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 تعقبات الذهبي وابن حجر على ابن ِخراش 
 "دراسة نقدية"

 
 عبد احلليم بن ثابت.د                                                                                                        

 .جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 :ملخص البحث
 ؛راشاحلافظ ابن خ  على " لسان امليزان"يف كتابه واإلمام ابن حجر " ميزان االعتدال"يف كتابه اإلمام الذهيب  اتهذه الدراسة تعقب تتناول

راش  تعريف   طصلال،   م ككرتااللغة و يف التعرضت فيه للتعرّيف بالتعقب  اجتهدت  ؛جد من تعقبات يف الكتابني السابقنيأوردت ما و  ا باحلافظ ابن خ 
 عددهم بتسعة رواة؛ والذين قّدر  النقد ؛ووفق املنهج املعتمد مستعينا مبا قرره أئمة هذا الشأن وفق ما أملك من إمكانيات يف دراسة كل تعقب  

مبينا الراجح   يف احلكم على هذا الراوي اتضح يلما بوضع خالطصة إىل أن ختمت دراسة كل راٍو ابن حجر   اسبعة ككرهم الذهيب  وراويني ككرمه
 .هم النتائجألاةمة خب بحثال اهذمت تختاعبارة سهلة وواضحة  إىل أن بكلك و من املرجو،  

 .راشابن خ  . 4ابن حجر . 3الذهيب . 2تعقب . 6: كلمات مفتاحية
 

The comments "Taaqub" of both Addahabi and Ibn Hajar on Ibn 
Kharrach: "Critical study" 

 
Abstract: 

In this work, we carried out a study about the comments "Taaqub" made by both 
Addahabi in his book “Mizan Al-iatidal“ and Ibn Hajar in his book “Lissan El-mizen” on Al 
Hafid Ibn Kharrach. Thus, we defined the word “Taaqub” -in language and idiomatically-. 
Then we showed a brief biography on Al Hafid Ibn Kharrach and we mentioned the founded 
comments in the above-cited books. We also attempted to study each “Taaqub”, taking into 
account what Imams of this field have already claimed. It is worth noting that on the analytical 
approved method there are only nine narrators: seven cited by Addahabi and two by Ibn Hajar.  
In fact, we followed the biography of each narrator via the critical comparative study which 
continued until the demonstration of our main judgments on each one (narrator). Finally, our 
work is done by a general conclusion. 

Keywords: 1.  Taaqub  2. Addahabi 3. Ibn Hajar  4. Ibn Kharrach 
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 :مقدمة
ومن يضلل فال هادي   من يهده اهلل فال مضل له  وسيئات أعمالنا  ونعوك باهلل من شرور أنفسنا  ونستغفره  ونستعينه  إّن احلمد هلل حنمده 
 :وأشهد أّن حممد عبده ورسوله طصلى اهلل عليه وعلى آله وطصحبه وسلم  أما بعد  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  له
عليه من تنقيح  ا اشتملم  ل    قيمة علميةما لعلم التعقبات من ا خصوطص  السنة النبوية وعلوم ا عموم  الشرعية علوم المشتغل ب كل    ال خيفى على 

ا مصر جهابذة نقاد  وعصر و ولذا أوجد اهلل يف كل البشر  بين إك السهو والغلط من اللبائع اليت جبل اهلل عليها   لكثري من املسائل وحتقيق وتصويب
ت )وابن حجر ( ه747ت )الذهيب ؛ زمانفريدي ال احلافظني اإلمامني؛ ومن بني هؤالء األئمة غريهاحلق فيه من  اقاموا بكشف كل خلأ وزلل وبينو 

الرواة املتكلم عليه من  ما وقفواالذين جعالمها ميدانا للرواة الضعفاء فذكروا " لسان امليزان"و" يف نقد الرجال ميزان االعتدال"يف كتابيهما   (ه752
 دينعتممهما  ي  يف كتاب    واملتنوعة   ا الكثرية  م  ربز شيئا من تعقبات   نبنا أن  احري  فكان ؛ اجلمع يف مصنف واحدفيهم ال على سبيل احلصر وإمنا على سبيل 

كشعبة بن احلجاج وحيىي القلان وابن مهدي وابن ؛  يف مصنفاتم أو ما ك كر عنهم من أقواهلم النقاد اجلهابذةاألئمة هؤالء وقرره ما ككره يف كلك على 
 راشاحلافظ الناقد عبد الرمحن ابن خ   هؤالءبني ومن كرهم؛ ك وغريهم ممن يلول  الرازيان امتزرعة وأيب حمعني وابن املديين وابن حنبل والبخاري وأيب 

تعقبات الذهبي ": يف هذا البحث وومسته ب عليه  استدركاه  فجمعت ما اتالتعقبهذه   الذي كان له نصيب من (ه273ت )  م البغدادي املروزي
 :على هذا النحووقسمته   "-دراسة نقدية-راش وابن حجر على ابن خِ 

 .البحثموجزا ب  ككرت فيها تعريفا مقدمة
 :ة ملالبأربعوقد قسمته إىل : المبحث األول

 .تعريف التعقب يف اللغة واالطصلال،: املللب األول       
راش: ثايناملللب ال               .التعريف باحلافظ ابن خ 

راش  وطصيغ التعقبككر  :ثالثاملللب ال         .الرواة الذين تعقبهم الذهيب على ابن خ 
راش  وطصيغ التعقبككر  :رابعاملللب ال         .الرواة الذين تعقبهم ابن حجر على ابن خ 

 :وقسمته إىل مللبني: المبحث الثاني
راش :املللب األول         .الدراسة التلبيقية للرواة الذين تعقبهم الذهيب على ابن خ 
راش :املللب الثاين         .الدراسة التلبيقية للرواة الذين تعقبهم ابن حجر على ابن خ 

  .أهم النتائج ا  وفيهالخاتمة
     
 

 
 .التعقب وصيغذكر الرواة و راش، بن خِ االتعقب وبتعريف ب: ولالمبحث األ

الرواة  كر  راش   م ختمت هذا املبحث بذ  باحلافظ ابن خ  ا موجز  ا اللغة واالطصلال،   م ككرت تعريف   بالتعقب عند أهل  ا ككرت فيه تعريف   
راش  وهو يف  ام  الذهيب وابن حجر يف تعقبات   كل من الصيغ اليت استعملها  و    : ككرتا على النحو اآليتملالب  أربعةعلى احلافظ ابن خ 

 :تعريف التعقب في اللغة واالصطالح: المطلب األول
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واألطصل اآلخر يدل على . أحدمها يدل على تأخري شيء وإتيانه بعد غريه: العني والقاف والباء أطصالن طصحيحان: "قال ابن فارس :التَّعقُّب في اللغة
 .1"ارتفاٍع وشدة وطص عوبة

