــــم یكــــن  :وق
  )2( ".بالثقة

  ثانیا: مسالك ابن أبي خیثمة في نقده:
 منهج المعارضة: -1

  معارضة أحادیث الراوي بأحادیث غیره:  - أ
قـال : ففي المثال اآلتي عارض روایات عكرمة بروایات غیره، فظهر لـه أنـه أثبـتهم فیهمـا یـروي

دث عــن أقرانــه، أكثــر عكرمــة أثبــت النــاس فیمــا روى، ولــم یحــ": بــن أبــي خیثمــةأحمــد بــن زهیــر 
  )3( ."حدیثه عن الصحابة

  معارضة ما في كتاب شیخه بعرضه على شیخ آخر: -ب 
حیث كان كثیًرا ما یعرض ما سطََّره في كتابه عن كتب وقعت بین یدیه على  شـیوخه، السـیما 

  قال ابن أبي خیثمة :، ابن معین
( ابــن) دفــع ــد بــن علــي إلــيَّ ــا اْلَمــِدْیِنيّ  اهللا َعْب  مــع ونحــن بالبصــرة بیــده أبیــه كتــاب أنــه ذكــر كتاًب

، من أسمعه ولم، الكالم هذا منه فكتبت، ومائتین عشرین سنة َمِعْین بن َیْحَیى  شـيءٍ  وكل عليٍّ
  ....".: فیه وكان .أخذته الكتاب هذا فمن" عليٌّ  قال" هذا كتابي في

 كثیـًرا فیـه فینظـر علـيٍّ  تـابك مـن كتبتـه الـذي الكتـاب هـذا یأخـذ َمِعـْین بـن َیْحَیـى "فكـان: ثم قـال
وهنـا عـرض مـا نقلـه  )4( .".. وْسـو فقـد؛ رأینـاه الـذي هـذا علـيٌّ  كـان إن: مـرة لـي وقـال، ویعجـب

  عن كتاب المدیني على ابن معین فأثنى على ما نقله من الكتاب.
  عرض ما عنده في كتابه على شیوخه:  - ج

 هــذا عرضــت أنــي أحســب ":  -اهللا رحمــه -بكــر أبــو ففــي نهایــة الجــزء الخــامس مــن كتابــه قــال
  )5( .عنه" كالم بعضها في كتابي في ألن؛ َمِعْین بن یحیى على

                                                           
  .213/ 2، الكاشف 891ه. انظر: التقریب ص: 223البصري،عاش تسعین سنة،ت  )1(
  26/335تهذیب الكمال  )2(
  .7/239. تهذیب التهذیب 5/30.سیر أعالم النبالء 5/268امل في ضعفاء الرجال الك )3(
حیــث لــم یســتظهر محقــق الكتــاب د. صــالح هلــل الطمــس  لــم تكتمــل العبــارة، .3/1/200تــاریخ بــن أبــي خیثمــة  )4(

  الذي جاء في هذه العبارة.
  .3/1/139تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
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  معارضة حفظ الراوي بكتابه: -د

"وفــد  )2(حــدیث -َحـدََّث بهــذا اْلَحــِدْیث  )1(وكــان الَفــْرِوي "قــال أحمــد بـن زهیــر :: وعنـد الــدارقطني
فــأخرج ، عــن ابــن ُعَمــر، )5(عــن أبیــه،  بــن دینــاربــن َعْبــد اهللا )4(عــن َعْبــد الــرَّْحَمن -" )3( خشــین

فكتبنـاه علـى مـا ، عن ابن ُعَمـر، َعْبد اهللا بن دینار: إلینا كتاَبه فنظرُت فیه فإذا في أصل كتابه
  )6( ."َوَحدَّثََنا به كان في حدیثه

  وهنا رجع إلى أصل كتاب الفروي معارًضا ما حدثه به على ما جاء في كتابه .

ـــــد الـــــرَّْحَمن  ": ذلـــــك  فقـــــال -رحمـــــه اهللا -عنـــــدهمعـــــین بـــــن وتعقـــــب یحیـــــى    إنمـــــا هـــــو عـــــن َعْب
ــد اهللا بــن دینــار، بــنا ــِدُموا علــى  )7(عــن جــابر بــن َعْبــد اهللا أن نفــًرا ِمــن َجْیَشــان ،عــن أبیــه َعْب َق

  )r". )8رسول اهللا 

                                                           
ــد بــن إســماع )1(                هـــ.226یل بــن َعْبــد اهللا بــن أبــي فــروة، الفــروي المــدني األمــوي مــوالهم مــات هــو: إســحاق بــن ُمَحمَّ

 .238/ 1، الكاشف 131انظر: التقریب ص: 
: الروایـة هـذه روایـة الـدارقطني قـالوالحدیث هذا موجود عند الدارقطني، وعنـد ابـن أبـي خیثمـة مـع طمـس فیـه، و  )2(

مد بن أبي خیثمة حدثنا أبو إسـحاق الفـروي حـدثنا عبـد الملـك بـن قدامـة حدثنا علي بن محمد بن عبید حدثنا أح
وهـو بمكـة فأسـلموا وبـایعوا  rعن عبد اهللا بـن دینـار عـن ابـن عمـر قـال : قـدم نفـر مـن خشـین علـى رسـول اهللا 

: " كل مسـكر حـرام ثـالث مـرات إن علـى اهللا حقـا ال یشـربها  r وذكر حدیثهم بطوله وفي آخره قال رسول اهللا 
عـــرق أهـــل النـــار " . مـــة "، قـــالوا : ومـــا ذاك ؟ قـــال : "أحـــد فـــي الـــدنیا إال ســـقاه اهللا مـــن طینـــة الخبـــال یـــوم القیا

 .371/ 3/2و تاریخ بن أبي خیثمة  ،2/50المؤَتِلف والمخَتِلف  
أمـا القبیلـة:  وٕالیها الُخَشني: بضم الخاء وفتح الشین المعجمتین وفي آخرها النون، هـذه النسـبة إلـى قبیلـة وقریـة، )3(

فهي بطن من قضـاعة وهـو خشـین بـن النمـر بـن وبـرة بـن تغلـب بـن حلـوان بـن عمـران بـن الحـاف بـن قضـاعة، 
 .446/ 1، اللباب 370/ 2وأما النسبة إلى القریة، هو موضع بإفریقیة .انظر: األنساب

ذكره ابـن حجـر مـن السـابعة . هو: عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دینار، القرشى العدوى، المدنى، مولى بن عمر، )4(
 .208/ 17، تهذیب الكمال 632/ 1، الكاشف 585انظر: التقریب ص: 

                 هــــــــ.127هـــــــو :عبـــــــد اهللا بـــــــن دینـــــــار العـــــــدوي مـــــــوالهم ،أبـــــــو عبـــــــد الـــــــرحمن المـــــــدني، مـــــــولى بـــــــن عمـــــــر ،ت )5(
 .549/ 1، الكاشف 504انظر: التقریب ص: 

  .371/ 3/2تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
َجْیَشان: بالفتح ثم السكون وشین معجمة وألف ونون، من مـدن الـیمن، كـان ینزلهـا جیشـان بـن غیـدان بـن حجـر  )7(

حتهـــا بنقطتـــین وفـــتح الشـــین بـــن ذي رعین.والنســـبة إلیهـــا الَجْیَشـــاني: بفـــتح الجـــیم وســـكون الیـــاء المنقوطـــة مـــن ت
 .144/ 2واألنساب ، 200/ 2انظر: معجم البلدان .المعجمة

  .2/50مؤتلف والمختلف ال )8(
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 مسلك التثبت: -2

  التثبت بالرجوع إلى األصول:  - أ

الَفـــَروّي بكتابــه دلیـــل علــى  تثبتـــه بــالرجوع إلـــى والمثــال الـــذي ذكرتــه ســـابًقا فــي معارضـــة حفــظ 
األصول؛ إذ لم یكتف بتحدیث الفروي له وٕانما زاد في التقین بنظـره فـي كتابـه فوجـده كمـا حدثـه 

عن عبـد اهللا بـن دینـار عـن ابـن عمـر : فأخرج إلینا كتابه فنظرت فیه فإذا في أصل كتابه:"  به
  )1( ."على ما حدثنا به 

 ى أكثر من شیخ:التثبت بالرجوع إل  -  ب

كان ابن أبي خیثمة إذا لـم یطمـئن قلبـه لـرأي شـیخه فـي الـراوي، یرجـع إلـى شـیخ آخـر ویتثبـت و
وأذكـره مـرة   فیمـا سـلف ومثالـه مـا ذكرتـه مما سمع، حتـى لـو كـان مـن أفتـاه شـیخه ابـن معـین، 

  : أخرى لبیانه هنا 

  .بثقة لیس: فقال؛ كاسب ابن روذك َمِعْین بن َیْحَیى :" َوَسِمْعتُ  )2( قال ابن أبي خیثمة

  .محدود ألنه: قال ؟ قلت أین من: له فقلت

  بلى".: قال

 خلـف قلـت: هـو؟ مـن ! قـال ثقـة أنـه وتـزعم حد علیه وجب أنه تزعم رجًال  أعطیك أنا له: فقلت
  )3(سفیه. أنه لوال بأس به وما واحدة، مرة حاتم بنت شتم إنما ذلك قال: سالم، بن

َبْیري لُمْصَعب وقلت: ةثم قال ابن أبي خیثم   حدیثه إن: كاسب ابن في یقول َمِعْین ابن إن: الزُّ
 حـــدود ولـــیس، التحامـــل فـــي الطـــالبیون َحـــدَّهُ  إنمـــا؛ قـــال مـــا بـــئس: قـــال ؟ محـــدود ألنـــه یجـــوز ال

، للخیـزران مـولىً  أبـوه، حـدیث صـاحب مـأمون ثقـة كاسـب وابـن، لجـورهم بشـيءٍ  عنـدنا الطالبین
َراع من وهذا، زماًنا القضاة أمناء من وكان   )4( .الزُّ

                                                           
  .2/50 المؤتلف والمختلف )1(
  .3/1/295تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
. ونصــه : قــال بــن أبــي خیثمــة لیحیــى :أنــا أعطیــك 1/78.  تــاریخ أســماء الثقــات 3/1425التجــریح والتعــدیل   )3(

مــا شــتم بنــت رجــال وجــب علیــه حــد فــي فریــة یــزعم انــه ثقــة، قــال: مــن هــو؟ قلــت : خلــف بــن ســالم قــال ذاك إن
  صح وهي عند الكثر ) مرة واحدة وما به بأس إال انه سفیه".حامد(حاتم األ

، بغیـة الطلـب فـي تـاریخ حلـب 3/132.تهذیب التهـذیب 2/451. میزان االعتدال 8/328وانظر : تاریخ بغداد 
3/360 .  

  .3/1/295تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
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وممـا سـبق یتـبن مـدى أحمـد بـن زهیـر تثبتـه فـي الـراوي، حیـث ظهـر عـدم ارتیاحـه لقـول یحیــى  
؟"،ثـم إعطـاؤه   ثقـة سماعه في هو ألیس وسؤاله مرة أخرى "، ؟ " قلت أین " من: له بقوله فقلت

لـه ذلـك ویعطیـه رأیـه فـیم  لیحیى مثاًال نظیًرا، ویؤكـد ذلـك أكثـر، رجوعـه لشـیخه مصـعب لیجلـي
  سأل.

  االستقصاء حول الراوي بالسماع من الشیخ الواحد أكثر من مرة:  -ج

ویظهــر مــن ابــن أبــي خیثمــة اهتمامــه باألخبــار، وانتهــازه الفــرص للســماع مــن شــیوخه فــي كـــل 
حتى یجمع الخبر التام في فال یقتصر على السماع مرة، بل كان یستقصي في السماع  سانحة،
   : ومثاله ، الراوي

 لبنـــي مـــولىً  الشـــاعر الَعبَّـــاس أبـــو: یقـــول اهللا َعْبـــد بـــن ُمْصـــَعب َســـِمْعتُ  ": قـــال ابـــن أبـــي خیثمـــة
 فجــاء، إنســان فلطمــه: قــال .قــزم والنــاس الَعبَّــاس أبــو أنــا: یقــول الــذي الَعبَّــاس أبــو وهــو، )1(ِدیلــة

  .ذلك" فكره القزم بعض لطمه: فقال، له یشهد إنسان

  )2( كنانة". بني مولى األعمى الَعبَّاس أبا أن: ُمْصَعب أخرى مرةّ  ني"وأخبر : ثم قال

 الثـوري سـفیان كـان جعفـر بـن الحمیـد عبـد: یقـول َمِعـْین بـن َیْحَیـى "َسـِمْعتُ  قال ابن أبي خیثمة:
 لـیس: قـال ؟ فیـه أنـتَ  تقـول مـا: قلـت، نعـم: قـال ؟ یوثقـه كـان سـعید بـن َیْحَیـى: قلت..  یضعفه
  . بأٌس  بحدیثه

  )3( .صالح: فقال ؟ جعفر بن الحمید عبد عن أخرى مرة َمِعْین بن یحیي َوُسِئلَ  قال:

  التثبت من الخبر في الراوي  بالسماع من أكثر من ناقد: -د

خ آخــر، ومزیــًدا مــن التثبــت عنــد أبــي بكــر فقــد كــان یســمع مــن شــیخ، ویعضــده بالســماع مــن شــی
  : ومثاله تأكیًدا على صحة المنقول ،

                                                           
الـدِّیل" وهـي األصـح.  قـال :"حـدثنا أبـي، قـال : حـدثنا یعقـوب وردت عند ابن أبي خیثمة في موضـع آخـر" بنـي  )1(

َبْیـر المكـي، عـن أبـي الَعبَّـاس مـولى بنـي ا بن إبراهیم، قال : حـدثنا أبـي، عـن ابـن إسـحاق، قـال : حـدثني أبـو الزُّ
ف، هـذه . وٕالیها الدِّیلي: بكسر الدال المهملة وسكون الیـاء آخـر الحـرو 3/1/228الدِّیل ". تاریخ بن أبي خیثمة 

النسبة إلى بني الدیل بن هداد بن زید مناة بن الحجـر، مـن االزد، وفـي تغلـب أیًضـا الـِدْیل، وفـي إیـاد بـن ربیعـة 
 .528/ 2الدیل أیًضا.انظر: األنساب 

  .3/1/227تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
  3/2/338المصدر السابق  )3(
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 قــــیس بـــن ســـعید بـــن َیْحَیـــى: یقـــوالن َمِعـــْین بـــن وَیْحَیـــى، أبـــي :"َســـِمْعتُ : بـــي خیثمـــةقـــال ابـــن أ
  )1(ثقة". مدني اَألْنَصاِريّ 

 أحمـد َسـِمْعتُ وَ  .ومئـة وعشـرین سـت سنة دینار بن َعْمرو ُتوفِّيَ : یقول َمِعْین بن َیْحَیى "َوَسِمْعتُ 
 )2( .ذلك" یقول حنبل بن

 )4(.")3(ُعَوْیمر الدَّْرَداء أبو: یقولون واْلَحِمْیديّ  َحْنَبلٍ  بن وَأْحَمد َأِبي وقال في آخر: "َسِمْعتُ  

 )6(.واحد" غیر لنا أسماه .)5(عمر بن الَحَسن اسمه: هذا الَملیح "أبو: قال ابن أبي خیثمة

 تثبته من الخبر بسماعه من الشیخ أكثر من مرة: -هـ

أحمـد بـن زهیـر مـن قـول وجـاء أیًضـا ، ولیؤكد ما سمعه كان یقول:" سـمعت مـاال أحصـي كثـرة" 
  )7( ".القرآن كالم اهللا غیر مخلوق وال نعرف غیر هذا:یقول  ماال أحصى كثرةسمعت أبي ": قال

  : ةً نَ ایَ عَ تثبته برؤیة الراوي مُ  -و

  )10(". َسْحبل )بن( )9(وُمَحمَّد )8(ُأَنْیس َیْحَیى "وأراني: قال أحمد بن أبي خیثمة

                                                           
  .2/299/ 3تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
  .3/1/234 المصدر السابق )2(
َأبو الدَّْرَداء، اسمه ُعویمر بن عامر بـن مالـك بـن زیـد الخزرجـي، وقیـل : اسـمه عـامر بـن مالـك، وُعـَوْیمر لقـب،  )3(

 r تأخر إسالمه قلیًال، كان آخر أهل داره إسالمًا، وحسن إسالمه . وكان فقیهًا عاقًال حكیمًا، آخى رسول اهللا 
َویمر حكــیم ُأمتــي . شــهد مــا بعــد ُأحــد مــن المشــاهد، واختلــف فــي بینــه وبــین ســلمان الفارســي، وقــال النبــي : ُعــ

هــ، 32شهوده ُأحدًا َولى أبو الدرداء قضـاَء دمشـق فـي خالفـة عثمـان، وتـوفي قبـل أن یقتـل عثمـان بسـنتین سـنة 
 .1646/ 4، االستیعاب 104/ 6،أسد الغابة  747/ 4هـ. انظر:اإلصابة 31وقیل 

  . 2/2/389تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
                          وقـد جـاوز التسـعین. ،ه181هو: الحسـن بـن عمـر أو عمـرو بـن یحیـى الفـزاري مـوالهم، أبـو الملـیح الرقـي، ت  )5(

 .328/ 1، الكاشف 241انظر: التقریب ص: 
  .3/3/235تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
  .2/265 شرح أصول اعتقاد  )7(
سـمعان األسـلمي مـوالهم، وقیـل مـولى خزاعـة وقیـل مـولى لعمـرو بـن عبـد نهـم  هو: ُأَنْیس بن أبـي یحیـى، واسـمه )8(

 .382/ 3، تهذیب الكمال256/ 1، الكاشف 154هـ.انظر: التقریب ص: 146أبو یونس المدني،ت 
                  ،908هــــــــ. انظـــــــر: التقریـــــــب ص: 147هـــــــو: محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي یحیـــــــى األســـــــلمي،  أبـــــــو عبـــــــد اهللا المـــــــدني ، )9(

 .27/11تهذیب الكمال ،230/ 2 الكاشف
  .321/ 3/2تاریخ بن أبي خیثمة  )10(
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 نــا هــوهقولــه  بــالواو ،و َســْحبلواألصــح و  ابــن ابــي خیثمــة اءت عنــدكــذا جــ :قالــت الباحثــة  
 أبـي بـن ُمَحمَّـد: یقـول َمِعـْین بن َیْحَیى َسِمْعتُ " : قالخالف ما جاء عند ابن معین من أنه أخوهما، 

 )1(لوأخوهمـا سـحب: َوَسِمْعُت َیْحَیـى یقـول ثقة، َیْحَیى أبي بن وأنیس: یقول َیْحَیى ثقة ،َوَسِمْعتُ  َیْحَیى
َسْحَبل بنو أبي َیْحَیـى ، وأنس، ُمَحمَّدوفي موطن آخر"وفي روایة  )2( ."ثقات كلهم، بن أبي َیْحَیى ثقة

  )3(."ثالثتهم ثقات كلهم: َسِمْعُت َیْحَیى بن َمِعیٍن یقول اَألْسَلِمّي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
هو: عبد اهللا بن محمد بن أبي یحیى األسلمي، لقبه َسـْحبل بفـتح المهملـة، وسـكون الحـاء المهملـة بعـدها موحـدة  )1(

 .544/ 1، الكاشف544التقریب ص:  .هـ127،تالم، وقد ینسب إلى جده وعمه أنیسثم 
  .321 /3/2یثمة تاریخ بن أبي خ )2(
  .997/ 2/2 المصدر السابق )3(
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  المبحث الثالث
  یزات منهج ابن أبي خیثمة في نقدهم

  خیثمة في النقد:توسط بن أبي  أوال:
أوًال قبل تصنیف اإلمام ابـن أبـي خیثمـة فـي قائمـة النقـاد المتشـددین أو المتسـاهلین أو حتـى 

أو التــي جـــاءت ، المعتــدلین، یجـــب أن نبــین أن األلفـــاظ النقدیــة المتاحـــة مــن خـــالل مصــنفه التـــاریخ
اد،وأغلبهــا بــل ُجلهــا متفرقــة فــي كتــب الجــرح والتعدیل،بعــد جمعهــا كانــت قلیلــة مقارنــة بغیــره مــن النق

ــفْ جــاءت فــي التعــدیل ال الجرح،ومنهــا مــا الیُ  م الجــرح، أعطــت صــورًة عامــًة عــن منهجــه، ولــو  أن ِه
أجزاؤه، أو حتى مصنفاته األخـرى تـوفرت بـین أیـدینا، لكانـت دراسـتها كفیلـة  تمصنفه التاریخ  اكتمل

هبي عـن أصـناف اإلمـام الـذَّ  بأن تعطینا صورة أوضح عن طبیعة منهجه في هذا الجانب، ولقد تكلم
ـــاد ز الـــراوي ِمـــغْ قســـم مـــنهم فـــي الجـــرح متثبـــت فـــي التعـــدیل یَ فجـــاء بهـــم علـــى ثالثـــة أقســـام:  ،)1(النق

عتـــــدلون موقســـــم  ،وقســـــم فـــــي مقابلـــــة هـــــؤالء متســـــاهلون، بـــــالغلطتین والـــــثالث ویلـــــین بـــــذلك حدیثـــــه
عتمــــد قولــــه فــــي الجــــرح ابــــن أبــــي خیثمــــة فــــیمن ی رَ َكــــقســــم، ولقــــد ذَ  ا مــــن كــــلِ ،وعد نقــــادً ومنصــــفون

  .بتساهٍل أو تشددٍ ،لكنه  لم یرد عنه أن وصف ابن أبي خیثمة )2(والتعدیل

  : الدقة العلمیة :ثانیا
  :ودقته برزت في عدة أمور

  الدقة في نقل األخبار عن الشیوخ والرجوع إلى أصول كتبهم : : األول
َعْن َأِبي َبْكر بـن ، َقَتاَدة: ا قال أبيأبوه زهیر: َكذَ  بها هبعد روایة حدث -رحمه اهللا   -ومنها قوله

  )4(من أصِل كتابه كتبُته.، َعْن َأِبیهِ ، )3(ُعَمْیرٍ 
وأظنُّــه أخــو عیســى ، الــذي روى عنــه ابــن عیینــة مــدني )5(وموســى بــن أبــي عیســى": وقــال أیضــا

  .)6(الحناط
                                                           

 .171ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل ص:  )1(
  .193) السابق ص: 2(
 .342/ 9،الجرح والتعدیل 13/ 9 رالتاریخ الكبی اسمه كنیته . )3(
 .2/1/383تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
 ،ي، مشـهور بكنیتـه واسـم أبیـه میسـرةأبـو هـارون المـدنهو: موسى بن أبي عیسى الحناط بمهملة ونون الغفاري،  )5(

 .307/ 2، الكاشف 984من السادسة .انظر: التقریب ص:  ذكره  ابن حجر
هو: عیسى بن أبي عیسى الحناط  الغفاري، أبـو موسـى المـدني ،أصـله مـن الكوفـة واسـم أبیـه میسـرة ویقـال فیـه  )6(

ــــ ــــة وبالموحــــدة وبالمهمل ــــاط بالمعجمــــة والتحتانی ــــثالث، ت الخی ــــد عــــالج الصــــنائع ال ــــون، كــــان ق                     هـــــ. 151ة والن
 .112/ 2، الكاشف770انظر: التقریب ص: 
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  )1( . "كذا قال لنا َیْحَیى بن َمِعْین

عبـد الحمیـد بـن  فْ عِ َضـیُ  -الثـوري : یعنـي -كـان سـفیان : لَوَسِمْعُت أحمد بن حنبـل یقـو ": وقال
  ."بهذا اْلَحِدْیث )2(جعفر. كذا في كتابي.كذا َحدَّثََنا ُمْسِلمٌ 

فدقتــه واضــحٌه بــالرجوع إلــى أصــل الكتــب التــي ُیســِند إلیهــا مــا ینقلــه، وٕاذا أســند كــان نقــل اللفــظ      
  بدقة .

  الدقة بعزو اللفظ لصاحبه:الثاني: 

زَّاق: قـاال، )3(َحدَّثَنا أحمـد بـن حنبـل وُمَؤمَّـل بـن إهـاب: ما أخرجهومثاله  : قـال، )4(حـدثنا َعْبـد الـرَّ
فـأجلس ثـم أنصـرف وال  )6(إن كنت آلتي باب ُعـْرَوة: سمعت الزُّْهِرّي یقول: قال، )5(أخبرنا َمْعَمر

  ولو أشاء أن أدخل لدخلت إعظاًما له.، أدخل

  )7( هذا لفظ أحمد بن حنبل.

  )9(.وهذا لفظ ُمْسِلم، بن ُمْسِلمٍ  )8(َحدَّثََنا ُمْسِلم بن ِإْبَراِهْیَم وَعفَّان: ل كذلكوقا
  وبالتأمل في كتابه التاریخ یالحظ العنایة بضبط أسماء الرواة:الثالث: 

  : اْلِغَفاِريّ  )10(َعْبٌس : ومثاله من قوله

                                                           
 .3/2/334تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
ـــــــو عمـــــــرو البصـــــــري ،مـــــــات فـــــــي صـــــــفر  هـــــــو: )2( ـــــــدي بالفـــــــاء، أب ـــــــراهیم األزدي الفراهی                   هــــــــ.222مســـــــلم بـــــــن إب

 .2/257، الكاشف 937انظر: التقریب ص: 
ــل بــن ِإَهــاب بكســر أولــه وبموحــدة الربعــي العجلــي، أبــو عبــد الــرحمن الكــوفي، نزیــل الرملــة أصــله مــن  )3( هــو: ُمَؤمَّ

 .310/ 2، الكاشف 987رجب  .انظر: التقریب ص:  من 254عام ه كرمان،ت 
     األعــالم، حــافظ مصــنف شــهیر،هــو: عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحمیــري مــوالهم، أبــو بكــر الصــنعاني أحــد  )4(

 .651/ 1،الكاشف 607عن خمس وثمانین سنة .انظر: التقریب ص: ه 211ت 
وهــو بــن ثمــان وخمســین  هـــ، 154هــو: معمــر بــن راشــد األزدى مــوالهم، أبــو عــروة البصــرى، عــالم الــیمن ،ت   )5(

 .282/ 2، الكاشف 961سنة.انظر : التقریب ص: 
، 674هـــ.انظر: التقریــب ص: 94عــوام بــن خویلــد األســدي، أبــو عبــد اهللا المــدني ،تهــو:عروة بــن الزبیــر بــن ال )6(

 .18/ 2الكاشف 
  .3/2/145تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
ـــــد اهللا البـــــاهلي، أبـــــو عثمـــــان الصـــــفار البصـــــري، ت بعـــــد  )8(                 هــــــ. 219هـــــو: عفـــــان بـــــن مســـــلم الصـــــفار بـــــن عب

 .27/ 2، الكاشف 681انظر: التقریب ص: 
  .2/1/335تاریخ بن أبي خیثمة  )9(
روى عنـه، وروى عنـه  ،rهو:عابس بن عبس الغفاري ویقال له عبس بن عابس، شامى، صاحب رسول اهللا  )10(

 .1008/ 3، االستیعاب567/ 3أهل الكوفة. انظر: اإلصابة 
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  )2(ْیس. بالغین ُقِرأ .أبو ُغَنْیم بن قَ  َقْیس : وفي موطن آخر )1(َعبَّاس .: ویقال

ِمْخَبـــر" بالبـــاء وقـــال : َكـــَذا قـــال: ثـــم قـــال، )4(النََّجاِشـــيّ ابـــن أخـــي  )3(ا َعـــْن ذي ِمْخَبـــروَرَوى حـــدیثً 
  ِمْخَمر" بالمیم. : اَألْوَزاِعيُّ 

كـذا یقـول َأْصـَحاب اْلَحـِدْیث ابـن َجـْزي ویقولـون إنـه : )6(السَُّدوِسيّ  )5(بن َجْزي رَأْحمَ : اوقال أیضً 
  )7( ن َسُدوس.م

  ومن دقته معرفته بتاریخ  التقاؤه شیخه وسماعه منه الروایة :: الرابع 

ِهَشـام َعْن ، َحدَّثََنا ُسْفَیاُن بن ُعَیْیَنة: َقالَ ، "َحدَّثََنا َعِليُّ بُن َعْبِد اهللا اْلَمِدْیِنيُّ : قال ابن أبي خیثمة
  وَخْمِسْین. َماَت أبو ُهَرْیَرَة سنة سبعٍ : قال؛ )8(بن ُعْرَوةَ ا

".، َحدَّثََنا َأْحَمُد بن َحْنَبٍل بهذا اْلَحِدْیث   َعْن َعِليِّ بن اْلَمِدْیِنيِّ قبل َأْن َأْسَمَعُه ِمن َعِليٍّ

  
                                                           

  .2/1/430تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
  .2/1/511السابق المصدر  )2(
 r ذو ِمْخَبر بالمیمین ،الحبشي،  وهو ابن أخي النجاشي، وقد ذكره بعضهم في مـوالى النبـي ذو ِمْخَبر، ویقال  )3(

، 2/417انظـر: اإلصـابة  مخرجهـا عـن أهـل الشـام وهـو معـدود فـیهم. r أحادیث عن النبـي  وقیل خادمه، ،له
 .3/475االستیعاب

 والنجاشـي لقـب لـه، أسـلم علـى عهـد النبـي  هو: أْصَحَمة بن ابحر النجاشي ملك الحبشـة واسـمه بالعربیـة عطیـة، )4(
r  ًا وقصــته مشــهورة فــي المغــازي فــي إحســانه إلــى المســلمین الــذین ا للمســلمین نافًعــولــم یهــاجر إلیــه وكــان ردء

              ،206/ 1انظـــر: اإلصــــابة  هـــاجروا إلیـــه فـــي صـــدر اإلسالم،وصــــلى علیـــه النبـــي عنـــد موتــــه صـــالة الغائـــب.
 .97/ 1أسد الغابة 

هـــو: نفســـه أحمـــر بـــن َجـــْزء بـــن ثعلبـــة بـــن زیـــد بـــن مالـــك بـــن ســـنان السدوســـي، یكنـــى أبـــا جـــزء ،مـــولى الحـــارث  )5(
،وقیل مواله، بصري له صحبة، وجزء منهم مـن یضـبطه بفـتح الجـیم وسـكون  r السدوسي، صاحب رسول اهللا 

ـــــاة تح ـــــزاي بعـــــدها مثن ـــــزاي بعـــــدها همـــــزة َجـــــْزء، ومـــــنهم مـــــن یضـــــبطه بفـــــتح الجـــــیم وكســـــر ال ـــــة َجـــــِزي ال .           تانی
 .71/ 1، االستیعاب32/ 1انظر: اإلصابة 

هـذه النسـبة إلـى سـدوس  -السَُّدوِسّي : بفتح السین وضم الدال المهملتین وسـكون الـواو وفـي آخرهـا سـین أخـرى  )6(
  .109/ 2بن شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. انظر: اللباب ا

 .2/1/290ریخ بن أبي خیثمة تا )7(
هــ،  146، أو 145هو: هشام بن عـروة بـن الزبیـر بـن العـوام األسـدي، أبـو المنـذر وقیـل أبـو عبـد اهللا القرشـي ت )8(

 .337/ 2، الكاشف 1022وله سبع وثمانون سنة.انظر: التقریب ص: 
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  األمانة العلمیة : :ثالثا
كمـا كـان ، ا عن حـال الـراوي ومـا یتعلـق بـهال یتحرج من كونه جهل شیئً  -رحمه اهللا -كان 

قـال: "  )1(ُسـَوْید بـن َعـاِمرلفمـثًال عنـدما عـرض  ، " ال اعـرف "و ال أدري " ال یتحرز أن یقول فیـه "
  )2(". أدري من أيِّ اَألْنَصار ُهوَ وهذا ال

: قـال )6(كـذا فـي  ربیعـة القرشـيو  )5(األنصـاري. )4(وكذا فـي  محمـد بـن صـفوان )3(ومثله في
  )7("ال أدري من أي قریش هو".

برة قـال كـذلك. وفـي هـذه األمثلـة توقـف فـي قبیلـة الـراوي خْ بـن عبـداهللا  بـن َسـ )8(وفي الطفیل
  .له ولم یجزم لشكه في صحة المسألةومرجع أص

ال أعـرف ، "َرَوَى َعْنـه َمْنُصـور بـن الُمْعَتِمـر َمـْوَلى اْلُمِغْیـَرة بـن ُشـْعَبة قـال:: وفي أبـي ُعْثَمـان
   )9(اسمه".

                                                           
مـن صـالحي أهـل المدینـة ،مـن أهـل المدینـة  هو: ُسَوْید بن َعاِمر بن یزْید ابن َحاِرث.ة األْنَصـاِري . أبـو عاصـم )1(

ـــــــــــه صـــــــــــحبة ســـــــــــكن الكوفـــــــــــة ـــــــــــر568/ 2انظـــــــــــر: أســـــــــــد الغابـــــــــــة .، ال تعـــــــــــرف ل                        ،145/ 4،التـــــــــــاریخ الكبی
 .1/113،مشاهیر علماء األمصار237/ 4الجرح والتعدیل 

 .2/1/276تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
 .2/1/277 المصدر السابق )3(
مَّد بن َصْفوان األْنَصاِرّي، مختلف في اسـمه؛ فقیـل : صـفوان بـن محمـد، وقیـل : عبـد اهللا بـن صـفوان . هو: ُمحَ  )4(

 ،ل من األنصار، یعـد فـي أهـل الكوفـةوقیل : خالد بن صفوان . وقیل : ابن صفوان . یكنى أبا َمْرحب وهو رج
. لم یعرف له راو غیر الشـعبي، وروى عنـه  وهو الذي  صاد أرنبین، فذبحهما بَمْروة، فأتى النبي، فأمره بأكلهما 

 .1370/ 3،االستیعاب 5/99،أسد الغابة 6/16وانقرض عقبه . انظر: اإلصابة  في األرنب،
 9/205،التهذیب 3/1370. وانظر : االستیعاب 2/1/536تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
ًضــا لــم یــذكر، قــال ابــن األثیــر:" ذكــر هكــذا فــي كتــب التــراجم دون شــيٍء عنــه، حتــى نســبه أی رجــل مــن قــریش،  )6(

 .2/494،االستیعاب 257/ 2، أسد الغابة 2/478َرِبیَعة الُقَرِشّي، غیر منسوب ".انظر : اإلصابة 
 .2/1/277تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
ن َسـْخَبَرة، وهـو هو: ُطَفْیل بُن َعْبِد اهللا بِن الَحاِرث بن َسْخَبرة بن ُجْرُثوَمة ،وقد  ینسب إلى جـده فیقـال : طفیـل بـ )8(

ــَدْي أبــي بكــر الصــدیق ،هــذا، األزدي ،حلیــف لقریش صــحابي، وهــو أخــو عائشــة زوج النبــي، وعبــد الــرحمن، َوَل
ُألمهما ُأمِّ ُروَمان وكان عبد اهللا بن الحارث بن َسْخبرة قدم مكة فحالف أبا بكر فمات فخلفه أبـو بكـر بعـده علـى 

بـــن األثیـــر أنـــه مـــن األزد ،قـــال :" والصـــحیح أنـــه أزدّي ولـــیس أم رومـــان. أمـــا عـــن كونـــه مـــن قـــریش فقـــد رجـــح ا
 .756/ 2،االستیعاب3/275، أسد الغابة 520/ 5بقرشي". انظر: اإلصابة 

 .2/1/474تاریخ بن أبي خیثمة  )9(
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  )1(ر ال أدري ِمْن أيِّ بلٍد هو ؟ كذا كان في كتاب أبي".قال . "ِمْن َبِني ُبَكیْ  وَسِعید بن ِدْیَناروفي    

  )3(بن أبي َحْدَرٍد اَألْسَلِمّي  قال: وال أدري أِهَي َأْسَلِمیَّة أم ال". امرأُة اْلَقْعَقاع )2(وفي ُبَقْیَرةُ     

قـال ابــن "والــذي : وكـان یبـرئ نفســه أمـام اهللا مــن الزلـل والخطـأ بنســبة العلـم هللا تعــالى: مثالـه قولـه   
  )4(واهللا أعلم".، إسحاق وهمٌ 

  النقد أثناء سرد اإلسناد:: رابعاً 
  ومثال ذلك :

ـــد بـــن أحمـــد رحمـــه اهللا :" َحـــدَّثَنا -قـــال  – ـــفَّار ُمَحمَّ              أهـــل مـــن البصـــرة إلـــى صـــحبنا شـــیخٌ  - الصَّ
 )5(". بغداد

  )7(ُمَحمَّد...". َأَبا: ىُیْكنَ ، ثقة، تمیم َبِني ِمنْ  لي )6(صاحبٌ  "َحدَّثَِني: وقال أیضا –

  :تأكید الحكم على الروي بذكر رؤیته ولقائه والكتابة عنه: خامسا
َبْیر )8(َعِتْیق بن َیْعُقوبأوردها في : -  َقْد رأیُته أنا وكتبُت ، بن صدیق بن ُموَسى بن َعْبد اهللا بن الزُّ

  )9(عنه.
 َعْبـد بـن َهاِشـم بـن اْلُمطَِّلـب َعْبـد بـن َعبَّـاسال بـن اهللا َعْبـد بن َعِليِّ  بن )10(داود بن ُسَلْیَمان: وفي - 

 )11( .عنه وكتبتُ  أنا  رأیُته َقدْ ، ُقَصيّ  بن مناف

 

                                                           
 .2/1/453تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
 .لــم تــرو عــن النبــي ســوى حــدیث واحــدا یقـال أنهــا هاللیــة ،اختلفــوا فــي صــحبتها، والــذین اثبتــوا لهــا ذلـك قــالوا أنهــ )2(

 .1796/ 4،االستیعاب 46/ 7، أسد الغابة 538/ 7انظر: اإلصابة 
 .2/2/811تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
 .3/1/163المصدر السابق  )4(
  .3/1/287تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
 .65/65 في تاریخ دمشق اسمه یحیى، ورد اسمه عند ابن عساكر )6(
  .2/2/871خیثمة تاریخ بن أبي  )7(
هو: عتیق بن یعقوب بن صدیق بن موسى بن عبد اهللا بـن الزبیـر بـن العـوام القرشـي، أبـو بكـر المـدنى االسـدي  )8(

                         ،98/ 7، التــــــــاریخ الكبیــــــــر439/ 5هـــــــــ .انظــــــــر: الطبقــــــــات الكبــــــــرى 228أو  227،مــــــــن أهــــــــل المدینــــــــة، ت
 .129 /4،لسان المیزان 7/46الجرح والتعدیل 

  .2/2/923) تاریخ بن ابي خیثمة 9(
وقیـل  هــ، 219هو: سلیمان بن داود بن علي بن عبد اهللا بن عباس، أبو أیوب البغدادي الهاشـمي الفقیـه ،ت  )10(

 .459/ 1، الكاشف 407انظر:التقریب ص:  بعدها.
  .924/ 2/2) تاریخ بن ابي خیثمة 11( 
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ممــا یشــعر  وكـان یســتأنس بــرأي شــیوخه وبكتــابتهم عــن الــراوي فیقـول كتــب عنــه أبــي ویحیــى    
 أبــي هعنــ كتــب اهللا عبــد بــن مصــعب اهللا عبــد أبــو" قــال رحمــه اهللا:، بنــوع مــن قبــول الــراوي عنــده

 )1(."معین بن ویحیى

 سادًسا: التأكد من رأیه النقدي بالرجوع إلى شیوخه النقاد: 
.: َسِمْعُت َیْحَیى بن َمِعیٍن یقول: -رحمه اهللا –قال  ُیرید  ُعَمر بن َسْعِد بن أبي َوقَّاص كوفيٌّ

  أنه نزَل اْلُكوَفة.