د ع ق ب  األمر كخرٍي أو كشرٍّ  وهو العاقبة: ويقولون. طصنع فالن  أي تتبَّعت أثره وتعقَّبت  ما: "وقال أيضا  املتبع : وال م ع ق ب  : "  وقيل2"س تج 
أتى : وي قال. رةت عقَّبت اخل ب  ر  إكا سألت  غري  من كنت  سألته أوَّل م: "  وقيل أيضا3"الذي ي  ت ب ع  ع ق ب  اإلنسان يف حقٍّ : وقال غريه. حق ا له ي سرت دُّه  

 . 5"الّتدبُّر والنَّظر  ثانية  : ت تبَّعه  ويقال ت عقَّبت  األمر إكا تدبَّرته  والت َّع قُّب  : وتعقَّب اخل رب  : "  ومنه أيضا قال الزَّبيدي4"فالٌن إيلَّ خري ا فع ق ب  خبرٍي منه  
 .6"ناق شه وأب د ى رأي ه  فيه: ه   وعقَّب على كالم غريهندَّد  به وبنّي  عيوب ه وأغالط  : وعقَّب فالن على فالن: "وقيل أيضا 

استعمل العلماء كلمة أو مصللح التعقب يف القدمي واحلديث وهذا ما هو واضح من خالل كتبهم ومؤلفاتم؛ ولكنا يف  :التَّعقُّب في االصطالح
كلك من الواقع مل جند من عّرف هذا املصللح أو ككر مدلوالته  اللهم إاّل ما ع ر ف به من طرف بعض أساتذة اجلامعة األردنية فقالوا مستمدين 

نظُر العاِلم : "   م عدل إىل تعريف أدق منه7"نظُر العاِلم استقالالا في كالم غيره أو كالمه اْلمتقدم تخطئةا أو استدراكاا: "تعاريف أهل اللغة له
  وما جعله أكثر دقة كونه حصره يف كالم غريه  وكذا  8"ابتداء في كالم غيره من أهل العلم استدراكاا أو تخطئةا، أو ما جرى مجرى هذين األمرين

 .  واهلل أعلم9جيري جمرى هذين األمرين فيشمل كل ما هو على شاكلته كونه
 :راشابن خِ  حافظالتعريف بال: ثانيالمطلب ال

 .10سنة ثالث ومثانني ومئتني مات     م البغداديروزيامل  أبو حممد احلافظ  راشعبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خ  : ووفاته اسمه ونسبه وكنيته

                                                   
 .عبد السالم محمد هارون: م، تح9171/هـ9911عقب، دار الفكر، : ، مادة(4/77)أحمد بن فارس، المقاييس في اللغة  1
 .عقب: ، مادة(4/71)ابن فارس، مقاييس اللغة  2
 . ه9494، 9، دار صادر، بيروت، ط(9/494)ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب  3
 (.9/497)ابن منظور، المصدر نفسه  4
بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس  5  .مجموعة من المحققين: عقب، دار الهداية، تح: ، مادة(9/494)مرتضى الزَّ
 .م9191عقب، دار التحرير، القاهرة، : ، مادة(424)مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز  6
منصور سلمان نصر، تعقبات الحافظ ابن حجر على غيره من العلماء من خالل كتابه تهذيب التهذيب، من بداية حرف األلف إلى نهاية حرف : ينظر 7

 .  م2444ياسر الشمالي، الجامعة األردنية، . د: ، رسالة ماجستير، إشراف(22)الزاي 
، رسالة ماجستير، (99" )فتح الباري"على الحافظ ابن حجر في كتابه " فيض الباري"ي كتابه ناصر بن سيف ناصر العزري، تعقبات الكشميري ف: ينظر 8

 .م2449سلطان العكايلة، الجامعة األردنية، آب . د: إشراف
دراسة من بداية جمعا و -" تفسير القرآن العظيم"آمنة عبد الناصر أحمد عواد، تعقبات الحافظ ابن كثير على المحدثين من خالل كتابه : ينظر أيضا 9

 .م2444، مايو -غزة-رائد بن طالل شعث، الجامعة اإلسالمية . د: ، رسالة ماجستير، إشراف(49) -تفسيره إلى نهاية سورة األعراف
: م، تح2499/ه9494، 9، مكتبة الرشد، الرياض، ط9944: ، ت(7/229)أبي أحمد ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال : ينظر في ترجمته إلى 10
بشار : م، تح2449/ه9422، 9، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط4949: ، ت(99/479)ازن السرساوي، والخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السالم م

عمرو بن غرامة العمروي، : م، تح9114/ه9494، 9، دار الفكر، بيروت، ط9111: ، ت(94/949)عواد، وأبي القاسم ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق 
محمد عبد : م، تح9112/هـ9492، 9، دار الكتب العلمية، بيروت، ط9144: ، ت(92/942)لفرج ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ األمم والملوك وأبي ا

، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط479: ، ت(2/442)وأبي عبد اهلل ابن عبد الهادي، طبقات علماء الحديث  القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا،
براهيم الزْيَبق، : م، تح9114/ه9497 ، الرسالة العالمية، 4747: ، ت(2/427)في ميزان االعتدال في نقد الرجال  وشمس الدين الذهبي،أكرم الُبوشي وا 

شعيب : م، تح9194/ه9444، 9، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط249: ، ت(99/449)م، وفي سير أعالم النبالء 2441/ه9494، 9بيروت، ط
بشار عواد، : م، تح2449/ه9424، 9الغرب اإلسالمي، بيروت، ط، دار 994: ، ت(4/779)األرناؤوط، وفي تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم 

دين الدمشقي، التبيان لبديعة البيان ، دار وابن ناصر ال، م9119/هـ9491، 9، دار الكتب العلمية بيروت، ط744: ، ت(2/994)وفي تذكرة الحفاظ 
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ومبصر   عبد الرمحن بن العالء: وباحلجاز على  ابن النحاس ع م ري أيب: على وبالشامار  د  ن  ورقي وب   نصر اجل ه ض مي وأمحد الدَّ  :على العراقيف : سمع
ر م  و : على وخبراسان  أمحد ابن وهب: على  .وغريهم  أمحد بن حفص السلميو الذُّهلي بن حيىي حممد : بنيسابور علىعلي بن خ ش 

ل الق لَّاناأبو العباس : روى عنه   املروزينيوأمحد بن حممد وعلي بن حممد بكر بن حممد الصرييف و   بن ع قدة  وحم  مَّد ابن داود الك ر جي  وأبو س ه 
 .وغريهم