  )2(.كیف یكون َمْن َقَتَل اْلُحَسْین ثقة: ثقة ؟ قال: ُقْلُت له

  النقد المطلق والمقید: سابًعا:
  النقد المطلق: فكأن یقول:  ثقة یحتج بحدیثه، كان رجل صدق، یروي مناكیر وهكذا. .1
 النقد المقید بأشخاص معینین: .2

أورد  إذْ  )3( ."حـتج بحدیثـهفهو ثقة یُ إذا روى الشعبي عن رجل وسماه : قال ابن أبي خیثمة -
ــْلتِ  ْبــنِ  َخاِرَجــةَ ابــن حجــر هــذا القــول فــي ترجمــة  وذكــر الشــعبي ؛ الكــوفي)5(اْلُبْرُجِمــيِّ  )4(الصَّ

  .ممن روى عنه، فهذا توثیق لخارجة بروایة الشعبي عنه

 النقد المقید بأحادیث معینة .3

بمجمـوع أقـوال العلمـاء هـو ثقـة، اتهمـه بعـض النقـاد بروایـة  المنـذر الحزامـيإبراهیم بـن مثًال  - 
خیثمة روایة هذا الحدیث عنه، ألنـه أحـس مـن شـیخه عـدم ى ابن أبي قَّ وَ وهنا تَ  )6( .المناكیر

لـــیس : قـــال رضــاه ألن فیـــه إبـــراهیم وكـــأن هــذا الحـــدیث مـــن األحادیـــث المنكــرة التـــي رواهـــا،
قرأه یحیى بن معـین علـى كتـابي فقـال: مـن حـدثك بـه ؟ فقلـت: ، غیر هذا تُ یّ قْ وَ حدیث فیه تَ 

  إبراهیم، فتلهف أن ال یكون سمعه.
                                                           

  .112/ 13تاریخ بغداد  )1(
  .2/2/945خیثمة  تاریخ بن أبي )2(
 .3/66تهذیب التهذیب  )3(
 .4/211،الثقات 6/197. وانظر: الطبقات الكبرى 361/ 1، الكاشف 283انظر:التقریب ص:  )4(
: بضم الباء الموحدة وسكون الـراء وضـم الجـیم  )5( مـن تمـیم، وهـو  النسـبة إلـى البـراجم ،وهـي قبیلـة  هـذه -اْلُبْرُجِميِّ

لـیم وقـیس وكلفـة وغالـب بنـو  حنظلـة بـن مالـك ،وقیـل لهـم البـراجم : ألنهـم قــالوا لقـب لخمـس بطـون: عمـرو والظ
       .فســـموا البـــراجم، ببـــراجم األصـــابع نجتمـــع اجتمـــاع بـــراجم الكـــف. والبـــراجم هـــي التـــي إذا قبضـــت كفـــك ظهـــرت،

 .56ص:   على قبائل الرواة اإلنباهو  ،133انظر: اللباب في تهذیب األنساب ص: 
  .6/179،تاریخ بغداد 1/331ریخ الكبیر للبخاري انظر: التا )6(
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  من سبب الجرح:التثبت  :اثامنً 
    : )1(قـالإلـى الجـرح وتضـعیف الـراوي سـأل شـیخه عـن سـببه . -رحمـه اهللا –فإذا لـم یطمـئن 

  لیس بثقة. : فقال؛ " َوَسِمْعُت َیْحَیى بن َمِعْین وذكر ابن كاسب

  ألنه محدود.: من أین قلت ؟ قال: فقلت له

  )2(بلى".: قال

حدیث َعْمرو بن ُشـَعْیب ِلـَم ردُّوه ؟ مـا تقـول : نقلُت لَیْحَیى بن َمِعیْ ومنه أیضا قوله لشیخه: 
حـدثني َعْمـرو بـن : قـال أیـوب: قـال، اللهـم تْنكـرون ذلـك: قلـت، بلـى: فیه ؟ لم یسمع مـن أبیـه ؟ قـال

ولكـنهم قـالوا حـین صـارت َعْمـرو بـن ُشـَعْیب ، وقـد سـمع مـن أبیـه، ُشَعْیب فذكر أًبا عن أٍب إلى جده
  )3( اب .إنما هذا كت: عن أبیه عن جده

  تاسًعا: جرأته النقدیة:
، فكـان ذا ن كان على الصوابإالرجال لم یباِل من یخالفه، علم إذا تكلم في -رحمه اهللا – كان     
  وقد ظهر ذلك من خالل اقواله وأمثلة ذلك: ، جرأةٍ 

م وأخطـأ إبـراهی : قـال :"بـن ُبَرْیـَدة بـن اْلُحَصـْیبعندما بین في مثال سابق فـي الكنـى، كنیـة ا - 
ـــَدة : إنمـــا هـــو. أیًضـــا فـــي كنیتـــه) بـــن حـــاتم الهـــروىابـــن عبـــداهللا ابـــن ( ـــد اهللا بـــن ُبَرْی   أبـــو َعْب
بن اْلُحَصْیب بن َعْبِد اهللا بن اْلَحاِرِث بن َسَالَمان بـن َسـْعِد بـن ِرَزاح بـن َعـِدّي بـن َسـْهِم بـن ا

 )4(ما َبَلَغِني".فی، بن اْلَحاِرِث بن َسَالَمان بن أسلم بن َأْفَصى بن َحاِرَثةامازن 

: ووصــف  عــالء الــدین مغلطــاي جرأتــه وعــدم تــردده فــي رأیــه،وذلك عنــدما َعــَرَض لترجمــة  - 
وذكــره ، المختلــف فـي صــحبته وعــرض األقـوال فیــه، قــال :"يدِ ك األَســاِتــبـن فَ  َأْیَمـُن بــن خــریم

 )5(."في جملة الصحابة ولم یتردد» تاریخه الكبیر«ابن أبي خیثمة في 

  

                                                           
  .3/1/295تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
  .296/ 3/1المصدر السابق  )2(
  .3/2/241 المصدر نفسه )3(
  .104/ 2/1 المصدر نفسه )4(
  .311/ 2إكمال تهذیب الكمال  )5(
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ولما ذكر ابن أبي خیثمة في " تاریخـه األوسـط " قـول أحمـد خر عند مغلطاي قوله:"وفي موطن آ   
  )2(."قال: هذا كالم المجانین. ": ال أشهد ألحد بالجنة)1(الدورقي

 )3(".علیهم السالم -غیر األنبیاء وتكملته عند ابن عبدر البر: "  
تكــن بالجنــة لألنبیــاء بالجنــة،  وهنــا صــرامة وجــرأة فــي رد قــول الرجــل فــي مضــمونه فالشــهادة لــم    

  فهناك مثًال العشرة المبشرین بالجنة. 

  استقالله في رأیه: عاشًرا:
 كابن معین وأحمد وغیره، ونقل عنه الكثیر،رغم أن ابن أبي خیثمة تتلمذ على شیوخ الكبار 

اوي وكـل إال أنه كان مستقل الرأي، یوافق ویخالف بحسـب مـا یـراه  حقًـا وصـواًبا بحسـب معرفتـه بـالر 
  ما یتعلق به.

 فقد یخالف في الحكم على الرجال: - 
فـي قتـادة أحـب إلـي مـن أبـي  )4(همـام"قال ابن أبي خیثمة: سـمعت یحیـى بـن معـین یقـول: 

قال فیه ابـن أبـي خیثمـة:  )7(وفي محمد بن كثیر العبدي )6( ."، وقال ابن خیثمة: هما واحد)5(عوانة
  )8(.ُیستأهل أن ُیكَتب عنه""لم یكن قال ابن معین:  "،ُت عنهوكتب وقد رأیُت أنا ُمَحمَّد بن كثیر" 

                                                           
قـال ابـن حجـر:  ثقـة حـافظ، الحـافظ ولـه هو: أحمد بن إبراهیم البغدادي الدورقي النُّكـري بضـم النـون البغـدادي ، )1(

.والــدَّورقي : بفــتح الــدال وســكون الــواو وفــتح 189/ 1، الكاشــف85هـــ.انظر: التقریــب ص: 246ت  تصــانیف،
هذه النسـبة إلـى شـیئین أحـدهما بلـد بفـارس وقیـل بخوزسـتان وهـو أصـح یقـال لهـا دورق  -الراء وفي آخرها قاف 

 .512/ 1انظر: اللباب والثاني إلى لبس القالنس الدورقیة. 
  . 14/ 1تهذیب الكمال إكمال )2(
  .110/ 5 الجامع لمذاهب فقهاء األمصار االستذكار )3(
هو:همــام بــن یحیــى بــن دینــار الَعــْوذي بفــتح المهملــة وســكون الــواو وكســر المعجمــة، أبــو عبــد اهللا أو أبــو بكــر  )4(

حمـــد قولـــه: هـــو ثبـــت فـــي كـــل ،ونقـــل عـــن ا قـــال ابـــن حجـــر: ثقـــة ربمـــا وهم،ووصـــفه الـــذهبي بالحـــافظ البصـــري،
  .339/ 2، الكاشف 1024هـ. انظر: التقریب ص: 163ت  المشایخ،

الوضاح بن عبد اهللا الیشكرى أبو عوانة الواسـطى البـزاز، مـولى یزیـد بـن عطـاء بـن یزیـد الیشـكرى، و یقـال  هو: )5(
             هـــــــ. 176أو  175تابــــــه ،تالكنـــــدى، مشــــــهور بكنیتــــــه قــــــال ابــــــن حجر،ثقــــــة ثبــــــت، والــــــذهبي : ثقــــــة مــــــتقن لك

  .349/ 2، الكاشف 1036انظر: التقریب ص: 
قال ابن أبي خیثمة: "سمعت یحیى بن معین یقول: همام في قتادة أحب إلي من أبـي عوانـة، وقـال ابـن خیثمـة:  )6(

  .12/168هما واحد".اكمال تهذیب الكمال 
ــه،  ولكــن قــال قــال ابــن حجــر: ثقــة  )7( ــم یصــب مــن ضــعفه، ت ســبق الترجمــة ل انظــر: التقریــب ص:  ه. 223ل

 .213/ 2،الكاشف 891
  .357سؤاالت ابن الجنید ص:  )8(
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ففي المثالین السابقین خالف فیها شیخه في رأیه النقدي، وهذا یدل على عدم تأثره أو تحیـزه   
  لرأي شیخه.

     : وقد یخالف في غیر ذلك مما یتعلق بالراوي - 

بـن أبـي َخْیَثَمـة َفقَـاَل َهـَذا َحـِدیث  َوَخالف اْلحفاظ كلهـم َأُبـو بكـرقال سراج الدین بن الملقن :"
  .)1("ُمْخَتلف ِفیهِ 

  وكل ذلك یدل على استقالله برأیه النقدي، دون تأثر بمشایخه.   

 

                                                           
  .1/205تخریج كتاب الشرح الكبیر  خالصة البدر المنیر في )1(
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  الفصل الثالث
  مصطلحات النقد ومدلوالتها عند 

  ابن أبي خيثمة
  

  ثالثة مباحث: وفیه

لمبحث  األول: بیان مصطلحات النقد التي استعملها اإلمام ا
  .بن أبي خیثمة في منهجه في النقد أبي بكر

المبحث الثاني: دراسة مدلول بعض المصطلحات النقدیة 
  عنده.

: أسباب جرح الرواة وتعدیلهم عند اإلمام أبي الثالثالمبحث 
  .بكر بن أبي خیثمة
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  المبحث  األول
  بن أبي  بیان مصطلحات النقد التي استعملها اإلمام أبي بكر

  خیثمة في منهجه في النقد
، ومــن بعــض المصــطلحات النقدیــة للــرواة رحــهوج فــي تعدیلــه لقــد اســتعمل ابــن أبــي خیثمــة

قــد  النقـدنجـد أن مصـطلحاته فــي  ،الجـرح والتعــدیل ه وكتــبلتـي تفرقــت فـي كتبـخـالل التتبـع ألقوالــه ا
وال بـد مـن اإلشـارة إال أنـه لـم یكـن مكثـًرا فـي نقـد الرجـال بالمقارنـة مـع ، تنوعت بـین المفـردة والمركبـة

التــاریخ عنــه َنَقــل فیــه لنــا كــالم شــیوخه النقــاد فــي الجــرح  غیــره مــن أئمــة النقــد؛ وأغلــب مــا جــاء فــي
وشــیوخهم،ولذا قیمــة هــذا الكتــاب تــزداد بمــا یحملــه مــن ذخــائر نقدیــة رواهــا وحملهــا عــنهم. وبطریقــة 
االســتقراء لمــا بــین أیــدینا مــن مصــادر متاحــة تــم الكشــف عــن المصــطلحات، وذلــك مــا هــو إال جهــد 

  ، وهي على النحو اآلتي:باحثة، یمكن أن یصیب ویمكن أن یخطئ

  :مصطلحاته في نقد الرواة أوًال:

 )1(ثقة. - 

 )2(ثقة یحتج بحدیثه.  - 

 )3(.فیما یروي أثبت الناس - 

مةوِ را -   )4(.یة عالَّ

 )5(من أهل العلم. - 

 )6( .من حملة العلم - 

 )7( كان رجل صدق. - 

                                                           
.وهنــاك مــواطن أخــرى ال یجــزم  77،5/45/ 10، تهــذیب التهــذیب476/ 871،1/ 2/2تــاریخ ابــن أبــي خیثمــة  )1(

  له. أنها
 .3/66یب التهذیب تهذ )2(
  .5/30سیر أعالم النبالء  )3(
. ومــن المالحــظ أن یــاقوت الحمــوي كــان یســتخدم هــذه اللفظــة،فیحتمل أن تكــون مــن 2418/ 6معجــم األدبــاء   )4(

 قوله، والخطأ وقع من النساخ، ویحتمل غیر ذلك.
  .8/468تاریخ بغداد   ) 5(
  .3/2/18تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
 .2/46الجرح والتعدیل  ،4/116تاریخ بغداد  )7(
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 )1( ة.كان صادق اللهج - 

 )2(من عقالء الناس. - 

 )3(معدود من العباد. - 

 )4( شیخ. - 

 )5(اكیر.یروي من - 

 )6(قد كتب الحدیث منذ كذا وكذا. - 

 )7(كتب عنه أبي ویحیى بن معین. - 

 )8(َقْد رأیُته أنا وكتبُت عنه. - 

 )9(كّل ما حدَّثنا فمن حفظه.، وكان حافًظا، كتبنا عنه - 
 )10( .َحدَّثَنا عنه غیُر ِإْنسانٍ  - 

 )11( .الِمكَنَسة إالَّ  ُنسمیه ُكنَّا ما - 

                                                           
. ووجدتها عند ابن أبي حاتم لیست مـن لفظهــ وٕانمـا مـن سـماعه عـن احمـد بـن یـونس 10/180تهذیب التهذیب  )1(

               ویظـــل االحتمــــال أنهـــا مــــن قولـــه شــــابه قولـــه قــــول ابـــن یــــونس.، الناقـــد قــــال: " كـــان المعــــافى صـــدوق اللهجــــة"
  .8/400انظر: الجرح والتعدیل 

 . في موضع واحد.12/328تاریخ بغداد  )2(
  .11/315تهذیب التهذیب  )3(
 . في موضعین .3/2/208تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
 .272/ 3) تهذیب التهذیب 5(
ــــذ كــــذا وكــــذا ال یجــــاوز هــــذا  )6( ــــد كتــــب الحــــدیث من ــــا لمصــــعب هــــذا ق ــــت أن ــــو بكــــر أحمــــد بــــن زهیــــر: فقل قــــال أب

ن یكــون مقصــد ابــن أبــي خیثمــة مــن " ال یجــاوز هــذا الشــعر " متعلقــة بــزمن الســیاق: إمــا أ ىإلــالشــعر،وبالرجوع 
ا كتابة هذا الشعر وهي عشرون سنة، فكتابتـه للحـدیث منـذ عشـرین سـنة ال تجـاوز ذلـك.أو أن عبارتـه هـذه تعلیقًـ

  . 6/361.تاریخ بغداد قول إسرائیل ال أجاوز هذا الشعر على
  .923/ 2/2تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
  .3/3/264، 3/1/125، وانظر السفر الثالث منه: 924، 2/2/923مصدر السابق ال )8(
  .239/ 3/3خیثمة أبيتاریخ بن  )9(
  .50/67، تاریخ دمشق 3/3/239تاریخ بن أبي خیثمة  )10(
الِمكَنَسة، وَهـل احتـاج  بن أبي َخْیَثمة وذَكر َبِقّي بن َمْخَلد:"ما ُكنَّا ُنسمیه إالَّ ا) قال: َقاِسم بن أصَبغ قال: َقَال َلَنا 11(

ــُه أحــد؟". تــاریخ علمــاء  ــّي بــن مْخلــد أْن یــأتي إلــى ُهنــا ِمْن                 ،2/152،تــذكرة الحفــاظ 108/ 1 األنــدلسَبلــد ِفیــه َبِق
  . 1/290، معجم األدباء13/287النبالء  أعالمسیر 
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 )1(.الرجل الصالح - 

 )2(ًحا وفیه دعابة.كان امرًءا صال - 

 )3( ُیَحدِّث أو یروي عنه َأْهُل اْلُكوَفة. - 

 )4(ولم ُیَحدِّثنا عنه أبي بشيٍء. - 

 )5(َقْد أدركته أنا ولم أسمع منه. - 

 )6(وكان ابن ُجَرْیج إذا َنَزع باْلَحِدْیث َأْحَسن. - 

 )7(.كان فالن یحدثنا من حفظه - 

 )8(هما واحد.  - 

   )9(.اءنَّ كان یخضب بالحِ  - 

  )10(ي.صاحُب َرأْ  - 

  )11(ما كان یستطیع أن یقول: قل، كان یقول: كل. - 

  )13(.)12(كان فالن یسأله عن الُمعضَّالت - 

                                                           
  .3/3/257تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
  مـــن قـــول الزبیـــر بـــن كبـــار اإلصـــابةدهـــا مغلطـــاي مـــن لفظـــه، جـــاءت فـــي ، أور 176/ 8إكمـــال تهـــذیب الكمـــال  )2(

4 /326.  
  .2/2/942تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
  .3/3/239 المصدر السابق )4(
  .966/ 2/2 نفسه )5(
  أنها من قول ابن معین. األقوى،االحتمال 258/ 2/2المصدر السابق  )6(
  . 230/ 3/3تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
بي خیثمة: "سمعت یحیى بن معین یقول: همام في قتادة أحب إلي من أبـي عوانـة، وقـال ابـن خیثمـة: قال ابن أ )8(

  .12/168تهذیب الكمال  إكمالهما واحد".
  .30/323، تهذیب الكمال 3/1/224تاریخ بن أبي خیثمة  )9(
  .12/48تهذیب الكمال  إكمال )10(
  .352/ 11المصدر السابق  )11(
عضـال ،وقـوم یسـمونه نوع خاص من المنقطـع . فكـل معضـل منقطـع ولـیس كـل منقطـع مالُمعضل: هو لقب ل  )12(

  .34ابن الصالح ص:  مقدمة .اوهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدً  ،مرسال كما سبق
  .116/ 9تهذیب الكمال  إكمال )13(



  الفصل الثالث: مصطلحات النقد ومدلوالتھا عند ابن أبي خیثمة

 
 180 

 الثانيالباب 

 )1(لم یدخل أبي عنه في " المسند " شیًئا. - 

 )2(ال یستحلون أن یتركوا من الحدیث شیئا إذا حدثوا حدثوا به كله وٕاال لم یحدثوا به. - 

  )3( فقیًها.كان رجًال  - 

 )4(.لم یزل أبي یحدث عنه حتى مات - 
  مصطلحاته في نقد الحدیث: ثانیًا:

 )5(اختلفوا في حدیثه. - 

 )6(مختلٌف في حدیثِه. - 

 )7(هو حدیٌث مختلٌف في إسناده. - 

 )8( وهذا حدیٌث مختلٌف فیه. - 
  

  

  

  

  

                                                           
  379/ 8تهذیب الكمال  إكمال )1(
خیثمــة :" كــان خالــد بــن الحــارث وعبــد  أبــيفــي تــاریخ ابــن .قــال الحــافظ مغلطــاي : و 329/ 7 نفســهالمصــدر  )2(

الوارث ومعتمد وعبد اهللا بن داود كأنهم ال یستحلون أن یتركوا من الحدیث شـیئا إذا حـدثوا حـدثوا بـه كلـه وٕاال لـم 
 أنهــایكـون مــن قولــه،ألن مغلطـاي نســبه أنــه فـي التاریخ،هــذا یعطینــا احتمـال ال الجــزم  ن الأیحـدثوا بــه". ویمكــن 

  ن قوله فلربما تكون من نقله.م
خیثمة:" أتیت أنا وسعید بن جوان أبا حذیفة وكان رجًال فقیًها"، وعـزاه مغلطـاي للتـاریخ الكبیـر وهـو  أبيقال ابن  )3(

  .15/ 6تهذیب الكمال  إكمالالمحققة.  األجزاءلیس في 
  .5/6تهذیب الكمال  إكمال  )4(
  واحد..في موضع 520/ 2/1تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
  .571، 563/ 2/1المصدر السابق  )6(
  .569/ 2/1 نفسهالمصدر   )7(
  .557، 2/1/336،549 نفسهالمصدر  )8(
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  المبحث الثاني
  دلول بعض المصطلحات النقدیة عندهدراسة م 

  أوًال: مصطلحات التعدیل :
لرواة بعض المصطلحات النقدیة، ومن خالل التتبـع لقد استعمل ابن أبي خیثمة في تعدیله ل

نجد أن مصطلحاته في التعدیل قد تنوعت بین المفردة ، ألقواله التي تفرقت في كتب الجرح والتعدیل
والمركبــة، وألنــه لــیس مــن الیســیر الوقــوف علــى كــل مصــطلح بعینــه بیاًنــا داللــًة نكتفــي بشــرح بعــض 

  تي:األلفاظ والمصطلحات عنده على النحو اآل

  مدلول(ِثَقٌة): •
تقــال فــي المــذكر والمؤنــث : ُوُثوًقــا: أي ائتمنتــه،و ِثَقــةٌ و  َوِثْقــُت َأِثــُق  ِثَقــةً و  وهــي: َمصــَدر مــن وثــق

   )1(.وتجمع على ِثَقاتٌ ، وفي الجمع
هــو الــذي یجمــع بــین العدالــة والضــبط ،وقــد أشــار ابــن الصــالح فــي : والثقــة عــن عامــة المحــدثین

أجمـع جمـاهیر أئمـة الحـدیث والفقـه أنـه یشـترط فـیمن ، إلـى مفهـوم الثقـة :"النوع الثالث والعشـرین 
أن یكـون مسـلًما بالًغـا عـاقًال سـالًما : أن یكون عدًال ضـابًطا لمـا یرویـه . وتفصـیله: یحتج بروایته

من أسباب الفسق وَخَواِرم الُمُروَءة متیقًظا غیر مغفل حافًظا إن َحدََّث من حفظـه، ضـابًطا لكتابـه 
  )2(.دََّث من كتابه"إن حَ 

والذهبي أشار إلى ذلك :" الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لمـا  
  )3(.حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن"

وقــد تصــرف عــن هــذا المعنــى ولكــن ال ، والحاصــل أن كلمــة ثقــة معناهــا المعــروف التوثیــق التــام
  )4(.تصرف عنه إال بدلیل

"َحـدَّثَِني صـاحٌب : ونذكر بعض المـواطن التـي جـاءت فیهـا لفظـة (ثقـة) عنـد ابـن أبـي خیثمـة قـال
َحـدَّثََنا ُمْسـِلم بـن : قَـالَ ، َحدَّثََنا َیْحَیـى بـن َمِعـینٍ : ، وقال)5(َأَبا ُمَحمَّد": ُیْكَنى، ثقة، لي ِمْن َبِني تمیم

  )6(ثقة َقْد َسمَّاُه ُمْسِلم ذهَب َعَلى َأِبي زكریا اسمه". َعْن َشْیٍخ له من اْلَبْصِرّیین، ِإْبَراِهْیمَ 
                                                           

 .647/ 2انظر: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  )1(
  .61ابن الصالح ص: مقدمة  ) 2(
 .16/70) سیر أعالم النبالء 3(
  .13/ 3) لسان المحدثین 4(
  .871/ 2/2یثمة ) تاریخ ابن أبي خ5(
 .871/ 2/1) المصدر السابق  6(
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الضال مولى أبي النكران  )1(وقال ابن أبي خیثمة :"حدثنا فضیل بن عبد الوهاب حدثنا معاویة 
 )2( ثقة".

 ):مدلول( ِثَقٌة ُیْحَتج ِبَحدْیِثهِ  •

فقــــد صــــرح ، وهــــذا المصــــطلح یــــأتي فــــي أعلــــى مراتــــب التعــــدیل، أي: أنــــه ثقــــة، وحدیثــــه حجــــة
أن قولهم في الراوي "حجة" أعلى من قولهم :" ثقة"، وقد أشار الحافظ  -رحمه اهللا– )3(السخاوي

، ومعنــى قــولهم: "فــالن حجــة" أي: أنــه )4(الــذهبي مــن قبلــه إلــى ذلــك "كمــا أن الحجــة فــوق الثقــة"
  )5(.یؤخذ بروایته، ورأیه، وسیرته، وشمائله

إذا روى : التهــذیب: " قلــت: وقــد قــال ابــن أبــي خیثمــةفــي  -رحمــه اهللا -قــال الحــافظ ابــن حجــر
  )6(جل وسماه فهو ثقة ُیحتج بحدیثه".الشعبي عن ر 

ــْلِت اْلُبْرُجِمــيِّ الكــوفي؛ وذكــر الشــعبي  إذ أورد ابــن حجــر هــذا القــول فــي ترجمــة َخاِرَجــَة ْبــِن الصَّ
  توثیق لخارجة بروایة الشعبي عنه.  ُیفَهم منه ممن روى عنه، فهذا

 عنــه روایتــهُ  ُتْعَتُبــر هــل َوَســمَّاُه، رجــل عــن العــدل روى إذا: ســألة بحثهــا أهــل المصــطلحوهــذه م
  :)7(أقوال ثالثة المسألة في له؟ تعدیالً 

 العلمــاء أكثـر قـول هـو وهـذا عـدل، غیـر عــن یـروي أن یجـوز ألنـه لـه؛ بتعـدیل لـیس أنـه :األول
 تجعــل لـم وســماه رجـل عـن العــدل روى إذا:" الصـالح ابــن وصـححه وغیـرهم، الحــدیث أهـل مـن

 هـو: "النـووي وقـال ،)8( "وغیـرهم الحـدیث أهـل مـن العلمـاء أكثـر عنـد لـه منه تعدیال عنه روایته
  )9(."الصحیح

                                                           
هــو: معاویــة بــن عبــد الكــریم الثقفــي أبــو عبــد الــرحمن البصــري المعــروف بالضــال ألنــه ضــل طریقــه فــي مكــة،  )1(

 .276/ 2، الكاشف 955التقریب ص: انظر:ه. 180ت
  .10/192تهذیب التهذیب  )2(
 .1/364انظر: فتح المغیث  )3(
  .125 /3اظ تذكرة الحف انظر: )4(
  .1/31بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل انظر: شفاء العلیل  )5(
 .3/66تهذیب التهذیب  )6(
  .1/172تدریب الراوي ، 245، الشذا الفیاح من علوم ابن الصالح ص: 113/ 1انظر: شرح التبصرة والتذكرة )7(
  .61ن الصالح ص: مقدمة اب )8(
  .49یر النذیر ص: التقریب والتیسیر لمعرفة السنن البش )9(
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ـــاني . الشـــافعي أصـــحاب وبعـــض الحـــدیث، أهـــل بعـــض قـــول وهـــذا مطلقـــًا، لـــه تعـــدیل أنـــه :الث
 وهــذا: "فقــال الخطیــب، َوَردَّهُ . )1(هُ َلــَذَكرَ  جرحــاً  فیــه َیْعَلــم كــان لــو العــدل بــأن: القــول لهــذا واحتجــوا

 عـن خبـًرا وال تعـدیًال  عنـه روایتـه تكـون فال عدالته، یعرف ال العدل یكون أن یجوز ألنه باطل؛
 عـن رووا الثقـات العـدول مـن جماعـة ُوِجـدَ  وقـد كیـف. یقصـدها ألغـراض عنه یروي بل صدقه،

 بعضـها وفـي مرضـیة، غیر بأنها همعلم مع أحوالهم، ذكر عن بعضها في َأْمَسكوا أحادیث قوم
  )2(."والمذاهب اآلراء وبفساد الروایة، في بالكذب علیهم شهدوا

 روایتــه كانـت عـدول، عــن إال یـروي ال عنـه روى الــذي العـدل ذلـك كـان فــإن التفصـیل؛ :الثالـث
 مـــن جمـــع إلیـــه وذهـــب بـــل قـــال الســـخاوي:" .األصـــولیین عنـــد المختـــار وهـــذا. فـــال وٕاال تعـــدیًال،
  )3(."مستدركه في والحاكم صحاحهم في خزیمة وابن الشیخین میل وٕالیه ثینالمحد

ــــْلِت اْلُبْرُجِمــــيِّ مــــن بنــــي تمــــیم، روى عــــن عبــــد اهللا بــــن مســــعود،وكان قلیــــل  وَخاِرَجــــَة ْبــــِن الصَّ
  )4(الحدیث.حكاه ابن سعد.

و؟ وفي روایة ابن محزر لتاریخ ابن معین :" سمعت یحیى وقیل له خارجة بن الصـلت ممـن هـ
  )5(قیل له :هو التمیمى ؟ قال نعم".، قال :برجمى

، وفــي اإلصــابة :" لــه )6(وهــو مــن اختلفــت األقــوال فــي صــحبته قــال ابــن حجــر:" لــه صــحبة "
واألرجح أنه لیس بصحابي وٕاال لما كـان محـل كـالم ، )8(ثم في التقریب قال :" مقبول" )7(إدراك"

ـْلِت ِعـَداُدُه ِفـي اْلُكـوِفیِّیَن َزَعـَم َبْعـُض النقاد، قال أبو نعیم في معرفة الصحابة :" خَ  اِرَجـُة ْبـُن الصَّ
ِریَن َأنَُّه َأْدَرَك النَِّبيَّ  "، َولَـْم َیـَرهُ  -e -اْلُمَتَأخِّ ذكـره ابـن حبـان فـي ثقاتـه ثـم ، )9(َحِدیثُـُه ِعْنـَد الشَّـْعِبيِّ

   )11(".، أما الذهبي فقال :" محله الصدق)10(قال :"روى عنه أهل الكوفة" 

                                                           
  .61بن الصالح ص: مقدمة ا )1(
  .89الكفایة في علم الروایة  ص:  )2(
  .316/ 1الحدیث  ألفیةفتح المغیث شرح  )3(
  . 6/197الطبقات الكبرى  )4(
  . 1/132تاریخ ابن معین روایة ابن محرز )5(
 .3/66تهذیب التهذیب  )6(
 .1/319اإلصابة  )7(
  .283التقریب ص: )8(
 .2/973رفة الصحابة مع )9(
 .4/211الثقات  )10(
  .1/361الكاشف  )11(
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 مدلول(َأْثَبت النَّاس ِفْیَما َیْرِوي): •

، وتشیر أیًضا إلى أن الراوي أوثق أقرانه أو أهل عصـره فیمـا )1(أي حفًظا، وعدالةً : أثبت النَّاس
وهــي: وصــف الــراوي بمــا یــدل علــى  ،، وهــذه اللفظــة مــن أعلــى ألفــاظ التوثیــق وأرفعهــا)2(یرویــه

األولـى عنـد ابـن حجـر بـین مراتـب التعـدیل مـن أكـد المبالغة في التوثیق، وقد أتـت فـي المرتبـة  
، وقد أوردها ابـن أبـي خیثمـة فـي عكرمـة مـولى ابـن عبـاس قـال :" قـال )3(مدحه بأفعل التفضیل

أثبــــت النــــاس فیمــــا یــــروي، ولــــم یحــــدث عــــن مــــن دونــــه أو مثلــــه ،حدیثــــه أكثــــر عــــن  :"عكرمــــة
ة أثبـت النـاس فیمـا روى، ولـم "عكرمـ: ، وفي روایٍة أخرى عند الذهبي  جاءت بلفظ)4(الصحابة"

  )5( یحدث عن أقرانه، أكثر حدیثه عن الصحابة".

 :)الِمكَنَسة إالَّ  ُنسمیه ُكنَّا ما(مدلول  •

 إالَّ  ُنســـمیه ُكنَّـــا "مـــا:َمْخَلـــد بـــن َبِقـــيّ  وذَكـــر َخْیَثمـــة أبـــي ابـــن َلَنـــا َقـــَال: قـــال أصـــَبغ بـــن قـــال َقاِســـم
 تحـدثنا أنت وال: له فقلنا أحد؟ ِمْنهُ  ُهنا إلى یأتي أنْ  مْخلد بن َبِقيّ  ِفیه َبلد احتاج وَهل الِمكَنَسة،

   )6( ."أنا  وال: فقال شیبة؟ أبي ابن رجال عن

 علــى یــدلُّ  أحــدهما صــحیحان، أصــالنِ  والســین والنــون الكــاف ": واْلِمْكَنَســة اســم آلــة  مــن كــنس
ــْنس: فــاألوَّل ،خفاءاســت علــى یــدلُّ  اآلخــر واألصــل. َكْشــُفه وهــو شــيء، وجــهِ  عــن شــيءٍ  َســْفر  َك

  .یكَنس ما: والُكناَسة. الكْنس آلة: والِمْكنسة. أرضه وجه عن التَُّرابِ  َسْفرُ  وهو البیِت،

  .)7("ِكناَسه َیْدُخل الظبي: والكانس. الظَّبي بیتُ : الِكناس: اآلخر واألصل

  .اْلِمْكَنَسة : أي )8(.كنا ندعو بقي بن مخلد بذلك أیام طلبه" :"قال ابن أبي خثیمة وفي النزهة:

أصــــحابه  "،وأشــــار إلــــى بــــن َمخَلــــد َمــــَال األنــــدلس حــــدیثًا وِروایة :" وبقــــيِّ )9(الفرضــــي قــــال ابــــن 
علیــه مــا أدخلــه مــن: ُكْتــب االْخــتالف وَغرائــب الَحــدیث وأْغــُروا بــه الســلطان  وااألندلســیون أنكــر 

                                                           
 .728ص:  خبة الفكر في مصطلحات أهل األثرشرح ن )1(
 .2/17انظر: لسان المحدثین  )2(
  .80انظر: مقدمة التقریب ص: )3(
  . 5/268الكامل في ضعفاء الرجال  )4(
  .5/30سیر أعالم النبالء  )5(
ســـیر أعـــالم النـــبالء ،  2/152، تـــذكرة الحفـــاظ 1/108 األنـــدلستـــاریخ علمـــاء : وانظـــر،1/290اء معجـــم األدبـــ )6(

13/287.  
 .586،و مختار الصحاح ص: 16/454. وانظر: تاج العروس 141/ 5معجم مقاییس اللغة  )7(
  .195/ 2نزهة األلباب في األلقاب )8(
  .1/108 علماء األندلستاریخ  )9(
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َعَصــمه ِمــنهم. فنشــر حدیثــه، وقــرأ ثــمَّ ان اهللا بَمنَّــه وَفضــله أظهــره َعلــیهم، و  وقال :"وأخــافوه بــه.
  للنَّاس ِروایته. فمْن یومئذ انتشر الَحدیث باألندلس".

كان كالمكنسة في طلبـه فقـد كـان حریًصـا علـى العلـم وجمعـه  مْخلد بن َبِقيّ والمفهوم من ذلك أن 
  )1(.مستكثرا من ذلك ،مستغًال أوقاته في ذلك

العلم وقد قیل هذا فان هذا یدل على سعة  كنسةفالن مِ  :ومن ذلك قول أحدهموفي شفاء العلیل "
  .وانتقائه وتحریه بّقي علم كثرة على یدل فهذا،)2("دفي بقي بن مخل

 اكتًبـ وألـف ا،جًمـ اعلًمـ فمألهـا األندلس إلى ورجع والروایة، الجمع في وبالغ وفي معجم األدباء:"
  )3(."واستكثاره احتفاله على تدلّ  احسانً 

 مائتَـا: مـنهم وَسـِمعَ . َبِقيّ  َلقیهم الذَّین الرِّجال ِعدَّة أن": َمْخَلد آبن َبِقي َراوَیةُ  ُنسُیو  بن َعْبداهللا َعن
  )4(".َرُجالً  وثماُنون وأربع َرُجل

 مدلول:(ُیوثَّق) : •

"حـدثنا أبـو بكـر بـن أبـي خیثمـة فیمـا كتـب إلـى قـال أنـا : قال ابن أبي حاتٍم في "الجرح والتعدیل" 
. وسـألت أبـى عـن عمـر بـن كـان ُیوثـَّق )5(ر نا أبـو حفـص عمـر بـن ُرَدیـحأحمد ابن محمد الصفا

بـــل هـــو : قـــال یحیـــى بـــن معـــین هـــو صـــالح الحـــدیث ؟ ! . فقـــال: ردیـــح ؟ فقـــال شـــیٌخ . قیـــل لـــه
  .)6("ضعیف الحدیث" 

: "ضــعفه أبــو حــاتم. وقــال ابــُن َمِعــین: صــالح الحــدیث. معقًبــا وقــال الحــافظ فــي "لســان المیــزان"
  .)8(كره الحافظ الذهبي في المغني في الضعفاء. وذ)7(انتهى

                                                           
م تطلبون العلم، أهكذا یطلب العلم؟ إنما أحدكم إذا لم یكن علیـه شـغل یقـول: روي بقّي أنه قال یوما لطلبته: "أنت )1(

أمضي أسمع العلم، إني ألعرف رجال تمضي علیـه األیـام فـي وقـت طلبـه للعلـم ال یكـون لـه عـیش إال مـن ورق 
مـن الكرنب الذي یلقیه الناس، وٕانـي ألعـرف رجـال بـاع سـراویله غیـر مـرة فـي شـرى كاغـد حتـى یسـوق اهللا علیـه 

  .746/ 2حیث یخلفها". معجم األدباء 
  .113شفاء العلیل ص: )2(
  .746/ 2معجم األدباء  )3(
  .1/108 علماء األندلس : تاریخ )4(
  .306/ 4،لسان المیزان  108/ 6،الجرح والتعدیل 165/ 2النَّهدي البصري .انظر: الثقات للعجلي  )5(
 .6/109الجرح والتعدیل  )6(
 .4/306لسان المیزان  )7(
 .2/466المغني في الضعفاء  )8(
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ُیوثَّق قال ابن أبي خیثمة: "حدثنا أحمد بن محمد الصفار حدثنا أبو حفص عمر بن ُرَدیح وكـان 
، )3(. ووثقـه العجلـي)2(ویخالفه الثقات فـي بعـض مـا یرویـه"، وقال ابن َعِدي:" كان بصرًیا .)1(به"

  .)5(ابُن ِحبَّان في ثقاته أیًضا وقال:" مستقیم الحدیث" "، وذكره)4(وذكره ابن شاهین في الثقات
فمــن الواضــح مــن قــول ابــن أبــي خیثمــة أنــه اســتعمل الفعــل بصــیغة المبنــي المجهول"ُیوثَّــق"، أي: 
التمــریض والتضــعیف، وهــذا ال یفهــم فــي الغالــب الجــزم بأنــه ثقــة، وأضــاف إلیهــا الفعــل الماضــي 

ن یوثق، وهنا كان سـبب توثیقـه عنـد مـن وثقـوه هـو روایتـه الناقص"كان"، لتشیر أن هذا الراوي كا
عن الصفَّار، وُیْفَهم من ذلـك أنـه حصـل عنـده الضـعف فهـو فیـه ضـعف، وهـذا واضـح مـن أقـوال 

  أهل الجرح والتعدیل السابقة.
: الَ َفقَـ )6(َعـن َمـْرَوان بـن ُمَعاِویـه" َوَسـَألت علیـًا : وهذا ما كان معناه عند النقاد قال ابن أبي شیبة

   )7(َوَكاَن یروي َعن قوٍم َلْیُسوا ِثَقات، ویكنى َعن َأْسَماَءُهم ". َكاَن ُیوثَّق،
وبلغني َعن ، َفَقاَل: "ُهَو ثقة شبه الضعیف ،)8(َداُود ْبن المحبَّروقال اآلجري:" سئل َأُبو َداُوَد َعن 

  .)9("  كان ُیوثِّقهَیْحَیى ِفیِه كالم أنه 
مـن مرتبـة  فلربمـا كـان ثقـة ثـم نـزل عـنلنقاد ال تعني أن هذا الراوي ثقة؛ فمن المالحظ أنها عند ا

ثق، الثقة،   وكذلك ابن أبي خیثمة. فبروایته عن الثقة ُیوَّ
مة):  •  مدلول:(رَاِویٌة عالَّ

َراِویــٌة:  صــیغة مبالغــة مــن الفعــل الثالثــي َرَوى، جــاء فــي أســاس البالغــة:" قــولهم: هــو َراِویــٌة   
یث: حمله؛ من قولهم البعیر یروي المـاء أي: یحملـه، وحـدیث مـروي، وهـم للحدیث، وروى الحد

  )10(.رواة األحادیث وراووها: حاملوها كما یقال: رواة الماء"
                                                           

  .4/306لسان المیزان  )1(
 .5/24الكامل في ضعفاء الرجال  )2(
  .2/165معرفة الثقات  )3(
  .1/136تاریخ أسماء الثقات  )4(
  7/185الثقات  )5(
حجـر:   هو: مروان بن معاویة بن الحارث بـن أسـماء الفـزاري، أبـو عبـد اهللا الكـوفي نزیـل مكـة ودمشـق،قال ابـن  )6(

  . 254/ 2،الكاشف 932هـ. انظر: التقریب ص: 193ثقة حافظ،وكان یدلس أسماء الشیوخ، ت 
  .120سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شیبة لعلي بن المدیني ص:  )7(
ــة وفــتح المعجمــة  )8( ــر بمهملــة وموحــدة مشــددة مفتوحــة بــن قحــذم، بفــتح القــاف وســكون المهمل هــو: داود بــن المحبَّ

 ،ثــــر كتــــاب العقــــل الــــذي صــــنفه موضــــوعاتبكــــراوي أبــــو ســــلیمان البصــــري نزیــــل بغــــداد متــــروك وأكالثقفــــي ،ال
 .308ه. التقریب ص: 206ت

 .232سؤاالت اآلجري ألبي داود ص:  )9(
 .398/ 1أساس البالغة  )10(
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: َرَوْیُت الحدیث: إذا َحَمْلَته ونقلَته، وُیَعدَّى بالتضـعیف، فیقـال: الهاء في َراِویة للمبالغة، یقالو 
ْیت زیدًا الحدیث، وُیْبنى للم یَنا الحدیث.َروَّ   )1(فعول، فیقال: ُروِّ

یتـبن أن مــن أطلقـت علیـه هــذه اللفظـة ممــن ُعـِرَف عــنهم  )راویةـ(ومـن خـالل المعنــى اللُّغـوي لــ
 َحْمُل الحدیث ونقله لغیرهم.

 ،قـــول فـــالٌن َعالَّمـــُة ُمَشـــدََّدةً وتـــزاد التـــاء لتأكیـــد المبالغـــة فت، صـــفة مـــن الِعْلـــم للمبالغـــة :والَعـــّالمُ 
  )2(قد بَلغ الغایَة والنهایَة في الِعْلم.: َعّالمٌة وامرأة َعّالمة: أي ویقال: رجلٌ 

  فیكون المعنى أن هذا الراوي جمع بین كثرة العلم بما فیه الحدیث وكثرة روایته للناس.

 )4(قال:" وموسى بن یسـار )3(محمد بن اسحاق بن یساروقد أوردها اإلمام أحمد بن زهیر في 
َمـًة" )5(أخو إسحاق بن یسار رحمـه اهللا  -وقـد نقـل   ،)6(عم محمد بن إسـحاق َراِویـة أیضـًا عالَّ

  عن ابن أخیه  محمد بن إسحاق كثیًرا في التاریخ خاصة روایات السیرة. -

ولخـص القـول الـذهبي فیـه فقـال:" كـان صـدوًقا مـن بحـور العلـم ولـه غرائـب فـي سـعة مـا روى 
ـــه حســـن و   -واختلـــف فـــي االحتجـــاج بـــه ،تســـتنكر ، وقـــال ابـــن )7(قـــد صـــححه جماعـــة"وحدیث

ومـدلول المصـطلح  عنـد ابـن  )8(حجر:" إماُم المغازي، صدوق یدلس ورمي بالتشیع والقـدر". 
  ، وانه َجَمع بین العلم وكثرة الروایة.لكن لیس تمام التوثیق أبي خیثمة تشعر بالتوثیق

 من أهل العلم، من حملة العلم: •

ب السـیاق، والقـرائن التـي تفیـد ذلـك، مـن خـالل وهذا المصطلح  قد یكون مصطلح نقدي بحس
  الترجمة للراوي، ودراسة أقوال النقاد فیه.

  والذي یهمنا مدلول هذه اللفظة عند ابن أبي خیثمة تجده أوردها في موطنین:
                                                           

  .3/220انظر: لسان المحدثین  )1(
 .416/ 12انظر: لسان العرب )2(
كنیتــه أبــو بكــر ،مــن أهــل المدینة ،عبــد اهللا بــن قــیس بــن مخرمــة القرشــي هــو: محمــد بــن إســحاق بــن یســار مــولى )3(

 .156/ 2، الكاشف825التقریب ص:  .انظر:ه152بي المدني،تالمطل
             ، 987هــــــو: موســــــى بــــــن یســــــار المطلبــــــي مــــــوالهم المــــــدني،ذكره ابــــــن حجــــــر مــــــن الرابعــــــة. انظــــــر: التقریــــــب  )4(

 .309/ 2الكاشف 
المــدني، والــد محمــد صــاحب المغــازي، مــن الثالثــة عنــد ابــن حجــر. انظــر: التقریــب ص:  هـو: إســحاق بــن یســار )5(

133. 
 . 2418/ 6معجم األدباء  )6(
  .34/ 9، وانظر مجموع األقوال فیه : تهذیب التهذیب 156/ 2الكاشف  )7(
  .825) التقریب ص: 8(
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عنــد الخطیــب البغــدادي فــي تاریخــه عنــه رحمــه اهللا:  "وبــن أخــي مصــعب: الزبیــر بــن  األول: -
، سـمعت مصـعًبا غیـر مـرٍة یقـول لـي: بالمدینــة إن مـن أهـل العلــم، یكنـى أبـا عبـد اهللا )1(بكـار

  )2(بلغ أحد منا فسیبلغ؛ یعني: الزبیر بن بكار".
 )3(:"وأخبرني رجٌل من حملة العلم ". -رحمه اهللا -قالالثاني:  -

والزبیـر بـن بكــار بـن عبــد اهللا بـن مصـعب بــن ثابـت بــن عبـد اهللا بـن الزبیــر األسـدي المــدني،ت 
ــم أكتــب )5(وثقــه الــدارقطني، )4(هـــ 256 ،وقــال ابــن أبــي حــاتم:" كتــب عنــه أبــى بمكــة ورأیتــه ول
قال الخطیب:" وكان ثقًة ثبًتا عالًما بالنسب عارًفا بأخبار المتقـدمین وسـائر الماضـیین، ،)6(عنه"

  .)7(وله الكتاب المصنف في نسب قریش وأخبارهم، ولي القضاء بمكة وورد بغداد وحدث بها"

  )8(سم البغوي:" كان ثبتا عالًما ثقة".وقال أبو القا

قـال ابـن  )10(في كتاب الضعفاء له:" كان منكر الحـدیث"  )9(وقال أحمد بن علي السلیماني    
  . )11(حجر: "ثقة أخطأ السلیماني في تضعیفه"

والذي أمیل إلیـه أن  ،كار كان ثقة جامًعا لعلوم متعددةوُیْفَهم من هذه األقوال أن الزبیر بن ب   
هــذا ذا المصــطلح عنــد ابــن أبــي خیثمــة، ومــن خــالل الســیاق الــذي جــاء بــه جــاء هنــا توثیــق لهــ
  لراوي.ا

                                                           
أبي بكر قاضي مكـة، العالمـة، صـاحب كتـاب  سدي المدني، أبو عبد اهللا بن) هو: الزبیر بن بكار بن عبداهللا األ1(

  .8/467هـ. سبق الترجمة له في شیوخه ،تاریخ بغداد  256النسب، وشیخ ابن أبي خیثمة توفي سنة
 .923/ 2/2، وانظر تاریخ بن أبي خیثمة 8/468) تاریخ بغداد 2(
  .3/2/18تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
،خالصــة 218/ 7،لسـان المیــزان 467/ 8ذلــك : تـاریخ بغــداد لكــن انظــر تفصـیل  فــي شـیوخه سـبق الترجمــة لـه )4(

  .120تذهیب تهذیب الكمال ص: 
  .467/ 8) تاریخ بغداد 5(
 .585/ 3) الجرح والتعدیل6(
  .467/ 8) تاریخ بغداد 7(
  .270/ 3تهذیب التهذیب  )8(
:"اإلمــام الحــافظ المعمــر  الســلیماني هــو: أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي الســلیماني البیكنــدي البخــاري، قــال الــذهبي )9(

 .172/ 3،شذرات الذهب  160/ 3محدث ما وراء النهر"، مات سنة أربع وأربعمائة.انظر: تذكرة الحفاظ 
  .270/ 3تهذیب التهذیب  )10(
، وكـــان قـــد فســـر ذلـــك فـــي التهـــذیب قـــال :" وهـــذا جـــرح مـــردود ولعلـــه اســـتنكر إكثـــاره عـــن 334التقریـــب ص:  )11(

سن ابن زبالة، وعمر بن أبي بكر المؤملي، وعامر بن صالح الزبیـري وغیـرهم، فـإن الضعفاء مثل محمد بن الح
 .270/ 3كثیرة منكرة". تهذیب التهذیب  أشیاءفي كتاب النسب عن هؤالء 
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 مدلول(كان رجل ِصْدق):  •

و" الصاد والدال والقاف أصٌل یدلُّ على قّوٍة في الشيء قوًال : مصدر َأْصلُه من َصَدق :الِصْدق
َي لقّوتــه فــي  ــْدق: خــالف الَكــِذَب، ســمِّ ــوَّة لــه، هــو وغیــَره، مــن ذلــك الصِّ نفســه، وألنَّ الكــِذَب ال ُق

 )1(.باطٌل. وأصل هذا من قولهم شيٌء َصْدٌق، أي ُصْلب "

  )2(."مطابقة الكالم للواقع بحسب اعتقاد المتكلم": والصدق في اللغة

ـــــا فـــــي االصـــــطالح: قـــــول الحـــــق فـــــي مـــــواطن الهـــــالك، وقیـــــل أن تصـــــدق فـــــي موضـــــع ال           : أمَّ
 )3(قیل: هو ضد الكذب وهو اإلبانة عما یخبر به على ما كان.ینجیك منه إال الكذب و 

، ویعقــوب بــن )5(ابــن معــینو  ،)4(وتــواردت هــذه الفظــة علــى ألســنة النقــاد غیــره مــنهم ابــن عیینــة
  .  )7(وزكریا الساجي ،)6(شیبة

تطلـــق علـــى الـــراوي  الثقـــة  قــد یـــأتي هـــذا المصـــطلح عنـــد النقـــاد علــى معـــاٍن؛ األول: فـــیمكن أن
  .)8(حسن الحدیث صحیح الروایة  ؛المأمون

حیث یطلقها البعض یرید بهـا إثبـات العدالـة مـع قصـور الضـبط قلـیًال، فهـي قریبـة مـن  والثاني:
  )9(.صادق اللهجة، صدوق

"قولهم فـي الـراوي صـدوق فقـط، وصـدوق ضـابط؛ فـإن األول قاصـر عـن درجـة  قال ابن حجر:
   )10(.رجال الصحیح، والثاني منهم"

                                                           
  .3/339) معجم مقاییس اللغة 1(
  .1/511) المعجم الوسیط 2(
  .174انظر: التعریفات  ص:  )3(
 .372حنبل في جرح الرواة وتعدیلهم ص: سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن  )4(
 .410/ 3تاریخ ابن معین روایة الدوري  )5(
 .225/ 1خالصة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجال  )6(
أبـو یحیـى البصـري،  وزكریا الساجي هو: زكریا بن یحیـى بـن عبـد الـرحمن السـاجى،.  435ص:  هدي الساري )7(

 .601/ 3،الجرح والتعدیل 339 هـ.التقریب ص:307ت ،الناقد الفقیه
 ترجمة عبد الرحمن بن القاسم المصري. 17/347، تهذیب الكمال 433انظر: سؤاالت بن الجنید ص:  )8(
 .165ألفاظ وعبارات الجرح والتعدیل بین اإلفراد والتكریر والتركیب ص: )9(
  .84/ 1تدریب الراوي  )10(
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:" والغالـب علـى حدیثـة الصـحة واالسـتواء والـذي )1(شـریكمن قول ابن عدي في  والثاني واضح
یقع في حدیثه من النكرة إنمـا أتـى بـه مـن سـوء حفظـه، والغالـب فـي مـن یوثـق شـریًكا أنـه یـذكر 
خفة ضبطه وكثرة أوهامه، ولكنه مع كل هذا یبقى من أهل الصدق والستر، وال تزول عنه رتبة 

  )2(ى ذلك عند ابن معین أیًضا.االحتجاج بحدیثه". وتر 

 )3(وقد جاء المصطلح عند ابن أبي خیثمة (كان رجل صدق) دون إضافة في أحمد بن الحجاج

قــال ابــن أبــي حــاتم فیمــا كتــب إلیــه ابــن أبــي خیثمــة ، )4(ه)222أبـو العبــاس الشــیباني الــذهلي(ت
  وقد حدث عنه. )5(قال:" ثنا أحمد بن الحجاج وكان رجل صدق".

  )7("قدم بغداد وحدث بها فأثنى علیه أحمد".: ، قال الخطیب)6(حبان في الثقات ذكره ابن 

  )8(.روى عنه البخاري فهو شیخه وشیخ ابن أبي خیثمةو  روى عنه أهل بلده،

  )10(.، وذكره الذهبي في الكاشف واكتفى بشیوخه والرواة عنه)9(وثقه ابن حجر

  .أِت فیه جرح، فهو صدوقالخالصة :وبما أنه من رجال صحیح البخاري، ولم ی 
  ):  مدلول :(معدوٌد ِمَن العباد)،( الرَُّجل الَصالح •

كلمة"عابــد" و" الصــالح" ال تكفــي للتوثیــق، بــل ال بــد مــن عبــارة تفیــد الضــبط مثــل ثقــة أو      
ــاش ، )11(حــافظ أو حجــة. فمــا أكثــر المحــدثین العابــدین الــذین ضــّعفوا مثــل: أبــان بــن أبــي عی

                                                           
ه عـن اثنتـین وثمـانین 177ي الكـوفي القاضـي بواسـط ثـم الكوفـة،ت هو: شریك بن عبد اهللا، أبو عبـد اهللا النخعـ )1(

  .485/ 1،الكاشف  436سنة.التقریب ص: 
 410/ 3تاریخ ابن معین روایة الدوري  )2(
هـ.انظر:التقریب 222هو: أحمد بن الحجاج أبو العباس المروزى البكري الذهلى الشیباني ،من أهل مرو، توفي  )3(

  .192/ 1،الكاشف 87ص: 
الذُّهلي : بضم الذال المعجمة وسكون الهاء وفي آخرها الم ،هذه النسـبة إلـى قبیلـة معروفـة وهـو ذهـل بـن ثعلبـة  )4(

 .535وٕالى ذهل بن شیبان. انظر : اللباب ص:
 .4/116، تاریخ بغداد 2/46الجرح والتعدیل  )5(
 .8/6الثقات  )6(
  .4/116تاریخ بغداد  )7(
 .30، ورجال صحیح البخاري   ص:1/20لتهذیب ، وتهذیب ا8/6انظر: الثقات  )8(
 .87التقریب ص:  )9(
  .1/192الكاشف )10(
هـــ، وهـــو عنــد ابـــن حجــر: متـــروك. 140هــو: أبــان بـــن أبــي عیـــاش فیــروز البصـــري أبــو إســماعیل العبـــدي،ت )11(

 .207/ 1الكاشف  ،103التقریب ص: 
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، وجمــٌع كثیــٌر مــن العبــاد الــذین ضــّعفوا، قــال یحیــى بــن ســـعید )1(عمــريوعبــد اهللا بــن عمــر ال
األمانــة فــي ، إنمــا هــو تأدیــة، إنمــا هــو أمانــة، القطـان :"رب صــالح لــو لــم یحــدث كــان خیــرًا لــه

  )2(.الذهب والفضة أیسر منه في الحدیث "

قــال مســلم معقًبــا: و  )3(.اْلَحــِدیِث "وقــال أیًضــا:" َلــْم َتــَر َأْهــَل اْلَخْیــِر ِفــى َشــْىٍء َأْكــَذَب ِمــْنُهْم ِفــى 
  )4(."یعني أنه َیْجري الكذُب على لسانهم، وال یتعمدونه"

قال النـووي فـي شـرحه لصـحیح مسـلم: "لكـونهم ال یعـانون صـناعة أهـل الحـدیث، فیقـع الخطـأ 
  )5(.في روایاتهم وال یعرفونه. وُیروون الكذب، وال یعلمون أنه كذب"

:" فهـذه العبــارة لفظـة (عابـد) أو مـا یجـري مجراهـا ال تـدل علــى وقـال مقبـل بـن هـادي الـوادعي
  )6(.أنه یقبل الحدیث، ألنه یشترط في الحدیث أمر آخر وهو: الضبط"

قـال فـي و ، )7( وقد وصف ابن أبي خیثمة عیسى بن یـونس أبـو َعْمـرو الكـوفي الرجـل الصـالح
 :الكـــوفي أنـــه )10(النخعـــي )9(،وحكــى فـــي  یزیـــد بـــن معاویــة)8(الرجـــل الصـــالح : الُعَمــري أیًضـــا

  . وهذا كما هو َبیِّن كما أشرنا وصٌف لحال دینه ال لحدیثه.)11("معدود من العباد"

  

  
                                                           

ـــن الخطـــاب العـــد )1( ـــن عاصـــم بـــن عمـــر ب ـــص ب ـــن حف ـــد اهللا بـــن عمـــر ب ـــد الرحمـــان هـــو: عب ـــَدِنّي، أبـــو عب وي، الَم
ه، وهو: ضـعیف، ضـعفه یحیـى القطـان، وابـن المـدینّي، والبخـاري وغیـرهم. انظـر: تـاریخ بغـداد 171العمري،ت

 .15/327، تهذیب الكمال 10/19
 .37ص: ل أحوال الرجا )2(
  .13انظر: مقدمة صحیح مسلم  ص :  )3(
  المصدر نفسه. )4(
  .1/94 ن الحجاجالمنهاج شرح صحیح مسلم ب )5(
  .28ص:  المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح )6(
  .2/1/538) تاریخ بن أبي خیثمة 7(
  .3/3/257) تاریخ بن أبي خیثمة 8(
 ثقـــاتال معرفـــة،8/355)  عـــداده فـــي أهـــل الكوفـــة روى عنـــه أهلهـــا قتـــل غازیـــا بفـــارس ،التـــاریخ الكبیـــر للبخـــاري 9(

  .9/286الجرح والتعدیل  ،2/397
النَّخعي: بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العین المهملة.هذه النسبة إلى النخـع، وهـي قبیلـة مـن العـرب نزلـت  )10(

  .5/473الكوفة، ومنها انتشر ذكرهم، سمي النخع ألنه ذهب عن قومه. األنساب 
  .1/315تهذیب التهذیب  )11(
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  مدلول:( َقْد رأیُته أنا وكتبُت عنه): •

في :َعِتْیق بن َیْعُقوب بن صدیق بن ُموَسـى بـن َعْبـد اهللا   -رحمه اهللا –أوردها ابن أبي خیثمة 
َبْیر ،ت  عنـه، قـال ابـن حجـر:" روى عنـه  وروى)2(َقـْد رأیتُـه أنـا وكتبـُت عنـه. ،)1(ه228بن الزُّ

  .)3(أبو بكر بن أبي خیثمة"

ُســَلْیَمان بــن داود بــن َعِلــيِّ بــن َعْبــد اهللا بــن الَعبَّــاس بــن َعْبــد اْلُمطَِّلــب بــن َهاِشــم بــن َعْبــد : وفــي
 )4( . هـ219ویكنى أبا أیوب توفي ببغداد ،ت، مناف بن ُقَصيّ 

  )6(ه.223: وهو ُمَحمَّد بن كثیر َأُبو عبد اهللا اْلَعْبدي اْلَبْصِرّي ،ت)5(مَّد بن كثیروفي: ُمحَ 

ــد الملــك البــاهو  كتــب  )7(ه،227،ت لي موالهم،أبــو الولیــد الطیالســي البصــريفــي هشــام بــن َعْب
 )8(وحدث عنه ابن أبي خیثمة. عنه

لـرواة فـي دائـرة القبـول ولكـن بتفـاوت وبدراسة التراجم لهؤالء الرواة تجد الباحثة أن جمیع هـؤالء ا
  فسلیمان بن داود ثقة دون أي قادح.

ومحمد بن كثیـر العبـدي وثقـه جمـع مـن المعتبـرین سـوى ابـن معـین كأنـه ضـعفه وقـال :" فقـال: 
 ،)10(ورد ذلــك ابــن حجــر فقــال: "ثقـة، لــم ُیِصــْب مــن َضــعََّفه"،)9(ُیســتأهل أن ُیكتَــب عنـه""لـم یكــن 

   )11(.وأبو داود وهذا حدث عنه البخاري

ثقـة بمجمـوع األقوال،وثقـه أبـو حـاتم  فهـووهشام بن عبد الملـك الطیالسـي وثقـه َجْمـع مـن النقـاد 
وقدح سماعه من حماد بن سـلمة الـذي سـاء حفظـه بـآخره، قـال ابـن ابـي حـاتم: وُسـئل أبـى عـن 

                                                           
 .129/ 4، لسان المیزان 7/46، الجرح والتعدیل 439/ 5انظر ترجمته: الطبقات الكبرى   )1(
  .2/2/923) تاریخ بن أبي خیثمة 2(
  .696/ 2/2.وانظر تحدیث ابن أبي خیثمة عنه في  تاریخه129/ 4لسان المیزان   )3(
مغــاني ،33/62تهــذیب الكمــال  ،7/343.وانظــر ترجمتــه : الطبقــات الكبــرى 924/ 2/2) تــاریخ بــن ابــي خیثمــة 4( 

  436/ 1األخبار 
  .3/1/125ي خیثمة ) تاریخ بن أب5(
  .213/ 2،الكاشف8/70،الجرح والتعدیل 1/218انظر: التاریخ الكبیر للبخاري )6(
  .226/ 30،تهذیب الكمال 195/ 8.انظر ترجمته: التاریخ الكبیر للبخاري 3/3/264) تاریخ بن أبي خیثمة 7(
 .3/3/264،و 152/ 3/1تاریخ ابن أبي خیثمة  )8(
  .357سؤاالت ابن الجنید ص:  )9(
  .891التقریب ص:  )10(
  .9/371، تهذیب التهذیب 384/ 10انظر: سیر أعالم النبالء )11(
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سـماعه مـن حمَّـاد فقال:" أبو الولید عند الناس أكثر كان ُیَقال  )1(أبي الولید وحجاج بن المنهال
 )2(.بن َسَلمة فیه شيٌء كأنه سمع منه بآخرة، وكان حمَّاد ساء حفظه في آخر عمره"

مــن الكتابــة عــن غیــر األصــول   )3(واألمــر الثــاني نهــي المــدیني محمــد بــن مســلم بــن وارة الحــافظ
ول، عنه قال أیًضا محمد بن مسلم قال: قال لى علي ابن المدینى:" اكتب عن أبى الولید األص

 )4(.فان غیر األصول َنْصب"

  ولعل ابن أبي خیثمة سمع منه قبل اختالط حماد، ولعله كتب األصول عنه.

وعتیق بن یعقوب وثقه بعض النقاد وعاب علیه غیـرهم روایتـه لحـدیث منكـر دون َتَفـُرد، وَتفَـُرُده 
منكـًرا وكـان جاء في غیره، فقال زكریا بـن یحیـى السـاجي "أنـه روى عـن هشـام بـن عـروة حـدیثًا 

  )5(رواه عن هشام بواسطة لكن ال تفرد به نسب الیه".

، وفــي )7(.فالــدارقطني وثقــه)6(ولــه حــدیث أخرجــه الــدارقطني فــي الــرواة عــن مالــك وقــال تفــرد بــه
  نفس الوقت أخذ علیه التفرد.

  ،ولكنه یضل مأخًذا ینزل به إلى صدوق.للمنكر ال تنفي كونه ثقة في نفسهوروایته 
الثقة،وفي الغالب فیمن هو ثقة  أخذ علیه روایـة منكـر : ا اللفظ قد یكون في حالتینفإطالقه هذ

أو تفرد أو سماع عن مختلط  فنزل عن الثقة فصار أقـرب للصـدق. فهـؤالء یكتـب حـدیثهم عنـد 
  ابن أبي خیثمة .

 :) حفظه فمن حدَّثنا ما كلّ ، حافًظا وكان ، كتبنا عنه،مدلول (كانا حافًظا •

األموي موالهم الرقي أبو عبـد ، ي الراوي سابق الذكر عبد اهللا بن جعفر بن غیالنوقد أوردها ف
كان ضریَر البصِر یخضـب بالحنَّـاء كتبنـا ": -رحمـه اهللا –، فقال )8(ه220الرحمن القرشي ،ت

                                                           
    أو التـــي بعـــدها .انظـــر: 216أبـــو محمـــد الســـلمي مـــوالهم البصـــري، ت  ،هـــو: حجـــاج بـــن المنهـــال األنمـــاطي )1(

 .313/ 1،الكاشف 224التقریب ص: 
 .65/ 9الجرح والتعدیل  )2(
ن واره بفــــــتح الــــــراء أبوعبــــــد هللا الــــــرازي المعــــــروف بــــــاب عثمــــــان بــــــن عبــــــد اهللا،هــــــو : محمــــــد بــــــن مســــــلم بــــــن  )3(

  .220/ 2، الكاشف 896انظر: التقریب ص:  .ه270المخففة،ت
  .65/ 9الجرح والتعدیل  )4(
 .129/ 4لسان المیزان  )5(
  المصدر السابق . )6(
  .55سؤاالت البرقاني للدارقطني ص: )7(
  .376/ 14تهذیب الكمال  ) انظر ترجمته:8(
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كـّل مـا حـدَّثنا فمـن ، وكـان حافًظـا، وأبي وَیْحَیى بن َمِعـْین معنـا، سنة ثمان عشرة ومائتین عنه
قـــة لتســـع لیـــاٍل بقـــین مـــن شـــعبان ســـنة عشـــرین ومـــائتین فیمـــا  -رحمـــه اهللا  -ت مـــا، حفظـــه بالرَّ
  . بلغني"

 )1(ومـا زال ُیحـّدث عنـه ( أبـي )، "َعْبد اهللا بن َجْعَفر ثقة: َسِمْعُت َیْحَیى بن َمِعْین یقول: ثم قال
  )2(.إلى أن مات"

  وكــــان ضــــریًرا حیــــث ، ه"كــــان َعْبــــد اهللا بــــن َجْعَفــــر یحــــدثنا مــــن حفظــــ وفــــي مــــوطن آخــــر قــــال:
  )3(.رأیناه "

یقــال: َحِفــظ  ،یان وهــو التعاُهــد وقلَّــة الغفلــةنقــیض النِّْســ: الِحْفظ  فــي اللغــةأمــا وصــفه بالحــافظ فــ
ورجــل حــاِفظ وقــوم ُحّفــاٌظ وهــم الــذین ُرِزقــوا ِحْفــَظ مــا َســِمعوا وقلمــا َیْنَســْوَن شــیئًا  ،الشــيَء ِحْفظــاً 

  )4(.َیُعوَنه

ــًا تعنــي "تــام الضــبط"ثیــر الكلمــة "حــافظ" تعنــي ك وهــو الغالــب عنــد المتقــدمین،  ،حــدیث، وأحیان
واألقــرب للغــة، وأحیانــًا ال تفیــد الضــبط أو التوثیــق وٕانمــا تفیــد كثــرة المحفوظــات وهــذا شــائع عنــد 

   المتأخرین.

، قـال: "مجـرد )الضـابط(و عـن (الحـافظ) ولذلك قال السخاوي في فتح المغیث  في أثنـاء حدیثـه 
كاٍف في التوثیق. بل بین العدل وبینهمـا عمـوم وخصـوص مـن وجـه،  ل منهما غیر الوصف بك

  )5(.ألنه یوجد بدونهما، ویوجدان بدونه، وتوجد الثالثة" 

والثوري عندما یطلق لفظ الحافظ یستعملها بمعنى الدرجة العلیا من العدالة والضبط مًعا،إال أن 
  )6(.هذا المعنى ال یجزم به إال بقرینة

  

                                                           
أن والده زهیر بن حرب هو الـذي حـدث عنـه إلـى أن مـات ال ابـن معـین،  906/ 2وردت في التعدیل والتجریح  )1(

وهذا ما أمیل إلیه، ألمرین،أوًال: ألن مالزمته لوالده أكثـر مـن مالزمتـه لیحیـى فمعرفتـه بتحصـیله أكبـر، الثـاني : 
والده وكثیرا ما كان یبن ذلك،هل حدث عنه ،هل أخرج له في ألن ابن أبي خیثمة وافنا في تاریخه بما نقله عن 

  المسند هلى ذكره ،هل كتب عنه،وهكذا.
  .239/ 3/1/224،3تاریخ بن أبي خیثمة  )2(
  .230/ 3/3السابق  المصدر  )3(
 .7/440انظر: لسان العرب  )4(
 .363/ 1فتح المغیث   )5(
  .114لتكریر والتركیب ص:ألفاظ وعبارات الجرح والتعدیل بین اإلفراد وا )6(
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أبـو َعْبـد الـرَّْحَمن  ، دم ابن أبـي خیثمـة هـذا اللفـظ فـي َعْبـد اهللا بـن َجْعفَـر بـن َغـْیالن الرَّقِّـيّ واستخ
  )1(."كانا حافًظا كّل ما حدَّثنا فمن حفظهكتب عنه وقال فیه :"

إلى سالمة المرویات التي سـمعها منـه، ألنـه تغیـر؛  قد تشیر )كل ما حدثنا فمن حفظه :(وقوله
كالنســائي إلــى ذلــك، وقــد أشــار النقــاد  اأو أنهــم قــد میــزو ، أن یكــون قبــل ذلــكفســماعه لــه یمكــن 

، أدركه البخاري  بعدما تغیر فروى عن الفضل بن )2(تغیره وقال:" لیس به بأس قبل أن یتغیر "
وقــــال أبــــو حــــاتم وابــــن معــــین  ،)5(وروى لــــه البــــاقون ،)4(اعنــــه حــــدیثًا واحــــدً  )3(یعقــــوب الرخــــامي

"ذهب بصره سنة ست عشرة وتغیر سـنة ثمـان عشـرة :)7(ال هالل بن العالء، وق)6(ثقة :والعجلي
  )8(ومات سنة عشرین ومائتین".

(كتبنا) عنه تشیر أنـه هـو وشـیخه یحیـى وأبـوه زهیـر كتبـوا عنـه جمیًعـا،أي أنهـم كتبـوا  أما قوله:
ملـة عنه فحدیثه ُیكتب،ومدلول ُیكتـب حدیثـه عنـد ابـن معـین  كمـا یقـول ابـن عـدي :" انـه فـي ج

  ، ومن خالل ترجمة الرقي أجد أن ابن معین قد وثقه وكتب عنه أیًضا .)9(الضعفاء"

، لـیس بصـیغة توثیـق أي یكتـب حدیثـه وأشار الذهبي في میزان االعتدال أن قول أبي حاتم هذا
   )10(.وال صیغة إهدار

ل دراسة وابن أبي خیثمة قال عن الرَّقي أنه حافظ وكتب عنه هو وشیخه،ومن المفهوم من خال
تعني التوثیق التام له، وٕان إطالقه له فیمن كانت فیـه  حال هذا الراوي أن الكتابة عن الراوي ال

  علة ما تنزل به عن مرتبة تمام التوثیق في الغالب وقد أوضحت ذلك .

                                                           
  .3/1/224تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
  .61ص:  ،والمختلطین186و االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص:  ،76/ 4) میزان االعتدال 2(
هـــو: الفضـــل بـــن یعقـــوب بـــن إبـــراهیم بـــن موســـى الرُّخـــامي بضـــم الـــراء بعـــدها معجمـــة، أبـــو العبـــاس البغـــدادي،  )3(

. ونســبته  بضــم الــراء وفــتح الخــاء 123/ 2،الكاشــف 784حــافظ .انظــر:  التقریــب ص: وهــو ثقــة  هـــ.258ت
 .52/ 3 األنساب المعجمة، هذه النسبة إلى الرخام؛ وهو حجر أبیض یعمل منه بالط وأواٍن.

  .398/ 1رجال صحیح البخاري  )4(
  .906/ 2التعدیل والتجریح  )5(
 .24/ 2،معرفة الثقات 5/24والتعدیل ، الجرح3/1/224انظر: تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
هـــ.انظر: التقریــب ص: 280هــو: هــالل بــن العــالء بــن هــالل، أبــو عمــر البــاهلي مــوالهم، الرقــي الحــافظ، ت  )7(

  .342/ 2، الكاشف 1027
  .411مقدمة فتح الباري ص:  )8(
  .243/ 1الكامل في ضعفاء الرجال  )9(
  .139/ 7انظر: میزان االعتدال  )10(
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فالكتابة عن الراوي ال تعني توثیـق الـراوي عنـد النقـاد فكثیـر مـن الـرواة كتـب عـنهم النقـاد مـنهم: 
غیــر  أو، )1(كمــا هــو هنــا، وٕامــا لروایــة أحادیــث منكــرة الخــتالط، ومــنهم المجــروحین إمــا الثقــات

  ذلك من أسباب الجرح، كتبوا وهم أعلم بأحوالهم العتبارات تقوي من حالهم .

أن هذا الراوي ثقة قبل تغیره، وأما كتابة ابن أبي خیثمة وشـیوخه عنـه وتحدیثـه لـه؛  :والخالصة
؛ أي الســنة التــي اخــتلط فیهــا،وال یعقــل أن نومــائتیســنة ثمــان عشــرة  فكمــا أشــار فقــد كانــت فــي

یكتب ابن معین دون أن یمیز ویسـمح لتلمیـذه بالكتابـة عنـه والسـماع منـه وهـو فـي هـذه الحـال، 
ونحــن ال دري متــى اخــتلط فــي هــذه الســنة هــل فـــي أولهــا أم فــي آخرهــا، فــإذا كــان فــي آخرهـــا 

لكتابة، وقول ابن أبي خیثمة أن والده الزال یحدث عنـه وسمعوا في أولها سلم السماع وسلمت ا
إلى أن مات، لعله یحمل علـى المرویـات التـي سـمعها منـه قبـل تغیـره واختالطـه،قال ابـن حبـان 
في الثقات:" ولم یكن اختالطه اختالًطا فاحًشا حتى كان ال یدرى ما یخرج منه وكـان قـد عمـى 

  .)2(ربما خالف "
فـي مصـعب بـن عبـد اهللا   )3("كتب عنه أبي ویحیى بن معـین ولـه :"ویقال في ذلك أیًضا في ق

أي یتوقـف  -بن مصـعب، ثقـة عـابوا علیـه أمـًرا  وهـو أنـه كـان إذا سـئل عـن خلـق القـرآن  یقـف
  . )4(ویعیب من ال یقف  -فال یثبت وال ینفي

 : مدلول (َشْیخ) •

اللفظــة (شــیخ) فــي بــاب وقــد أورد صــاحب لســان المحــدثین مــدلول هــذه اللفظــة  وأنهــا تــأتي هــذه 
في  -أو هي ، بمعاٍن كثیرة أكثرها متقاربة أو متناسبة -أي التجریح والتعدیل ونحوهما  -النقد 

راجعــة إلــى أصــول قلیلــة مهمــة، وخــرج لنــا بخالصــة بقولــه: " وبنــاء علــى مــا تقــدم أو  -األقــل 
عیف الـذي لـم یشـتد وأحیانـًا علـى الضـ، بعضه تراهم یطلقون كلمـة "شـیخ" أحیانـًا علـى المجهـول

وأحیانًا على من هـو دون األئمـة ، وأحیانًا على من هو وسط بین المقبولین والمردودین، ضعفه

                                                           
ه عـن أبو زرعة فـي بكـار السـیرینى: "كتبـت عنـه، وهـو ذاهـب الحـدیث روى أحادیـث منـاكیر وال أحـدث عنـقال   )1(

. وســئل أبــو داود أحمــد عــن بشــر بــن شــعیب فقــال:" 410/ 2ابــن عــون بمــا لــیس مــن حدیثــه". الجــرح والتعــدیل 
سؤاالت أبـي داود  حدیث ولكن كتب أبیه كانت عنده". أخرى فقال كتبت عنه قدر سبعین حدیثا لم یكن صاحب

اسـم األسـدي: "ثقـة .وقـال ابـن معـین فـي محمـد بـن الق266ل في جرح الرواة وتعدیلهم ص: لإلمام أحمد بن حنب
  .361/ 9تهذیب التهذیب وقد كتبت عنه".

  .352/ 8الثقات  )2(
  .923/ 2/2تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
 . 13/112وتاریخ بغداد 8/309، الجرح والتعدیل 7/344انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى )4(
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والحفاظ سـواء كـان مـن الثقـات أو لـم یكـن مـنهم . وال بـد هنـا مـن االسـتعانة بـالقرائن والسـیاقات 
  )1(.لمعرفة المراد في كل عبارة یقولها ناقد من النقاد "

:"و ینقســم اســتعمال نقــاد الحــدیث لكلمــة "شــیخ" )2(رح مــدلولها باعتبــارات أخــرىومــنهم مــن شــ   
  لقسمین: إما أن تستعمل مفردة أو مطلقة ،والمركبة تأتي على ثالثة أقسام:

مصـطلح نقــدي یتعـرض فیــه لـذكر مرتبــة الـراوي، وتكــون فیـه كلمــة شـیخ مقرونــة مـع كلمــة  أوًال:
شـیخ ثقـة، أو شـیخ ضـعیف، أو شـیخ  -مثلـة ذلـك:أخرى من مصطلحات النقد الحـدیثي، ومـن أ

  مجهول.
شیخ من أهل المدینة،  - :ومن أمثلة ذلك، مصطلح یستخدم للتعریف بالراوي بذكر بلده ثانیا:

نقد الراوي وبیان  - على األغلب –وهذه المصطلحات وأمثالها لیس المقصود بها  شیخ كوفي،
االسم، ومن أي األماكن هو، ولكن بدون أن  مكانته، بل بیان أن الناقد یعرف بوجود راو بهذا

  هذا الناقد.یذكر لنا درجته ومنزلته في مراتب الجرح والتعدیل؛ لخفاء حاله على 

ومما یلحق بهذا النوع أیًضا قول الناقد في الراوي: شیٌخ لفالن، أو شیُخ یروي عن فالن،     
، فیعرف الشیخ بأن فالن وخاصًة فیما إذا كان التلمیذ معروف مشهور وشیخه لیس كذلك

  الراوي المشهور من الرواة عنه.

مصطلح دال على عبادة الراوي وصالحه، وأكثر المصطلحات استخداًما في هـذه الحالـة  ثالثا:
  .هو قول الناقد في راٍو من الرواة شیخ صالح، شیخ صالح متعبد

السیاق ومن الدراسة لهذه  ـكثر في تحدید معنى اللفظة هنا، ومن الواضح منأالتقسیم یفیدنا    
ــد  اللفظــة التــي جــاءت عنــد ابــن أبــي خیثمــة أنهــا لیســت عبــارة نقدیــة، ففــي الــراوي أحمــد بــن ُمَحمَّ

فَّار قـال: " شـیٌخ صـحبنا إلـى البصـرة مـن أهـل بغـداد". ویكنـى أبـا حفـص ، كـان ذلـك مـن )3(الصَّ
بغــداد، وٕان كــان هــو ال  بــاب الحالــة الثانیــة وهــو أنــه مــن بــاب التعریــف بأنــه شــیخ لــه، مــن أهــل

   .)4(بأس به عند ابن معین

                                                           
 .282/ 3لسان المحدثین  )1(
  ،جاء طرًفا منها في ملتقى أهل الحدیث.12 - 16 ص:ة مصطلح "شیخ" عند المحدثین دراسة نظریة وتطبیقی )2(
  .360/ 7) الطبقات الكبرى 3(
د البصـري الـذي وفي سؤاالت ابن محرز قال:" سمعت یحیى بن معین وذكر أبـا حفـص الصـفار أحمـد بـن محمـ )4(

  .127/ 5كان في الكرخ فقال ال بأس به" . تاریخ بغداد 
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ـــه ـــن أبـــي خیثمـــة ُیَوثِّـــق ب ـــم بـــن )1(وكـــان اب ـــا، وفـــي أبـــي صـــالح اْلَحَك ـــك هن ـــه لـــم یقصـــد ذل ، لكن
  .وهذا من باب التعریف أیًضا.)3(:" شیخ لنا بغدادي")2(موسى

 : مدلول(َحدَّثَنا عنه غیُر ِإْنساٍن) •

 اثنین من الرواة على النحو التالي: في  -رحمه اهللا -وهذا المصطلح أورده

: )4(ه192قال ابن أبـي خیثمـة فـي: محمـد بـن سـلمة اإلمـام المفتـي أبـو عبـد اهللا الحرانـي،ت -
 )5( َحدَّثَنا عنه غیُر ِإْنساٍن"."یكنى أبا َعْبد اهللا. 

 :)6(ه207ت، هشام بن كثیر الكالبي من أهل الرقة كنیته أبو سهل وقال كذلك في:  -

 )7( توفي في شعبان سنة سبع ومائتین" . غیر إنسان حدثنا عنه" 

لـوال مـا عابـه علیـه أحمـد، قـال  )8(: هـو ثقـةألولومن خالل دراسة حال هذین الرجلین تجـد أن ا
عبد اهللا بن أحمد بن حنبل سمعت أبي یقـول :"كـان محمـد بـن سـلمة الحرانـي ال یكـاد یقـول فـي 

ال یقــول حــدثنا وال أخبرنــا كــان  )9(ن الولیــدشــيء مــن حدیثــه حــدثنا وكــذا كــان أبــو بــدر شــجاع بــ
كأنــه ال  )10(یقــول ذكــره ســلیمان بــن مهــران وذكــره فــالن قــال أبــي مــا أقــل مــا كــان یقــول حــدثنا ".

یقصــد فــي حدیثــه أعلــى صــیغ التحمــل والســماع مــن شــیوخه ممــا یــوحي إلــى شــائبة فــي مســألة 
 اللقاء بالشیخ والسماع منه مباشرة.