 .شربت بويل يف هذا الشأن  يعين احلديث مخس مرات: راش احلافظ يقولبن خ  امسعت : قال بكر ابن محدان املروزي: طلبه للعلم
 "اجلر، والتعديل"له مصنف يف : "  قال عنه الزركشي"التاريخ"أو  "اجلر، والتعديل"  وله أيب بكر وعمر "مثالب الشيخني"طصنف جزأين يف : آثاره

 . 11"س كأيب حامتقوي النف  
  12"من الشيوخ واألبواب إاّل مر فيهما رأيت أحفظ منه  ال ي ذكر له شيخ : "بن عديقال أبو نعيم : اختلفت أقوال النقاد فيه: أقوال العلماء فيه
 وقال  13"هذا ال ي  ن  ف ق إالَّ عندي وعندك يا أبا العباس: يقول يل -يعين من باب التشيع-راش يف الكوفة إكا كتب شيئا كان ابن خ  : "وقال ابن عقدة

راش هذا هو أحد من ي ذكر حبفظ وابن خ  : "عدي وقال ابن  14"كان من املعدودين املذكورين باحلفظ والف هم باحلديث والرجال" :ناديم  ابن ال  
 احلديث من حفاظ العراق  وكان له جملس مذاكرة لنفسه على حدة  إمنا ك كر عنه شيء من التشيع كما ككره عبدان  فأما احلديث فأرجو أنه ال

مل أمسع فيه : "وقال أيضا  16"ومواقيف رفعها ث بأحاديث مراسيل أوطصلها حدّ ": عبدان وقالبن اأمحد  نسبه إىل الضعفو   15"يتعمد الكذب
ابور على أّن رواته من يسروى عنه مجاعة ممن مسعوا منه بن: "وقال احلاكم أبو عبد اهلل  18"وكان رافضيا: "وقال حممد بن يوسف اجلرجاين  17"شيئا

حالني يف احلديث إىل األمصار بالعراق  والشام  ومصر  وكان أحد الرَّ : "قال اخلليب البغداديو   19"اظ أئمة  فإنه كان أوحد عصرهأهل الدنيا حفّ 
  .20"راسان  وممن يوطصف باحلفظ واملعرفةوخ  

  حاطة  وبعد هذاواإل  الع الكثريحلة الواسعة  واالط  ه  وله الر  زمان   ه  فإنه كان حافظ  سعي   ر الذي ضلَّ عثَّ م  ال   الشيخ   هذا واهلل  ": وقال الذهيب
ار  غ  ش  وم   ين  ز  ر ج  ت  او  وح    ب على محري الرافضةت  فال ع  ع بعلمه  ف  فما انت   

  فمنهم من نفسه جتب حكاية اجلر، والتعديل: ومن  مَّ قيل: "وقال أيضا  22"21

                                                                                                                                                                                       
، دار البشائر اإلسالمية، 4729: ، ت(4/941)الميزان  م، وابن حجر العسقالني، لسان2449/ه9421، 9، بيروت، ط497: ، ت(921)النوادر 

 .عبد الفتاح أبو غدة، وغيرهم ممن ترجم له: م، تح2442/ه9429، 9بيروت، ط
 . زين العابدين بال فريج: م، تح2449/ه9421، 9، أضواء السلف، الرياض، ط(9/9427)بدر الدين الزركشي، النكت على ابن الصالح  11

 .همنذا النص لم أجده في المطبوع ، وه"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل"هذا من كتاب الذهبي  وقد نقل الزركشي قوله
 .4949: ، ت(99/479)الخطيب، تاريخ مدينة السالم : ينظر 12
 .9944: ، ت(7/221)ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال  13
 .4949: ، ت(99/479)الخطيب، تاريخ مدينة السالم : ينظر 14
 .9944: ، ت(7/221)بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ا 15
 .9944: ، ت(7/229)ابن عدي، المصدر نفسه  16
م، 2444/ه9427، 9، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط992: ، ت(994)أبو الحسن الدارقطني، سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي في الجرح والتعديل  17
 .أبو عمر األزهري: تح
 .999: ، ت(994)المصدر نفسه  الدارقطني، 18
 .9111: ، ت(94/949)ابن عساكر، تاريخ دمشق  19
 .4949: ، ت(99/479)الخطيب، تاريخ مدينة السالم  20
الحافظ والَحَواتر جمع َحْوَتري، وهو لفظ عامّي دارج في بالد الشام بلد . قريتان من قرى دمشق، كان أهلها مشهورين بالرَّفض: "قال عبد الفتاح أبو غدة 21

 .، هامش4729: ، ت(4/944)ابن حجر، لسان الميزان : ، ينظر"الجاهل األزعر الطائش: الذهبي، ومعناه
 .4747: ، ت(2/427)الذهبي، ميزان االعتدال  22
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راش  وغريهم: فاحلادُّ فيهم...حادٌّ يف اجلر، قوله يف اجلر، ككر من يعتمد : "يف رسالتهأيضا وككره   23"حيىي بن سعيد  وابن معني  وأبو حامت  وابن  خ 
حه عداوة سببها ر  من كان بينه وبني من ج  : توقف يف قبول قوله يف اجلر،وممن ينبغي أن ي  : "  وقال ابن حجر24اللبقة السادسة نضم "والتعديل

 يف جرحه تأّنَّ ي  ف     الرفضسب إىل بل ن    فإنه من غالة الشيعة  ث احلافظراش احملد  ويلتحق به عبد الرمحن بن يوسف بن خ  ...االختالف يف االعتقاد
 .25"نة يف االعتقادللعداوة البي    ألهل الشام

 .يف جرحه للرواة خاطصة للمباينة يف االعتقاد  واهلل أعلم م  إال أنه رافضي  ي تقىعامل جبر، الرواة وتعديلهناقد    حافظ :الخالصة
 :وصيغ التعقبراش، الذهبي على ابن خِ الرواة الذين تعقبهم ذكر : لثاثالمطلب ال

 .26ةراش يف قوله هذا  فالرجل حجَّ دق ابن خ  ص  فلم ي  : فيه  قال الذهيب م الناس  كلّ ت  : راشقال ابن خ  : البصريُّ  يب ُّ ة الضَّ د  ب  أمحد بن ع   .6
 .28راشابن خ  فبلل قول :   قال الذهيب27كذب عمداإن ابن الفرات ي  : راشقال ابن خ  :   نزيل أطصبهانأبو مسعود الرازيأمحد بن الفرات  .2
 .30هو حسن احلديث: قال الذهيب. 29يف حديثه نكرة: راشقال ابن خ  : الكويف املقرئ ودج  النَّ  عاطصم بن أيب .3
هو  :ال الذهيبق .ث من كتابه فهو ثقةل  من حفظه  وإكا حدّ طصدوق خي  : راشقال ابن خ  :   أبو حممد البصريالتيميليمان مر بن س  ت  ع  م   .4

 .31ثقة مللقا
نعم تكلموا فيه بأنه ثقة : ال الذهيبق. طصدوق  وتكلم الناس فيه: راشل ابن خ  اق: البصري يُّ ك  وك  ب  إمساعيل  أبو سلمة املنقري التَّ موسى بن  .5

 .32ثبت يا رافضي
راش احلافظ قال يف...من ثقات الكوفيني وعبادهم: الذهيبقال  .موسى بن عبد اهلل اجلهين .1 ": تارخيه" وما ككرت ه إال ألن عبد الرمحن ابن خ 

يف هذا كان يتوضأ : أخرجت إلينا عائشة إناء  فقالت: )حدثنا ب ندار  عن حيىي بن سعيد القلان  عن موسى اجل هين  عن جماهد  قال
را. 33(رسول  اهلل طصلى اهلل عليه وسلم  .35قد طصح مساع جماهد منها: ال الذهيبق. 34ليس بصحيح  مل يسمع منها شيئا: شقال ابن خ 

بن احّجة إمام  لكن يف الكرب تناقص حفظه  ومل خيتلط أبدا  وال عربة مبا قاله أبو احلسن . أحد االعالم: قال الذهيب: ةهشام بن عرو  .7
نعم الرجل تغري قليال  ومل يبق حفظه كهو يف حال الّشبيبة  فنسي بعض حمفوظه أو . القلان من أنه وسهيل بن أيب طصاحل اختللا  وتغريا

كان : 36راشبن خ  ابن القلان  وكذا قول عبد الرمحن افيك يا  ولكن أحسن اهلل عزاءنا! ...عصوم من النسيانأهو م! وهم  فكان ماكا

                                                   
 .بو غدةعبد الفتاح أ: ه، تح9424، 9، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، بيروت، ط(99)شمس الدين الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحديث  23
 .عبد الفتاح أبو غدة: م، تح2447/ه9429، 4، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط944: ، ت(911) 24
 (.9/292)ابن حجر، لسان الميزان  25
 .صح499: ، ت(9/942)الذهبي، ميزان االعتدال  26
 .29: ، ت(9/494)ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال : ينظر 27
 .صح494: ، ت(9/941)الذهبي، ميزان االعتدال  28
 .9449: ، ت(24/291)ابن عساكر، تاريخ دمشق : ينظر 29
 .9949: ، ت(2/924)الذهبي، ميزان االعتدال  30
 .صح9944: ، ت(4/949)الذهبي، المصدر نفسه  31
 .9949: ، ت(4/914)ميزان االعتدال  32
نما عثرت على شب 33 ، مؤسسة الرسالة، 224: ، ح(9/942)يه له أخرجه اإلمام أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى لم أعثر عليه بهذا اللفظ، وا 

 .حسن عبد المنعم شلبي: م، تح2449/ه9429، 9بيروت، ط
 .7299: ، ت(47/94)أبو القاسم ابن عساكر، تاريخ دمشق : ينظر 34
 .9994: ، ت(4/449)الذهبي، ميزان االعتدال  35
 .7994: ، ت(94/49)الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السالم : ينظر 36
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والثانية فكان  .عائشة مسعت  : دمة كان يقول حدثين أيب  قالق  : هل العراق  قدم الكوفة ثالث مراتقم عليه حديثه أل  ن  رضاه  مالك ال ي  
 .37يرسل عن أبيه يعين  أيب  عن عائشة: الثالثة فكان يقولوقدم  .أخربين أيب عن عائشة: يقول

 :راش، وصيغ التعقبالرواة الذين تعقبهم ابن حجر على ابن خِ ذكر : بعار المطلب ال
وما كان ينبغي للمؤلف أن يذكر قول ابن : قال ابن حجر. 38فيه اختالف :راشقال ابن خ  : قاشي  البصريالرّ  بن عثمان الالحقي علي .6

 .39هو بعمدةخراش فما 
 .41[طصح] :ورمز له ابن حجر برمز .40ثقة  يف حديثه اختالط: راشقال ابن خ   :  األنصاري  املدينيقر  ليم الزُّ عمرو بن س   .2

 .راشعلى ابن خِ  وابن حجر الدراسة التطبيقية للرواة الذين تعقب فيهم الذهبي: المبحث الثاني
متبعا يف كلك أقوال تهم دراسة نقدية  راش  وقمت بدراساحلافظ ابن خ  على وابن حجر الذهيب ن ااإلماممجعت فيه الرواة الذين تعقبهم  

 . املدروس   إىل أن خلصت لرتبة الراويالراجح من املرجو، بياناألئمة النقاد ومن جاء بعدهم  مع 
 :على ابن ِخراش الذهبيالدراسة التطبيقية للرواة الذين تعقبهم : المطلب األول

كلم الناس فيه  فلم ت  : راشوقال ابن خ   .وثقه أبو حامت والنسائي .عن محاد بن زيد واللبقة .ي البصريب  ة الضَّ د  بْ أحمد بن ع   ،[صح] 4م  .1
 .42راش يف قوله هذا  فالرجل حجةصدق ابن خ  ي  

وككره ابن حبان يف   44"بأس به طصدوق ال: وقال يف موضع آخر. ثقة: قال النسائي: "قال املزي  43"ثقة" :أبو حامت قال: أقوال النقاد فيه
وكذلك . ثقة: وقال مسلمة بن قاسم...هو ثقة: وككر ابن خلفون عن أيب اللاهر وامسه أمحد بن أمحد املصري  أنه قال": وقال مغللاي  45"الثقات"

  .46"قاله أبو حممد بن األخضر
ش تكلم فيه وهذا ار وما علمت به بأسا إال قول ابن خ  من ثقات البصريني احتج به مسلم ": وقال أيضا  47"ثقة حجة": الذهيب وقال

 .50"صبثقة رمي بالنَّ ": ابن حجرأيضا ال وق  49"راش فلم يلتفت إليه أحد للمذهببن خ  اكلم فيه وت  ": ابن حجر وقال  48"مردود
 .ستند  واهلل أعلمراش بال م    ت كلم فيه ابن خ  ثقة: الخالصة