                                                           
)  قال بن أبي خیثمة :"حدثنا أحمد بن محمد الَصفَّار حدثنا أبو حفص عمر بن ردیح وكان ُیوًثق به".أي بروایتـه 1(

 .306/ 4،لسان المیزان 109/ 6عن الَصفَّار الثقة ُیوَثق. الجرح والتعدیل 
، 264ه. انظــر: التقریــب ص: 232ن موســى بــن أبــي زهیــر البغــدادي أبــو صــالح القنطــري، تهــو: الحكــم بــ )2(

 .346/ 1الكاشف 
 .208/ 3/2تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
 . 9/172،وتهذیب التهذیب 276/ 7،و الجرح والتعدیل 485/ 9انظر ترجمته: الطبقات الكبرى  )4(
  .3/3/239تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
  385/.8،تهذیب التهذیب 482/ 12، تاریخ بغداد334/ 7:الطبقات الكبرىانظر ترجمته )6(
  .50/67تاریخ دمشق  )7(
 .276/ 7، الجرح والتعدیل 9/172) انظر ترجمته: تهذیب التهذیب 8(
ــــــدر الكــــــوفي،ت )9( ــــــو ب ــــــیس الســــــكوني أب ــــــن ق ــــــد ب ــــــن الولی ــــــب ص: 204هــــــو: شــــــجاع ب              ،432ه. انظــــــر: التقری

  .480/ 1الكاشف
 .438/ 3حمد بن حنبل أل العلل ومعرفة الرجال )10(
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. وهو وصاحب روایـة قـال )2(وأظنة قال: لیس بحدیثة بأس"، )1(بدنه وسئل عنه فقال :" هو في
."لـذلك قـال عنـه ابـن أبـي خیثمـة  )3(أبو حـاتم :" محمـد بـن سـلمة الحرانـى كـان لـه فضـل وروایـة"

حدثنا عنه غیر إنسان،إشارة إلى قبوله، وٕالى كثرة األخذ والروایة عنه كما قـال الـذهبي:" حدیثـه 
  . )5(،وقد وروى عنه منهم مسلم اثني عشر حدیثًا)4(اري"في الكتب سوى صحیح البخ

یخطــىء : كثیـر الراویـة، ولـم یجرحـه سـوى ابـن حبـان فـي الثقـات. قـال، أمـا الثـاني: فهـو ثقـة -
، وقـــد روى لـــه البخـــارى فـــى األدب، )7(. وقـــد وثقـــه ابـــن معـــین وكـــان أول مـــن كتـــب)6(ویخـــالف
 )8(والباقون.

ا المصــطلح حــدثنا عنــه غیــر إنســان، إشــارة إلــى كثــرة ومــن خــالل مــا ســبق یتبــین أن مــدلول هــذ
  الرواة عنه، ومن قال فیه ذلك هو ثقة.

  

  مصطلحات الجرح: ثانیًا:
 : مدلول(یروي مناكیر) •

والجمــع ، فهــو ُمســَتْنَكرٌ ، واْســَتْنَكَره، ومنــاكیر مــن الفعــل نكر،یقــال:  َنِكــَره َیْنَكــُره َنْكــَرًا فهــو َمْنُكــورٌ 
كـلُّ : وكّل ما َقبَّحه الشَّرُع وحرَّمـه وَكِرَهـه فهـو ُمنَكـر .والُمنَكـر، ضّد الَمعروف :َمناكیر، والُمْنَكر

  )9( أو تتَوقَُّف في اسِتْقباِحه العقوُل فتحُكم الشریعُة بُقْبِحه.، فعٍل َتْحُكم العقوُل الصحیحُة بُقْبحه

  )10(.والحدیث المنكر هو: هو ما رواه الضعیف مخالفًا لما رواه الثقة
                                                           

"، ئه ولنفوذه فیما أشـكل منـه أو غمـضكان یقولون :" وكان فقیه الَبَدِن"؛ أي: كأن بدنه مطبوع على الفقه، لذكا  )1(
احمــد بــن حنبــل مــن هــذا  اإلمــاموهنــا كــأن الحــدیث فــي بدنــه مــن عنایتــه بــه بالمجمــل وكثــرة الروایــة وكــان یكثــر 

فكان یقول : هو في بدنه رجل صالح،ویسئل عن حدیث الرجـل فیقـول :هـو فـي بدنـه. انظـر: لسـان  االصطالح
 .2/383، موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحدیث وعلله 4/132المحدثین 

 .246/ 1العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل روایة المروذي وغیره  )2(
 .276/ 7الجرح والتعدیل  )3(
  .9/49سیر أعالم النبالء )4(
  .9/172تهذیب التهذیب  )5(
 .26/ 9الثقات )6(
  .465/ 4، تاریخ ابن معین روایة الدوري482/ 12تاریخ بغداد )7(
 .68/ 4مغاني االخبار )8(
  .232/ 5،ولسان العرب290/ 14،و تاج العروس 952/ 2انظر: المعجم الوسیط  )9(
  .1/102فتح المغیث  ، 86ص:   یح نخبة الفكرنزهة النظر في توض )10(
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ما من روى مناكیر فقد أبان الحافظ الزیلعي مدلوله بقوله:" َمـْن ُیَقـاُل ِفیـِه: ُمْنَكـُر اْلَحـِدیِث لَـْیَس أ
ــِه التَّــْركَ  ــاُل ِفیــِه: َرَوى َأَحاِدیــَث ُمْنَكــَرًة، ِألَنَّ ُمْنَكــَر اْلَحــِدیِث َوْصــٌف ِفــي الرَُّجــِل َیْســَتِحقُّ ِب  َكَمــْن ُیَق

 )1(.اْألُْخَرى َتْقَتِضي َأنَُّه َوَقَع َلُه ِفي ِحیٍن َال َداِئًما " ِلَحِدیِثِه، َواْلِعَباَرةُ 

وأوردهــا الُمَعلِِّمــي الیمــاني فــي الــذي یــروي مــا ســمعه ممــا فیــه نكــارة وال ذنــب لــه فــي النكــارة، بــل 
الحمل فیها على من فوقه، فالمعنى أنه لیس من المبالغین في التنقي والتوقي الذین ال یحـدثون 

  )2(وا ال بما ال نكارة فیه.مما سمع

  )3(."وقد ُیطَلق ذلك على الثقة إذا َرَوى المناكیر عن الضعفاء": قال السخاوي في فتح المغیث

النقـاد فـي  أبـي القاسـم الزبیـر بـن سـعید بـن عند  وقد جاءت عند ابن أبي خیثمة بالمعنى الذي 
أشــار العجلــي إلــى أنــه قــد روى وقــد  )5(:" یــروي عــن ابــن المنكــدر منــاكیر".)4(ســلیمان الهاشــمي

  )6(حدیثا منكًرا في الطالق،وأبو داود.

  مدلول( صاحُب رَْأٍي): •

من خالل النظر في أقوال أغلب النقـاد تـرى أنهـا جـاءت كثیـًرا علـى لسـان أحمـد بـن حنبـل،وأبو 
وكـــان معنـــى صـــاحب رأي یـــدور فـــي األغلـــب حـــول الـــذي  وابـــن ســـعد،وابن أبـــي خیثمـــة، حـــاتم،

ومحـط اهتمامـه أراء أصـحاب  ل االجتهاد الخالفیة في الفقه ویكثر النظر فیهـا،یتوسع في مسائ
المـــذاهب المتنوعـــة فیقـــع اهتمامـــه علـــى هـــذا دون االهتمـــام بتحمـــل الحـــدیث وروایتـــة، وضـــبطه 

  ونذكر هنا بعض األمثلة: أو مالك أو تالمیذهما. بمسائل أبو حنیفة،وٕاتقانه، كالذي یختص 

 )8(.لین " صاحُب رَْأيٍ : "  )7(ذر أسد بن عمروقال البخاري في أبو المن -

                                                           
  .179/ 1نصب الرایة ألحادیث الهدایة  )1(
 .49التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل ص: )2(
  .1/373فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث )3(
  الزبیــر بــن ســعید بــن ســلیمان بــن ســعید بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب الهاشــمي المــدني نزیــل المــدائن،  )4(

 .1/401،الكاشف335ه.انظر: التقریب ص:  150 ت
 .272/ 3) تهذیب التهذیب 5(
 . 310، وسؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني ص: 367/ 1معرفة الثقات  انظر: )6(
                         هـــــــو: أســـــــد بـــــــن عمـــــــرو بـــــــن عـــــــامر بـــــــن عبـــــــد اهللا  أبـــــــو المنـــــــذر البجلـــــــي الكـــــــوفي صـــــــاحب أبـــــــي حنیفـــــــة. )7(

 .7/16، تاریخ بغداد 7/331،الطبقات الكبرى 337/ 2الجرح والتعدیل  انظر:
 .2/49التاریخ الكبیر   )8(
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وكـــان  صـــاحُب رَْأيٍ الجوزجـــانى:" كـــان  )1(وقـــال أبـــو حـــاتم فـــي أبـــو ســـلیمان موســـى بـــن ســـلیمان -
 .)2(صدوًقا"

لــم یكــن صــاحب ، قــال :" كــان قاضــي المــدائن  )3(عــن حمــاد بــن ُدلیــل، وســئل  أحمــد بــن حنبــل -
  )4(حدیثین".: ًئا ؟ قالسمعت منه شی: . قلتصاحُب رَْأيٍ حدیث . كان 

ـــاِئغ - عنـــدما ســـئل عنـــه فقـــال:" لـــم یكـــن   ،)5(وقـــال أحمـــد بـــن حنبـــل، فـــي َعْبـــِد الّلـــِه بـــن َنـــاِفع الصَّ
صــاحب حــدیث كــان ضــیًقا فیــه، وكــان صــاحب رأي مالــك وكــان یفتــي أهــل المدینــة بــرأي مالــك 

  )6(ولم یكن في الحدیث بذاك".

: " كـان ثقـًة لـه أحادیـث، وكـان صـاحٍب رأٍي )7(وقال ابـن سـعد فـي عثمـان بـن سـلیمان البصـري -
 .)8(وفقٍه"

مـن خـالل أقوالـه علـى  -ولقد كان اإلمام أحمد بن حنبل من أكثر الذامین للـرأي وأهلـه، ویحمـل
مــن هــؤالء الــذین غــرهم بــاهللا ، رحمــه اهللا، وحــذر اإلمــام أحمـد، الـذین یعتنــون بــه تــاركین الحــدیث

، وجعلــوا بــدًال منهمــا الــرأي والقیــاس، خلــف ظهــورهم e  بیــهوســنة ن، فنبــذوا كتــاب اهللا، الَغــُرور
 فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خیر. 

سـمعت أحمـد ذكـر : وفي األخبار الـواردة التـي حملـت عنـه مـا یـدل علـى ذلـك ،قـال أبـو داود   
  .)r ")9 "یحتالون لنقض سنن رسول اهللا: شیًئا من أمر أصحاب الرأي . فقال

                                                           
هــو: موســى بــن ســلیمان، أبــو ســلیمان الجوزجــانى: فقیــه حنفــى. أصــله مــن (جوزجــان) مــن كــور بلــخ، بخراســان.  )1(

  .36/ 13بغداد  ،تاریخ145/ 8ه. انظر: الجرح والتعدیل 200تفقه واشتهر ببغداد،ت 
  .145/ 8الجرح والتعدیل  )2(
، 268انظـر: التقریـب ص: ، تفقه بأبي حنیفة ،من التاسـعة. هو: حماد بن ُدلیل مصغر أبو زید قاضي المدائن )3(

 .349/ 1الكاشف 
 .151/ 8تاریخ بغداد  )4(
:  ثقــة صــحیح الكتــاب فــي هــو: عبــد اهللا بــن نــافع الصــائغ المخزومــي مــوالهم أبــو محمــد المــدني،قال ابــن حجــر )5(

  .602/ 1، الكاشف 552ه وقیل بعدها .انظر: التقریب ص: 206حفظه لین ،
  .242/ 4الكامل في ضعفاء الرجال  )6(
هــو: عثمــان بــن مســلم البتــي بفــتح الموحــدة وتشــدید المثنــاة، أبــو عمــرو البصــري الفقیــه، ویقــال اســم أبیــه ســلیمان  )7(

 .13/ 1،الكاشف  669هـ .انظر: التقریب ص:  143فتاء بالرأي،ت ،قال ابن حجر: صدوق عابوا علیه اإل
 .257/ 7الطبقات الكبرى  )8(
 .1/151طبقات الحنابلة  )9(



  الفصل الثالث: مصطلحات النقد ومدلوالتھا عند ابن أبي خیثمة

 
 202 

 الثانيالباب 

هـو ابـن ، یكتـب عـنهم ؟ فقـال :" قـال عبـد الرحمـان، بل  عن أصحاب الـرأيوسئل أحمد بن حن
  .)1(مهدي: إذا وضع الرجل كتاًبا، من هذه الكتب، أرى أن ال یكتب عنه الحدیث"

  .)2(وفي الحدیث ما یغنیك عنه"، وقال  اإلمام أحمد أیًضا: "وما تصنع بالرأي

  . )3(سالم "فقد أعان على هدم اإل، "من دل على صاحب رأي: وقال

مـوالهم أبـو عبـد  ،)4(النضـر بـن محمـد القرشـيوقد جاء هذا المصطلح عند ابن أبي خیثمـة فـي 
  )5(قه الساجي، وهو ضعیف عند النقاد.واف، اهللا، وقیل: أبو محمد المروذي

. وهذا یحدد لنا تقریًبا موضع اهتمامه بالرأي )6(قال ابن سعد: وكان من أصحاب أبي حنیفة   
  غلب آراء أبو حنیفة.وهي في األ

 ،"حدیث مختلٌف في ِإْسَناِده"." "اختلفوا في حدیثه"،" مختلٌف في حدیثهِ : مدلول •

ُیالحـظ أنهـا جـاءت عنــد أحمـد بـن زهیـر لیســت ، مـن خـالل الدراسـة لهـذا االصــطالحین األولـین
عــن قــدًحا فــي ذات الــراوي، وٕانمــا كــان یقولهــا إشــارة إلــى االخــتالف فــي طــرق وروایــات الحــدیث 

هذا الراوي الذي قد یكون حاصًال ممـن قبلـه فـي سـند الحـدیث ،ممـا یـوحي بوجـود علـة فـي أحـد 
، والخــالف الــذي )7(الطـرق ،فیقــدم الصــواب، فمـثال: ِمْلَحــان أبــو َعْبـد اْلَمِلــك "مختلــف فـي حدیثــه"

و وقع بین طریقین لحدیثه الذي یرویه في اسم الراوي عنه،فالروایة األولـى جـاءت مـن طریـق أبـ
، )10(عـن أبیـه )9(عـن َعْبـد اْلَمِلـك بـن ِمْلَحـان )8(اْلَوِلْید الطََّیاِلِسّي عـن ُشـْعَبة عـن َأَنـس بـن ِسـیِرین

                                                           
  .437/ 17تهذیب الكمال  )1(
  المصدر السابق. )2(
 .485/ 12، سیر أعالم النبالء11/ 1بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم  )3(
ــــن )4( ــــد اهللا، ت هــــو: النضــــر ب ــــو عب ــــو محمــــد أو أب ــــریش أب ــــي عــــامر ق             ه.انظــــر: 183محمــــد المــــروزي مــــولى بن

 .321/ 2، الكاشف 1003التقریب ص: 
  .10/373،وانظر اآلراء النقدیة فیه في: تهذیب التهذیب 12/48إكمال تهذیب الكمال  )5(
 .7/373الطبقات الكبرى  )6(
  .2/1/365تاریخ بن أبي خیثمة  )7(
هــ  118هو :أنس بن سیرین األنصاري أبو موسي وقیل أبو حمزة وقیل أبـو عبـد اهللا البصـري أخـو محمـد، ت   )8(

 .256/ 1، الكاشف 154هـ.انظر: التقریب ص:  120و قیل 
اختلف فیه فقیل : عبد الملك بن قتادة بن ملحان القیسى: ویقال: عبد الملك بـن قدامـة بـن ملحـان، ویقـال: عبـد  )9(

 ومن الواضح هنا انه ابن ملحان،وعلى ذلك نسبه كابیة. .291/ 3انظر: مغاني األخبار الملك. 
: ملحان بن شبل البكري هـو والـد عبـد الملـك بـن ملحـان ،ویقـال إنـه والـد قتـادة بـن ملحـان القیسـي یختلفـون هو )10(

  .1483/ 4،االستیعاب 380/ 6فیه له ،انظر اإلصابة 
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ــِد اْلَمِلــك بــن : والطریــق الثــاني ــس بــن ِســیِرین َعْب ــُد بــن َهــاُرون عــن ُشــْعَبة َعــْن َأَن مــن طریــق َیِزْی
  اْلِمْنَهال عن أبیه.

َعـْن : خالف َأَبا اْلَوِلْید، ُسِئَل َیْحَیى بن َمِعینٍ ؛ ابنْ ِمْنَهال": َیِزید"َكَذا قال : قال ابن أبي خیثمة  
  إنما ُهَو َعْبد اْلَمِلك بن ِمْلَحان.: حدیث َیِزید بن َهاُرون هذا ؟ فقال

  .)1(في قول َأِبي َزَكِریَّا" ، والصواب ما قال أبو اْلَوِلْید

. فــالوهم الحاصــل فــي اســم )2(لملــك بــن ملحــان"قــال الســراج :"وانمــا یهــم فیــه شــعبة هــو عبــد ا   
الراوي من اإلمام شعبة، والصواب ما بینه ابن معین، وهناك كالم آخر ذكره ابـن عبـد البـر فـي 

  االستیعاب على طرق هذا الحدیث یمكن مراجعته لمن أراد.

ه، ومــرًة عــن  عْبــِد عنــ )4(فجــاء حدیثــه مــرًة عــن َفــْرَوة بــن َنْوَفــل )3(اَألْشــَجِعيّ وكــذلك فــي َنْوَفــل    
وَعْبد الرَّْحَمن بن َنْوَفل ، عنه. قال ابن أبي خیثمة: "فروة بن َنْوَفل اَألْشَجِعيّ  )5(الرَّْحَمن بن َنْوَفل
  .)6(اَألْشَجِعّي َأَخَوان"

وهـو أن یـأتي الحـدیث بطـرق متعـددة مختلفـة  )7(وكذلك المعنـى فـي "حـدیٌث مختلـٌف فـي إسـناده"
  صواب ومنها ما هو وهم وخطأ، وهذا بابه العلل.اإلسناد منها ما هو 

 مدلول(َقْد أدركته أنا ولم أسمع منه):  •

قاضـى اْلُكوَفـة، قَـْد أدركتـه أنـا ولـم أسـمع منـه. یقـال : قال ابن أبي خیثمة:" وَبْكـر بـن َعْبـد الـرَّْحَمن
  )8( .بن أبي َلْیَلى"َبْكر بن َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا بن ِعْیَسى بن َعْبد الرَّْحَمن : له
  

  

                                                           
 .563/ 2/1تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
  . 8/12التاریخ الكبیر  )2(
ابــن فــروة األشــجعي والــد فــروة وعبــد الــرحمن وســحیم روى عــن  . ونوفــل هــو :2/1/365تــاریخ بــن أبــي خیثمــة  )3(

  .482/ 6انظر: اإلصابة  روى عنه أوالده. r النبي 
قتـل فـي خالفـة هو: فروة بن نوفل األشجعي مختلف في صحبته والصواب أن الصحبة ألبیه، وهـو مـن الثالثـة،  )4(

  .121/ 2الكاشف ،781معاویة. التقریب ص: 
 .357/ 5،التاریخ الكبیر 294/ 5كنسب أبیه.الجرح والتعدیل  كوفي تابعي، )5(
  .139/ 3/1تاریخ ابن ابي خیثمة )6(
  .569/ 2/1 المصدر السابق )7(
  .966/ 2/2المصدر السابق نفسه )8(
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  )3(.،وذكره ابن حبان في الثقات )2(، وابن حجر)1(وهذا الراوي وثقه الدارقطني

ســـمعت أبـــى وأبـــا زرعـــة : قـــال ابـــن أبـــي حاتم:"ســـمعت أبـــى یقـــول: رأیتـــه ولـــم اكتـــب عنـــه "وقـــال
  )4(.یقوالن:" رأینا بكر بن عبد الرحمن ولم نكتب عنه وكان قاًضیا بالكوفة"

  رغم إدراكه .  -رحمه اهللا -الرحمن هناك من وثقة ولكنه لم یسمع منه فبكر بن عبد

كونه قاضًیا ال یفید التعدیل، ولكن یبقى ناحیة الضبط، فالقضاة أغلبهم كانوا فقهاء والفقهاء مـا 
  كانوا یضبطون االسناد كما ینبغي.

أبــو أرطــأة  یل،وهـذا وراد فــي القضــاء لــیس فیــه فالحجــاج بــن أرطــأة بــن ثــور بــن هبیــرة بــن شــراح
األئمـة فـي  ،وقـد لخـص القـول فیـه اإلمـام النـووي فقـال: "أحـد)5()ه 145( ت  الكوفي القاضي،
واتفقـــوا علـــى أنـــه مـــدلس، وضـــعفه الجمهـــور، فلـــم یحتجـــوا بـــه، ووثقـــه شـــعبة  الحـــدیث والفقـــه..

  )6(وقلیلون، وكان بارًعا فى الحفظ والعلم".

ثــم الكوفــة، قــال ابــن حجــر  )7(بواســطلكــوفي القاضــي اهللا النخعــي ا شــریك بــن عبــد اهللا، أبــو عبــد
وكـان عـادًال فاضـًال عابـًدا  ،كثیـًرا تغیـر حفظـه منـذ ولـي القضـاء بالكوفـة ءیخطـىفیه:" صـدوق 

. وهنــا أشــار أن  تولیــه القضــاء وقلــة اهتمامــه بالحــدیث غیــرت مــن )8(شــدیًدا علــى أهــل البــدع"
  حفظه.

القضاء لیس قادًحا في عدالة الراوي فعدالته ثابتـه، إًذا الخالصة: من خالل األمثلة یتضح أن  
  وٕانما المشكلة واقعة في سوء الحفظ للحدیث نتیجة االنشغال بالفقة والقضاء.

  

                                                           
  .51/ 1جال ) خالصة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الر 1(
 .176التقریب ص :  )2(
 .146/ 8الثقات  )3(
 .389/ 2الجرح والتعدیل  )4(
  .311/ 1، الكاشف222انظر: التقریب ص:  )5(
ــــف )6( ــــووي تهــــذیب األســــماء واللغــــات المؤل ــــه ایًضــــا : تهــــذیب التهــــذیب ، 153 /1للن ــــاد فی ــــوال النق / 2وانظــــر  اق

.قـــــــال ابـــــــن حجـــــــر فیـــــــه : صـــــــدوق كثیـــــــر الخطـــــــأ 230/ 8،تـــــــاریخ بغـــــــداد 140/ 1،الجـــــــرح والتعـــــــدیل 172
  .311/ 1،والذهبي قال : أحد األعالم على لین فیه.الكاشف222والتدلیس،التقریب ص: 

تعرف بواسط الحجـاج ،عظیمـة مشـهورة، سـمیت واسـًطا ولـم صـرفت فأمـا تسـمیتها فألنهـا متوسـطة بـین البصـرة   )7(
ضــع یســمى : واســط قصــب، فلمــا عمــر الحجــاج مدینتــه وقیــل : أنــه كــان قبــل عمــارة واســط هنــاك مو  والكوفــة،

 .347/ 5البلدان  معجم سماها باسمها.انظر:
 .485/ 1وانظر الكاشف ،436) التقریب ص: 8(
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 ."ولم یحدث عنه أبي بشيء "
"لــم یــزل أبــي : وقولــه فــي  )1(وقــال ابــن أبــي خیثمــة: "لــم یــدخل أبــي عنــه فــي " المســند " شــیًئا".

 )2(نه یحیى بن معین فلم یقل إال خیًرا".یحدث عنه حتى مات، وسئل ع
هـــ) ،ســكن 204العجلــي مــوالهم البصــري (ت )3(اففَّــففــي عبــد الوهــاب بــن عطــاء أبــو نصــر الخَ 

بغداد، قال ابن أبي خیثمة:" وعبد الوهاب الخفاف من أهـل البصـرة حـدثنا عنـه یحیـى بـن معـین 
 )4(ولم یدخل أبي عنه في المسند شیئا ".

   .مجروح بتدلیسه صدوق: فهذا الراوي
   )5(قال الخطیب: كان یدلس.

  .)7(")6(ثوروقال ابن حجر:"صدوق ربما أخطأ أنكروا علیه حدیثا في العباس یقال دلسه عن 
ــذا لــم یخــرج عنــه ال زهیــر وال )8(قــال الــذهبي:" صــدوق وثــق ضــعفه أحمــد ومشــاه الــدارقطني" ، ل

  ولده.
هــ ،"ولـم ُیَحـدِّثنا عنـه 184ت ،)9(ي االمـويوقال فـي: مـروان بـن محمـد بـن الحكـم الجـزري القرشـ

 )10(.أبي بشيٍء"
وٕاشــارُة ابــن أبــي خیثمــة هنــا إلــى عــدم تحــدیث والــده زهیــر عنــه لعلــه یرجــع إلــى أنــه تركــه تجنًبــا 

   .في حدیثه )11(للمناكیر التي رواها والمقلوبات
                                                           

  379/ 8إكمال تهذیب الكمال )1(
  .6/ 5المصدر السابق  )2(
ـــبس. هـــذه النســـبة إلـــى عمـــل -الَخفَّـــاف : بفـــتح الخـــاء وتشـــدید الفـــاء وبعـــد األلـــف فـــاء أخـــرى  )3(            الخفـــاف التـــي تل

 .455/ 1اللباب 
  .377/ 8،إكمال تهذیب الكمال 11/21بغداد ) تاریخ 4(
  .40ص:  ،التبیین ألسماء المدلسین11/21تاریخ بغداد   )5(
هو : ثور بـن یزیـد بزیـادة تحتانیـة فـي أول اسـم أبیـه أبـو خالـد الحمصـي، قـال ابـن حجـر: ثقـة ثبـت إال أنـه یـرى  )6(

ــــــــدري أخرجــــــــوه مــــــــن حمــــــــص وأحرقــــــــوا داره، ت هـــــــــالقــــــــدر،  ــــــــذهبي : ثبــــــــت لكنــــــــه ق                     . انظــــــــر: 153وقــــــــال ال
 .285/ 1، الكاشف190التقریب ص: 

 .633التقریب ص:  )7(
  .128) من تكلم فیه وهو موثق ص: 8(
  .806/ 2، التعدیل والتجریح 7/328انظر ترجمته:  الطبقات الكبرى  )9(
  .3/239/ 3خیثمة تاریخ بن أبي  )10(
وٕامـا  -كـأن یقصـد بـه اإلغـراب أو االمتحـان  -المقلوب :هو أن یجعل الراوي حدیثًا لغیر صاحبه، إما عمًدا   )11(

  .77ص: وابط وهما وخطأ . انظر: الحدیث المعلول قواعد وض
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كتــــب قـــال أبـــو حــــاتم الـــرازي: "هـــو صــــالح لـــیس بـــذاك القــــوي، فـــي بعـــض مــــا یـــروي منـــاكیر، یُ 
  )1(حدیثه".

عـن أقـواٍم ثقـاٍت، ال ُیعحبنـى االحتجـاج بخبـره  المقلوبـاتقال ابن حبان: " منكـر الحـدیث، یـروى 
  .)3(،وابن حجر فقال:" صدوق له أوهام")2(إذا انفرد"

  )4(".ثمة :" سمعت بن معین یقول هو ثقةوٕاال فقد وثقه ابن معین قال ابن أبي خی

  )8(ومرة :"صدوق". )7(.وقال الذهبي في  المغني:"وثق")6( نویعقوب بن سفیا، )5(الدارقطنيو 

فعندما یطلق ابن أبـي خیثمـة هـذه اللفظـة كأنمـا ُیشـعر بعـدم رضـا والـده ورضـاه عـن الـراوي لعـل 
  ذلك حاصل في روایات عند الراوي فهو دون الثقة عندهم. 

ري قـال :" لـم یـزل روح بن أسلم الباهلي أبو حـاتم البصـ: لكن على خالف ذلك نجده یقول فيو 
  )9(.أبي یحدث عنه حتى مات، وسئل عنه یحیى بن معین فلم یقل إال خیًرا"

،وقــال ابــن )10(وروح بــن أســلم ضــعیف عنــد النقــاد قــال الــذهبي :"ضــعفوه ووثقــه ابــن حبــان فقــط"
  . )11(حجر :"ضعیف"

، وابـن )13(ومن وثقـة صـراحًة اثنـان ولـیس واحـد: البـزار،)12(فهذا الراوي ضعیف بمجموع األقوال
لعلـه  ،حبان ،حدث عنـه أبـو خیثمـة، ولسـت أدري كیـف روى عنـه حتـى مـات وهـو یعلـم مـا فیـه

                                                           
  .273/ 8الجرح والتعدیل  )1(
  .13/ 3المجروحین  )2(
  .931التقریب ص:  )3(
  .4/414. تاریخ ابن معین روایة الدوري273/ 8ل ) الجرح والتعدی4(
 .67سؤاالت البرقاني للدارقطني ص:  )5(
 .10/76تهذیب التهذیب  )6(
  .2/651المغني في الضعفاء  )7(
 .2/253،والكاشف 173ص:  ذكر أسماء من تكلم فیه وهو موثق )8(
 .5/6) إكمال تهذیب الكمال 9(
 .243/ 8، الثقات 398/ 1،الكاشف 233/ 1) المغني في  الضعفاء10(
  .329) التقریب ص: 11(
  .310/ 3والكبیر ،291/ 2التاریخ الصغیر ،499/ 3، الجرح والتعدیل7/251هذیب) انظر: تهذیب الت12(
قــال البــزار فــي مســند مــن مســنده:" ثنــا محمــد بــن معمــر ثنــا روح بــن أســلم ومــات قــدیًما ســنة مــائتین وهــو ثقــة".  )13(

  .7/251تهذیب التهذیب
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على ما لم نطلع علیه فانتقى!، إال أن أحمد بن زهیر ولده لم یخرج عنه شیًئا في التـاریخ اطلع 
  . -رحمه اهللا –أـیًضا  الذي بین أیدینا،هذا قد یحمل معنى عدم الرضى منه

عندما یتلفظ بالعبـارات السـابقة التـي  -رحمه اهللا –ا ال نستطیع أن نجزم منه أننوالخالصة  
توضــح لنــا شــیئا مــن رأي أبیــه فــي الراوي،أنــه مجــروح أو معــدل عنــده، موافًقــا لــرأي أبیــه، فقــد تحتمــل 

  معنى ذلك أحیاًنا كما في المثالین األولین،وقد ال یكون موافقا لرأي أبیه كما في األخیر.
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  الثالثالمبحث 
  أسباب جرح الرواة وتعدیلهم عند اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة.
رحمـه –من خالل دراسة أحوال الرواة والمصطلحات التي قیلت  في الـرواة الـذین تكلـم فـیهم 

  جرًحا وتعدیًال، یمكن استخالص أسباب الجرح والتعدیل عند ابن أبي خیثمة: -اهللا
  :أوال: أسباب التعدیل

تعدیل المجروح بروایته عن الثقة وقد ظهر من حال أبو حفص عمر بن ردیح وثـق بروایتـه  - 
 عن الحافظ أحمد بن محمد الصفَّار.

ــم یــرد فیــه جــرح -  ــَة ْبــِن ، تعــدیل مــن كــان قلیــل الروایــة ول بروایتــه عــن الثقــة المشــهور كَخاِرَج
ْلِت اْلُبْرُجِمّي الذي روى عن عامر الشعبِي.   الصَّ

اشتهرت عنه الروایة وروى عنه غیر إنسان، ُمَحمَّد بن َسـَلَمة اْلَحرَّانـّي، وكثیـر بـن تعدیل من  - 
 هشام.

 الكتابة عمن رآه وكان في دائرة القبول وهذا واضح في كل من قال فیه (رأیته وكتبت عنه). - 
 ثانًیا: أسباب الجرح:

االهتمام بالروایة كمـا یجرح من كان اهتمامه بالرأي، ألنه یعتني بمذاهب وآراء الفقهاء دون  - 
 النضر بن محمد القرشي.

ـــه فـــي  التجـــریح الضـــمني المفهـــوم مـــن عـــدم تحـــدیث والـــده عـــن الـــراوي -  أو عـــدم خراجـــه عن
 ،وهذه لیست قاعدة عامة في جمیع الحاالت.مسنده

فلــم  یســمع منــه رغــم إدراكــه  ، عــدم الســماع عمــن كــان قاضــًیا، كمــا فــي حــال ابــن أبــي لیلــى - 
فهو یرى في ذلـك علـة لعـدم السـماع  ،شغله عن الحفظ وضبط الروایة القضاء كان قد نأل؛

 .فكأنه جرح لیس بالشدید عنه

وهذا واضـح فـي أبـي القاسـم الزبیـر بـن  یجرح الراوي الذي في حدیثه وروایته أحادیث منكرة، - 
 .سعید بن سلیمان
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  الفصل الرابع
اإلمام أبي بكر مراتب الرواة عند 

  وموازنتها باملراتب عند األئمة
  

  .مراتب الرواة عند اإلمام أبي بكرالمبحث األول: 
ئمـة المبحث الثاني: مراتب الرواة ودرجاتهم عند األ 

  .مع الموازنة
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  المبحث األول
  بكرأبي  مراتب الرواة عند اإلمام 

، تم عرض المصطلحات النقدیة عنـد  اإلمـام ابـن أبـي خیثمـة ودراسـة بعـض مـدلوالتهاأن  بعد 
وٕان كانت مقارنـة بألفـاظ غیـره مـن أئمـة الجـرح والتعـدیل تعـد قلیلـة ومجملـة، ولیسـت هـي كمـا عنـد غیـره 

بمـا یناسـب حالـه،  كـل، تنوًعا، إال أننا  نجده تكلم في الرواة وأصـدر أحكامـه علـى الـرواة جرًحـا وتعـدیًال 
  : مرتبتینونظًرا لتفاوت هذه األحكام وتباینها یمكن لنا أن نصنع ونصنف الرواة عنده في 

  د فیها العبارات اآلتي:رِ ویَ ، وهي للثقات؛ التوثیقوهي مرتبة  المرتبة األولى:
  أثبت الناس فیما یروي،ما كنا نسمیه إال المكنسة .-
  ثقة یحتج بحدیثه . -
  عنه غیر إنسان.ثقة، حدثنا -
  َراِویٌة َعالَّمٌة،من أهل العلم،من حملة العلم. -
  كان رجل صدق. -
  كان حافًظا . -
  َقْد رأیُته أنا وكتبُت عنه، كتبنا عنه. -

  وترد فیها العبارات اآلتي:، التضعیف لیس بالشدیدمرتبة : الثانیةالمرتبة 
  .َقْد أدركته أنا ولم أسمع منه ،صاحب رأي -
  بشيء. أبينا عنه لم یحدث -
  یروي مناكیر. -

  وبالنظر في هذه المراتب نجد التالي :
أن  هذه المراتب لیست من صنع  اإلمام ابن أبي خیثمة، ولم یرد عنه مطلًقا أنـه صـنع مراتـب  –

لنفسه على شاكلة هذا الترتیب أو غیره، وٕانما هي مراتب ناتجة عن جهد بحثي من خالل سبر 
 اة، ومعرفة  بعض مدلوالتها.أقواله النقدیة في الرو 

 هـــاتین  أن الـــرواة الـــذین تكلـــم فـــیهم ابـــن أبـــي خیثمـــة ال یخلـــو راٍو مـــنهم أن یكـــون منـــدرًجا تحـــت –
فیكــون فــي  بتفــاوت ، فإمــا أن یقــول الــراوي مقبــول الحــدیث یؤخــذ بروایتــه ویحــتج بهــاالمــرتبتین

یضـعف بهـا التضـعیف لـیس وٕاما أن یكـون فـي الـراوي علـة المرتبة األولى وهي مرتبة التعدیل، 
 .بالشدید فیكون في المرتبة الثانیة 
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  المبحث الثاني
  ودرجاتهم عند األئمة مع الموازنةمراتب الرواة  

عبـد الـرحمن بـن یعد أول مـن اعتنـى بمراتـب الـرواة وتكلـم فیهـا  بشـكٍل واضـٍح هـو اإلمـام   
وها إلـى مراتـب تتجلّـى بهـا درجـة ،ثـم تبعـه  أئمـة الحـدیث فجمعـوا األلفـاظ المشـهورة وصـنف أبي حـاتم
  كل راو.

فممــن تكلــم فــي ذلــك ابــن الصــالح، والــذهبي، والعراقــي، والســخاوي، حیــث تكلــم كــّل مــنهم 
  بحسب اجتهاده.

هـــذه المراتـــب بـــین المشـــتغلین فـــي الحـــدیث المراتـــب التـــي صـــنعها ابـــن حجـــر فـــي   وأشـــهر
  ستقال عن غیره.مقدمة كتابه (تقریب التهذیب) حیث جعل له تقسیما وتصنیفا م

أما مراتب ألفاظ التعدیل فإلى أربـع مراتـب ، فقد قّسم المراتب إلى تعدیل وتجریح )1(أما عن أبي حاتم
  ورد ذكرها  في الجرح والتعدیل :

"وجدت األلفاظ في الجـرح والتعـدیل علـى مراتـب شـتى، فـإذا قیـل للواحـد: إنـه ثقـة، أو مـتقن، 
  ثبت، فهو ممن ُیحتج بحدیثه.

ل له: إنه صـدوق، أو محلـه الصـدق، أو ال بـأس بـه، فهـو ممـن ُیكتـب حدیثـه وُینظـر وٕاذا قی
  فیه، وهي المنـزلة الثانیة.

  وٕاذا قیل: شیخ، فهو بالمنـزلة الثالثة، ُیكتب حدیثه وُینظر فیه، إال أنه دون الثانیة.

  وٕاذا قیل: صالح الحدیث، فإنه یكتب حدیثه لالعتبار".

 جرح وهي أربعة أیًضا بقوله:وأشار إلى مراتب ألفاظ ال

  "وٕاذا أجابوا في الرجل بلیِّن الحدیث، فهو ممن ُیكتب حدیثه وُینظر فیه اعتبارًا.

  وٕاذا قالوا: لیس بقوي، فهو بمنزلة األول في كتبة حدیثه، إال أنه دونه.

  وٕاذا قالوا: ضعیف الحدیث، فهو دون الثاني، ال یطََّرح حدیثه، بل ُیعتبر به.

: متـــروك الحـــدیث، أو ذاهـــب الحـــدیث، أو كـــذاب، فهـــو ســـاقط الحـــدیث، ال ُیكتـــب وٕاذا قـــالوا
  )2(حدیثه، وهي المنزلة الرابعة".

                                                           
 .2/37الجرح والتعدیل  )1(
 .2/37السابق المصدر  )2(
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ثـم جــاء مـن بعــده ابـن الصــالح وزاد ألفاظـًا أخــرى علـى مــا ذكـره ابــن أبـي حــاتم. وذلـك علــى 
  النحو التالي:

وكذا إذا قیل: (ثبـت) أو (ال: ـ ما َنصَّ على دخوله في المرتبة األولى من مراتب التعدیل، حیث ق 1
  (حجة).

  )1(.وكذا إذا قیل في العدل: إنه (حافظ أو ضابط)

ـ ما ذكـره مـن األلفـاظ دون تصـنیف لكـن صـنَّفها العراقـي فـي كتابـه: (التقییـد واِإلیضـاح لمـا ُأْطِلـَق  2
 )2(.)  وُأْغِلَق من كتاب ابن الصالح

حیـــث َقسَّـــم مراتـــب التعـــدیل إلـــى أربـــع ، ثـــم جـــاء  بعـــد ابـــن الصـــالح الـــذهبي وصـــنع مراتـــب لـــه 
، لكــن نقــل الســخاوي أن مراتــب الجــرح عنـــد )3(مراتــب. وقســم مراتــب الجــرح إلــى خمــس مراتـــب

   )4(.الذهبي ست مراتب بزیادة مرتبة (ضعیف)

وزاد عبــارات علــى ابــن ، ثــم تبعــه الحــافظ زیــن الــدین العراقــي المراتــب فــي شــرح التبصــرة والتــذكرة
  )5(.الصالح وغیره

ثم جاء الحافظ ابن حجر العسقالني في مقدمـة كتابـه "تقریـب التهـذیب" بمراتبـه  المشـهورة وهـي 
وســت للتجــریح انتهــى فیهــا بمــن  عــرف ، اثنــا عشــر مرتبــة ســت منهــا للتعــدیل بــدأها بالصــحابة

  )6(بالكذب والوضع.

مراتــب  فقســم كــًال مــن ألفــاظ التعــدیل وألفــاظ التجــریح إلــى ســت ثــم جــاء شــمس الــدین الســخاوي
  )7(للتعدیل وست أخرى للجرح .

ومن یراجع إلى هذه المراتب مفصـلة فـي بابهـا ویقـف علـى تفاصـیل كـل مرتبـة وألفاظهـا یالحـظ 
  التالي:

                                                           
 .61بن الصالح ص:مقدمة  )1(
  . 161التقیید واإلیضاح ص: )2(
 .1/114میزان االعتدال )3(
 .1/374أنظر: فتح المغیث  )4(
  .369ص:  شرح التذكرة والتبصرة  )5(
  .80تقریب التهذیب ص: )6(
  .1/366فتح المغیث  )7(
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فوضـعوا ، أن األئمة من قبل ابن أبي خیثمة قد اجتهدوا فـي ضـوء معـرفتهم بـالرواة وأحـوالهم –
فـي عــدد المراتـب وفــي ألفــاظ  مراتـب للتصــحیح ومراتـب للتضــعیف علـى اخــتالف فیمـا بیــنهم

  كل مرتبة وتوافٍق في بعضها فمنهم من وافق غیره وزاد ومنهم من خالف غیره.

أن مراتب ابن أبي خیثمة التي اجتهدت الباحثة في صنعها ماهي إال مثل مراتـب مـن سـبقه  –
 من تعدیل وتجریح واعتبار.