                                                   
 .صح9791: ، ت(4/49)الذهبي، ميزان االعتدال  37
 .4414: ، ت(9/944)الذهبي، ميزان االعتدال  38
 .4449: ، ت(4/449)ابن حجر، لسان الميزان  39
 .4494: ، ت(9/241)الذهبي، ميزان االعتدال  40
 .2414: ، ت(1/94: )وينظر(. فهو ممن تكلم فيه بال حجة[ صح]ومن كتبت ُقبالته : )بقوله( 1/247" )اللسان"ي وقد بين ذلك ابن حجر ف 41
 .499: ، ت(9/942)الذهبي، ميزان االعتدال  42
 .علميعبد الرحمن الم: م، تح9142/ه9979، 9، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط944: ، ت(2/42)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  43
 .بشار عواد: م، تح9194/ه9444، 9، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط74: ، ت(9/917)المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال  44
 .م9179/ ه9919، 9، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط(9/29)ابن حبان، الثقات  45
عادل بن محمد وأسامة : م، تح2449/ه9422، 9وق الحديثة، القاهرة، ط، الفار 92: ، ت(9/94)مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال  46

 .بن إبراهيم
 .عبد اهلل الرحيلي: م، تح2444/ه9424، 9، ط97: ، ت(92) الذهبي، من ُتكلم فيه وهو موثق أو صالح 47
محمد إبراهيم : م، تح9112/هـ9492، 9بيروت، ط، دار البشائر اإلسالمية، 94: ، ت(42)الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم  48

 .الموصلي
 .ه9924، 9، دائرة المعارف النظامية، الهند، ط11: ، ت(9/41)ابن حجر، تهذيب التهذيب  49
 .محمد عوامة: م، تح2441/ه9494، 9، دار المنهاج، جدة، ط74: ، ت(924) تقريب التهذيبابن حجر،  50
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قدة روى عن ع   غري أن ابن   بن عدي فأساء  فإنه ما أبدى شيئا؛ككره ا. احلافظ الثقة .أبو مسعود الرازي ،راتأحمد بن الفُ  ،[صح]د  .2
فبلل قول ابن : قلت. منكرة له رواية   ال أعرف  : وقال ابن عدي. اإن ابن الفرات يكذب عمد  : قال -وفيهما رفض وبدعة-راش ابن خ  

 .51راشخ  
وقال "...أخلأ أبو مسعود يف أحاديث ومل يرجع عنها" ":تارخيه"يف  هبن منداوقال أبو عبد اهلل ...": وقال أيضا: قال ابن حجر :أقوال النقاد فيه

  وقال علي بن "ما رأيت أسود الرأس أحفظ منه: "  وقال ابن معني"اكتبوا عنه فإنه طصدوق اللهجة: "ككر عند أمحد فقال: حممد بن أيب بكر البقال
وترجم له ابن أيب   52"ثقة: "وقال احلاكم"...ه الصناعة منهما أعرف أحذق هبذ: "  وقال حجاج بن الشاعر"كان من الراسخني يف العلم: "املديين
أحفظ ما : بن أيب شيبة يقولامسعت أبا بكر ...": وقال" الثقات"  وككره ابن حبان يف 53مل يذكر فيه جرحا أو تعديالو " اجلر، والتعديل"يف حامت 

راش أليب وهذا الذي قال ه ابن خ  ": وقال ابن عدي  54"وأبو زرعة الرازي  رأيت يف الدنيا ثالثة؛ أبو مسعود أمحد بن الفرات  وحممد بن مسلم بن وارة
  .55"مسعود هو حتامل  وال أعرف أليب مسعود رواية منكرة  وهو من أهل الصدق واحلفظ

ألخبار رسول اهلل ما حتت أدمي السماء أحفظ : مسعت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل يقول...من احلفاظ الكبار": األطصبهاين وقال أبو الشيخ
ثقة  كو ":   وقال اخلليلي57"أحد األئمة واحلفاظ": وقال أبو نعيم  56"وغرائب حديثه وما يتفرد به كثري.... طصلى اهلل عليه وسلم من أيب مسعود

ابن   وقال 60"القدرثقة جليل ": أبو علي الغساينقال و   59"أحد حفاظ احلديث  ومن كبار األئمة فيه": قال اخلليبو   58"تصانيف  متفق عليه
 :راش فيهعرج على قول ابن خ  فال ي    ثباتئمة األ؛ من كبار األاحلافظ أبو مسعود": وقال الذهيب  61"أحد األئمة الثقات واحلفاظ األثبات": عساكر

ككر " :رسالته وككره يف  64"!؟الرافضي يف قوله  راش كاك  ابن خ   ق  صد  من الذي ي  ": وقال أيضا  63"بل هو ثقة إمام": وقال أيضا  62"يكذب عمدا
 .66"ستندبال م  م فيه كل  ثقة حافظ ت  ": وقال ابن حجر  65ضمن اللبقة اخلامسة "من يعتمد قوله يف اجلر، والتعديل

 .م فيه بال حجة  واهلل أعلم  ت كل  ثقة :الخالصة
ب ٌت يف القراءة  وهو يف احلديث اللويف  موىل بين أسد  ث   هو عاطصم بن هبدلة . أحد السبعة القراء :عاصم بن أبي النَُّجود ،خ م مقرونا 4 .3

 .67...هو حسن احلديث: قال الذهيب. يف حديثه نكرة: راشقال ابن خ  ...همدون الثبت  طصدوق ي  
                                                   

 .494: ، ت(9/941)الذهبي، ميزان االعتدال  51
 .997: ، ت(9/44)ابن حجر، تهذيب التهذيب  52
 .922: ، ت(2/47)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  53
 (.9/94)ابن حبان، الثقات  54
 .  29: ، ت(9/494)ابن عدي، الكامل  55
 . عبد الغفور البلوشي: ، مؤسسة الرسالة، بيروت، تح949: ، ت(244إلى2/244)أبو الشيخ األصبهاني، طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها  56
 . سيد كسروي حسن: م، تح9114-ه9494، 9، دار الكتب العلمية، بيروت، ط99: ، ت(9/999)أبو نعيم األصبهاني، تاريخ أصبهان  57
 .وليد متولي محمد: م، تح2494-ه9499، 9، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط479: ، ت(279)اإلرشاد في معرفة علماء الحديث الخليلي،  58
 .2442: ، ت(4/449)الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السالم  59
 .و هاجر محمد السعيدأب: ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تح99: ، ت(42)أبو علي الغساني، تسمية شيوخ أبي داود  60
 . 74: ، ت(4/944)ابن عساكر، تاريخ دمشق  61
 .92: ، ت(44)الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فيهم  62
 .24: ، ت(94)الذهبي، من ُتكلم فيه وهو موثق  63
 .974: ، ت(92/497)الذهبي، سير أعالم النبالء  64
 .274: ، ت(912) 65
 .99: ، ت(929)ابن حجر، تقريب التهذيب  66
 .9949: ، ت(2/924)الذهبي، ميزان االعتدال  67
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  نظراء األعمش ثقة ال بأس به وهو من": وقال ابن معني  68"وكان عاطصم ثقة إال أنه كان كثري اخللأ يف حديثه": قال ابن سعد: أقوال النقاد فيه
سألت حيىي عن عاطصم بن ": وقال عبد اهلل بن أمحد  70"ليس بالقوي يف احلديث: قال حيىي بن معني": وقال ابن عساكر  69"واألعمش أثبت منه