 اة  فــي القــوة والضــعفأن عبــارات كــل مرتبــة مــن هــذه المراتــب تتفــاوت بحســب تفــاوت الــرو  –
 .كمراتب من سبقه

وآخــر مــا یقــال هنــا أنــه لــو كــان بــین أیــدینا المصــنفات التــي صــنفها ابــن أبــي خیثمــة، 
الستطاعت الباحثة رسم صـورة أوضـح عـن مراتـب ابـن أبـي خیثمـة فـي النقـد، ولتضـحت مـدلول كـل 

ها منها ما لم یرد غیرها،ومنها لفظة باألمثلة المتنوعة من كالمه في الرواة،إال أن األلفاظ التي وصلت
مــا ورد غیرها،ومــا ورد غیرهــا ال ترتقــي ألن تعطینــا المــدلول مــن جمیــع أبعــاده هــذا الناقــد نظــًرا ألنهــا 
قلیلة،ولعل من یجيء بعدنا تقع بین یدیـه بعًضـا مـن هـذه المصـنفات، فیقـف علـى أقوالـه فـي الرجـال 

 ،فیدرسها فیستبین له المنهج بصورته المتكاملة.
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 الفصل اخلامس
  اإلمام أبو بكر بن أبي خيثمة وعلل احلديث

  

ــــدانها، ــــة، وأهمیتهــــا، ومی ــــف العل  المبحــــث األول: تعری
ـــي الكشـــف  ووســـائل الكشـــف عنهـــا، وجهـــود العلمـــاء ف

  .عنها
ابن أبي  التي تناولهاأنواع العلل  دراسة  المبحث الثاني:

 .خیثمة
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  المبحث األول
  تعریف العلة، وأهمیتها، ومیدانها، ووسائل الكشف عنها،  

  وجهود العلماء في الكشف عنها
  

  أوًال: تعریف العلة في اللغة:
. وقـد كـان أشـمل )1(وُجُلهم یـذكر أنهـا بمعنـى المـرض، ذكر أهل اللغة في كتبهم معنى العلة
: "عــلّ : فإنــه قــال، فــارس فــي كتابــه معجــم مقــاییس اللغــةمــن ذكــر معانیهــا وأوضــح مبانیهــا هــو ابــن 

  أصول ثالثة صحیحة :

هو الشربة و  للَ فاألول العَ  ضعف في الشيء:: والثالث یعوق، الثاني عائق، و تكرار أو تكریر: أحدها
  یقال أعل القوم إذا شربت إبلهم علال .و  یقال علل بعد نهل، و الثانیة

 مثـل اإلبــل التــي تعــل .: زیارتــك إیانـا إال ســوم عالــة أي مــا: فـي المثــل )2(قـال ابــن األعرابــي
  ٕانما قیل هذا ألنها إذا كرر علیها الشرب كان أقل كشربها الثاني .و 

اعتلــه كــذا أي : یقــال، و العلــة حــدث یشــغل صــاحبه عــن وجهــه: قــال الخلیــل؛ :العــائق یعــوق والثــاني
  للدهر علل .و  فأعتله الدهر: قال، اعتاقه

  )3(عل المریض یعل فهو علیل ".: مرض، وصاحبها معتل، قال ابن األعرابيالعلة ال: والثالث

  ثانًیا: تعریف العلة في االصطالح:
   )4(.عّرفها الحافظ ابن الصالح بقوله :"هي عبارة عن أسباب خفیة غامضة قادحة فیه"

  )5(.وعرفها النووي بقوله:"عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السالمة منه "

                                                           
    ،و تــــاج العــــروس2/623،والمعجــــم الوســــیط 467/ 11، ولســــان العــــرب 4/12اللغــــة  انظــــر: معجــــم مقــــاییس  )1(

  .467،ومختار الصحاح  ص: 54/ 30
هو: محمد بن زیاد أبو عبد اهللا مولى بني هاشم یعـرف بـابن األعرابـي، كـان نحویـًا عالمـًا باللغـة والشـعر، ناسـبًا  )2(

، و بغیـة الوعـاة فـي طبقـات اللغـویین 282/  5بغـداد  وقیل ما بعدها. انظر تاریخ  ،ه 230كثیر السماع، ت 
  .105/ 1  والنحاة

  .4/12معجم مقاییس اللغة    )3(
  .90ابن الصالح ص مقدمة   )4(
 .1/136تدریب الراوي   )5(
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؛ أن العلــة شــيء خــارج عــن الجــروح الموجهــة إلــى رجــال اإلســناد تكلــم بهــذا ســار إلــىمــن و 
"و إنمـا یعلـل : لذلك یقول الحاكم، و ذلك ألن میدان التعلیل إنما هو األحادیث التي ظاهرها الصحةو 

وعلــة الحــدیث یكثــر فــي ، الحــدیث مــن أوجــه لــیس للجــرح فیهــا مــدخل،فإن حــدیث المجــروح ســاقط واهٍ 
   )1(."فیخفى علیهم علمه فیصیر معلوًال قات أن یحدثوا بحدیث له علة أحادیث الث

حیـث یـدخل ؛ یریـد بهـا مـا هـو أعـم مـن ذلـكو  لكننا مع ذلك نجـد بعـض العلمـاء یطلـق العلـة
ثـم اعلـم انـه قـد ":یقولمرة أخرى  فهذا الحافظ ابن الصالح ؛ العلة غیر الظاهرة، و فیها العلة الظاهرة

یر مـا ذكرنـاه مـن بـاقي األسـباب القادحـة فـي الحـدیث المخرجـة لـه مـن حـال یطلق اسم العلة على غ
قـال الحـافظ و  ،)2( "الصحة الى حال الضعف المانعـة مـن العمـل بـه علـى مـا هـو مقتضـى لفـظ العلـة

  )3(." و العلة أعم من أن تكون قادحة أو غیر قادحة خفیة أو واضحة"ابن حجر: 

  ثالثًا: أهمیة علم علل الحدیث:
ـــار تبـــرز  ـــم الراقـــي مـــن خـــالل أقـــوال العلمـــاء الكب ـــرة لهـــذا اللـــون مـــن هـــذا العل ـــة الكبی األهمی

ووصفهم له فالحافظ ابن الصالح یقول:"اعلم أن معرفة علل الحدیث من أجـلِّ علـوم الحـدیث وأدقهـا 
  )4(.وٕانما یضطلع لذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب"، وأشرفها

اعلـم أن ه ببیـان مكـان علـم العلـل مـن علـوم الحـدیث فقـال:" تقسـیم كتابـ )5(وقد بدأ ابن رجب
معرفة صحة الحدیث وسقمه تحصـل مـن وجهـین: أحـدهما: معرفـة رجـالهم وثقـتهم وضـعفهم ومعرفـة 
هـــذا هـــین ألن الثقـــات الضـــعفاء قـــد دونـــوا فـــي كثیـــر مـــن التصـــانیف وقـــد اشـــتهرت بشـــرح أحـــوالهم 

وتــرجیح بعضــهم علــى بعــض عنــد االخــتالف إمــا فــي التوالیف،والوجــه الثــاني: معرفــة مراتــب الثقــات 
اإلســناد وٕامــا فــي الوصــل واإلرســال وٕامــا فــي الوقــف والرفــع ونحــو ذلــك وهــذا هــو الــذي یحصــل مــن 

   )6(.معرفته وٕاتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على علل الحدیث"

 وقال الخطیب البغدادي:"والسبیل علـى معرفـة علـة الحـدیث أن یجمـع بـین طرفـه وینظـر فـي
  )7(."ومنزلتهم في االتقان والضبط، اختالف رواته بمكانهم من الحفظ
                                                           

  .174معرفة علوم الحدیث ص   )1(
  .52مقدمة ابن الصالح ص   )2(

 .2/771النكت على كتاب ابن الصالح  )3(.

  .90بن الصالح ص مقدمة ا  )4(
ـــــى الحـــــافظ،ت )5( ـــــم الدمشـــــقى الحنبل ـــــن رجـــــب البغـــــدادى ث ـــــن أحمـــــد ب ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــدین عب ـــــن ال                .ه795هـــــو: زی

 .339/ 6، شذرات الذهب 1/243انظر: تذكرة الحفاظ 
  .53/ 1شرح علل الترمذي )6(
 .5/193الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع    )7(
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حًقا إن هذا العلم رأس علوم الحدیث وأوسعها وأخفاها وأدقها وأهمها ولواله الختلط الصحیح 
بالسقیم؛ألن األصل في أحادیث الثقات االحتجاج بها وااللتزام بقبولها، وما یدخل عن طریق الثقـات 

وٕانمـــا یعلـــل كمـــا قـــال الحـــاكم أبـــو عبـــد اهللا:"، و عـــن طریـــق الضـــعفاء والمجـــروحینوالحفـــاظ ال یـــدخل 
الحدیث من أوجه للجرح فیها مدخل فإن حدیث المجروح سـاقط واٍه وعلـة الحـدیث یكثـر فـي أحادیـث 
الثقــات أن یحــدثوا بحــدیث لــه علــة فیخفــى علــیهم علمــه فیصــیر الحــدیث معلــوًال، والحجــة فیــه عنــدنا 

  )1(.معرفة ال غیر"الحفظ والفهم وال

  رابًعا: میدان علم علل الحدیث:
وهـذا ، میدان هذا العلم حدیث الثقات، وغایته كشف ما یعتري هؤالء الثقات مـن الخطـأ والـوهم      

ینتهـي بكلمـة أو سـطر أو صـفحة أو مجموعـة  النقد أوسع مـن الجـرح والتعـدیل، ألن الجـرح والتعـدیل
و التعــدیل وأمــا هــذا الــذي معنــا فإنــه یواكــب الثقــة فــي حلــة مــن األقــوال فــي الرجــل موضــع الجــرح أ

  )2(.وترحاله وأحادیثه عن كل شیخ من شیوخه ومتى ضبط ومتى نسي وكیف تحمل وكیف أدى

  خامًسا: كیفیة معرفة العلة ووسائل الكشف عنها:
حـدیث  -فـي األغلـب واألكثـر -وقد ذكر ابن رجب في شـرح علـل الترمـذي أن مجـال العلـة 

وذلك ألن روایة الثقة للحدیث تكسبه في األصل صفة الصحة الظاهرة والسالمة التـي تجعلـه  الثقات
  )3(.مقبوال محتجا به

وقـال ابـُن ، )4(وقال الحاكم أبو عبد اهللا :"والحجـة فیـه عنـدنا الحفـظ والفهـم والمعرفـة ال غیـر"
ومعـرفتهم بالرجـال، وأحادیـث حّذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحدیث، : رجب :"قاعدٌة مهمةٌ 

كــل واحــد مــنهم، لهــم فهــم خــاص یفهمــون بــه أنَّ هــذا الحــدیث یشــبه حــدیث فــالن، وال یشــبه حــدیث 
فــالن، فیعللــون األحادیــث بــذلك، وهــذا ممــا ال یعبــر عنــه بعبــارة تحصــره، وٕانمــا یرجــع فیــه إلــى مجــرد 

ابــُن رجــب یتعــذر فــي مثــل هــذه  ومــا قالــه )5(الفهــم والمعرفــة التــي خصــوا بهــا عــن ســائر أهــل العلــم".
األزمنة مما یجعل األمر كما قال ابُن حجر:"فإذا وجدنا حدیثًا قد حكم إمام من األئمة المرجوع إلیهم 

  )6(.بتعلیله فاألولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحیح الحدیث إذا صححه"

                                                           
 .175:ث صمعرفة علوم الحدی  )1(
  .26/ 1شرح علل الترمذي   )2(
  المصدر نفسه.  )3(
 .175 :معرفة علوم الحدیث  ص   )4(
  .1/55رمذي شرح علل الت  )5(
  .1/114النكت على كتاب ابن الصالح   )6(
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ر فیهــــا جمــــع طــــرق الحــــدیث، والنظــــ: ومــــن طــــرق معرفــــة العلــــة التــــي نــــص علیهــــا العلمــــاء
  مجتمعًة، ومعرفة مراتب رواتها، ومن أقوالهم في ذلك :

:"والسبیل إلى معرفة علة الحدیث أن یجمع بین طرقـه وینظـر فـي  )1(قال الخطیب البغداديّ 
  اخــــتالف رواتــــه ویعتبــــر بمكــــانهم مــــن الحفــــظ ومنــــزلتهم فــــي اإلتقــــان والضــــبط، "ثــــم نقــــل عــــن ابــــن 

  الحدیث فاضرب بعضه ببعض". قوله:"إذا أردت أن یصح لك )2(المبارك 

 :وقال یحیى بن معین، )3(وقال علي بن المدیني :"الباب إذا لم تجمع طرقه لم یتبین خطؤه"
،وقال ابن حجر:"ویحصل معرفة ذلك بكثرة التتبـع )4("اكتب الحدیث خمسین مرة، فإّن له آفات كثیرة"

بعضــــهم علــــى بعــــض عنــــد . قــــال ابــــن رجــــب :"معرفــــة مراتــــب الثقــــات، وتــــرجیح )5(وجمــــع الطــــرق"
االختالف، إّما في اإلسناد، وٕاّما في الوصل واإلرسال، وٕاما في الوقـف والرفـع ونحـو ذلـك، وهـذا هـو 

  )6(.الذي یحصل من معرفته وٕاتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحدیث"

رائن تنضـم إلـى ذلـك وقال ابن الصالح :"ویستعان على إداركها بتفرد الراوي وبمخالفة غیره لـه مـع قـ
تنبــه العــارف بهــذا الشــأن علــى إرســال فــي الموصــول، أو وقــف فــي المرفــوع، أو دخــول حــدیث فــي 

  )7(.حدیث، أو وهم واهم بغیر ذلك"
  ومن وسائل الكشف عن العلة أیًضا:

ا معرفة المدارس الحدیثیة ونشأتها ورجالها ومذاهبها العقدیة والفقهیة وأثرها وتأثیرها في غیرهـا ومـ -
تمیزت به عن غیرها فقد نشأت للحدیث مدارس في المدینة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصر 

  .  والیمن

معرفة من دار علیهم اإلسناد وأوثق الناس فیهم وتمییـز أصـح األسـانید أضـعفها وممـن اهـتم بهـذا  -
  . وأرسى قواعده علي بن المدیني

                                                           
  . 5/194الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع   )1(
لـي مـوالهم المروزي،شـیخ خراسـان، فقیـه عـالم جـواد هو: عبد اهللا بن المبـارك بـن واضـح أبـو عبـد الـرحمن الحنظ )2(

  .1/591، الكاشف 540ه.انظر: التقریب ص: 181مجاهد جمعت فیه خصال الخیر، ت
  .5/194 عالجامع ألخالق الراوي وآداب السام  )3(
  المصدر نفسه.  )4(
  . 1/113نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر   )5(
  .1/126 ترمذيشرح علل ال  )6(
  .90مقدمة ابن الصالح ص   )7(
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لفهــم لــم یصــل إلــى مــا وصــل إلیــه إال بعــد أن جمــع معرفــة األبــواب ورجــل العلــل الحــافظ العــارف ا -
  .األحادیث في األبواب وأحادیثه

معرفـــة المتشـــابه مـــن األســـماء والكنـــى واأللقـــاب وكتـــب العلـــل ملیئـــة بهـــذا النـــوع كمعرفـــة عامـــة أو  -
  . تطبیقیة تخدم موضوع العلة

علماء بما یشتبه علـیهم معرفة مواطن الرواة قال الحاكم:" وهو علم قد زلق فیه جماعة من كبار ال -
  فیه وقد یثبت هذه المعرفة في كتب العلل الرتباطها وعالقتها الوثیقة به".

یتأكـــد الناقـــد مـــن  -مضـــافا إلیهـــا غیرهـــا-معرفـــة الوفیـــات والـــوالدات ،وعـــن طریـــق هـــذه المعرفـــة   -
  السماع والمعاصرة أو ینفیهما وتجد هذه المعرفة مبثوثة في كتب العلل.

سل ومن دلس ومن اختلط وقـد اعتنـت كتـب العلـل اعتنـاء كبیـرا بهـذه المعرفـة وكثیـر معرفة من أر  -
مـــا تجـــد فیهـــا علـــل اإلرســـال والتـــدلیس واالخـــتالط كمـــا نجـــد تحدیـــدات دقیقـــة لالخـــتالط وتفـــاوت 

  المراسیل وما دلس من األسانید.

  )1(. معرفة أهل البدع واألهواء)  -

  سادًسا: جهود العلماء في الكشف عنها:
ــدوا َمَســاربهلقــ فكــان شــعبة بــن  )2(د قــیض اهللا تعــالى لمیــدان علــم الحــدیث والعلــل أعالًمــا َعّب
قـال ابـن رجـب فـي معـرض ترجمتـه لشـعبة بـن الحجـاج:" وهـو ،مـن رواده األوائـل أبو بسطامالحجاج 

أول مــن وســع الكــالم فــي الجــرح والتعــدیل واتصــال األســانید وانقطاعهــا ونقــب عــن دقــائق علــم العلــل 
  . )3("ة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلموأئم

هـــ) خلیفــة شــعبة والقــائم 198ومــن فرســان هــذا المیــدان وأفــذاذه یحیــى بــن ســعید القطــان (ت 
وقد ترجم له ابـن رجـب ترجمـة تلیـق بمقامـه وترفـع شـأنه وقـد ، بعده مقامه وعنه تلقاه أئمة هذا الشأن

  . فیكون بذلك أول من صنف في هذا العلم ذكر ابن رجب أن لیحیى القطان كتاًبا في العلل

هــ) وهـو الـذي قـال عنـه 198ومن رجال هذا الفن الحاذقین فیه عبد الرحمن بـن مهـدي (ت 
"لــو أخــذت فأحلفــت بــین الــركن والمقــام لحلفــت بــاهللا أننــي لــم أر أحــًدا قــط أعلــم  علــي بــن المــدیني:

لــل حتــى قــال عنــه اإلمــام أحمــد ههنــا فإلیــه انتهــى علــم الع، )4(بالحــدیث مــن عبــد الــرحمن بــن مهــدي"
                                                           

  .1/127انظر: شرح علل الترمذي    )1(
یقال هذه مسارب الحیات؛ لمواضـع آثارهـا إذا انسـابت فـي األرض  ،والجمع: مسارب الَمسرب : مكان السروب، )2(

  .425/ 1على بطونها.انظر: المعجم الوسیط 
  .1/10شرح علل الترمذي  )3(
  .252/ 1یل الجرح والتعد )4(
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رجل خلقه اهللا لهذا الشان ومن آثاره التي وصلتنا التاریخ والعلل وفیـه علـم غزیـر ومعرفـة واسـعة فـي 
  . علم الرجال والعلل

هــــ) شـــیخ 234ومـــن كبـــار النقـــاد ورجـــال العلـــل أبـــو الحســـن علـــي بـــن جعفـــر المـــدیني (ت 
ي بــن المـــدیني علمـــا فـــي النــاس فـــي معرفـــة الحـــدیث البخــاري قـــال عنـــه أبـــو حــاتم الـــرازي:" كـــان علـــ

   )1(."والعلل

هـ) وباعـه فـي الحـدیث عامـة وفـي العلـل 241ومن هؤالء األفذاذ اإلمام أحمد بن حنبل (ت 
  . خاصًة طویل،ولقد كتب عنه تالمیذه مئات األجزاء في العلل

م بــن الحجــاج هــ) فقــد وصــفه تلمیــذه مســل256وأمـا اإلمــام محمــد بــن إســماعیل البخــاري (ت 
   )2(.بأستاذ األستاذین، وسید المحدثین وطبیب الحدیث في علله

كتــاب فــي العلــل، ولــه معرفتــة الواســعة فــي الرجــال  )3(وأمــا مســلم بــن الحجــاج فكتابــه التمییــز
  . وغیرهم الكثیر ممن اشتهروا أو كانوا مقلین في النقد.)4(والعلل

  

                                                           
  .193/ 6المصدر السابق  )1(
  .391/ 12النبالء  أعالم،سیر 102/ 12انظر: تاریخ بغداد )2(
  .160ص:  حجر،والمعجم المفهرس البن 181انظر: فهرسة ابن خیر االشبیلي ص:  )3(
  .438/ 1انظر: شرح علل الترمذي  )4(
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  المبحث الثاني
 ابن أبي خیثمة ولهاالتي تناأنواع العلل دراسة 

باٌع في علل الحدیث، وقد تنوع كالمه فـي هـذا البـاب، والـذي ینظـر  -رحمه اهللا –ولقد كان له 
فــي كتابــه التــاریخ یجــد ذلــك واضــًحا، لــذا كــان البــد مــن بیــان هــذا الجهــد بعــرض أمثلــٍة متنوعــٍة تُــَدلل 

كر نموذٍج واحٍد أو اثنین لكـل بذ -بحسب ما یسر اهللا لي –على سبقه في هذا المیدان، واكتفي هنا 
  على النحو التالي : -عنده رحمه اهللا –نوع من أنواع العلل 

  علة الوهم والخطأ : - 1

وعلة الـوهم والخطـأ یقـف وراءهـا الضـعف البشـري الـذي ال یسـلم منـه مخلـوق وال عصـمة إال هللا 
ن ویغفلـون ولكتابه ولرسوله وما وراء ذلك ناس یصـیبون ویخطئـون ویتـذكرون وینسـون وینشـطو 

 على ما بینهم من تفاوت في ذلك بین مكثر مقل.

والخطــأ والــوهم أمــران حاصــالن وواقعــان فــي أحادیــث الثقــات، فضــًال َعــْن وقوعــه فــي أحادیــث 
. ـِحْیح كـون راویـه تـام الضـبط إال أن َذِلـَك أمـر نسـبيٌّ  )1(الضعفاء، ونحن وٕان نذكر فـي حـد الصَّ

 أحمد بن أبي خیثمة على النحو التالي:ونذكر هنا أمثلة على هذه العلة عند 

":، )2(وُحَصْین بن صفوانقال ابن أبي خیثمة :"    َحدََّث عن عليٍّ

ــــال  ــــم ق ــــه اهللا  : -ث ــــرَّْحَمن: قــــال، رحمــــه اهللا -َحــــدَّثَنا أبــــي رحم ــــد ال ــــد بــــن َعْب  )3(حــــدثنا ُحَمْی
، عـن ُحَصـْین بـن )6(یعنـي: ابـن بشـر -عـن بیـان ، )5(حدثنا َحَسـن بـن صـالح: قال، )4(الُرَؤاسي

                                                           
  .93مقدمة شرح علل الترمذي  ص:   )1(
أو بــن معــدان أبــو قبیصــة، قــال ابــن حجــر فیــه: مجهــول، مــن الثالثــة. انظــر: التقریــب  هــو: حصــین بــن صــفوان )2(

  .253ص: 
هو: حمید بن عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن الرؤاسي؛ بضم الراء بعدها همزة خفیفة، أبو عوف الكوفي  )3(

  .353/ 1، الكاشف 275 التقریب ص: :ه وقیل التي بعدها. انظر190،قال ابن حجر: ثقة، ت 
الُرَؤاسـي: بضــم الــراء وفــتح الــواو المهمــوزة وفــي آخرهــا السـین المهملــة هــذه النســبة إلــى رؤاس، وهــو الحــارث بــن  )4(

 .40/ 2اللباب  :كالب بن ربیعة. انظر
هو: الحسن بن صالح بن صالح بن حي وهو حیان بن شفي بالمعجمة والفاء مصغر الهمـداني، بسـكون المـیم،  )5(

ه.  169ه ابــن حجــر: ثقــة فقیــه عابــد رمــي بالتشــیع، وقــال الــذهبي: صــدوق عابــد متشــیع، تالثــوري، قــال فیــ
  .326/ 1، الكاشف 239التقریب ص:  :انظر

هــو : بیــان بــن بشــر األحمســي بمهملتــین ،أبــو بشــر الكوفي،هــو ثقــة ثبــت عنــد ابــن حجــر، مــن الخامســة. انظــر  )6(
  . 180التقریب ص: 
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إنمـا : قـال، فلمـا رأى رسـول اللَّـه المـاء قـد آذانـي، )1("كنـت رجـال مـذَّاءً : قـال، عن علـيّ ، صفوان
  )3(".)2(الغسل من الماء الدافق

ِبیع بن ُعَمْیَلة  عن ُحَصْین بن صفوان.: كذا قال عـن : فقال؛ اْلَفزَاِريّ  )4(وخالفه الرَُّكْین بن الرَّ
  .ة اْلَفزَاِريّ ُحَصْین بن َقِبْیصَ 

َكْین ، أخبرنــا َشــِرْیك: قــال، )5(َحــدَّثََنا ابــن اَألْصــَبَهاِنيّ : وأخــرج روایــة أخــرى قــال : یعنــي -عــن الــرُّ
ِبیــع   e قــال :" كنــت رجــًال مــذَّاًء فاســتحییت أن أســأل النَِّبــّي ، عــن علــيٍّ ، عــن ُحَصــْین، ابــن الرَّ

 )8(وأنثییــــه )7(یغســــل ذكــــره، كــــلِّ فحــــٍل مــــاءٌ ول، )6(ذاك مــــاء الفحــــل: فقــــال، فقلــــت للمقــــداد فســــأله
  )9(ویتوضأ". 

                                                           
عند المالعبة والتقبیل وفیه الوضـوء َمـَذى الرجـُل والَفْحـُل، بـالفتح َمـْذیًا وَأْمـَذى بـاَأللف الَمْذُي: بالتسكین ما یخرج  )1(

. لسان  274/ 15 العرب مثله، وهو َأَرقُّ ما یكون من النطفة واالسم الَمْذُي والَمِذيُّ
 .120/ 5ْطفُة َتْدُفُق. العین َدَفَق الماُء ُدُفوقًا وَدْفقًا: إذا انَصبَّ بَمرٍَّة، والماء الدافق والنُّ  یقال: )2(
وأخرجــــه أبــــو داود فــــي  )، 127ح /3/1/115والحــــدیث بهــــذه الطــــرق المــــذكورة : أخرجــــه ابــــن ابــــي خیثمــــة ( )3(

ـــــي ســـــننه( )،206/ح1/83ســـــنن( ـــــرى193/ح1/120والنســـــائي ف ـــــي الكب ـــــي 197/ح1/152( )،وف )، وأحمـــــد ف
 )،802/ح1/151والبــزار فــي مســنده ( )،1/92/991( وابــن أبــي شــیبه فــي مصــنفه )،698/ح1/109مســنده(

) 831/ح1/169)، والبیهقـي فـي الكبـرى(1/15/20وابـن خزیمـة( )،1107/ح3/391وابن حبـان فـي صـحیحه(
  جمیعهم من طریق شریك.

ـــي شـــیبة(1028/ح1/125)،وأحمـــد (198/ح1/152وأخرجـــه النســـائي فـــي الكبـــرى( ) 990/ح1/92)، وابـــن أب
) 7453/ح7/262)،والطبراني في األوسط(1102/ح3/385حه()،وابن حبان في صحی803/ح1/151والبزار(

) جمـیعهم مـن طریـق 1/122/137)، والطیالسي فـي مسـنده(2276/ح6/204وأبو جعفر الطحاوي في مشكله(
  زائدة.كالهما:شریك وزائدة عن الركین عن حصین بن قبیصة به.

حـــــــرب أبـــــــو بـــــــن  )مـــــــن نفـــــــس طریـــــــق ابـــــــن أبـــــــي خیثمـــــــة عـــــــن زهیـــــــر362/ح1/268وأخرجـــــــه أبـــــــو یعلـــــــى (
كالهما عـن  )،821/ح1/167وأخرجه البیهقي في الكبرى من طریق عمرو الناقد( ،)126/ح3/1/114خیثمة(

  حمید بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن بیان بن بشر،عن حصین بن صفوان عن علي .
الكــوفي، قــال ابــن حجــر: ثقــة،ت  هــو: ُرَكــْین بالتصــغیر بــن الربیــع بــن عمیلــة بفــتح المهملــة الفــزاري، أبــو الربیــع )4(

 .398/ 1، الكاشف 329هـ. انظر التقریب ص:  131
ُد بن َسِعید بن سلیمان الكوفي، أبو جعفر بن األصبهاني یلقب حمدان،قال ابن حجر: ثقـة ثبت،وقـال  )5( هو : ُمَحمَّ

  .848/ 2، الكاشف848ه .انظر: التقریب ص: 220الذهبي:متقن،ت
ــذََّكُر  : الفــاء والحــاءالفحــل )6( ــوَّة. مــن ذلــك الَفْحــُل مــن كــلِّ شــيء، وهــو ال والــالم أصــٌل صــحیٌح یــدلُّ علــى َذكــارٍة وُق

  .478/ 4الباسل.معجم مقاییس اللغة 
 .313/ 1الذكر: خالف األنثى و عضو التناسل منه. المعجم الوسیط  )7(
  .29/ 1 ضربه تحت أنثییه. المصدر السابقاألنثیان : الخصیتان واألذنان، یقال   )8(
  .3/1/114تاریخ بن أبي خیثمة  )9(
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وُحَصْین بن " وهنا تكلم ابن أبي خیثمة في العلة كما هو ظاهر في حصین،وُیْفهم من مطلع كالمه:
  .)1(قبیصة ترجیحه أن حصین الذي یروي عن علي لیس هو ابن"َحدََّث عن عليٍّ ، صفوان

لسنة جاء به مـن روایـة حصـین بـن قبیصـة یـروي ولكن أغلب من أخرج هذا الحدیث في كتب ا
  عن علي، ولم أجده بروایة اآلخر سوى عند أبي یعلى في مسنده، والبیهقي في الكبرى.

، )3(حـدثنا َبِقیَّـة بـن اْلَوِلْیـد: قـال، )2(ومثال آخر ما أخرجـه فـي التـاریخ أیًضـا :َحـدَّثََنا اْلَحـْوِطيُّ  - 
، َعْن )7(َعْن ُمَعاِوَیة بن َحِكْیٍم ، )6(الطَّاِئيِّ  )5(َیْحَیى بن َجاِبر َعنْ ، )4(حدثنا َسِعید بن ِسَنان: قال

وتُِقیم ، تَعْبد اِهللا ال ُتْشِرْك به َشْیًئا: قال، "یا رسول اِهللا! ربنا بما أرسلك ؟: َأنَُّه قال؛ )8(َأِبیِه َحِكْیم
َكاة َكـَذا ، )9(وَأْیَنَما َتُك َیْكِفـَك"، ٌم یا َحِكْیم! هذا دیُنكوكلُّ ُمْسِلم َمْن ُمْسِلٍم ُمَحرَّ ، الصَّالة وُتْؤِتي الزَّ

  َعْن َأِبیِه.، َعْن ُمَعاِوَیة بن َحِكْیمٍ : قال

                                                           
   ،254هـــــو: ُحَصــــــین بـــــن قبیصــــــة الفَـــــَزاري الكــــــوفي ،وثقـــــه ابــــــن حجـــــر، مــــــن الثانیـــــة.انظر: التقریــــــب ص:  )1(

  .338/ 1الكاشف
د هو: َعْبُد اْلَوهَّاب بن َنْجَدة، بفتح النون وسكون الجیم الحوطي بفتح المهملة بعدها واو ساكنة أبو محمد ثقة عن )2(

ــــن حجــــر،ت ــــب ص: 220اب ــــتح الحــــاء والطــــاء المكســــورة 675/ 1،الكاشــــف 633ه.انظــــر: التقری .ونســــبته بف
مـدینتان بالشـام.  -المهملتین بینهما الواو السـاكنة، هـذه النسـبة إلـى حـوط وظنـي أنهـا مـن قـرى حمـص أو جبلـة 

 .289/ 2انظر: األنساب 
ُیْحِمد بضم التحتانیة وسكون المهملة وكسر المیم،قـال ابـن هو: بقیة بن الولید بن صائد بن كعب الكالعي، أبو  )3(

 .273/ 1،الكاشف174قریب ص: ه.انظر: الت179حجر:صدوق كثیر التدلیس عن الضعفاء،
هــو: ســعید بــن ســنان الحنفــي أو الكنــدي أبــو مهــدي الحمصــي، قــال ابــن حجــر: متــروك ورمــاه الــدارقطني وغیــره  )4(

  .438/ 1، الكاشف381ه.انظر التقریب ص: 168لحدیث ،ت بالوضع، وقال الذهبي: زاهد ضعیف ا
هو: یحیى بن جـابر بـن حسـان الطـائي أبـو عمـرو الحمصـي القاضـي، قـال ابـن حجـر ثقـة مـن السادسـة وأرسـل  )5(

  .363/ 2، الكاشف 1050التقریب ص:  :ه. انظر 126كثیًرا،قال الذهبي:صدوق، ت 
هذه النسبة إلى طي واسمه جلهمة بن أدد  -ا یاء مثناة من تحتها الطائي: بفتح الطاء وسكون األلف وفي آخره )6(

 .271/ 1بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن كهالن بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان. اللباب 
هــو: معاویــة بــن حكــیم بــن معاویــة النمیــري الشــامي قــال ابــن حجــر: مقبــول، مــن الثالثــة،وقال الــذهبي : قاضــي  )7(

  .275/ 2، الكاشف 954التقریب ص:  :حمص. انظر
قال ابن حجر: مختلف في صحبته له حـدیث وقیـل إنمـا یـروي عـن أبیـه أو عـن  هو: حكیم بن معاویة النمیري، )8(

 .348/ 1، الكاشف 266التقریب ص:  :عمه والصواب أنه تابعي من الثانیة. انظر
ـــدین بـــن أبـــي بكـــر 1033/ح19/425وهـــذا الحـــدیث أخرجـــه الطبرانـــي فـــي المعجـــم الكبیـــر ( )، وعقـــب  نـــور ال

وأخرجــه أبــو بكــر  )201/ 1الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد علــى روایــة الطبرانــي  عــن حكــیم وقــال: أظنهــا مرســلة(
) ،ثالثـتهم مـن 1779/ح5/446)،وأبي نعیم في معرفـة الصـحابة (1477/ح3/3الشیباني في األحاد والمثاني (

م عن حكیم بن معاویة، وأخرجه ابن أبي شیبة في مصـنفه مـن نفس طریق ابن  أبي خیثمة عن معاویة بن حكی
  ).35569/ح13/257طریق أبو خالد األحمر عن بهز بن حكیم عن حكیم عن معاویة بن حیدة (
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ثـم ســاق  جـّد َبْهـز بــن َحِكـْیٍم بـن ُمَعاِوَیــَة. ُمَعاِوَیـُة بـن َحْیــَدة: َوإِنََّمـا َیـْرِوي هــذا اْلَحـِدْیث َعـِن النَِّبــيِّ 
   الروایة.

  :علة االنقطاع - 2
وأولـى تعاریفـه تعریـف الحـافظ ابـن عبـد البـر وهـو:  تلف أهل الحـدیث فـي مصـطلح المنقطـع،خا

. فهـو مـا سـقط منـه )1(أو إلـى غیـره"  r"المنقطع كل ما ال یتصل، سواء كان یعزى إلـى النبـي 
وكـلُّ َمـا ْلـم  ، وفیـه یقـول صـاحب المنظومـة البیقونیـة:")2(راو أو أكثر مـن أي موضـع مـن السـند

علـــى ذلـــك درج المتقـــدمون، وقـــال النـــووي: "إنـــه )3(ِبَحـــالٍ إْســـَناُدُه "ُمْنَقِطـــُع" األْوصـــاِل "  َیتَِّصـــلْ 
وعلیــه  .)4(الصــحیح الــذي ذهــب إلیــه الفقهــاء والخطیــب وابــن عبــد البــر وغیــرهم مــن المحــدثین"

  .)5(یكون المنقطع أصال عاًما تندرج تحته أنواع االنقطاع
ون بتحدیـــد مكـــان االنقطـــاع فـــي الســـند، والـــراوي موضـــع ومعرفـــة هـــذا النـــوع مـــن هـــذه العلـــل یكـــ

ــد روى اْلَحــِدْیث عــن الحســن ( هــو قــال:  -رحمــه اهللا  –مــا أخرجــه  )6(االنقطــاع، ومثالــه  وق
  .)8(لم یذكر أبا َبْكَرة، )7(مبارك بن فضالة: البصري)

:" قال رسـول  ، قالحدثنا الحسن: حدثنا مبارك، قال: قال، َحدَّثَنا موسى بن إسماعیل : ثم قال
ثـم ذكـر اْلَحـِدْیث، ولـم یـذكر أبـا ، )9("أي یـوم هـذا ؟" : في حجته التـي لـم یحـج بعـدها  e اهللا 

  عن أبي َبْكَرة.: فقال، عن الحسن، )10(ٕاسماعیل بن ُمْسِلمو  َبْكَرة،
                                                           

  .1/21التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید  )1(
  .367منهج النقد في علوم الحدیث  ص:  )2(
  .9ص: المنظومة البیقونیة )3(
   .35التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر في أصول الحدیث ص:  )4(
  .367منهج النقد في علوم الحدیث  ص:  )5(
  .3/2/34تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
هــو: مبــارك بــن َفَضــالة بفــتح الفــاء وتخفیــف المعجمــة، بــن أبــى أمیــة القرشــى العــدوى، مــولى آل الخطــاب، أبــو  )7(

 .180/ 27،تهذیب الكمال 238/ 2، الكاشف 918انظر:التقریب ص: هـ. 166فضالة البصرى، ت
مختلف فـي اسـمه  یقـال هـو: ُنَفیـع أبـو بكـرة ویقـال: ُنَفیـع بـن َمْسـُروٌح، ویقـال: ُنَفیـع بـن الحـارث ابـن َكلَـدة، وهـو   )8(

لـه مـن الطـائف ممن غلبت علیه كنیته،كان احد فضالء الصحابة، أسلم یوم الطائف، وكناه النبي أبا بكـرة، لنزو 
 .467/ 6،اإلصابة 164/ 5،أسد الغابة 1530/ 4ه.انظر: االستیعاب51في َبْكَرَة، سكن البصرة، ت

) أو أخرجـه 1576/ 3/2/34موسى بن اسماعیل عن المبارك عن الحسن ( أخرجه ابن ابي خیثمة  من طریق )9(
تصلة عند سـواه،والحدیث عنـد البخـاري مـن )، ولم أجد له تخریًجا بهذه الطریقة المعلة وال الم1577متصًال (ح 

  ).67/ح1/24طریق ابن سرین عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبیه(
هو: إسماعیل بن مسلم المكي أبو إسحاق كان من البصرة ثـم سـكن مكـة، مـن الخامسـة عنـد ابـن حجـر، وهـو  )10(

 .249/ 1،الكاشف 144عند ابن حجر والذهبي ضعیف الحدیث. انظر: التقریب ص: 
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ــــثـــم اتبـــع به ــــذه الـــ ــــروایة مــ ــــن طریـــق ابــ  حـــدثنا َشـــِرْیك (هـــو ابـــن عبـــد اهللا: قـــال، ن األصـــبهانيــ
  e  قـال :" كنـت مـع النَّبِـّي ، عن أبي َبْكـَرة، عن الحسن، عن إسماعیل بن ُمْسِلم، )1( النخعي)

  بلٌد حـراٌم"، ثم ذكر  اْلَحِدْیث.  : أي بلٍد هذا ؟" فقالوا: في حجة الوداع فقال

ففي هذا الحدیث علتین بینهما ابن أبي خیثمة إرسـال وانقطـاع؛ حیـث حـدث سـقط فـي اإلسـناد، 
نقطــــاع حلقتــــین مــــن حلقــــات اإلســــناد مــــن جهتــــین: شــــیخ الحســــن وتلمیــــذه؛ إذ أســــقط مبــــارك با

  الصحابي أبا َبْكَرة فأرسل، وأسقط أیًضا الراوي عن الحسن وهو إسماعیل بن ُمْسِلم.

ومبـــارك بـــن فضـــالة هـــذا،متهم بالتـــدلیس، تكلـــم النقـــاد فـــي ســـماعه مـــن الحســـن، وفـــي ســـؤاالت 
قــول :"كــان مبــارك بــن فضــالة شــدید التــدلیس ،ســمعت أبــا داود قــال ســمعت أبــو داود ی اآلجــري:

  )2(.یقول: إذا قال مبارك ثنا فهو ثبت وكان مبارك یدلس"

مـا روى عــن الحسـن یحــتج : قــال، وسـئل أحمـد فــي مـوطن فقــال :"سـألته عــن مبـارك بــن فضـالة
معت وسـ، یا أمیر المـؤمنین سـمعت الحسـن یقـول: فجعل یقول، وقال دخل علي أبي جعفر، به

   )3(.یعجبه أمر الحسن"، كان أبو جعفر: ثم قال ابو عبد اهللا، الحسن یقول

حـــدثنا َعْبـــد : قـــال، )5(قـــال :َحـــدَّثَنا َســـْعد بــن َعْبـــد الحمیـــد بـــن جعفــر )4(ومثــال آخـــر ممـــا أخرجــه
، عـن نـافع )8(عـن حكـیم بـن حكـیم ، )7(عـن َعْبـد الـرَّْحَمن بـن الحـارث، )6(الرَّْحَمن بن أبـي الزنـاد

                                                           
هو:  شریك بن عبداهللا النخعي ،سـبق الترجمـة لـه، قـال ابـن حجـر فیـه: صـدوق یخطـىء كثیـًرا تغیـر حفظـه منـذ  )1(

، الكاشـف 436ولي القضاء بالكوفة، وكان عـادًال فاضـًال عابـًدا شـدیًدا علـى أهـل البـدع.انظر:  التقریـب  ص: 
1 /485. 