وقال ، 71"احلديثعبة خيتار األعمش عليه يف تثبت وكان ش    فقال عاطصم من أهل اخلري ؟وسألت أيب .ليس به بأس :فقال ؟كيف حديثه   أيب النجود
  ريم  ئل عن عبد امللك بن ع  س  ":   وقال أيضا72"م ضلرب أعرض: قال يل زهري بن حرب  وككرنا حديث عاطصم بن أيب النجود  فقال": أيضا

 :قال أيب .امللكم عاطصما على عبد وقدّ   عبد امللك أكثر اختالفا  ريم  عندي من عبد امللك بن ع   اعاطصم أقل اختالف  : فقال ؟وعاطصم بن أيب النجود
حدثنا عاطصم  :قال مسعت شعبة يقول  قال حدثين حيىي  بن خالداحدثين " :وقال أيضا  73"جودعلى عاطصم بن أيب النَّ  عبة خيتار األعمش  وكان ش  

ثقة  ":   وقال أيضا75"نههو أستاك أيب بكر بن عياش  ليس به بأس  وكأنه ليَّ ": بن حنبلأمحد وقال   74"يعين بن أيب النجود ويف النفس ما فيها
جرحا أو ومل يذكر فيه " التاريخ الكبري"يف البخاري ترجم له و   76"واألعمش عند الكوفيني أكرب منه  وككره بقرآن  وطصال،  وفضل وطصاحل احلديث

  78"وأيب وائل رٍ يف حديث ز  تلف عنه وكان ثقة يف احلديث ولكن خي  ...وكان طصاحب سنة وقراءة وكان ثقة رأسا يف القرآن": وقال العجلي   77تعديال
مل يكن فيه إال ": وقال العقيلي  80"ليس حبافظ: عاطصم: قال النسائي: "وقال الذهيب  79"يف حديثه اضلراب  وهو ثقة": وقال يعقوب بن سفيان

فذكرته  :ثقة  ثنا عبد الرمحن قال :سألت أبا زرعة عن عاطصم بن هبدلة فقال" :حامت ابن أيب وقال  82"تالثقا"  ككره ابن حبان يف 81"سوء حفظ
النجود  يبأعاطصم بن  أيبوككر ...كأن كل من كان امسه عاطصما سي  احلفظ  :ن يقال هو ثقة وقد تكلم فيه ابن علية فقالأليس حمله هذا  :يب فقالأل

يف حفظه ":   وقال الدارقلين84"ثقة: قال حيىي": وقال ابن شاهني  83"حمله عندي حمل الصدق طصاحل احلديث ومل يكن بذاك احلافظ :فقال
  .85"شيء

                                                   
 .عبد القادر عطا: م، تح9117/ه9499، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2499: ، ت(4/997)ابن سعد، الطبقات الكبرى  68
: م، تح2449/ه9421، 9هرة، ط، الفاروق الحديثة، القا947: ، ت(44)من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، رواية أبي خالد ابن طهمان  69

 .أبو عمر األزهري
 .9449: ، ت(24/229)ابن عساكر، تاريخ دمشق  70
 .أبو عمر األزهري: م، تح2499/ه9494، 9، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط9119: ، ت(2/279)عبد اهلل بن أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال  71
 .9112: ، ت(2/274)عبد اهلل بن أحمد، العلل ومعرفة الرجال  72
 .4994: ، ت(2/214)عبد اهلل بن أحمد، المصدر نفسه  73
 .4112: ، ت(9/97)عبد اهلل بن أحمد، المصدر نفسه  74
م، 2441/ه9494، 9، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط74: ، ت(49)أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، رواية المروذي وصالح بن أحمد والميموني  75
 .عمر األزهريأبو : تح
 .947: ، ت(944)أحمد بن حنبل، المصدر نفسه  76
 .، دائرة المعارف العثمانية، الهند9442: ، ت(4/497)البخاري، التاريخ الكبير  77
 .عبد العليم البستوي: م، تح9194/ه9444، 9، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط947: ، ت(2/4)أبو الحسن العجلي، معرفة الثقات  78
 .أكرم ضياء العمري: ه، تح9494، 9، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط(9/917)يعقوب بن سفيان الفسوي، المعرفة والتاريخ  79
 .991: ، ت(4/244)الذهبي، سير أعالم النبالء  80
 .مد السرساويمازن بن مح: م، تح2494/ه9497، 9، مكتبة الرشد، الرياض، ط9944: ، ت(4/494)أبو جعفر العقيلي، الضعفاء  81
 (.7/244)ابن حبان، الثقات  82
 .9997: ، ت(4/944)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  83
 .أبو عمر األزهري: م، تح2441/ه9494، 9، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط491: ، ت(949)ابن شاهين الواعظ، تاريخ أسماء الثقات  84
 .أبو عمر األزهري: م، تح2444/ه9427، 9، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط999: ، ت(949)قطني سؤاالت أبي بكر البرقاني لإلمام أبي الحسن الدار  85
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ابن وقال   87"ثقة  إال أّن يف حفظه اضلرابا: "وقال أيضا  86"  وأيب وائل مضلربرٍّ ئا  وحديثه عن ز  ه سي  كان حفظ  : "وقال ابن رجب
 اد بن سلمة خلطمحقال : وقال ابن قانع...مل يكن باحلافظ وال نعلم أن أحدا ترك حديثه على كلك وهو مشهور: وقال أمحد بن عمرو البزار: "حجر
 .89[طصح]برمز " اللسان"ورمز له يف   88"يف آخر عمره عاطصم

 . واهلل أعلمحسن احلديث   : قولهوهو ما عرّب عنه ب  يف القراءاتحجة يف احلديث   صدوق ي هم: أقل أحواله ما قاله فيه الذهيب :الخالصة
. ث من كتابه فهو ثقةل  من حفظه  وإكا حدّ طصدوق خي  : راشقال ابن خ  . أحد الثقات األعالم :ُمْعت مر بن ُسليمان التيمي ،[صح]ع  .4