  .281سؤاالت اآلجري ألبي داود ص:  )2(
  .111رفة الرجال عن أحمد بن حنبل روایة المروذي وغیره ص:العلل ومع )3(
 .3/1/176تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
هو: سـعد بـن عبـد الحمیـد بـن جعفـر بـن عبـد اهللا بـن الحكـم األنصـاري، أبـو معـاذ المـدني نزیـل بغـداد، وهـو ثقـة  )5(

  .429/ 1،الكاشف 370ه. انظر: التقریب ص: 210ت  وصدوق له أغالیط  عند ابن حجر، عند الذهبي،
هو: عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد اهللا بن ذكوان المدني مولى قریش،قال فیه ابـن حجـر: صـدوق تغیـر حفظـه  )6(

  .627/ 1،الكاشف578ه.انظر: التقریب ص: 174لما قدم بغداد وكان فقیًها، ت 
ة بــن أبــي ربیعــة المخزومــي، أبــو هــو: عبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن عبــد اهللا بــن عیــاش؛ بتحتانیــة ثقیلــة ومعجمــ )7(

ه ،ولـــه ثـــالث وســـتون ســـنة.انظر: التقریـــب ص: 143ت،قـــال ابـــن حجـــر: صـــدوق لـــه أوهـــام الحـــارث المـــدني،
  .624/ 1، الكاشف 574

  هـــو: حكـــیم بـــن حكـــیم بـــن عّبـــاد بـــن حنیـــف األنصـــاري األوســـي،قال الـــذهبي :حســـن الحـــدیث،وقال ابـــن حجـــر:  )8(
  .347/ 1لكاشف ،ا265صدوق . انظر: التقریب  ص: 
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ـــا عنـــد بـــاب البیـــت  : أّمنـــي جبریـــل-e-اهللاقـــال رســـول : قـــال، عـــن ابـــن َعبَّـــاس، )1(ن ُجَبْیـــرب
"ثــم صــلى الصــبح حــین أصــبح وأســفر جــّدا" ثــم ذكــر : وفــي آخــره -فــذكر اْلَحــِدْیث  -" )2(مــرتین

  "والوقت فیما بین هذین الوقتین.: مثله، وزاد
عن َعْبـد اهللا ، )3(حدثنا إسماعیل بن َعیَّاش: قال، وأخرج روایة أخرى عن َعْبد اْلَوهَّاب بن َنْجَدة

مـولى َعیَّـاش  - )4(بن عمر بن َحْفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن زیاد بن أبي زیـاد

                                                           
هو: نافع بن جبیر بن مطعم النوفلي، أبو محمد وأبو عبد اهللا المدني،قال ابـن حجـر: ثقـة فاضـل،وقال الـذهبي:  )1(

 314/ 2، الكاشف 994ه. انظر: التقریب ص: 99شریف مفٍت ،ت
 )مــن طریــق أبــو2750/ح5/134)، وأبــویعلى(393/ح1/150أخرجــه أبــو داود عــن طریــق مســدد عــن یحیــى ( )2(

  ).417/ح 175/ 3/1خیثمة عن الفضل بن دكین من نفس طریق ابن أبي خیثمة(
ـــي شـــیبة فـــي مصـــنفه( ـــن أب ) مـــن 325/ح1/168)وابـــن خزیمـــة(3322/ح1/354)وأحمـــد (3239/ح1/317واب

  طریق وكیع.
)،وأخرجـــــــــــــــه أیضـــــــــــــــا 1772/ح1/364وأخرجـــــــــــــــه البیهقـــــــــــــــي فـــــــــــــــي الكبـــــــــــــــرى مـــــــــــــــن طریـــــــــــــــق الفریـــــــــــــــابي (

  ) من طریق الحسین بن حفص.10/309عجم الكبیر()،والطبراني في الم1782/ح1/365(
)مــن طریــق بنــدار عــن  اثنــین مؤمــل بــن اســماعیل وأبــو احمــد الزبیــري، ومــن طریــق 772/ح1/485والــدارقطني (

  ).325/ح1/128الثاني اخرجه ابن خزیمة(
)مــن طریــق مصــنف عبــد 308/ ح 1/333)واحمــد (149/ح1/46وأخرجـه ابــن الجــارود فــي المنتقــى مــن الســنن(

  ).3419/ ح 2/292لرزاق(ا
  ) جمیعهم عن سفیان.703/ح1/523و أخرجه عبد بن حمید من طریق قبیصة(

)،والفـاكهي فـي اخبـار مكـة مـن طریـق عبـد العزیـز بـن الماجشـون  بـنفس طریـق 101/ح1/26وأخرجه الشافعي (
  ).420ابن ابي خیثمة(ح 
اد مـن نفـس الطریـق  الثانیـة التـي ذكرهـا ) من طریق عبد الرحمن بـن ابـي الزنـ150/ح1/196وأخرجه الترمذي (

  ).418ابن أبي خیثمة (ح 
  ثالتهم:( سفیان الثوري والماجشون وابن الزناد )عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكیم بن حكیم.

) من طریق محمد بـن عمـر الواقـدي عـن اسـحاق بـن حـازم عـن عبیـد اهللا بـن 874/ح1/487وأخرجه الدارقطني(
  ).419خیثمة من طریق زیاد بن ابي زیاد(ح  مقسم ،وأخرجه ابن أبي

  ثالثتهم : عبیداهللا بن مقسم وحكیم و زیاد عن نافع عن ابن عباس.
هو: إسماعیل بن عیاش بن سلیم العنسي بـالنون، أبـو عتبـة الحمصـي، قـال فیـه ابـن حجـر: صـدوق فـي روایتـه  )3(

، 142هـ.انظر: التقریـب ص:  182أو  181عن أهل بلده مخلط في غیرهم، وقال الذهبي: عاِلم الشامیین،ت 
 .248/ 1الكاشف 

هو: زیاد بن أبي زیاد میسرة المخزومي المدني، قال ابن حجر: ثقة عابـد، وقـال الـذهبي : قانـت متألـه صـادق،  )4(
 .410/ 1، الكاشف 345ه. انظر: التقریب ص: 135ت 
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ــةا ــم، )1(بــن أبــي َرِبْیَع ــر بــن ُمْطِع ــاس، عــن نــافع بــن ُجَبْی ــّي ، عــن ابــن َعبَّ مثــل ، -e-عــن النَِّب
  مني جبریل عند باب الَكْعبة.... "أ، حدیث حكیم بن حكیم عن ابن َعبَّاس

  .-e-عن النَِّبّي ، عن نافع بن ُجَبْیر عن ابن َعبَّاس: كذا قالوا
  حكیم وابن َعبَّاس.: وترك الماجشون من اْلَحِدْیث

: قـال، حـدثنا َعْبـد اْلَعِزْیـز بـن أبـي َسـَلَمة الماجشـون: قـال، )2(َحدَّثَنا أحمد بـن َعْبـد اهللا بـن یـونس
"أمنـي جبریـل : -e-قـال رسـول اهللا : قـال، عن نافع بن ُجَبْیـر، ْحَمن بن الحارثحدثنا َعْبد الرَّ 

  عند البیت مرتین".تخریج الحدیث من هذه الطریق.
ـــاب )3(والماجشـــون هـــذا: وثقـــه ابـــن معـــین وأبـــو حـــاتم وأبـــو زرعـــة    ، وذكـــره بـــن حبـــان فـــي كت

،روى )6(ب: روایاتـه مسـتقیمة ، وقال أبو بكر الخطی)5(، وقال الدارقطني: لیس به بأس)4(الثقات
  .)7(ا واحًداله النسائي حدیثً 

  اإلرسال : - 3
اتفــق علمــاء الطوائــف  ، قــال النــووي:" rوهــو عنــد أهــل الحــدیث مــا رفعــه التــابعي إلــى الرســول 

كــذا أو فعلــه یســمى مرســًال، فــإن انقطــع قبــل : rعلــى أن قــول التــابعي الكبیــر: قــال رســول اهللا 
الحــاكم وغیــره مــن المحــدثین: ال یســمى مرســًال بــل یخــتص المرســل التــابعي واحــد أو أكثــر قــال 

، فــإن ســقط قبلــه واحــد فهــو منقطــع، وٕان كــان أكثــر فمعضــل ومنقطــع،  rبالتــابعي عــن النبــي 
ومـنهم مـن أدرجـه تحـت المنقطـع ألن  . ومـنهم)8(والمشهور في الفقـه واألصـول أن الكـل مرسـل"

  عه كما بینا في حدود المنقطع.االنقطاع حاصل في االسناد بغض النظر عن موض
أنه كان یبین مواضع االرسال بطرقه المتنوعة،ویكشف عن هذه  –رحمه اهللا  –ومن منهجه    

  العلة بما یسوق للمتمعن من طرق للحدیث على النحو التالي:

                                                           
مغیرة بن عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم القرشي هو: عیاش بن أبي ربیعة واسمه عمرو، ویلقب ذا الرمحین بن ال )1(

الهجرتین،قیـل انـه شـهد بـدرا،  المخزومي بن عم خالد بـن الولیـد بـن المغیـرة، وكـان مـن السـابقین األولـین وهـاجر
، 750/ 4سنة خمس عشرة بالشام في خالفة عمر وقیل استشهد بالیمامة وقیل بـالیرموك.انظر: اإلصـابة  مات

 .342/ 4أسد الغابة 
         ه.227هـــو: أحمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن یـــونس الحـــافظ، أبـــو عبـــد اهللا الیربـــوعي، وثقـــه ابـــن حجـــر والـــذهبي، ت  )2(

  .198/ 1،الكاشف93انظر: التقریب ص: 
  .386/ 5الجرح والتعدیل  )3(
 .110/ 7الثقات )4(
  .6/303تهذیب التهذیب  )5(
  .447/ 10تاریخ بغداد  )6(
 .6/303تهذیب التهذیب  )7(
  . 67ابن الصالح ص:  مقدمة، وانظر: 34ص:التقریب والتیسیر  )8(
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ثم یعرض ما وقع له مـن ، من منهجه في عرض علة االنقطاع فإنه یعرض الروایة المرسلة - 
كالهمـا مـن طریقـه، لیبـین أیـن وقـع اإلرسـال دون تصـریح بالعلـة، فیوضـح خطـأ روایات مسـندة 

 الروایة المرسلة وبذلك یدلل على عدم اقتناعه بها .

ــــه مــــا   ــــال -رحمــــه اهللا –ومثال ــــانِ )1(ق ــــُن النُّْعَم ــــَرْیُج ْب ــــدَّثَنا ُس ــــال)2(: َح ــــن : ، ق   حــــدثنا المعــــافى ب
صـالة فـي مسـجدي ":  e قال رسول اللَّـه : َطاء، قال، عن عَ )4(، عن ُمِغْیَرة بن زیاد)3(ِعْمَران 

 )5(."تعدل ألف صالة فیما سواه إال المسجد الحرام

  .عن َعَطاء عن النَِّبّي علیه السالم: كذا قال

ــاد بــن زیــد: قــال، )6(َحــدَّثَنا ُســَلْیَمان بــن حــرب : ثــم قــال عــن ، )8(عــن حبیــب المعلــم، )7(حــدثنا َحمَّ
َبْیـ عـن، َعَطـاء بـن أبـي َرَبـاح "صـالة فـي مسـجدي : eقـال رسـول اللَّـه : ، قـالرَعْبـد اللَّـه بـن الزُّ

                                                           
  .3/1/149،150تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
هو: ُسَرْیُج ْبُن النُّْعَماِن بن مروان الجوهري، أبو الحسن البغدادي، أصله مـن خراسـان ،قـال ابـن حجـر: ثقـة یهـم  )2(

  .426/ 1،الكاشف  366 ه.انظر: التقریب ص:217قال الذهبي: ثقة عالم ،ت  قلیال،
 ه.185هــو: المعــافى بــن عمــران األزدي الفهمــي، أبــو مســعود الموصــلي،قال ابــن حجــر: ثقــة عابــد فقیــه ،ت  )3(

  .274/ 2،الكاشف 953التقریب ص: 
هـــ.  152هــو: المغیــرة بــن زیــاد البجلــي أبــو هشــام أو هاشــم الموصــلي، قــال ابــن حجــر: صــدوق لــه أوهــام، ت  )4(

 .1/285، الكاشف964 انظر: التقریب ص:
) من طریق أحمـد بـن 2196/ح1/345) مرسلة،البزار في مسنده ( 319/ 149/ 3/1أخرجه ابن أبي خیثمة ( )5(

)،والفاكهـــاني فـــي 1/480/398)، والحـــارث فـــي مســـنده (5/246/10577عبـــدة، والبیهقـــي فـــي الســـنن الكبـــرى(
مــن طریــق ســلیمان بــن حــرب، وابــن ) 521/ح1/416) وعبــد بــن حمیــد فــي مســنده(3/274/1135أخبــار مكــة 

)فــي مشــكل اآلثــار،و 2/79/493) مــن طریــق محمــد بــن عبیــد،وأبو جعفــر الطحــاوي (1620/ح4/499حبــان (
مـن طریـق یـونس،  1616/ح4/5مـد بـن حنبـل (ح)،وأ297/ح9/331الضیاء المقدسي في األحادیث المختارة (

اهللا،أربعـتهم عـن حمـاد بـن زیـد عـن حبیـب  ) من طریق صالح بـن عبـد74/ح1/140والترمذي في العلل الكبیر 
  المعلم.

) مـن طریـق زهیـر بـن حـرب مـن نفـس  طریـق 295/ح1/288وأخرجه الحسین بن إسماعیل الضبي في آمالیـه(
) مـن غیـر ارسال،والبوصـیري فـي اتحـاف الخیـرة المهـرة مـن طریـق احمـد بــن 3/1/150/320ابـن أبـي خیثمـة (

  ما  حجاج وحبیب عن عطاء عن ابن الزبیر.منیع كالهما عن حجاج بن أرطأة  ،كاله
 .ه224، قاضــي مكــة ثقــة إمــام حــافظ،ت هــو: ســلیمان بــن حــرب األزدي الواشــحي بمعجمــة ثــم مهملــة البصــري )6(

  .458/ 1،الكاشف406انظر: التقریب ص: 
إنــه كــان هــو: حمــاد بــن زیــد بــن درهــم اإلمــام أبــو إســماعیل األزدي األزرق،قــال ابــن حجــر: ثقــة ثبــت فقیــه قیــل  )7(

ه 179ضریرا ولعله طرأ علیه ألنـه صـح أنـه كـان یكتـب، قـال الـذهبي: أحـد األعـالم أضـر حدیثـه كالمـاء، ت  
 .349/ 1،الكاشف 268في رمضان عن إحدى وثمانین سنة. انظر: التقریب ص: 

ید، واتفـق ابـن هو: حبیب المعلم أبو محمد البصري مولى معقل بن یسار،اختلف في اسم أبیه فقیل زائدة وقیل ز  )8(
  .310/ 1،الكاشف 222التقریب ص:  انظر:ه .130حجر والذهبي على أنه صدوق،ت
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وصــالة فــي المســجد ، إال المســجد الحــرام، هــذا أفضــل مــن ألــف صــالة فیمــا ســواه مــن المســاجد
  الحرام أفضل من صالة في مسجدي هذا بمئة صالة".

أخبرنــا : قــال، حــدثنا ُهَشــْیم: القــ، َحــدَّثَنا أبــي: ثــم اتبعهــا بروایــة ثالثــة تعضــد الروایــة الثانیــة قــال
اج(هو ابن أرطأة) َبْیر، عن َعَطاء، الَحجَّ ـالة فـي المسـجد الحـرام : قال، عن َعْبد اللَّه بن الزُّ الصَّ

فنظرنــا فــي ذلــك فــإذا هــي تفضــل علــى ســائر : تفضــل علــي ســائر المســاجد مئــة ضــعف. قــال
مســجد : یعنــي -ي هــذا صــالة فــي مســجد: -e-لقــول رســول اللَّــه ، المسـاجد مئــة ألــف ضــعف

  تفضل على ما سوى ذلك ألف ضعف إال المسجد الحرام. -اْلَمِدْیَنة 

اج بن أرطاة َبْیر، عن َعَطاء: كذا قال حبیب المعلم وَحجَّ   .)1(عن ابن الزُّ

ففي هذا المثال أتى بالروایة المرسلة من طریق المعافى بن عمران، وبقوله في عقب الروایـة :" 
اء عن النَِّبّي علیه السـالم"، أشـار إلـى مـوطن اإلرسـال. ثـم أتبعاهـا بالروایـات عن َعطَ : كذا قال

اج بن أرطاة  كالهما یرویـان عـن عطـاء عـن الصـحابي  المتصلة من طریق حبیب المعلم وَحجَّ
  عبد اهللا بن الزبیر.

حـدثنا : لقـا، : ما اخرج ابن أبي خیثمة بسنده قال: َحدَّثََنا موسى بن إسـماعیل)2(ومثاله  أیًضا 
ــاد بــن َســَلَمة ــد بــن إســحاق، َحمَّ إن ": أنــه قــال، عــن ســعید بــن اْلُمَســیَّب، عــن الزُّْهــِريّ ، عــن ُمَحمَّ

  .)3("صلى على النجاشي وبكى علیه e النَِّبيّ 
  )4(لم یذكر أبا هریرة .،  rعن النَِّبّي : هكذا قال َحمَّاد بن َسَلَمة

  ، عن الزُّْهِريّ ، عن صالح بن َكْیَسان، هیم بن َسْعدإبرا: ثم أورد روایة ثانیة  متصلة من طریق
                                                           

 .3/1/149،150تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
 .36، 3/2/35المصدر السابق  )2(
)عـن 1585/ح 3/2/36) مرًة من الطریق المتصـلة التـي ذكرهـا ابـن أبـي خیثمـة(5/51/3881أخرجه البخاري( )3(

)، 7872/ح2/289)، وأحمــد بــن حنبــل فــي مســنده(1022/ح2أخرجــه الترمــذي فــي ســننه ( صــالح بــن كیســان،
ــــــان ( ــــــزار فــــــي مســــــنده(3100/ح7/366وابــــــن حب ــــــي المعجــــــم األوســــــط 7696/ح7/366)،والب ــــــي ف )،والطبران

) ،جمــــیعهم مــــن طریــــق عبیــــد اهللا بــــن عمــــر دون إرســــال، واخرجــــه أحمــــد بــــن حنبــــل أیضــــا 4881/ح5/135(
یــه شــعیب االرنــاؤوط وقــال :"اســناده صــحیح علــى شــرط الشــیخین"،وابن ابــي شــیبة ) وعلــق عل7147/ح2/230(

)من طریق معمر،وأخرجه ابن ابـي خیثمـة مـن طریـق محمـد بـن اسـحاق تـاریخ 37227/ح14/154في مصنفه(
أربعتهم (صالح بن كیسان، عبید اهللا ،معمر،محمـد بـن اسـحاق)عن ،مرسًال  1584/ ح 3/2/35بن أبي خیثمة 
) مــن نفــس 5/51/3880عید یــن المســیب، وأخرجــه البخــاري مــرة أخــرى مــن نفــس طریقــه األول (الزهــري عــن ســ

) عـن الزهـري عـن ابـن المسـیب وأبـي سـلمة بـن 1586/ح3/2/36الطریق الثالثة التي  أخرجها ابن أبي خیثمة(
  عبد الرحمن  كالهما عن أبي هریرة.

  .36، 3/2/35تاریخ بن أبي خیثمة  )4(
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صفَّ بهـم فـي المصـلَّى  e "أن رسول اهللا : أن أبا هریرة أخبره، حدثني سعید بن اْلُمَسیَّب: قال
  فصلى على النجاشي وكبر علیه أربًعا".

الهمــا: عــن ك، عــن أبــي َســَلَمة وابــن اْلُمَســیَّب، وثالثــة مــن نفــس الطریــق، یــروي فیهــا ابــن ِشــَهاب
وبهذا یكـون قـد اتضـح منهجـه فـي كشـف هـذا النـوع مـن العلل،وهنـاك أمثلـة  أبي هریرة الحدیث.

  )1(.ونماذج أخرى على كالمه في علة اإلرسال في التاریخ تدل على براعته النقدیة
  تعارض الرفع مع الوقف : - 4

هـو ف فـالمرفوع: والبد هنا قبل عرض أمثلة على هذه العلة من بیـان مصـطلحي الرفـع والوقـ   
 eوال یطلـق إال علـى مـا أضـیف للنبـي  من قـول أو فعـل أوتقریـر أوصـفة. r ما أضیف للنبي

  )3(.أما الَموُقوف: ما أضیف للصحابي من قول أو فعل أو تقریر أو صفة )2(.
  )4(وبعضهم موقوًفا.، بأن یروي الحدیث بعض الثقات مرفوًعا: وتعارض الرفع والوقف

ـــا،بترجیح أحـــدهما علـــى وبیـــان العلـــة هنـــا ب معرفـــة الحـــدیث هـــل جـــاء باألصـــل مرفوًعـــا أو موقًف
: )5(ابــن أبــي خیثمــة فــي التــاریخ عــن التعــارض بــین الرفــع والوقــف مــن قــولمثــال هــذا و   اآلخــر.

 َعـنْ ، َحدَّثََنا َحمَّاد بن َسَلَمةَ : فَحدَّثََناُه َعفَّان( هو ابن مسلم)، َقالَ : فأما حدیث َعَطاء بن السَّاِئب
  .)6("تفضُل َصَالة اْلَجِمْیع "قال :؛ َعِن ابِن َمْسُعود، َعْن َأِبي اَألْحَوص، َعَطاء بن السَّاِئب

  لم یرفع اْلَحِدْیث َحمَّاُد بن َسَلَمَة.
 َعـنْ ، َعـْن َأبِـي اَألْحـَوص، ، َعـْن َعَطـاء بـن السَّـاِئب)7(َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُفَضْیلٍ : َقالَ ، َفَحدَّثََنا َأِبي

"ِإنَّ َفْضَل صالِة الرَُّجل في جماعٍة تَزْید َعَلى صالِته : یقول  e َأنَُّه َسِمَع رسوَل اهللا ؛ َعْبِد اهللا
  َوْحده بضًعا وِعْشِرْیَن َدَرَجة".

                                                           
  .3/2/117،124لة : تاریخ بن أبي خیثمة انظر هذه االمث )1(
  .26مقدمة ابن الصالح ص.  )2(
 .215ص:  ، والنكت على كتاب ابن الصالح27ابن الصالح ص:  مقدمة )3(
 .1/177فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث  )4(
  .483/ 2/1)  تاریخ بن ابي خیثمة 5(
)،وأخرجــه 1952/ح 483/ 2/1ســلمة موقوًفــا(أخرجــه ابــن  أبــي خیثمــة عــن  عفــان  بــن مســلم عــن حمــاد  بــن  )6(

ـــــى (1953أیًضـــــا مرفوًعـــــا مـــــن طریـــــق محمـــــد بـــــن فضـــــیل (ح  )،وابـــــن ابـــــي 5076/ح9/10)،وكـــــذا ابـــــو یعل
)،كالهما:(حماد ،ومحمد بـن 1/325/2068)،والبزار (10/104)والطبراني في معجمه(8475/ح2/479شیبة(

 ف في الرفع والوقف المذكور.فضیل) عن عطاء عن أبي األحوص عن ابن مسعود مع االختال
هو: محمد بن فضیل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي الضبي موالهم أبو عبد الـرحمن الكـوفي، قـال ابـن  )7(

ـــة شـــیعي، ـــذهبي: ثق ـــال ال ، 889ه. انظـــر: التقریـــب ص:  194ت  حجـــر: صـــدوق عـــارف رمـــي بالتشـــیع ،وق
  .2/211الكاشف 
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  رفع اْلَحِدْیث ابُن ُفَضْیٍل. وَأْوَقَفُه َحمَّاُد بُن َسَلَمَة.

مرفوعـة والموقوفة،وقـد رجـح الـدارقطني الوقـف وهنا  تكلم ابن أبي خیثمة ُملًما بطـرق الحـدیث ال
ِحیُح َحِدیُث َأِبي اَألحَوصِ     )1(.َعِن ابِن َمسُعوٍد"، هنا قال: "والصَّ

  عدم السماع: - 5

ُیوُسـف بـن َعـْن ، )2(َأْخَبَرَنـا أبـو ِبْشـر: قـال، حـدثنا ُهَشـْیمٌ : قـال، قال ابن أبي خیثمة :َحـدَّثََنا َأبِـي
یــا رســول اِهللا! َیــْأِتیني الرَُّجــل : ُقْلــتُ  -e-َســَأْلُت رســوَل اهللا : قــال، زَامَعــْن َحِكــْیم بــن ِحــ، َماَهــكَ 

ال َتِبـــْع مـــا َلـــْیَس : فقـــال: َأَأِبیعـــه منـــه ثـــم َأْبَتاُعـــه ِمـــَن الســـوِق ؟ قـــال، َیْســـَألني البیـــَع َلـــْیَس عنـــدي
  َعْن َحِكْیم بن ِحَزام.، َعْن ُیوُسف بن َماَهكَ : وأبو ِبْشر )4(َكَذا قال َأیُّوب(السختیاني)، )3(عندَك"

  )5(.َعْبد اِهللا بن ِعْصَمَة": وبین "ُیوُسف بن َماَهَك" وبین "َحِكْیم" في هذا اْلَحِدْیث

َعْن ، َأْخَبَرَنا ِهَشام الدَّْسُتَواِئيّ : قال، حدثنا َیِزید بن َهاُرون: قال، قال ابن أبي خیثمة: َحدَّثََنا َأِبي
، َعـْن َحِكـْیم بـن ِحـَزام، )6(َعـْن َعْبـِد اِهللا بـن ِعْصـَمة، ْن ُیوُسـف بـن َماَهـكَ َعـ، َیْحَیى بن َأِبي َكِثیر

ِإَذا اْبَتْعـَت َبْیًعـا : ، فما یحل لي ِممَّـا یحـُرم َعِلـيَّ ؟ قـالل اِهللا! ِإنِّي َأْبَتاع بیوًعایا رسو : ُقْلتُ : قال

                                                           
 .45/ 9علل الدراقطني  )1(
عفر بن إیاس أبو بشر بن أبي وحشیة؛ بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقیل التحتانیـة ،قـال هو: ج) 2(

: ب بن سالم وفي مجاهد،وقال الـذهبيابن حجر: ثقة من أثبت الناس في سعید بن جبیر وضعفه شعبة في حبی
  .293/ 1، الكاشف 198هـ بـمكة.التقریب ص:   126هـ و قیل  125صدوق، ت 

)،والنســائي 1232/ح2/514) مــن طریــق هشــیم  وكــذا الترمــذي( 517/ح2/1/158أخرجــه  ابــن أبــي خیثمــة ( )3(
  ) .11019/ح5/317) والبیهقي في الكبرى(20874/ح 6/129) وابن ابي شیبة (4627/ح7/334(

) مـن طریـق شـعبة. 218/ح3/540)، وابـن ماجـة (3/194وأخرجه الطبراني في الكبیر من طریـق أبـو عوانـة (
  ثالثتهم عن أبي بشر دون عبد اهللا بن عصمة.

) مـن طریـق یعلـى 1/154/602) وابـن الجـارود فـي المنتقـى(4983/ح1/358وأخرجه ابن حبان في صـحیحه(
  بن حكیم  بعبد اهللا بن عصمة.

/ 5/313) والبیهقـي فـي الكبـرى (518وأخرجه ابن أبي خیثمة  عن هشام الدستوائي عن یحیى بن أبـي كثیـر(ح
  ،ثالتهم :أبو بشر ویعلى ویحیى عن یوسف بن ماهك عن حكیم بن حزام.)10997ح 

وأخـــرج ابـــن ابـــي خیثمـــة روایـــة  أخـــرى متصـــلة ســـمع فیهـــا یحیـــى عـــن یعلـــى بـــن حكـــیم  عـــن یوســـف بـــم ماهـــك 
  ).520(ح

 ).515سابقة لهذه الروایة .راجع الموضع نفسه(ح  جاء في روایة )4(
  .2/1/158تاریخ بن أبي خیثمة  )5(
عبد اهللا بن عصمة الُجَشمي بضم الجیم وفتح المعجمة حجازي ،وثقه الـذهبي وقـال فیـه  ابـن حجـر مقبـول  هو: )6(

  .574/ 1،الكاشف 527،من الثالثة عنده. التقریب ص: 



  الفصل الخامس: اإلمام أبو بكر بن أبي خیثمة وعلل الحدیث

 
 232 

 الثانيالباب 

؛ َعــْن ُیوُســف، َعــْن َیْحَیــى، ِن الدَّْســُتَواِئيّ َعــ: َكــَذا قــال َیِزیــُد بــن هــارون، فــال َتِبْعــُه َحتَّــى َتْقِبَضــُه"
  ابن َماَهَك.: َیْعِني

  )1(وَلْم َیْسَمع َیْحَیى بن َأِبي َكِثیر ِمْن ُیوُسف بن َماَهَك هذا اْلَحِدْیث.

ویحیى بن أبي كثیر كما هو معلوم معروف بكثرة اإلرسال، كمـا وجعلـه ابـن حجـر فـي الطبقـة  
  )2(.الثانیة من المدلسین

َأنَّ ُیوُسـف بـن َماَهـَك ؛ َحدَّثَـهُ  )3(َأنَّ َیْعلَـى بـن َحِكـْیمٍ ؛ عـن َیْحَیـى بـن َأبِـي َكِثیـر ثم روایة أخرى  
  "یا رسول اِهللا.." .: َأنَُّه قال؛ َأنَّ َحِكْیم بن ِحَزام َحدََّثهُ ؛ َحدََّثهُ 

یوســف . وتحــدیث یعلــى عــن  وهــذه الروایــة جــاء فیهــا التصــریح مــن یحیــى بتحــدیث یعلــى لــه،
  )4(.وهناك أمثلة أخرى من هذا الباب یمكن مراجعتها في التاریخ

  علة اإلبهام : - 6

  )5(.معرفة من ُأبهم ذكرُه في الَمْتن أو اإلْسَناد من الرَِّجال والنِّساء: كشف علة االبهام تعنيو 

وایــات وذلــك واضــحٌ  ــ وُیْعــَرف الُمــْبهم بــوُروده ُمســمَّى فــي بعــض الرِّ یر علــى وبَتْنصــیص أهــل السِّ
كثیر منهم، وربَّمـا اسـتدلُّوا بـورود حـدیث آخـر أسـند فیـه لُمعـین مـا أسـند لـذلك الـرَّاوي الُمـبهم فـي 

وفائــدة البحــث عنــه زوال الجهالــة التــي یــرد  وقــد بــین الســخاوي فائــدة معرفــة هــذا العلــم :"  ذلــك.
یخ أو فالن أو الخیر معها ؛حیث یكون اإلبهام في أصل اإلسناد، كأن یقال:أخبرني رجل أو ش

بعضـهم، ألن شــرط قبــول الخبــر كمــا ُعلــم عدالــة راویـه، ومــن أبهــم اســمه ال تعــرف عینــه فیكــف 
  )6(.عدالته"

ــاد بــن َزْیــد، : قــال، )7(ومثالــه مــا أورده ابــن أبــي خیثمــة قــال: َحــدَّثََنا ُعَبْیــد اهللا بــن ُعَمــر َحــدَّثََنا َحمَّ
: قـــال، َعـــْن ُعْقَبـــة بـــن اْلَحـــاِرثِ ، ْبـــِد اهللا بـــن َأِبـــي ُمَلْیَكـــةَعـــْن عَ ، َحـــدَّثََنا َأیُّـــوب (الســـختیاني): قـــال

                                                           
  .2/1/158تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
  .36طبقات المدلسین ص: )2(
ثقـة عنـد ابـن حجـر الـذهبي، مـن السادسـة عنـد ابـن هو: یعلى بن حكیم الثقفي موالهم المكي نزیل البصرة،وهو:  )3(

  . 397/ 2، الكاشف1090حجر. انظر: التقریب ص: 
  .2/2/860انظر مثًال في: تاریخ بن أبي خیثمة   )4(
  . 228ص:  .وانظر : مقدمة ابن الصالح2/389تدریب الراوي  )5(
 .3/301فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث  )6(
ن میسرة القواریري، أبو سـعید البصـري نزیـل بغـداد، قـال ابـن حجـر فیـه: ثقـة ثبت،وقـال هو: عبید اهللا بن عمر ب )7(

  .685/ 1، الكاشف 643ه. انظر: التقریب ص: 235الذهبي : الحافظ روى مائة ألف حدیث،ت 
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قال :" َتَزوَّجت أم َیْحَیى بنت ، َعْن ُعْقَبة بن اْلَحاِرثِ ، َحدَّثَِني صاحب لي: قال، وَسِمْعُته ُیَحدِّث
اْلَحـِدْیث َرُجـًال لـم  زاد فـي، َكـَذا قـال َحمَّـاد بـن َزْیـد، ..." ثـم ذكـر َعـِن النَّبِـيِّ اْلَحـِدْیث)1(َأِبي إهاب

ِه.   ُیَسمِّ

َحـــدَّثََنا : قــال، َحــدَّثََنا ِإْســـَماِعْیُل بــن َعِلّیـــة: قــال، َحــدَّثََنا َأِبـــي: وَأْســَمَى الرجــَل إْســـَماِعیُل بــن َعِلّیـــة
، ْلَحـاِرثِ َعـْن ُعْقَبـة بـن ا، )2(َحدَّثَِني ُعَبْید بـن َأبِـي مـریم: قال، َعْن َعْبِد اهللا بن َأِبي ُمَلْیَكة، َأیُّوب

َتَزوَّجـــت امـــرأة فجاءتنـــا امـــرأة ســـوداء ثـــم ذكـــر : قــال، وَلِكنِّــي لحـــدیث ُعَبْیـــد بـــن َأِبـــي مـــریم أحفـــظ
  )3(.َعِن النَِّبيِّ ، اْلَحِدْیث

وهنا بین اإلبهام فـي راوي الحـدیث وهـو صـاحب بـن أبـي ملیكـة، والـذي جـاء تسـمیته فـي روایـة 
  لیه وهو ُعَبْید بن َأِبي مریم.ساقها ابن أبي خیثمة من طریق إسماعیل بن ع

  علة التصحیف : - 7

ــَحِفيٌّ "  الٌمَصــَحف لغــة: اســم مفعــول مــن " التصــحیف " وهــو الخطــأ فــي الصــحیفة، ومنــه " الصَّ
   )4(.وهو من یخطئ في قراءة الصحیفة  فیغیر بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها

مــــا رواهـــا الثقــــات لفظــــًا أو أمـــا فــــي االصـــطالح فهــــو: "تغییــــر الكلمـــة فــــي الحــــدیث إلـــى غیــــر 
  )5(معني".

وٕانمــا ، وَتْكُمــُن أهمیتــه فــي كشــف األخطــاء التــي وقــع فیهــا بعــض الــرواة، هــو فــن جلیــل دقیــق
  )6(ینهض بأعباء هذه المهمة الُحذَّاق من الحفاظ كالدارقطني .

وقد كشف ابن أبي خیثمة عن التصحیف أیًضا في بعـض األسـانید فـي أسـماء الـرواة وأمثلتـه   
  : على النحو التالي

  

                                                           
ُذِكر نسبها في نسب أبیها فهي بنـت أبـي إهـاب بـن عزیـز بـن قـیس بـن سـوید بـن ربیعـة بـن زیـد بـن عبـد اهللا بـن  )1(

بســب الرضــاع . - e-دارم التمیمــي الــدارمي،وزوجها عقبــة بــن عــامر،وهي التــي فــرق بینهــا وبــین زوجهــا النبــي
 .449/ 7، أسد الغابة 324/ 8، 24/ 7انظر: اإلصابة 

ــــده. )2( ــــذهبي: وثِّــــق، وقــــال ابــــن حجــــر : مقبــــول، مــــن الثالثــــة عن  انظر:         هــــو: عبیــــد بــــن أبــــي مــــریم المكــــي قــــال ال
 .692/ 1، الكاشف652التقریب ص:

 .2/1/392تاریخ بن أبي خیثمة  )3(
  .6/24تاج العروس  انظر: )4(
 .61تیسیر مصطلح الحدیث  ص:  )5(
  .2/308انظر: تدریب الراوي  )6(
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  التصحیف بتغییر النقط في أسماء الرواة:  -أ 

ـــَمْرَدل ....، َكـــَذا قـــال -  ـــَمْرَدل : وذلـــك فـــي الروایـــة التـــي ســـاقها عـــن َعـــِن :" ابـــِن الشَّ ابـــن الشَّ
  )1(.وُهَو الرَُّجل الطَِّوْیل، وٕانما ُهَو "الشََّمْرَذل"؛ بالدال

َعــْن ُعْثَمــان بــن ، حــدثنا َمــْرَوان بــن ُمَعاِوَیــةَ : ْلُمْنــِذر، قــالومثالــه أیًضــا: َحــدَّثََنا ِإْبــَراِهْیُم بــن ا - 
ابَن : َیْعِني -َعْن َزْیِد بن َحاِرَثة ... َكَذا قال لنا ِإْبَراِهْیم ، )3(َعْن ُموَسى بن َطْلَحة، )2(َحِكْیمٍ 

  )4(َزْید بن َخاِرَجة".: ثم قال :"وٕانما ُهوَ  َزْید بن َحاِرَثة" .: -اْلُمْنِذر

: َوإِنََّمـــا ُهـــوَ  .)5(ُخَنــْیس بـــن َخاِلــد: ِإْبـــَراِهْیم فــي َحِدیثـــِه َعـــِن ابــِن ِإْســـَحاقَ : قــال: ال آخـــرومثــ - 
  )6( ُحَبْیش.

  وهنا التصحیف وقع في أغلب حروف اسم الراوي،وقد وافقه ابن حجر على ذلك.      
  التصحیف بقلب اسم الراوي :  - ب 

َحـدَّثََنا َیْحَیـى : -رحمـه اهللا –الـراوي  قـالوهنا التصـحیف لـیس فـي الحـروف وٕانمـا قلـٌب فـي اسـم 
...، َكـَذا قـال لنـا  )8(َعـْن ِعْیَسـى بـن َعْمـٍرو، حـدثنا َمـْرَوان بـن ُمَعاِوَیـةَ : قـال، )7(بـن َعْبـِد اْلَحِمْیـدا

  َعْن ِعْیَسى بن َعْمٍرو".: اْلِحمَّاِنيّ 

  
                                                           

  .2/1/510تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
المــدني ثــم  هــو: عثمــان بــن حكــیم بــن عّبــاد بــن ُحَنیــف بالمهملــة والنــون مصــغر، األنصــاري األوســي، أبــو ســهل )2(

 .2/6، الكاشف 661التقریب ص:  انظر:.هـ  140الكوفي،قال ابن حجر: ثقة ،والذهبي :وثقوه، ت قبل 
هو: موسى بن طلحة بن عبید اهللا التیمي أبو عیسى أو أبو محمد المدني نزیل الكوفة ،وثقه ابن حجر والذهبي  )3(

  .1/305،الكاشف981 ه. انظر: التقریب ص:103،ت 
  .2/1/233بن أبي خیثمة تاریخ  )4(
هو : ُحَبْیش األشعر ویقال بن األشـعر؛ واألشـعر لقـب ،وهـو ُحَبـْیش بـُن َخاِلـد بـن ُمْنِقـذ ابـن َرِبیَعـة بـن أْصـَرم بـن  )5(

َضِبیس بن حَزام بن ُحْبشیَّة ابن كعب بن عمرو الخزاعي، یكنى أبا صخر وهو أخـو أم معبـد ،قیـل انـه استشـهد 
  .551/ 1،أسد الغابة 27/ 2بة یوم الفتح.انظر: اإلصا

  .2/1/190تاریخ بن أبي خیثمة  )6(
هو: یحیى بن عبـد الحمیـد بـن عبـد الـرحمن بـن َبْشـِمین بفـتح الموحـدة وسـكون المعجمـة الِحّمـاني بكسـر المهملـة  )7(

ه. انظــر: التقریــب ص: 202وتشــدید المــیم، الكــوفي، قــال بــن حجر:حــافظ إال أنهــم اتهمــوه بســرقة الحــدیث، ت 
  .617/ 1، الكاشف 1060

وهــو كمــا قــال ابــن ابــي خیثمــة : عمــرو بــن عیســى بــن ســوید بــن هبیــرة العــدوي، أبــو نعامــة البصــري قــال ابــن  )8(
           ، 742حجر:صـــــدوق اخـــــتلط مـــــن الســـــابعة عنـــــده،وقال الـــــذهبي: ثقـــــة قیـــــل تغیـــــر بـــــآخره.انظر: التقریـــــب ص: 

  .85/ 1الكاشف
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  )1(أبو َنَعاَمة َعْمرو بن ِعْیَسى".: َوإِنََّما ُهوَ      

ه األمثلة یتضح أن ابن أبي خیثمة كان ناقًدا بصیًرا بالعلل الظاهرة والخفیة في وبهذ
الحدیث، له رأیه وطریقته في بیان العلل، ومن یقف على التاریخ وَیْسُبر أقواله یقف على 

  الباب. الشيء الكثیر في هذا

  

  

                                                           
 .2/1/277تاریخ بن أبي خیثمة  )1(
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 الخـاتمـــة

  ةــاتمــالخ
ذلل العثرات، والصالة والسالم بعونه وقدرته تو  بعد الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات،

  على رسول اهللا وعلى صحبه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین وبعد:

فقد تم بفضل اهللا وتوفیقه دراسة منهج ابن ابي خیثمة في النقد، بدًأ بعصره الذي عاش فیه، 
ومصطلحاته ودراسة منهجه بالنقد متمثال بدرایته بأحوال الرواة،ومصادره في النقد  وسیرته ومكانته،

النقدیة ومدلوالتها ومراتبها وانتهاًء بالعلل التي تناولها، ویمكن للباحثة أن تسجل أهم النتائج التي 
توصلت الیها من خالل هذه الدراسة، وكذلك أبرز التوصیات المهمة ،التي أرجوه تعالى أن ینفع بها 

  الدارسین والباحثین في علم الحدیث .

  أوًال: النتائج: 
ام أحمد بن زهیر بن أبي خیثمة عاش في العصر العباسي األول وامتدت حیاته أن اإلم - 

 ه).279 - ه 205مابین (

 أن ابن أبي خیثمة كان ناقدا مبََّصًرا بالرجال تكلم فیهم جرًحا وتعدیًال. - 

الكبیر واألوسط  :وعة،أبرزها التواریخ الثالثةتنأن أحمد بن زهیر صاحب تصانیف م - 
 أخبار الشَُّعَراءو  وصایا العلماء عند الموت،و  على اإلطالق الكبیر، منهاوالصغیر،واألشهر 

 وغیرها .

باإلضافة إلى الدقة واألمانة والنزاهة استقالل منهج أبو بكر بن ابي خیثمة في النقد، - 
 العلمیة.

 أن أحمد بن أبي خیثمة كان مقًال الكالَم في الرواة جرًحا وتعدیًال. - 

نقد الرواة بالتوسط واالعتدال ولم ینحى منحى المتشددین  یتمیز منهج ابن أبي خیثمة في - 
 وال المتساهلین.

 ،الحدیث: أن كتاب التاریخ البن أبي خیثمة یعد مرجًعا نفیًسا له قیمته في جوانب متعددة - 
تراجم الرواة، أقوال كبار أهل النقد في الجرح ممن التقى بهم وومن لم یلتقیهم، كابن  السیرة،
 وابن المدیني. وأبو خیثمة،ویحیى بن سعید القطان، حنبل،وأحمد بن  معین،
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 الخـاتمـــة

  التوصیات:: ثانیا
  فإني أوصي الباحثین وطلبة الحدیث بما یلي:

للوقوف على الفهم  والخوض في غمار مصنفاتهم، مواصلة البحث في مناهج النقاد، - 
 الصحیح لمناهجهم.

ومن ثم بالتحسین  بالتحقیق، والنقاد خاصة التنقیب عن میراث العلماء المتقدمین عامة، - 
 لیتسنى لطلبة العلم االستفادة منها ودراستها. والتجوید،

العنایة بالمكتبة الشاملة بالعمل على تطویرها، والسعي لحوسبة جمیع كتب السنة المتاحة  - 
 أوًال بأول وكذا كتب الفنون األخرى.
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 الفھارس العامة

  فهرس اآلیات القرآنیة: أوالً  

  الصفحة  رقمال  اآلیة  السورة

ِذيَن َكَفُروا َكَمثَِل الَِّذي َينِْعُق بَِام َال َيْسَمُع إِالَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ (( البقرة ِذيَن َكَفُروا َكَمثَِل الَِّذي َينِْعُق بَِام َال َيْسَمُع إِالَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ َوَمَثُل الَّ َوَمَثُل الَّ
 124 171  ]]ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َيْعِقُلونَ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َيْعِقُلونَ 

نَا َال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا أَ (( البقرة نَا َال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا أَ َربَّ  7 286286  ]]ْو َأْخَطْأَناْو َأْخَطْأَناَربَّ

ِذيَن َيْسَتْأِذُنوَنَك َوُهْم َأْغنَِياُء َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع (( التوبة بِيُل َعَىل الَّ ِذيَن َيْسَتْأِذُنوَنَك َوُهْم َأْغنَِياُء َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع إِنََّام السَّ بِيُل َعَىل الَّ إِنََّام السَّ
 102 93  ]]اْخلََوالِِف َوَطبََع اهللاَُّ َعَىل ُقُلوِهبِْم َفُهْم َال َيْعَلُمونَ اْخلََوالِِف َوَطبََع اهللاَُّ َعَىل ُقُلوِهبِْم َفُهْم َال َيْعَلُمونَ 

 ج   4040  ]]َوَمْن َشَكَر َفإِنََّام َيْشُكُر لِنَْفِسهِ َوَمْن َشَكَر َفإِنََّام َيْشُكُر لِنَْفِسهِ ((  النمل

ا َفَأْغَشيْنَاُهْم َفُهْم َال (( یس ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسد  ا َفَأْغَشيْنَاُهْم َفُهْم َال َوَجَعْلنَا ِمْن َبْنيِ َأْيِدهيِْم َسد  ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسد  َوَجَعْلنَا ِمْن َبْنيِ َأْيِدهيِْم َسد 
ونَ  ونَ ُيْبِرصُ  102 9  ]]ُيْبِرصُ

 102 4  ]]َبِشًريا َوَنِذيًرا َفَأْعَرَض َأْكثَُرُهْم َفُهْم َال َيْسَمُعونَبِشًريا َوَنِذيًرا َفَأْعَرَض َأْكثَُرُهْم َفُهْم َال َيْسَمُعون(( تفصل

ُحوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   َحِسَب َحِسَب   َأمْ َأمْ (( الجاثیة ُحوااْجَرتَ يَِّئاِت   اْجَرتَ يَِّئاِت السَّ ِذينَ   َنْجَعَلُهمْ َنْجَعَلُهمْ   َأنْ َأنْ   السَّ ِذينَ َكالَّ   َوَعِمُلواَوَعِمُلوا  َآَمنُواَآَمنُوا  َكالَّ
اِحلَاِت  اِحلَاِت الصَّ  ]]َحيُْكُمونَ َحيُْكُمونَ   َماَما  َساءَ َساءَ   مْ مْ َوَممَاُهتُ َوَممَاُهتُ   َحمَْياُهمْ َحمَْياُهمْ   َسَواءً َسَواءً   الصَّ

21 76 

 115 11 ]]َوالَ َتنَاَبُزوا باألْلَقابَوالَ َتنَاَبُزوا باألْلَقاب(( الحجرات
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 الفھارس العامة

  ثانیا: فهرس األحادیث النبویة

  لصفحةرقم ا  الراوي  طرف الحدیث

 231 حكیم بن حزام ْقِبَضهُ ِإَذا اْبَتْعَت َبْیًعا فال تَِبْعُه َحتَّى تَ 

 226 عبد اهللا بن عباس عند باب البیت مرتین أّمني جبریل

 229 أبو هریرة صلى على النجاشي وبكى علیه- e-إن النَِّبيّ 

  144  َقِبْیَصة أبو  یَت َعَلْیهِ ِإْن عطب منها شيٌء فخش

 230 عبداهللا بن مسعود ِإنَّ َفْضَل صالِة الرَُّجل في جماعةٍ 

 233 ُعْقَبة بن اْلَحاِرثِ  َتَزوَّجت أم َیْحَیى بنت َأِبي إهاب

 78 بن عبد اهللا جابر َصَدَقْت َصَدَقتْ 

 228 عبد اهللا بن الزبیر صالة في مسجدي تعدل ألف

 78 علي بن أبي طالب حدیثًا rكنت إذا سمعت عن حدیث رسول اهللا 

 222 بن ابي طالبعلي  كنت رجال مذَّاءً 

 225 َبْكَرة وأب في حجة الوداع - e-كنت مع النَِّبّي 

 70 َأِبى َأیُّوَب اَألْنَصاِرىِّ  َال َیِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن َیْهُجَر َأَخاُه َفْوَق َثَالثِ 

 78 أنس بن مالك سمعناه rلیس كل ما نحدثكم عن رسول اهللا 

 79 البراء بن عازب rلیس كلنا كان یسمع رسول اهللا 

  ج   أبوهریرة  َمْن َلْم َیْشُكْر النَّاَس َلْم َیْشُكْر اللَّهَ 

 223 حكیم  یا رسول اِهللا! ربنا بما أرسلك

 143 أبو هریرة یوشك أن یضرب الناس أكباد اإلبل
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 الفھارس العامة

  فهرس االعالم والرواة المترجم لهمثالثًا: 

 م الصفحةرق اسم الراوي  م

 190 أبان بن أبي عیاش   -1

 112 َأَباُن بن َیِزید   -2

 135 ِإْبَراِهْیم أبو َراِفع   -3

 115 إبراهیم الملقب َبَرَدان   -4

 146 إبراهیم بن المنذر   -5

 146 إبراهیم بن َعْبد الرَّْحَمن بن عوف   -6

 110 ِإْبَراِهْیُم بن َعْبِد اهللا   -7

 159 إبراهیم بن موسى بن َجمیلٍ    -8

 98 ابن َأِبي الحمامة   -9

 98 ابن َأِبي الشَّیَّاب   -10

 136 ابن َأِبي ُذَباب   -11

 97 ابن َأِبي ِذْئب   -12

 74 ابن الشََّمْرَذل   -13

 103 ابن َثْوَبان   -14

 156 ابن َخمَّار   -15

 216 ابن رجب الحنبلي   -16

 84 ابن مَسْعدة   -17
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 الفھارس العامة

 م الصفحةرق اسم الراوي  م

 55 كم الكبیرأبو احمد الحا   -18

 138 البصري أبو الجوزاء أوس   -19

 165 أبو الدَّْرَداء ُعَوْیمر   -20

 103 أبو الفتح نصر بن ُمِغْیَرة   -21

 200 أبو المنذر أسد بن عمرو   -22

 154 أبو اْلَوِلْید َمْوَلى َعْمرو بن ِخَداشٍ    -23

 95 أبو َأیُّوب َمْوَلى ُعْثَمان بن َعفَّان   -24

 95 أبو َأیُّوب َیْحَیى بن َماِلكٍ    -25

 28 أبو بكر بن أبي الدنیا   -26

 98 أبو َبْكر بن أبي ُموَسى   -27

 133 أبو َبْكر بن َساِلٍم بن َعْبِد اهللا   -28

 167 َأبو َبْكر بن ُعَمْیرٍ    -29

 80 بن شاهین أبو حفص   -30

اِئغ   -31  135 أبو َرافع نفیع الصَّ

 104 ِليّ أبو َرزین لقیط الُعَقیْ    -32

 101 أبو ُزْرَعَة بن َعْمِرو بن َجِرْیر   -33

 90 َأبو َسْبَرَة بن َأِبي ُرهم   -34

 223 أبو سعید الخدري   -35
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 الفھارس العامة

 م الصفحةرق اسم الراوي  م

 95 أبو َسِعید اْلَمْقُبِريّ    -36

 95 أبو َسِعیدالَمْهريّ    -37

 90 أبو َسَلَمة بن َعْبِد اَألَسد   -38

 96 أبو شعبة مولى سوید بن مقرن   -39

 119 أبو صالح كاتب اللیث   -40

 101 أبو صالح َمْیَسَرة   -41

 29 أبو عبید محمد اآلُجرِّي   -42

 88 ان النَّْهِديّ أبو ُعْثمَ    -43

 98 أبو ُعْثَمان َمْوَلى اْلُمِغْیَرة بن ُشْعَبة   -44

 53 أبو عمر بن عبد البر   -45

 99 أبو فسیلة   -46

 99 أبو ُلَباَبة بن َعْبد اْلُمْنِذر   -47

د   -48  123 أبو ُمَزرِّ

 72 أبو ُمْسِلٍم اْلَخْوَالِنيّ    -49

 147 أبو َمْعَبد مولى ابن َعبَّاس   -50

 101 أبو َمْیُمونة   -51

 53 أبو نعیم األصبهاني   -52

 118 أبو هارون عمارة بن جوین   -53
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 الفھارس العامة

 م الصفحةرق اسم الراوي  م

 108 َرجأبو َیْحَیى اَألعْ    -54

 147 أبوالَبخَتِريِّ    -55

 56 أبى بكر بن األنباري   -56

 84 ُأَبّي بن َكْعب   -57

 174 أحمد الدورقي   -58

 34 أحمد بن أبي بكر بن الحارث   -59

 190 أحمد بن الحجاج   -60

 160 أحمد بن القاسم بن الحارث   -61

 25 بن المنادي أحمد بن جعفر   -62

 24 النسائي أحمد بن شعیب   -63

 227 أحمد بن َعْبد اهللا بن یونس   -64

 188 أحمد بن علي السلیماني   -65

 56 السلفيأحمد بن محمد    -66

 37 أحمد بن محمد الصفار   -67

 15 أحمد بن محمد بن حنبل   -68

 169 َأْحَمر بن َجْزي   -69

 89 اَألْحَنف بن َقْیس   -70

 145 إسحاق بن إبراهیم الَمْوِصلي   -71
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 الفھارس العامة

 م الصفحةرق اسم الراوي  م

  17 إسحاق بن إبراهیم بن مخلد   -72

 92 إسحاق بن أبي فروة   -73

 162 إسحاق بن ُمَحمَّد الَفْرِوي   -74

 187 إسحاق بن یسار   -75

 157 ابن علیه إسماعیل بن إبراهیم   -76

 92 إسماعیل بن أبي خالد   -77

 140 إسماعیل بن سالم   -78

 26 بن أبي أویس إسماعیل بن عبد اهللا   -79

 226 إسماعیل بن َعیَّاش   -80

 224 إسماعیل بن مسلم   -81

 157 بن َسِرْیعاَألْسَود    -82

 116 األشج العصري   -83

 92 اَألْشَعث بن أبي خالد   -84

 121 اَألْعَشى   -85

 82 اَألَغّر بن عبد اهللا   -86

 85 اَألْقَرع بن َحاِبس التَِّمیِميُّ    -87

 134 أم إسماعیل بنت أبي خالد   -88

 202 أنس بن سیرین   -89
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 الفھارس العامة

 م الصفحةرق اسم الراوي  م

 83 أَنُس بُن َماِلك   -90

 165 ُأَنْیس بن أبي یحیى   -91

 113 األوزاعيُّ    -92

 110 َأْیَمُن بن خریم   -93

 18 محمد بن إسماعیل البخاري   -94

 79 ازبالَبَراء بن ع   -95

 97 البراء بن مالك   -96

 97 البراء بن معرور   -97

 110 ُبَرْیَدة بن ُخَصْیب   -98

 135 َبِریرة  موالة َعاِئَشة   -99

 223 بقیة بن الولید   -100

 171 ُبَقْیَرُة امرأُة اْلَقْعَقاع   -101

 119 َبْكر بن َعْبد الرَّْحَمن بن ابي لیلى   -102

 87 ْكر بن ِقْرَواشبَ    -103

 109 ِبَالل بن اْلَحاِرثِ    -104

 122 بالل بن رباح   -105

 233 بنت أبي إهاب   -106

 133 َبْهز بن َحِكْیمٍ    -107
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 الفھارس العامة

 م الصفحةرق اسم الراوي  م

 221 بیان بن بشر   -108

 153 التَِّلُب بُن َثْعَلَبة   -109

 123 ثَاِبت بن ُرَفْیع   -110

 205 ثور بن یزید   -111

 114 ُجْرُموٌز اْلُهَجْیِميّ    -112

 31 جعفر أبو الفضل بن المعتصم بن الرشید   -113

 231 جعفر بن إیاس أبو بشر   -114

 29 الفریابي جعفر بن محمد   -115

 143 َجِمْیل بن َزْیدٍ    -116

 107 ُجْنَدب بن جنادة   -117

 100 اْلَحاِرث بن َعْوف   -118

 138 الحارث بن هشام   -119

 228 المعلمحبیب    -120

 154 حبیب بن أبي ثابت   -121

 119 حبیب بن أبي حبیب   -122
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  فهرس المراجع والمصادر خامسًا: 
  

الطیب محمد صدیق خـان بـن  أبو أبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم، −
عبـد الجبـار زكـار، دار الكتـب : تحقیـق هــ،1307حسن بن علي  البخـاري الِقنَّـوجي، 

  م.1978، بیروت -العلمیة 

إتحــــاف الخیــــرة المهــــرة بزوائــــد المســــانید العشــــرة، أحمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن إســــماعیل  −
  هـ . 1420،  1الریاض، ط –البوصیري، دار الوطن 

د. باســم : أحمــد بــن عمــرو بــن الضــحاك أبــو بكــر الشــیباني، تحقیــق ،األحــاد والمثــاني −
  م.1991 – 1411، 1الریاض، ط –فیصل أحمد الجوابرة، دار الرایة 

بـن حـزم األندلسـي  أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعید األحكـام، أصـول فـي اإلحكـام −
  ه .1404، 1القاهرة،ط -، دار الحدیث هـ456القرطبي الظاهري ،ت 

ه، تحقیـــق: 259ت   جـــال، أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن یعقـــوب الجوزجـــاني،أحـــوال الر  −
  ه.1405بیروت،  -صبحي البدري السامرائي،مؤسسة الرسالة

ـــد اهللا −  أخبـــار مكـــة فـــي قـــدیم الـــدهر وحدیثـــه، محمـــد بـــن إســـحاق بـــن العبـــاس أبـــو عب
بیــروت،  -، تحقیــق د. عبــد الملــك عبــد اهللا دهــیش، دار خضــره275الفــاكهي ،ت 

  هـ.1414

صـالح بــن فــوزان بــن  ،اإلرشـاد إلــى صــحیح االعتقـاد والــرد علــى أهـل الشــرك واإللحــاد −
  هـ .1420،  4دار ابن الجوزي، ط، عبد اهللا الفوزان

، الخلیلـي القزوینـي لیلـي ،الخلیـل بـن عبـد اهللا بـناإلرشاد في معرفة علوم الحـدیث للخ −
، 1ریـــاض طال –مكتبـــة الرشـــد  ،د. محمـــد ســـعید عمـــر إدریـــس: هــــ، ـتحقیق446ت

  هـ.1409

أبـــــــو القاســـــــم محمـــــــود بـــــــن عمـــــــرو بـــــــن أحمـــــــد، الزمخشـــــــري ،ت ، أســـــــاس البالغـــــــة −
، 1ط ،لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، محمد باسل عیون السود :تحقیقهـ،538

 هـ . 1419
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عبــداهللا بــن یوســف : األســامي والكنــى، أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــداهللا الشــیباني، تحقیــق −
  هـ. 1406، 1الكویت،ط -قصى الجدیع مكتبة دار األ

الجــامع لمــذاهب فقهــاء األمصــار، أبــو عمــر یوســف بــن عبــد اهللا بــن عبــد  االســتذكار −
ســالم محمــد عطا،ومحمــد علــي معــوض، دار الكتــب : هـــ ،تحقیــق463 ،البــر القرطبــي

  م.2000، بیروت -العلمیة

االســــتیعاب فـــــي معرفــــة األصحاب،یوســـــف بــــن عبـــــد اهللا بــــن محمـــــد بــــن عبـــــد البـــــر  −
 ه.1412،بیروت  -هـ، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار الجیل463ألندلسي،ت ا

أســد الغابــة فــي معرفـــة الصــحابة،عز الــدین بـــن األثیــر أبــي الحســـن علــي بــن محمـــد  −
 -دار إحیاء التراث العربي، بیروت هـ،تحقیق: عادل أحمد الرفاعي،630الجزري،ت 

  هـ . 1417لبنان،

عبد السالم محمد : تحقیق، هـ321ت  سن بن درید،أبو بكر محمد بن الح، االشتقاق −
  هـ .  1411، 1لبنان،ط -هارون دار الجیل، بیروت 

: هـ، تحقیـق852اإلصابة في تمییز الصحابة،أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،ت −
  هـ.1412، 1بیروت، ط –علي محمد البجاوي،دار الجیل 

، هــ 902عبدالرحمن السـخاوي ،ت اإلعالن بالتوبیخ لمن ذّم أهل التاریخ،  محمد بن −
الـــدكتور صـــالح أحمـــد العلـــي، : ترجمـــة التحقیـــق المستشـــرق فرانـــز روزنثـــال،: تحقیـــق

  هـ .1407، 1بیروت،ط، مؤسسة الرسالة

تحقیـق ، هــ356 األغاني،أبو الفرج علي بن الحسین األمـوي القرشـي األصـفهاني، ت −
  .   2بیروت، ط -:علي مهنا، سمیر جابر، دار الفكر  

االغتبـــاط بمـــن رمـــي مـــن الـــرواة بـــاالختالط، إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن خلیـــل ســـبط ابـــن  −
ــــي رضــــا: هـــــ، تحقیــــق841ت، العجمــــي الشــــافعي ــــدین عل  -دار الحــــدیث ، عــــالء ال

 م.1988،  1ط القاهرة،
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الخلفــاء، أبــو الربیــع ســلیمان بــن  االكتفـاء بمــا تضــمنه مــن مغــازي رســول اهللا والثالثـة −
عالم الكتـب ، محمد كمال الدین عز الدین عليد.: ، تحقیقموسى الكالعي األندلسي

  هـ.1417، 1ط، بیروت -

إكمـــال تهـــذیب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال، مغلطـــاي بـــن قلـــیج بـــن عبـــد اهللا البكجـــري   −
هـــ، تحقیــق: أبـــو عبــدالرحمن عــادل بـــن 762ت، الحنفــي، أبــو عبــد اهللا، عـــالء الــدین

  ه. 1422، 1وق الحدیثة طأبو محمد أسامة بن إبراهیم، الفار و ، محمد

، اإلكمــال فــي رفــع االرتیــاب عــن المؤتلــف والمختلــف فــي األســماء والكنــى واألنســاب  −
 –دار الكتـب العلمیـة ، هــ475أبو نصـر علـي بـن هبـة اهللا بـن جعفـر بـن مـاكوال ،ت 

  هـ.1411، 1بیروت، ط

معبـــد عبـــد ألفـــاظ وعبـــارات الجـــرح والتعـــدیل بـــین اإلفـــراد والتكریـــر والتركیـــب، د.أحمـــد  −
  .ه1425، 1الریاض، ط -الكریم، مكتبة أضواء السلف 

، عیـاض بـن  الیحصـبيالقاضـي  السـماع، وتقییـد الروایـة أصـول معرفـة إلـى اإللمـاع −
 -المكتبــة العتیقــة ، دار التــراث، الســید أحمــد صــقر: ، تحقیــقهـــ544أبــو الفضــل ،ت 

  . هـ 1379، 1ط، القاهرة

أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن ، وأخبـــار ولغـــة وغیرهـــاأشـــعار أخـــرى و  األمـــالي، فیهـــا مـــراث −
هـــ،مطبعة جمعیــة دائــرة المعــارف، حیــدر آبــاد 310بــن المبــارك الیزیــدى ،ت  العبــاس
  هـ . 1397، 1ط الهند، –الدكن 

اإلمـــام علـــي بـــن المـــدیني ومنهجـــه فـــي نقـــد الرجـــال ،رســـالة ماجســـتیر،اكرام امـــداد اهللا  −
  الحق،طبعة دار البشائر.

  عبــــد البــــر بــــن عاصــــم النمــــري بــــو عمــــر یوســــف بــــن  أ ائــــل الــــرواة،اإلنبــــاه علــــى قب −
، 1ط ،بیـروت -دار الكتـاب العربـي  ،إبـراهیم األبیـاري :تحقیق هـ،463ت  ،القرطبي
 .هـ 1405

عبـد اهللا : ه، تحقیـق562األنساب، أبو سعد عبد الكریم بـن محمـد   السـمعاني  ت:  −
 هـ.1408 ،1بیروت،ط -عمر البارودي، دار الجنان
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هـــ،تحقیق د. باســم  507ت ، إیضــاح االشــكال ،محمــد بــن طــاهر بــن علــي المقدســي −
  .ه1408 شر مكتبة المعال الكویت،الجوابرة النا

اسـماعیل ، إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون −
ت بیرو  هـ، دار إحیاء التراث العربي،1339بن باشا بن محمد الباباني البغدادي، ت 

  لبنان. –

یوسف بـن حسـن ابـن عبـد الهـادي ، بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم −
ــَرد الحنبلــي، هـــ، تحقیــق وتعلیــق: الــدكتورة روحیــة عبــد الــرحمن 909ت  ابــن ابــن الِمْب

 ه. 1413، 1السویفي الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ،ط

ـــاریخ الســـنة المشـــرفة،د. أكـــرم ضـــیا − ـــوم والحكـــم ء العمـــري،بحـــوث فـــي ت ـــة العل  -مكتب
  .5ط المدینة المنورة،

، هــــ 774ت ، الدمشـــقي اء إســـماعیل بــن عمـــر بـــن كثیـــر أبـــي الفـــد، البدایــة والنهایـــة −
حققـــه ودقـــق اصـــوله وعلـــق حواشـــیه :علـــي شـــیري، دار احیـــاء التـــراث العربـــي طبعـــة 

 .  ه 1408، 1،ط

ث بــــن محمــــد  التمیمــــي أبــــو محمــــد الحــــار ، بغیـــة الباحــــث عــــن زوائــــد مســــند الحــــارث −
المحقــق: د. حســین أحمــد صــالح ، هـــ282البغــدادي المعــروف بــابن أبــي أســامة ،ت: 

  ه. 1413، 1،ط المدینة -السیرة النبویة الباكري، الناشر: مركز خدمة السنة و 

بغیــة الطلــب فــي تــاریخ حلــب ،عمــر بــن أحمــد بــن هبــة اهللا العقیلــي، كمــال الــدین ابــن  −
  دار الفكر . ،د. سهیل زكار  :تحقیق هـ660ت  دیم ،نال

 بغیـــــة الوعـــــاة فـــــي طبقـــــات اللغـــــویین والنحـــــاة،جالل الـــــدین عبـــــد الـــــرحمن الســـــیوطي، −
  صیدا. -هـ، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة911ت

ــــرّزاق الحســــیني، − ــــد بــــن عبــــد ال ــــد بــــن محّم    تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القاموس،محّم
،تحقیق: مجموعـة مـن المحققـین، هــ1205ت  الزَّبیدي،، أبو الفیض الملّقب بمرتضى

  دار الهدایة.

، هــ 808ت، تاریخ ابن خلدون، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  األندلسـي −
  هـ . 1408، 2بیروت ،ط -دار الفكر، تحقیق: خلیل شحادة
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حمـد هـ، تحقیـق د. أ233تاریخ ابن معین روایة  الدوري،حیى بن معین أبو زكریا،ت  −
ــــــــراث اإلســــــــالمي ــــــــاء الت ــــــــور ســــــــیف،مركز البحــــــــث العلمــــــــي وٕاحی مكــــــــة  -محمــــــــد ن

  م.1979 –ه 1399المكرمة

تـــــاریخ ابـــــن معـــــین روایـــــة ابــــــن محـــــرز ،روایـــــة أحمـــــد بــــــن محمـــــد بـــــن القاســـــم بــــــن  −
    .ه1،1405دمشق،ط -محرز،تحقیق: محمد كامل القصار، مجمع اللغة العربیة

البغـدادي المعـروف بــ ابـن ن بن عثمـا أبو حفص عمر بن أحمدسماء الثقات، أ تاریخ −
 الكویــت -الـدار السـلفیة  :الناشـر صـبحي الســامرائي :هــ، بتحقیـق385شـاهین ،ت 

  هـ.1404، 1،ط

ــــــــد اهللا بــــــــن أحمــــــــد  األصــــــــبهاني ،ت:  − تــــــــاریخ أصــــــــبهان،أبو نعــــــــیم أحمــــــــد بــــــــن عب
  هـ. 1410، 1بیروت، ط –سید كسروي حسن ،دار الكتب العلمیة  :ه،ـتحقیق430

شـــوقي ضـــیف، دار المعـــارف، ط: ، العصـــر العباســـي األول -ألدب العربـــي تـــاریخ ا −
  م.2001، 12

تـــاریخ اإلســـالم السیاســـي والـــدیني والثقـــافي ،الـــدكتور حســـن إبـــراهیم حســـن،دار الجیـــل  −
  هـ.1416،،بیروت

 بـن عثمـان تاریخ اإلسالم ووفیات المشـاهیر واألعـالم، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد  −
 -دار الكتاب العربي، لبنانحقیق: د. عمر عبد السالم تدمري،ت، ه748الذهبي ،ت 

  هـ.1407، 1،طبیروت

هــــ، دار الكتـــب 310تـــاریخ األمـــم والملـــوك، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري،ت  −
  هـ.1407، 1بیروت،ط –العلمیة 

: هــ، تحقیـق911جالل الدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي ،ت، تاریخ الخلفاء −
  هـ.1،1371مصر،ط –دین عبد الحمید ،مطبعة السعادة محمد محي ال

محمد بن إسماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة البخـاري، أبـو عبـد اهللا ،ت ، التاریخ الكبیر −
محمد عبد   :الدكن طبع تحت مراقبة -دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد  هـ،256

  المعید خان.
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أبـو بكـر أحمـد بـن ، السـفر الثالـث  -ثمـة التاریخ الكبیر المعروف بتاریخ ابن أبـي خی −
الفــاروق الحدیثــة  دار الح بــن فتحــي هلــل،صــ :تحقیــق هـــ،279أبــي خیثمــة ،ت 

  م. 2006 -هـ  1427، 1للطباعة والنشر ،ط

أبـو بكـر أحمـد بـن   ي،السـفر الثـان -التاریخ الكبیر المعروف بتاریخ ابـن أبـي خیثمـة  −
الفاروق الحدیثة للطباعـة  لل ،دارصالح بن فتحي ه :هـ،تحقیق279أبي خیثمة ،ت 

  م. 2006 -هـ  1427، 1والنشر ،ط

هــ،دراسة  463تاریخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیـب البغـدادي، ت  −
  هـ.  1417، 1بیروت، ط –د القادر عطا، دار الكتب العلمیةمصطفى عب: وتحقیق

معـــروف بـــابن عســـاكر،ت تـــاریخ دمشـــق،أبو القاســـم علـــي بـــن الحســـن بـــن هبـــة اهللا ال −
 ،ر الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــعدا، عمـــرو بـــن غرامـــة العمـــروي:هــــ، تحقیـــق571

  . ه1415

عبد اهللا بن محمد بن یوسف بن نصر األزدي المعروف بـابن ، تاریخ علماء األندلس −
السـید عـزت العطـار  :عنى بنشره؛ وصححه؛ ووقف على طبعـه هـ،403الفرضي، ت

  هـ . 1408، 2ط القاهرة، -انجيمكتبة الخ، الحسیني

التبیــــــین ألســــــماء المدلســــــین،ا إبــــــراهیم بــــــن محمــــــد بــــــن خلیــــــل ســــــبط ابــــــن العجمــــــي  −
  .1بیروت،ط –یحیى شفیق حسن،دار الكتب العلمیة : هـ ،تحقیق841الشافعي

عبـد الكـریم بـن محمـد بـن منصـور أبـو سـعد  السـمعاني  ،التحبیـر فـي المعجـم الكبیـر −
  ـ .ه1395، 1،طبغداد –رئاسة دیوان األوقاف ، اجيمنیرة ن :تحقیق هـ،562،ت

ـــة الشـــریفة − ـــاریخ المدین ـــة فـــي ت ـــرحمن  الســـخاوي،ت ، التحفـــة اللطیف ـــد ال محمـــد بـــن عب
  ه.1414 ،1،ط لبنان -هـ، الكتب العلمیه، بیروت 902

تــــدریب الــــراوي فــــي شــــرح تقریــــب النــــووي ،جــــالل الــــدین عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر  −
صــالح بــن محمــد عویضــة، دار : علیــه وشــرح ألفاظــهه،  علــق  911ت، الســیوطي

 بیروت .، الكتب العلمیة

دراســة ، ه748الـذهبي ،ت  بـن عثمــان بــو عبـد اهللا محمــد بـن أحمــد أ، تـذكرة الحفـاظ −
  ه.1419، 1لبنان،ط-وتحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت
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 ،ن موسـى الیحصـبيفضـل القاضـي عیـاض بـ،أبـو الترتیب المدارك وتقریب المسالك  −
  المحمدیــــــــة،  -عبـــــــد القـــــــادر الصـــــــحراوي ،مطبعـــــــة فضـــــــالة  تحقیـــــــق: هــــــــ،544ت 

  . 1ط المغرب،

 ،هــ1031التعاریف، عبد الرؤوف بن تـاج العـارفین بـن علـي بـن زیـن  المنـاوي  ،ت  −
، 1بیـــروت ،ط -دار الفكـــر ، د. محمـــد رضـــوان الدایـــة،دار الفكـــر المعاصـــر: تحقیـــق
  هـ.1410

  بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة، أحمــد بــن علــي بــن  حجــر العســقالني  تعجیــل المنفعــة −
، 1بیـــــــروت، ط  ،م اهللا إمـــــــداد الحـــــــق، دار البشـــــــائرد. إكـــــــرا: هــــــــ ،تحقیـــــــق 852ت 

  م. 1996

أبـو الولیـد سـلیمان بـن ، لمن خرج له البخاري في الجـامع الصـحیح، التعدیل والتجریح −
دار اللــواء للنشــر  ســین الناشــر،هـــ، تحقیــق د. أبــو لبابــة ح474خلــف  البــاجي  ،ت 

  ه.1406، 1الریاض ،ط -والتوزیع 

: تحقیقهـــ،816علــي بــن محمــد بــن علــي الــزین الشــریف الجرجــاني ،ت  التعریفــات، −
  ه .1405 ،1ط بیروت، –إبراهیم األبیاري،  دار الكتاب العربي 

یحیـى محیـي الـدین ، التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر فـي أصـول الحـدیث −
دار  محمـد عثمـان الخشـت، :تقـدیم وتحقیـق وتعلیـق هــ،676بـن شـرف النـووي ،ت:

  هـ . 1405، 1الكتاب العربي، بیروت ،ط

  هـــــ ،حققــــه وعلــــق علیــــه:  852التقریـــب، أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجـــر العســــقالني ،ت  −
  هـ .1416، 1أبو األشبال الباكستاني، تقدیم: بكر عبداهللا أبو زید، دار العاصمة، ط

تقییـــد لمعرفـــة رواة الســـنن والمســـانید،محمد بـــن عبـــد الغنـــي أبـــو بكـــر البغـــدادي ،ت ال −
  هـ.1408بیروت،  -هـ، تحقیق كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة629

التقییـــد واإلیضـــاح شـــرح مقدمـــة ابـــن الصـــالح، زیـــن الـــدین عبـــد الـــرحیم بـــن الحســـین  −
محمـد عبـد : عثمـان، نشـره هـ، دراسة وتحقیق: عبد الرحمن محمد 806العراقي ،ت  

  هـ.1389المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة، 

  أبــو عمــر یوســف بــن عبــد اهللا  بــن ، التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني واألســانید −
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  مصــطفى بــن أحمــد العلــوي، محمــد عبــد  :تحقیــق هـــ،463عبــد البــر القرطبــي ،ت
 –عمـــــــــوم األوقـــــــــاف والشـــــــــؤون اإلســـــــــالمیة  الكبیـــــــــر البكـــــــــري الناشر،نشـــــــــرته:وزارة

  هـ.1387المغرب،

التنكیل بما فیه تأنیب للكوثري من األباطیل، عبد الرحمن بن یحیـى المعلمـي العتمـي  −
هـــــ، نشــــره 1420ه،تحقیــــق:  محمــــد ناصــــر الــــدین األلبــــاني ،ت1386الیمــــاني ،ت 

  هـ  . 1406، 2المكتب اإلسالمي، ط

هــ، 676و زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ،ت تهذیب األسماء واللغات المؤلف،أب −
عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیـق علیـه ومقابلـة أصـوله: شـركة العلمـاء بمسـاعدة إدارة 

تخــریج األحادیــث وتخــریج أســماء الرجــال لـــ مصــطفى عبــد القــادر ، الطباعــة المنیریــة
  لبنان. –دار الكتب العلمیة، بیروت  عطا.