 .90ليس حبّجة: ونقل ابن د حية عن ابن معني. امللق   هو ثقةٌ : قلت
وابن  92قال ابن سعدو   91"احلفظ ء  ي  إكا حدثكم املعتمر بن سليمان بشيء فاعرضوه فإنه س  ": -يعين القلان-قال حيي بن سعيد  :أقوال النقاد فيه

ومسعت حيىي  وس ئل من الثقات من البصريني؟ : "قال ابن حمرز  95"طصدوق": وزاد أبو حامت  94"بصري: "وزاد العجلي  "ثقة": والعجلي 93معني
 :قال ؟فمعتمر :قيل له .ومعاك بن معاك  ةليّ وامساعيل بن ع    ريعمحاد بن زيد  وخالد بن احلارث  وعبد الوارث  وب شر بن املفضل  ويزيد بن ز  : فقال

يعين من   قل ما كنا نسأله عن شيء إال كان عنده فيه  كان حافظا": قال أمحد بن حنبل  96"كثر منهأهؤالء  ؛وليس مثل هؤالء  معتمر ثقة
  .99"الثقات"كتابه ككره ابن حبان يف  و   98كر فيه جرحا أو تعديالذ ومل ي" التاريخ الكبري"يف البخاري  ترجم لهو   97"األبواب

  101"وكان رأسا يف العلم والعبادة: "وقال أيضا  100ضمن اللبقة الثانية "ككر من ي عتمد قوله يف اجلر، والتعديل"وككره الذهيب يف رسالته  
م يف حديثه من طصدره واتُّفق على  ت كل  : "  وقال أيضا102"البخاري مما توبع عليه واحتج به اجلماعة ه  ل   أكثر ما أخرجه   :قلت: "وقال ابن حجر

 .104"ثقة: "  وقال أيضا103"كتابه

                                                   
 .نور الدين عتر: م، تح2492/ه9499، 9، دار السالم، القاهرة، ط(2/494)ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي  86
 (.2/779)ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي  87
 .47: ، ت(4/91)ابن حجر، تهذيب التهذيب  88
 (.1/992)ابن حجر، لسان الميزان  89
 .صح9944: ، ت(4/949)ميزان االعتدال الذهبي،  90
م، 9194/ه9444، 9، دار الّلواء، الرياض، ط792: ، ت(2/744)أبو الوليد الباجي، التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح  91
 .أبو لبابة حسين: تح
 .9991: ، ت(7/299)ات الكبرى ابن سعد، الطبق 92
 .9944: ، ت(9/442)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  93
 .9744: ، ت(2/294)العجلي، معرفة الثقات  94
 .9944: ، ت(2/449)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  95
أبو عمر : م، تح2441/ه9494، 9ثة، القاهرة، ط، الفاروق الحدي449: ، ت(941)ابن معين، معرفة الرجال، رواية أبي العباس ابن محرز البغدادي  96

 .األزهري
أبو عمر : م، تح2494/ه9499، 9، دار الفاروق، القاهرة، ط494: ، ت(942)سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم  97

 .األزهري
 .2994: ، ت(9/41)البخاري، التاريخ الكبير  98
 (.7/429)ابن حبان، الثقات  99

 .44: ، ت(977) 100
محمد عوامة : م، تح2441/ه9494، 2، دار المنهاج، جدة، ط4444: ، ت(4/994)الذهبي، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  101

 .وأحمد محمد نمر الخطيب
 .ه9917، دار المعرفة، بيروت، (9/444)ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري  102
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بن سعيد   لقول حيىي صدوق ُيخطئ من حفظه، وإذا حّدث من كتابه فهو ثقة :ابن ِخراش من أنهأعدل األقوال فيه ما قاله الظاهر أّن  :الخالصة
 .واهلل أعلملكونه دون كبار الثقات األعالم من أئمة احلديث  كذا القلان  و 

مل أككر أبا سلمة للني فيه  لكن : قلت ...احلافظ احلّجة  أحد األعالم :، البصريكيذ  وْ ب ُ ي التَّ رِ ق  ن ْ مِ موسى بن إسماعيل، أبو سلمة الْ ع،  .5
 .105...يا رافضي ثبتٌ  موا فيه بأنه ثقةٌ نعم تكلَّ : قلت. م الناس فيهطصدوق  وتكلَّ : فيه راشل ابن خ  و قل

  108"ثقة مأمون": قال ابن معنيو   107"وكان ثقة كثري احلديث: "وقال ابن سعد  106"ثقة طصدوق": قال أبو الوليد الليالسي :أقوال النقاد فيه
قال علي بن ...كان كيسا  وكان احلجاج بن منهال رجال طصاحلا  وأبو سلمة أتقنهما: مسعت ابن معني وأثىن على أيب سلمة  وقال: "وقال أبو حامت
ثقة كان أيقظ من احلجاج األمناطي  وال أعلم أحدا بالبصرة ممن أدركناه  ...ضرورة مل يكتب عن أيب سلمة كتب عن رجل عنهمن : املديين قدميا

وككره   111"بصري ثقة: "وقال العجلي  110ومل يذكر فيه جرحا أو تعديال" التاريخ الكبري"يف ترجم له البخاري و   109"أحسن حديثا من أيب سلمة
 .112"وكان من املتقنني: "وقال" الثقات"كتابه ابن حبان يف  

عتمد ككر من ي  "وككره الذهيب يف   114"وكان من املتقنني الثقات: "وقال السمعاين  113"كان ثقة: وقال أبو علي الغساين: "وقال مغللاي
بن اأحد األثبات الثقات  اعتمده البخاري فروى عنه كثريا  ووثقه اجلمهور  وشّذ ": ال ابن حجروق  115ضمن اللبقة الثالثة "قوله يف اجلر، والتعديل

راش ...ثقة ثبت":   وقال أيضا116"كذا قال ومل يفسر كلك الكالم  ؛تكلم الناس فيه وهو طصدوق :راش فقالخ   تكّلم : وال التفات إىل قول ابن خ 
 .118[طصح: ]برمز" اللسان"  ورمز له يف 117"الناس فيه
 .راس بال مستند  واهلل أعلمثبت حجة  تكلم فيه ابن خ  ثقة  :الخالصة

راش احلافظ قال يف بن خ  ان عبد الرمحن ه إال ألوما ككرت  ...من ثقات الكوفيني وعبادهم ،موسى بن عبد اهلل الجهني ،م ت س ق .6
يف هذا كان : أخرجت إلينا عائشة إناء  فقالت): هين  عن جماهد  قالندار  عن حيىي بن سعيد القلان  عن موسى اجل  حدثنا ب  : "تارخيه"