دار الفكــــر  ،هـــــ 852بــــن حجــــر العســــقالني، ت أحمــــد بــــن علــــي ، تهــــذیب التهــــذیب −
  هـ . 1404، 1للطباعة والنشر والتوزیع، ط

یوســـف بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن یوســـف المـــزي ،ت ، تهـــذیب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال −
، 1بیــروت ،ط -هـــ، تحقیــق: د. بشــار عــواد معــروف الناشــر: مؤسســة الرســالة 742

 هـ.1400

هــ، 1338صـالح السـمعوني الجزائـري، ت  طاهر بن، توجیه النظر إلى أصول األثر −
  .هـ1416، 1 ط، حلب –عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمیة : تحقیق

محمـد بـن عبـد اهللا م ،توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناه −
 –محمــد نعــیم العرقسوســي، الرســالة : هـــ، تحقیــق842بــن محمــد القیســي الدمشــقي،تا

  م.1993، 1بیروت،ط

مكتبـــة ، طحـــان النعیمـــيال أبـــو حفـــص محمـــود بـــن أحمـــد ، تیســـیر مصـــطلح الحـــدیث −
  .هـ1425، 10نشر والتوزیع ،طالمعارف لل

السـید شـرف الـدین : تحقیـق ، هــ 354الُبسـتي، ت  اتم محمد بـن حبـانأبو ح، الثقات −
 هـ. 1395، 1دار الفكر،ط، أحمد
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ع، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت أبــو بكــر الخطیــب الجــامع ألخــالق الــراوي وآداب الســام −
 ، الریـــاض -د. محمـــود الطحـــان، مكتبــة المعـــارف : تحقیــق، هــــ  463ت ، البغــدادي
  ه . 1403

أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري ابـن   الرسـول، أحادیـث فـي األصـول جامع −
 -المالح مطبعة  -عبد القادر األرناؤوط، مكتبة الحلواني : تحقیق،هـ606األثیر ،ت

 ه.1389، 1مكتبة دار البیان، ط

وسـننه وأیامه،محمـد بـن   rالجامع المسـند الصـحیح المختصـر مـن أمـور رسـول اهللا  −
إســماعیل أبــو عبــد اهللا البخــاري، تحقیــق: محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر،دار طــوق 

  ه.1422 ،1النجاة،ط

س بن منذر التمیمـي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي محمد بن إدری، الجرح والتعدیل −
  ه .1371، 1ط ، بیروت، دار أحیاء التراث العربي، هـ327الحنظلي الرازي،ت 

رمــزي :هـــ،تحقیق321جمهــرة اللغــة،أبو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دریــد األزدي ،ت  −
  .م1987، 1ط، بیروت -دار العلم للمالیین  :منیر بعلبكي الناشر

محمـد بـن عبـدالرحمن السـخاوي  ، حجر سالم ابنالجواهر والدرر في ترجمة شیخ اإل −
لبنـان ،ط:  –إبراهیم باجس عبد الحمید، دار ابن حـزم ،بیـروت : هـ، تحقیق 902،ت
  هـ . 1419، 1

، 1حمـــــزة عبـــــد اهللا الملیبـــــاري،دار ابـــــن حـــــزم،ط ،الحـــــدیث المعلـــــول قواعـــــد وضـــــوابط −
  ه.1416

هـــ، 1093ت  خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العرب،عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، −
، بیـــــروت -تحقیــــق: محمـــــد نبیـــــل طریفي،أمیـــــل بــــدیع الیعقـــــوب، دار الكتـــــب العلمیـــــة

  م.1998

خالصــــة تــــذهیب تهــــذیب الكمــــال فــــي أســــماء الرجال،أحمــــد بــــن عبــــد اهللا الخزرجــــي  −
، حلـب -عبـد الفتـاح أبـو غـدة، دار البشـائر: هـ،  تحقیق923: األنصاري الیمني، ت

  هـ . 1416
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 -دراســـات فـــي مـــنهج النقـــد عنـــد المحدثین،د.محمـــد علـــي قاســـم العمـــري،دار النفـــائس −
  م.2000، 1ط األردن،

ـــدین أبـــو المعـــالي محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن الغـــزي، ت دیـــوان ا − إلســـالم، شـــمس ال
، 1لبنـــان، ط –دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ، هـــ،  تحقیـــق: ســـید كســـروي حســن116

  ه. 1411

 ذكر أسماء التابعین ومن بعدهم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاري ومسلم، −
كمــال  یــق بــوران الضــناوي،هـــ، تحق385: ت أبــي الحســن علــي بــن عمــر الــدارقطني،

  هـ .1406بیروت،  -مؤسسة الكتب الثقافیة یوسف الحوت،

الـذهبي  بن عثمـان ذكر أسماء من تكلم فیه وهو موثق، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد  −
الزرقــــــاء،  -تحقیـــــق :محمــــــد شــــــكور أمریــــــر المیـــــادیني، مكتبــــــة المنــــــار، ه748،ت 

    هـ.1406

 بـن عثمـان بـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد أ تعـدیل، لـه فـي الجـرح والذكـر مـن یعتمـد قو  −
ــــذهبي ،ت  ــــاح أبــــو ، ه748ال ــــد الفت ــــق: عب ــــروت ،طتحقی ،  4غــــدة، دار البشــــائر، بی

  هـ.1410

ـــــــاذي يرجـــــــال صـــــــحیح البخـــــــار  − ـــــــو نصـــــــر البخـــــــاري الكالب ـــــــن محمـــــــد  أب ، أحمـــــــد ب
 ه.1407، 1بیروت،ط –ه،تحقیق: عبد اهللا اللیثي، دار المعرفة 398،ت

طرفة لبیــان مشــهور كتــب الســنة المصــنفة، محمــد بــن جعفــر الكتــاني،  الرســالة المســت −
ــــق، هـــــ1345ت ــــاني، دار البشــــائر اإلســــالمیة : تحقی  –محمــــد المنتصــــر محمــــد الكت

  هـ . 1406، 4ط، بیروت

أحمد محمد : هـ، تحقیق 204، أبوعبداهللا محمد بن إدریس الشافعي المطلبي الرسالة، −
 . م1939لبنان،-شاكر،دار الكتب العلمیة

الروض األنف في شـرح السـیرة النبویـة البـن هشـام ،أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد  −
تحقیـق وتعلیـق وشـرح: عبـد الـرحمن الوكیـل، دار ، هــ581ت ، اهللا الخثعمي السـهیلي

  هـ.  1412، 1إحیاء التراث العربي، بیروت ،ط
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حقیـق: إحسـان الروض المعطار في خبر األقطار، محمد بن عبـد المـنعم الِحمیـري، ت −
  م.  1980، 2مطابع دار السراج ،ط، بیروت -عباس، مؤسسة ناصر للثقافة 

أحمـد محمـد نـور : هــ،تحقیق233ت، سؤاالت ابن الجنید، أبو زكریا یحیى بن معـین  −
  هـ .  1،1408المدینة المنورة، ط -سیف،مكتبة الدار

م، تحقیــق د. زیــاد ســؤاالت أبــي داود لإلمــام أحمــد بــن حنبــل فــي جــرح الــرواة وتعــدیله −
  ه.1414المدینة المنورة، -محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم

 275ت ، ســؤاالت أبــي عبیــد اهللا اآلجــري أبــا داود ســلیمان ابــن األشــعث السجســتاني −
دراســـة وتحقیـــق: ، 360ت ، هـــو أبـــو عبیـــد محمـــد بـــن علـــي بـــن عثمـــان اآلُجـــرِّي، هــــ

  ه، دار االستقامة ،بیروت . 1،1418ط، الدكتور عبد العلیم عبد العظیم البستوي

: سؤاالت البرقاني للدارقطني، علي بن عمر أبو الحسـن الـدارقطني البغـدادي، تحقیـق −
، 1باكســــتان، ط  –د. عبـــدالرحیم محمــــد أحمــــد القشـــقري، نشــــره كتــــب خانـــه جمیلــــي 

  ه . 1404

، خمیس الحوزي، سؤاالت الحافظ الِسلِفي لخمیس الَحوزي عن جماعة من أهل واسط −
  م .1983 -هـ 1،1403ط، دمشق -مطاع الطرابیشي، دار الفكر: تحقیق

ُســـؤاالت الحـــاكم النیســـابوري للـــدارقطني، علـــي بـــن عمـــر أبـــو الحســـن الـــدارقطني  ت  −
ــــــــق385 ــــــــة المعــــــــارف : ه، تحقی ــــــــدالقادر، مكتب ــــــــن عب ــــــــداهللا ب ــــــــن عب ــــــــق ب  –د. موف

 .ه 1404، 1الریاض،ط

لمي للدَّارُقطني، أبي عبد ا − ـلمي ،تُسؤاالت السُّ ه، 412لرحمن محمَّد بـن الُحسـین السُّ
تحقیق: فریق من الباحثین، بإشراف وعنایة:د. سعد بن عبد اهللا الُحَمیِّـد ود. خالـد بـن 

 هـ.1427 ،1عبد الرحمن الجریسي، ط

تحقیـق:   هــ،273سنن ابن ماجة، ابـن ماجـة أبـو عبـد اهللا محمـد بـن یزیـد القزوینـي،ت −
  هـ.1،1418،طوتبیر -شار عواد معروف،دار الجیلب

هــــ، دار 275،أبـــو داود ســـلیمان بـــن األشـــعث بـــن إســـحاق  السِِّجْســـتانيســـنن ابـــو داود −
  الكتاب العربي.
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أبـــو عیســى محمـــد بـــن عیســى الترمـــذي ،تحقیـــق: د.  ســنن الترمـــذي (الجــامع الكبیـــر) −
  م.2،1998بیروت،ط - بشار عواد معروف، دار الجیل

 علــي بــن عمــرأبــو الحســن ، لــى الــدارقطنيســنن الــدارقطني وبذیلــه التعلیــق المغنــي ع −
الدارقطني، تحقیق:شعیب األرناؤوط وآخرون، علق علیه: محمد شمس الحـق العظـیم 

  .ه1424بیروت، -ادي، مؤسسة الرسالةآب

أبـو  نالسنن الكبرى للبیهقي :السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقـي، أحمـد بـن الحسـی −
  هـ. 1344، 1حیدر أباد،ط -فهـ،مجلس دائرة المعار 458بكر البیهقي، ت

الســنن الكبــرى، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعیب بــن علــي الخراســاني، النســائي ،ت  −
 –1421، 1بیـــروت،ط -هــــ، مؤسســـة تحقیق:حســـن عبـــد المـــنعم شـــلبي الرســـالة303

  م. 2001

أبو عبد الرحمن أحمـد بـن شـعیب بـن  ائي بشرح السیوطي وحاشیة السندي،سنن النس −
، 5بیــروت،ط -هـــ، تحقیق:مكتــب التــراث، دار المعرفــة303النســائي علــي الخراســاني،

  .هـ1420

عبــــد الــــرحیم بــــن الحســــین  العراقــــي ،ت: ، شــــرح التبصــــرة والتــــذكرة ( ألفیــــة العراقــــي) −
مــــاهر یاســــین فحــــل ،دار الكتــــب العلمیــــة، ، هـــــ، تحقیــــق: عبــــد اللطیــــف الهمــــیم806

  هـ . 1423، 1ط، بیروت

، لحنبلـي، تحقیـق: الـدكتور: همـام عبـد الـرحیم سـعیدشرح علل الترمـذي ،البـن رجـب ا −
  هـ .1407، 1الزرقاء ،ط -مكتبة المنار 

قـدم ، شفاء العلیل  بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل ،أبو الحسن مصطفى بـن إسـماعیل −
 هـ.1411، 1القاهرة، ط –مقبل بن هادي الوادعي،مكتبة ابن تیمیة : له

ثر، على بن سـلطان محمـد القـاري الهـروي شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األ  −
تحقیــق قــدم لــه: الشــیخ عبــد الفــتح أبــو ، هـــ1014المعــروف "بمــال علــى القــاري" ،ت 

 . بیروت –غدة، حققه وعلق علیه: محمد نزار تمیم وهیثم نزار تمیم ،دار األرقم 
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هــ،  354الُبسـتي، ت  اتم محمد بن حبانأبو ح ،صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان −
  هـ.2،1414بیروت،ط -مؤسسة الرسالة، تحقیق: شعیب األرنؤوط

تحقیـــق:د. ،ه311،تمـــد بـــن إســـحاق بـــن خزیمـــة صـــحیح ابـــن خزیمـــة، أبـــو بكـــر مح −
  .1970 – 1390بیروت، –محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول المسمى ب، صحیح مسلم −
، دار الجیــل هـــ261ســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــیري النیســابوري ،تم،  rاهللا 

 دار األفاق الجدیدة ـ بیروت.، بیروت

الترمذي،محمــد ناصــر الــدین األلبــاني، برنــامج منظومــة  ســنن وضــعیف صــحیح −
من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة  -المجاني  -التحقیقات الحدیثیة 

  باإلسكندریة.

،تحقیـق: عبـد اهللا لجـوزي بـن ا عبـد الـرحمن بـن علـيأبو الفـرج ، عفاء والمتروكینالض −
  ه.1406، القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت

 تحقیـق، ـه526ت ، الَحْنبليِّ  َیْعَلى الفرَّاءأبو الحسین محمد بن أبي ، طبقات الحنابلة −
ـــین: وتقـــدیم وتعلیـــق ـــد الـــرحمن بـــن ســـلیمان الُعثَْیِم ـــة _ مكتبـــة ال، عب ـــك فهـــد الوطنی مل

  هـ   1419، 2ط، الریاض

: هــ،تحقیق230،ت  محمـد بـن سـعد بـن منیـع الهاشـميالطبقـات الكبـرى، أبـو عبـد اهللا −
  م. 1968، 1بیروت ،ط -دار صادر  :إحسان عباس الناشر

د. : تحقیـــق، هــــ852ت ، طبقـــات المدلســـین، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر  العســـقالني −
  م.1983 – 1403، 1عمان، ط –كتبة المنار عاصم بن عبداهللا القریوتي، م

الـــذهبي ،ت  بـــن عثمـــان بـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد أبـــر مـــن غبـــر، العبـــر فـــي خ −
، ه تحقیــق :أبـــو هـــاجر محمـــد الســـعید بــن بســـیوني زغلـــول، دار الكتـــب العلمیـــة748

  بیروت.

عجالة المبتدي وفضـالة المنتهـي فـي النسـب، اإلمـام الحـافظ أبـي بكـر محمـد بـن أبـي  −
عبــد اهللا بــن كنــون ،الهیئــة : هـــ، تحقیــق وتعلیــق584ت  عثمــان الحــازمي الهمــداني،

   . هـ1393 ،2ط،القاهرة -العامة لشئون المطابع األمیریة
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ـــــي بكـــــر  − ـــــن أب ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــدین عب ـــــار المهـــــدي، جـــــالل ال ـــــوردي فـــــي أخب العـــــرف ال
  هـ. 1427، 1ط، بیروت -السیوطي،تحقیق أبي یعلى البیضاوي ،دار الكتب العلمیة 

ه، رتبـه علـى 279ت ،محمـد بـن عیسـى  أبـو عیسـى الترمـذي، علل الترمـذي الكبیـر −
، أبـو المعـاطي النـوري، كتب الجـامع: أبـو طالـب القاضـي،تحقیق: صـبحي السـامرائي

، 1بیـروت ،ط -مكتبة النهضة العربیة ، محمود خلیل الصعیدي الناشر: عالم الكتب
  ه.1409

بویــــة، أبــــو الحســــن علــــي بــــن ُعَمــــر الــــدارقطني، ت العلــــل الــــواردة فــــي األحادیــــث الن −
شــارع  -دار طیبــة الریــاض ، د. محفــوظ الــرحمن زیــن اهللا: هـــ، تحقیــق وتخــریج385

  هـ.1405، 1عسیر، ط

 ابـو العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبـل روایـة المـروذي وغیـره، أحمـد بـن حنبـل −
، بومبــاي -دار  السـلفیة  وصــي اهللا بـن محمــد عبـاس، الــ: ،تحقیـق عبـد اهللا الشــبیاني

 ه.1408 ،1الهند،ط

وصــي اهللا بــن : العلــل ومعرفــة الرجــال، أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــداهللا الشــیباني، تحقیــق −
 .ه 1408، 1ط، بیروت -دار الخاني ، محمد عباس، المكتب اإلسالمي

ه 748الــذهبي ،ت  بــن عثمــان أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد ، العلــو للعلــي الغفــار −
، 1الریـاض، ط –مكتبـة أضـواء السـلف ،أبو محمد أشرف بـن عبدالمقصـود  ،تحقیق:
  .م 1995

د مهـدي المخزومـي،  ه،ــتحقیق:170الفراهیـدي البصـري ،ت الخلیل بن أحمد العین، −
  دار ومكتبة الهالل.، د إبراهیم السامرائي

 هــ،833ت ، محمد بن محمد بن یوسف ابن الجـزري، غایة النهایة في طبقات القراء −
  .هـ ج. برجستراسر1351عني بنشره: ألول مرة عام  الطبعة، كتبة ابن تیمیةم

عبــد اهللا محمــد بــن إســحق بــن منــده األصــبهاني،ت   ، فــتح البــاب فــي الكنــى واأللقــاب −
  .هـ1417الریاض،  -، مكتبة الكوثر تحقیق: أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي هـ،395
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هــ، 852علـي بـن حجـر العسـقالني، تأحمـد بـن   البخـاري، صحیح شرح الباري فتح −
  .بیروت –تحقیق: محب الدین الخطیب ،دار المعرفة 

دار ، هـــ 902فــتح المغیــث شــرح ألفیــة الحــدیث،  محمــد بــن عبــدالرحمن الســخاوي ،ت −
  ه.1403، 1، لبنان، ط الكتب العلمیة

 هــ،774الفصول في السیرة ،أبو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر  الدمشـقي ،ت  −
محمــد العیــد الخطــراوي، محیــي الــدین مســتو الناشر،مؤسســة علــوم  :یــق وتعلیــقتحق

  هـ . 1403، 3القرآن ،ط

 :هـ تحقیق429فقه اللغة وسر العربیة،عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبي ،ت  −
  .هـ 1422، 1ط إحیاء التراث العربي الطبعة،، عبد الرزاق المهدي

، هــ575محمد بن خیـر بـن عمـر  اإلشـبیلي، ت  فهرسة ابن خیر اإلشبیلي ،أبو بكر −
 هـ .1419لبنان،  -بیروت، محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمیة: تحقیق

 -هــ،دار المعرفـة  438ت ، أبو الفـرج محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد النـدیم، الفهرست −
  .هـ 1398، بیروت

مكتب تحقیق  هـ، تحقیق: 817القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ،ت  −
التـــراث فـــي مؤسســـة الرســـالة، بإشـــراف:  محمـــد نعـــیم العرقُسوســـي ،مؤسســـة الرســـالة 

  هـ . 1426، 8لبنان، ط –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

بــن  أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد، الكاشـف فـي معرفـة مـن لـه روایـة فـي الكتــب السـتة −
 1جــدة،ط -مؤسســة علــو، المیةهـــ، دار القبلــة للثقافــة اإلســ748الــذهبي ،ت  عثمــان

 ه.1413،

ى الكامـــل فـــي ضـــعفاء الرجال،عبـــداهللا بـــن عـــدي  أبـــو أحمـــد الجرجـــاني،تحقیق:  یحیـــ −
  ه. 1409، بیروت -مختار غزاوي، دار الفكر

إسـماعیل ، كشف الخفاء ومزیل اإللباس عما اشتهر من األحادیث علـى ألسـنة النـاس −
، 3دار إحیــاء التــراث العربــي،ط، هـــ1162،تحمــد بــن عبــد الهــادي  العجلــوني بــن م

  . ه 1408
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لشــهیر بحـــاجي كشــف الظنــون عـــن أســامي الكتـــب والفنــون، مصـــطفى بــن عبـــد اهللا ا −
  لبنان.  –هـ ،دار إحیاء التراث العربي، بیروت 1067ت خلیفة ، 

هـــ، 463الكفایــة فــي علــم الروایــة، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي  الخطیــب البغــدادي ،ت  −
المدینـــة  -الســـورقي، إبـــراهیم حمـــدي المـــدني، المكتبـــة العلمیـــة تحقیـــق: أبـــو عبـــداهللا 

  المنورة.

اللباب في تهذیب األنساب، أبو الحسن علي بن أبـي الكـرم محمـد الشـیباني الجـزري،  −
  هـ .1400بیروت، -هـ،دار صادر630ت 

دار ، هـــــ 711ت ، لســـان العــــرب، محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور األفریقــــي المصــــري −
  . 1ط، بیروت –صادر 

ُمعجــم ُیعنــى بشــرح مصــطلحات المحــدثین القدیمــة والحدیثــة ورمــوزهم  لســان المحــدثین −
وٕاشــاراتهم وشــرِح جملــة مــن مشــكل عبــاراتهم وغریــب تــراكیبهم ونــادر أســالیبهم، لمحمــد 

 خلف سالمة.

دائـــرة : هــــ، تحقیـــق 852لســـان المیـــزان،  أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالني ،ت  −
 هـ. 1406، 3بیروت،ط: -مؤسسة األعلمي للمطبوعات الهند،  -المعرف النظامیة 

المؤَتِلــف والمخَتِلــف ،أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن  −
هـــ، تحقیــق: موفــق بــن عبــد اهللا بــن 385النعمــان بــن دینــار البغــدادي الــدارقطني ،ت 

  هـ.1406، 1بیروت ،ط -دار الغرب اإلسالمي ، عبد القادر

ـــ − دراســـة  ،هــــ463رق ،أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الخطیـــب البغـــدادي ،تالمتفـــق والمفت
وتحقیـــــق: الـــــدكتور محمـــــد صـــــادق آیـــــدن الحامـــــدي، دار القـــــادري للطباعـــــة والنشـــــر 

 هـ. 1417، 1دمشق ،ط -والتوزیع

عبـد : تحقیـق، هــ 902المتكلمون في الرجال، محمد بـن عبـد الـرحمن  السـخاوي، ت  −
  هـ .1410، 4ت ،طبیرو  -الفتاح أبو غدة، دار البشائر

الُبسـتي،  أبـو حـاتم محمـد بـن حبـان ،والمتـروكین والضـعفاء المحـدثین من المجروحین −
، 1ط حلــــــب، –دار الــــــوعي ، الناشــــــر محمــــــود إبــــــراهیم زایــــــد :تحقیــــــق ،هـــــــ 354ت 

  . هـ1396
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مجمــع الزوائـــد ومنبــع الفوائـــد،أبو الحســن نـــور الــدین علـــي بــن أبـــي بكــر بـــن ســـلیمان  −
  هـ. 1412بیروت ، -دار الفكرهـ، 807الهیثمي ،ت 

أبو محمـد الحسـن بـن عبـد الـرحمن الرَّامهرمـزي والسامع، الواعي بین الفاصل المحدث −
 -دار الفكــر   :الناشــر د. محمــد عجــاج الخطیــب :تحقیــق ھ  ـ،360الفارســي ،ت 

  هـ.1404، 3،ط بیروت

ــــــــرازي ،ت  − مختــــــــار الصــــــــحاح، أبــــــــو عبــــــــد اهللا محمــــــــد بــــــــن أبــــــــي بكــــــــر الحنفــــــــي ال
 -الـدار النموذجیـة، بیـروت  -یوسف الشیخ محمد ،المكتبة العصـریة :حقیقهـ،ت666

  هـ .1420، 5صیدا ،ط

د. رفعــت فــوزي عبــد المطلــب ،وعلــي عبــد : المختلطــین، أبــو ســعید العالئــي، تحقیــق −
  م.1996، 1القاهرة، ط -الباسط مزید، مكتبة الخانجي 

: تحقیـق، بـابن سـیدهاألندلسـي المعـروف  حسن علي بن إسـماعیل أبو ال، المخصص −
  هـ .1417 ،1بیروت ،ط -خلیل إبراهم جفال، دار إحیاء التراث العربي 

هـ 405ت ، أبوعبد اهللا الحاكم محمد بن عبد النیسابوري  اإلكلیل، كتاب إلى المدخل −
 االسكندریة . -،تحقیق د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة

هـــ، تحقیــق: شــعیب 275سِِّجْســتاني ،ت المراســیل، أبــو داود ســلیمان بــن األشــعث  ال −
  .ه1408، 1بیروت ،ط -األرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة 

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،أبو الحسن عبید اهللا بن محمد عبد المباركفوري  −
ـــاء 1414،ت ـــدعوة واإلفت الهنـــد،  –الجامعـــة الســـلفیة  -هــــ، إدارة البحـــوث العلمیـــة وال
  هـ . 1404، 3ط

لمســـتدرك علــــى الصــــحیحین وبذیلــــه التلخــــیص، أبوعبــــد اهللا الحــــاكم محمــــد بــــن عبــــد ا −
ـــــــع اشـــــــراف405ت ، النیســـــــابوري  ـــــــدالرحمن المرعشـــــــلي: هــــــــ، طب دار ، یوســـــــف عب

  م. 1986 بیروت، -المعارف

حسـین سـلیم : تحقیـقالمثنى أبـو یعلـى الموصـلي،  مسند أبو یعلى، أحمد بن علي بن −
  .1984 – 1404، 1ق، طدمش –دار المأمون للتراث ، أسد
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مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد اهللا أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــیباني ،ت:  −
  القاهرة، األحادیث مذیلة بأحكام شعیب األرنؤوط علیها. –مؤسسة قرطبة ، هـ241

هـــــ،المحقق: 292أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن عمــــرو المعــــروف بــــالبزار ،ت مســــند البــــزار ،  −
المدینــة المنــورة الطبعــة:  -مكتبــة العلــوم والحكــم  وآخــرین،، محفــوظ الــرحمن زیــن اهللا

  م.2009م، وانتهت 1988األولى، بدأت 

ه، عبـداهللا بـن 219الحمیدي المكـي ،ت  أبو بكر عبد اهللا بن الزبیر، مسند الحمیدي −
، حبیـــب الـــرحمن األعظمـــي، دار الكتـــب العلمیـــة: الزبیـــر أبـــو بكـــر الحمیـــدي، تحقیـــق

  القاهرة.، روتبی -مكتبة المتنبي 

الــدكتور : هــ،تحقیق 204سـلیمان بـن داود بـن الجـارود ت، مسـند أبـي داود الطیالسـي −
بالتعــــاون مــــع مركــــز البحــــوث والدراســــات العربیــــة  محمــــد بــــن عبــــد المحســــن التركــــي

  م. 1999 - هـ 1،1419،طواإلسالمیة بدار هجر

أبـو حـاتم ، قطـارمشاهیر علماء األمصار مشـاهیر علمـاء األمصـار وأعـالم فقهـاء األ −
حققــــه ووثقــــه وعلــــق علیــــه: مــــرزوق علــــى  ، هـــــ 354الُبســــتي، ت  محمــــد بــــن حبــــان

  هـ. 1411، 1المنصورة ،ط -دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، ابراهیم

الة دكتــوراه غیــر منشــورة، مصـطلح "شــیخ" عنــد المحـدثین دراســة نظریــة وتطبیقیــة، رسـ −
شــــرف: د. ســــلطان ســــند العكایلــــة، الجامعــــة عبــــدالرحمن محمــــد مشاقبة،الم الباحــــث:
  م.2011األردنیة، 

 ه، 235ت  عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن أبـــي شـــیبة،مصـــنف ابـــن أبـــي شـــیبه ،أبـــو بكـــر  −
  .طبعة الدار السلفیة الهندیة القدیمة، تحقیق: محمد عوامة

هــ، تحقیـق: إحسـان 626الحمـوي، ت  اهللاأبو عبد اهللا یاقوت بـن عبـد ، معجم األدباء −
  . هـ 1414، 1ط دار الغرب اإلسالمي، بیروت، عباس،

، المحقق:طـارق بـن 360سـلیمان بـن أحمـد الطبرانـي ،تأبو القاسـم  المعجم األوسط، −
 -دار الحـــــــرمین عبـــــــد المحســـــــن بـــــــن إبـــــــراهیم الحســـــــیني،، عـــــــوض اهللا بـــــــن محمـــــــد

  ه.1415القاهرة،

 –دار الفكــر هـــ ، 626ت  معجــم البلــدان، أبــو عبــد اهللا یــاقوت بــن عبــد اهللا الحمــوي، −
  بیروت. 
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ه،تحقیق:حمــدي بــن 360الطبرانــي ،ت  ســلیمان بــن أحمــدأبــو القاســم ر،المعجــم الكبی −
  .2ط، القاهرة -عبدالمجید السلفي ،مكتبة ابن تیمیة

المعجــم المشــتمل علــى ذكــر أســماء شــیوخ األئمــة النبــل، أبــي القاســم علــي بــن الحســن  −
 -هابي،دار الفكـــــــــرتحقیــــــــق: ســـــــــكینة الشــــــــ هـــــــــ،571ابن عســـــــــاكر،تالمعــــــــروف بــــــــ

 هـ.1401دمشق،

معجــم المطبوعــات العربیــة والمعربــة المؤلــف، جمعــه ورتبــه یوســف بــن موســى إلیــان  −
  هـ . 1346مطبعة سركیس بمصر،  هـ،1351،ت سركیس

أحمـد بـن علـي ، المعجم المفهرس أو تجریـد أسـانید الكتـب المشـهورة واألجـزاء المنثـورة −
 ، مؤسسـة الرسـالة، محمـد شـكور المیـادیني تحقیق:، هـ 852ابن حجر العسقالني ت 

  هـ .1418 ، بیروت

مجمــع اللغــة العربیــة، : إبــراهیم مصــطفى ومجموعــة مــؤلفین، تحقیــق، المعجــم الوســیط −
  دار الدعوة.

، أبـو عبــد اهللا محمـد بــن tالمعجـم فــي أصـحاب القاضــي اإلمـام أبــي علـي الصــدفي  −
ــــــد اهللا  القضــــــاعي المعــــــروف بــــــابن األبــــــار،    -دار صــــــادر، بیــــــروت هـــــــ، 658عب

  م .1885لبنان،

عبد : هـ ،تحقیق359ت، معجم مقاییس اللغة،  أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا −
  هـ.1399، السالم محمد هارون، دار الفكر

، معرفة الثقات من رجال أهل العلـم والحـدیث ومـن الضـعفاء وذكـر مـذاهبهم وأخبـارهم −
عبــد العلــیم عبــد العظــیم  :هـــ،تحقیق261،ت الحســن أحمــد بــن عبــد اهللا  العجلــى أبــو

  هـ.1405، 1المدینة المنورة ،ط -البستوي ،مكتبة الدار 

 هـــ،430بو نعــیم أحمــد بــن عبــد اهللا بــن أحمــد األصــبهاني ،ت: أ،معرفــة الصــحابة −
  هـ .1419، 1دار الوطن للنشر، الریاض،ط، عادل بن یوسف العزازي :تحقیق

، هــ405النیسـابوري ،ت  اهللالحـاكم محمـد بـن عبـد  معرفة علـوم الحـدیث، أبوعبـد اهللا −
  هـ .1397، 2بیروت، ط -السید معظم حسین، دار الكتب العلمیة : تحقیق
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الــذهبي ،ت  بــن عثمــان المعــین فــي طبقــات المحــدثین، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد  −
 هـ.1404، 1، طعمان -د. همام عبد الرحیم سعید، دار الفرقان : تحقیق، ه748

بـو محمـد محمـود  بـدر الـدین ،أ خبار فـي شـرح أسـامي رجـال معـاني اآلثـاراني األمغ −
دار الكتـب العلمیـة، ، محمد حسـن محمـد حسـن إسـماعیل :تحقیقهـ،855العینى ،ت 

  .هـ 1427، 1،ط لبنان -بیروت 

المغـــرب فـــي ترتیـــب المعرب،أبـــو الفـــتح ناصـــر الـــدین بـــن عبـــد الســـید  بـــن المطـــرز،  −
 –وعبــــــــد الحمیــــــــد مختــــــــار، مكتبــــــــة أســــــــامة بــــــــن زیــــــــد  محمــــــــود فــــــــاخوري: تحقیــــــــق
  .م 1،1979حلب،ط

ه، 748الـذهبي ،ت  بـن عثمـان أبو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد ، المغني في الضعفاء −
  ه.1407قطر، –تحقیق: الدكتور نور الدین عتر،إدارة إحیاء التراث 

بـن عبـد  المقاصد الحسنة في بیان كثیر من األحادیث المشتهرة علـى األلسـنة، محمـد −
دار الكتـاب ، محمـد عثمـان الخشـت: هــ، تحقیـق902الرحمن بـن محمـد السـخاوي، ت

  هـ . 1405، 1بیروت، ط –العربي 

  الــــذهبي ،  بــــن عثمــــان محمــــد بــــن أحمــــدأبــــو عبــــد اهللا  مــــن تكلــــم فیــــه وهــــو موثــــق، −
ــــــة المنــــــار748ت  الزرقــــــاء،  -ه، تحقیــــــق :محمــــــد شــــــكور أمریــــــر المیــــــادیني، مكتب

  هـ.1406

رج عبــد الــرحمن بـــن علــي بــن الجـــوزي ، أبــو الفـــ، فــي تــاریخ الملـــوك واألمــم المنــتظم −
  هـ . 1358، 1بیروت، ط: –دار صادر ، هـ597ت

عبــد اهللا بــن علــي بــن الجــارود أبــو محمــد النیســابوري،  ،المنتقــى مــن الســنن المســندة −
 – 1408، 1بیــروت ط –عبــداهللا عمــر البــارودي، مؤسســة الكتــاب الثقافیــة : تحقیــق
  .م1988

هـــ، دار 1080ت ، عمــر (أوطــه) بــن محمــد البیقــوني الدمشــقي، المنظومــة البیقونیــة −
  .هـ 1420 ،1،ط التوزیعو  المغني للنشر

المنهــاج شــرح صــحیح مســلم بــن الحجــاج، أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف  −
  ه.1392، 2بیروت، ط -هـ، دار إحیاء التراث العربي676النووي، ت 
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، 3ســـوریا ،ط-الحـــدیث، نـــور الـــدین عتـــر، دار الفكـــر دمشـــق مـــنهج النقـــد فـــي علـــوم −
  هـ  .1418

  ، 2ط: ، الریـــــاض، دار طیبـــــة، ألكـــــرم ضـــــیاء العمـــــري، مـــــوارد الخطیـــــب البغـــــدادي −
 هـ. 1405

السـید  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبـل فـي رجـال الحـدیث وعللـه ،جمـع وترتیـب −
، عــالم الكتــب، مــود محمــد خلیــلأحمــد عبــد الــرزاق عیــد ،و محو  أبــو المعــاطي النــوري

 هـ . 1417، 1ط

الـذهبي   بن عثمان أبو عبد اهللا محمد بن أحمد، الموقظة  في علم مصطلح الحدیث −
، ، ط بیــــروت، هــــ،دار البشـــائر1417عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة، ت : هــــ،عنایة748ت 

  هـ . 1405

، هــــ 748ت ، الـــذهبي بـــن عثمـــانمیـــزان االعتـــدال،  أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد  −
تحقیــق: الشــیخ علــي محمــد معــوض والشــیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب 

  هـ .1416 ،1ط، بیروت، العلمیة

النجـــوم الزاهـــرة فــــي ملـــوك مصــــر والقـــاهرة، أبـــو المحاســــن یوســـف بــــن تغـــري بــــردي  −
   مصر . -هـ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب874األتابكي، ت 

هــ، تحقیـق: عبـد 852األلقاب، احمد بـن علـي ابـن حجـر العسـقالني نزهة األلباب في −
  هـ. 1409الریاض ، -العزیز محمد بن صالح السدیري، مكتبة الرشد

بــن  ن علــي نزهــة النظــر فــي توضــیح نخبــة الفكــر فــي مصــطلح أهــل األثــر،  أحمــد بــ −
 مطبعـة سـفیر ،هـ،تحقیق: عبد اهللا بن ضیف اهللا الرحیلي 852ت ، حجر العسقالني

  هـ .1422، 1 الریاض ،ط -

عبـد اهللا ي ،نصب الرایة ألحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة األلمعـي فـي تخـریج الزیلعـ −
محمـــد عوامـــة، مؤسســـة الریـــان : تحقیـــق، هــــ762بـــن یوســـف بـــن محمـــد الزیلعـــي ،ت 

، 1الســعودیة،ط -جــدة  -بیــروت ،و دار القبلــة للثقافــة اإلســالمیة -للطباعــة والنشــر 
  هـ.1418
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هـــ، 852حجــر العســقالني ،ت علــي بــن أحمــد بــن ، كــت علــى كتــاب ابــن الصــالحالن −
ــــة:عمادة البحــــث العلمــــي بالجامعــــة  ــــن هــــادي  المــــدخلي، نشــــر بعنای ــــع ب تحقیــــق ربی

  هـ.1404، 1ط المدینة المنورة، -اإلسالمیة

اْلَبْغَداِدّي َهِدیَّة العارفین َأسَماء المؤلفین وآثار المصنفین، ِإْسَماِعیل بن ُمَحمَّد الباباني  −
م،أعــادت طبعــه 1951اســتانبول ، هـــ،طبع بعنایــة وَكاَلــة المعــارف الجلیلــة1399،ت 

  بیروت.  -باألوفست: َدار إْحَیاء التراث اْلَعَرِبيّ 

هـــ ،تحقیــق: أحمــد  764ت ، الصــفدى بــو الصــفا خلیــل بــن أیبــك أ، الــوافي بالوفیــات −
  هـ.1420،األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحیاء التراث، بیروت

الــــدكتور عبـــد الوهـــاب عزام،عبــــد الســـتار فــــراج، دار : بـــن الجــــراح، تحقیـــقالالورقـــة ، −
  ه. 1119، 3،ط المعارف

وفیـــــــات األعیـــــــان وأنبـــــــاء أبنـــــــاء الزمـــــــان،  أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر بـــــــن  −
  م.1900بیروت،  –إحسان عباس، دار صادر : ، تحقیقه681تخلكان،

هـــ، تحقیــق :عــادل نــویهض، 809الخطیــب،ت  نالوفیــات،أبي العبــاس أحمــد بــن حســ −
 م.1978بیروت ، -دار اإلقامة الجدیدة 
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http://ghalib.free.fr/doctora.htm 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.dar-alfarouk.com/
http://majles.alukah.net
http://ghalib.free.fr/doctora.htm


  

 
 293 

 الفھارس العامة

  خامسًا: فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  أ   آیة قرآنیة

  ب    اإلهـداء

  ج    شكر وتقدیر

  1 مقــدمـة

  الباب األول
  حیاة اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة 

  9  عصر اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة : الفصل األول

  11  المبحث األول: الحالة السیاسیة في عصره .

  14  .في عصرهالحیاة العلمیة والثقافیة  الثاني:المبحث 

  19  الحالة االجتماعیة في عصره.الثالث: المبحث 

  21  الفصل الثاني: سیرة اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة

  22  اسمه، نسبه، كنیته.: المبحث األول

  25  المبحث الثاني: میالده، أسرته، نشأته.

  36  المبحث الثالث: رحالته العلمیة، شیوخه وتالمیذه.

  48  علومه ومؤلفاته.: المبحث الرابع

  61  ومذهبه. عقیدته: المبحث الخامس

  63  .وفاته ومبلغ سنه: المبحث السادس



  

 
 294 

 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  65  مكانة اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمةالفصل الثالث: 

  66  لعلمیة وأقوال العلماء فیه.المبحث األول: مكانته ا

  69  إمامته في الحدیث ونقد الرجال.: المبحث الثاني

  71  المبحث الثالث: إمامته في التأریخ.

  72  رألدب والشعالمبحث الرابع: إمامته في اللغة وا

  الباب الثاني
  منهج اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة في نقد الرجال 

  76  النقد ونشأته : التمهید

  81  درایة اإلمام ابن أبي خیثمة بأحوال الرواة: الفصل األول

  82  معرفة اإلمام ابن أبي خیثمة بالصحابة، وأحوالهم .: المبحث األول

  87  معرفته بالتابعین من الرواة.: المبحث الثاني

  90  المبحث الثالث: معرفته باإلخوة واألخوات من الرواة.

  94  المبحث الرابع: معرفته بالمتفق والمفترق.

المبحـــث الخـــامس: معرفتـــه بأســـماء الـــرواة، وكنـــاهم، وتبینیـــه للمبهمـــین، 
  والمهملین من الرواة .

98  

  105  لرواة وقبائلهم، ومعرفته بألقابهم.المبحث السادس: معرفته بأنساب ا

  117  المبحث السابع: مفاضلته بین الرواة، وبین طرق الحدیث.

  119  المبحث الثامن: معرفته بمهن الرواة ووظائفهم.

  123  التاسع: معرفته بالتقاء الرواة وسماعهم بعضهم من بعض. المبحث
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  الصفحة  الموضوع

المبحــث العاشــر: معرفتــه بتــواریخ الــرواة، موالیــدهم، ووفیــاتهم، ومقــادیر 
  أعمارهم.

127  

  132  معرفته بلطائف اإلسنادالمبحث الحادي عشر: 

  135  معرفته بالموالي من الرواة.المبحث الثاني عشر: 

  137  ورحالتهم المبحث الثالث عشر: معرفته بأوطان الرواة وبلدانهم ،

  142  ي خیثمة في النقد ومنهجه فیهمصادر اإلمام ابن أب الفصل الثاني:

  143  .نقدالفي  ابن أبي خیثمة المبحث األول: مصادر

ســار علیهــا ابــن أبــي المبحــث الثــاني: القواعــد األساســیة والمســالك التــي 
  خیثمة في نقده.

159  

  167  الثالث: ممیزات منهجه في النقد. المبحث

  176  الفصل الثالث: مصطلحات النقد ومدلوالتها عند ابن أبي خیثمة

المبحث  األول: بیان مصـطلحات النقـد التـي اسـتعملها اإلمـام أبـي بكـر 
  أبي خیثمة في منهجه في النقدبن 

177  

  181  ه.المبحث الثاني: دراسة مدلول بعض المصطلحات النقدیة عند

المبحــث الثالــث: أســباب جــرح الــرواة وتــوثیقهم عنــد اإلمــام أبــي بكــر بــن 
  .أبي خیثمة

208  

الفصل الرابـع: مراتـب الـرواة عنـد اإلمـام أبـي بكـر وموازنتهـا بالمراتـب 
  عند األئمة

209  

  210  المبحث األول: مراتب الرواة عند اإلمام أبي بكر .

  211  .  جاتهم عند األئمة مع الموازنةالمبحث الثاني: مراتب الرواة ودر 
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  الصفحة  الموضوع

  214  الفصل الخامس: اإلمام أبو بكر بن أبي خیثمة وعلل الحدیث

المبحــــث األول: تعریــــف العلــــة، وأهمیتهــــا، ومیــــدانها، ووســــائل الكشــــف 
  نهاعنها، وجهود العلماء في الكشف ع

215  

  221  دراسة أنواع العلل التي تناولها ابن أبي خیثمة . المبحث الثاني:

  236  الخاتمة.

  236  أوًال: النتائج

  237  ثانیًا: التوصیات

  الفهارس العامة

  239  .آلیات القرآنیةافهرس  - 

  240  النبویة. فهرس األحادیث - 

  241  الرواة المترجم لهم.األعالم فهرس  - 

  269  لبلدانفهرس األماكن وا - 

  270  .فهرس المصادر المراجع - 

  292  .لموضوعاتافهرس  - 

  297  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  298  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة
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  الرسالة ملخص
  

بكر أحمد بن زهیر بن أبي خیثمة؛  أبو :وهو یتناول هذا البحث دراسة ألحد نقاد الحدیث؛       
  : وتناولُت فیه محاور عدة ویمكن إجمالها في ما یلي

: بیان الحیاة السیاسیة واالجتماعیة والعلمیة للعصر وفیه بن أبي خیثمة؛أبي بكر عصر  - 
  .الذي عاش فیه هذا الناقد

رحالته ،میالده، أسرته، نشأته ،اسمه، نسبه، كنیته: ؛ وفیهابن أبي خیثمةأبي ة سیر  - 
  .وفاته ومبلغ سنه، عقیدته ،علومه ومؤلفاته ،العلمیة، شیوخه وتالمیذه

،وٕامامته في مكانته العلمیة وأقوال العلماء فیه: ؛ وفیهمكانة اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة - 
 واللغة واألدب والشعر. ،والتأریخ االحدیث ونقد الرجال،

 یسعى التي والغایة وهدفه، الناقد، مهمة والتعدیل، والجرح النقد، ؛ وفیه: تعریفالنقد والنقاد - 
 .خیثمة أبي ابن عصر حتى وتطوره النقد نشأة عن ونبذة الناقد، لها

 مصادره، وفیه: درایته بأحوال الرجال ؛منهج اإلمام أبي بكر بن أبي خیثمة في نقد الرجال - 
 مراتب الرواة عنده. عنده، ومدلوالتها النقد مصطلحات فیه، ومنهجه النقد في

وأهمیتها، ومیدانها، ، تعریف العلةوفیه   الحدیث؛ وعلل خیثمة أبي بن بكر أبو اإلمام  - 
  تناولها. التي العلل أنواع ،دراسة ووسائل الكشف عنها، وجهود العلماء في الكشف عنها
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Abstract  

 
           This research is handling the study for one of the hadeeth 
eriticizers; he is Abu Baker Ahmed Ben Zohair Ben Abikhaythema . 

And I handeled many aspects that can be summarized as the 
following :- 

• The period of Abi Baker Ben Abi Khaythema including: The 
political, cultural and scientific life for the period which the criticizer 
had lived in. 

• The C.V of Abi Baker Ben Abi Khaythema including: His name, 
origin, nickname, birth, family, life, scientific T ourneys as well as 
his teachers, students, his science, his writings, his believes, his 
death and his age. 

• The criticism and the criticizers including; The definition of 
criticism, the weadness and the correcting, the mission of the 
criticizer, his goal, the aim he seeks for, and a hint about the bith and 
the development of criticism till the period of Ebn Abi Khaythema. 

• El-Emam Abi Baker Ben Abi Khaythema’s way in criticizing the 
men including:  
His Knowledge of the states of the men, his sources and ways of 
criticism and the levels of the narrator according to him. 

• El-Emam Abu Baker Ben Abi Khaythema and the clear or 
ambiguous problems of Al-Hadeeth in cluding: 
The definition of the problem, its importance, essentials, the ways of 
revelation for it and the efforts of scientists to reveal it and the study 
of the kind of the clear and ambiguous problems that he handeled 
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