 .119نهاجماهد م مساع   قد طصحَّ : قلت .ليس بصحيح  مل يسمع منها شيئا: راشقال ابن خ   .(اهلل طصلى اهلل عليه وسلم يتوضأ رسول  

                                                                                                                                                                                       
 (.9/449)ابن حجر، المصدر نفسه  103
 .4794: ، ت(441)ابن حجر، تقريب التهذيب  104
 .9949: ، ت(4/914)الذهبي، ميزان االعتدال  105
 .494: ، ت(9/994)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  106
 .9914: ، ت(7/222)ابن سعد، الطبقات الكبرى  107
 .494: ، ت(9/994)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  108
 .494: ، ت(9/994)ابن أبي حاتم، المصدر نفسه  109
 .9994: ، ت(7/9994)البخاري، التاريخ الكبير  110
 .9994: ، ت(2/949)العجلي، معرفة الثقات  111
 (.1/944)ابن حبان، الثقات  112
 .4774: ، ت(92/9)مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  113
 .عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: ، الفاروق الحديثة، القاهرة، تح(991)و سعد السمعاني، األنساب أب 114
 .949: ، ت(999) 115
 (.9/444)ابن حجر، فتح الباري  116
 .4149: ، ت(471)ابن حجر، تقريب التهذيب  117
 .2771: ، ت(1/499)ابن حجر، لسان الميزان  118
 .9994: ، ت(4/449)الذهبي، ميزان االعتدال  119
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  122وحيىي بن معني  121القلانحيىي بن سعيد   و 120شعبة بن احلجاج: من نفى السماع :رضي اهلل عنها في سماع مجاهد من عائشة أقوال النقاد
 .124"وروى عن عائشة ومل يسمع منها: "ابن أيب حامت وقالو   123وأبو حامت

؛ وكلك أن "مل يسمع من عائشة مقتصرا على كلك قصور كثري": قال أبو حامت وابن معني: ويف قول املزي": قال مغللاي: من أثب السماع
حممد بن إمساعيل البخاري  : وحيىي بن سعيد  وأمحد بن حنبل يف آخرين  وأىب كلك آخرون منهم هذا قد قاله مجاعة؛ الربدجيي  وشعبة بن احلجاج 

قال علي بن و ...مسعنا استنان عائشة رضي اهلل عنها فذكر هلا قول ابن عمر يف العمرة: فإنه ككر عنه حديثي عائشة فذكر حديثا  ويف موضع آخر
للنسائي « التمييز»ويف . "ون جماهد لقي مجاعة من الصحابة وروى عن طائفة منهم  وقد مسع من عائشةال أنكر أن يك": «العلل الكبري»املديين يف 

حدثتين : فقال. أيت جماهد بقد، حزرته مثانية أرطال: ثنا حممد بن عبيد  ثنا حيىي بن زكريا  عن موسى بن عبد اهلل اجلهين قال: -بسند طصحيح-
ماتت عائشة سنة سبع ومخسني  وولد جماهد سنة إحدى : "وقال ابن حبان  125"«كان يغتسل من مثل هذا»ليه وسلم عائشة أن النيب طصلى اهلل ع

وقال الضياء   127الكالباكي  و 126"ك هذا على أن من زعم أن جماهدا مل يسمع من عائشة كان وامها يف كلكوعشرين يف خالفة عمر  فيدلَّ 
وحديثه : قلت: "وقال العالئي  128"جماهد عن عائشة مل يلتفتا إىل قول من نفى مساعه منهاوكلك أن البخاري ومسلما ملا ثبتت رواية ": املقدسي
وقد طصار جماهد إىل باب عائشة فحجبت ومل : ...وقال الربدجيي...وقد طصر، يف غري حديث بسماعه منها «الصحيحني»يف  -عائشة يعين-عنها 

 .130"بلى  قد مسع منها شيئا يسريا: قلت: "السابق كالم حيىي القلان  وقال الذهيب معقبا على  129"ايدخل عليها ألنه كان حر  
النيب  ر  م  يف عدد ع   حديث جماهد عن عائشة رضي اهلل عنهاعلى إخراج   132«طصحيحه»ومسلم يف  131«طصحيحه»البخاري يف اتفقا وقد 

وجواز  بيّ ّناه يف غري موضع من ها الكتاب  وهو اعتبار التعاطصروالعذر ملسلم رمحه اهلل؛ ما : "بعده العالئيله و بق؛ ولذا قال طصلى اهلل عليه وسلم

                                                   
 . 9479: ، ت(9/949)عبد اهلل بن أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال  120
 . 9949: ، ت(2/994)، و499: ، ت(9/929)التاريخ ليحيى بن معين، رواية الدوري  121
 . 9441: ، ت(9/991)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  122
 .شكر اهلل قوجاني: م، تح9119/ه9499، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط999: ، ت(244)يل ابن أبي حاتم، المراس 123
 .9441: ، ت(9/991)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  124
 .4424: ، ت(99/74)مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  125
: م، تح9199/هـ9449، 9سسة الرسالة، بيروت، ط، مؤ 9429: ، ح(7/219)عالء الدين ابن بلبان الفاسي، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان  126

 .شعيب األرناؤوط
، دار المعرفة، 9299: ، ت(2/799)أبو نصر البخاري الكالباذي، الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه  127

 .عبد اهلل الليثي: م، تح9197/ه9447، 9بيروت، ط
، (2/991)بد الواحد المقدسي، األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ضياء الدين بن ع 128
 .عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش: م، تح2449/ه9429، 4، دار خضر، بيروت، ط794: ح

حمدي عبد المجيد : م، تح2444/ه9424، 9، عالم الكتب، بيروت، ط794: ، ت(279)صالح الدين العالئي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل  129
 .السلفي

 .974: ، ت(4/449)الذهبي، سير أعالم النبالء  130
، 9774: ، ح(9/499) عليه وسلم وسننه وأيامه محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل 131

ياسر حسن وعز الدين ضلي وعماد الطيار، وجمال الدين المزي، تحفة األشراف بمعرفة األطراف : م، تح2492/ه9499، 9مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .بشار عواد معروف: م، تح2492، 2، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط97474: ، ح(99/744)

، 9497: ، ح(491)بن الحجاج النيسابوري، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسلم  132
، (99/744)ياسر حسن وعز الدين ضلي وعماد الطيار، والمزي، تحفة األشراف بمعرفة األطراف : م، تح2441/ه9494، 9مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .97474: ح
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 ويف ظاهر لفظ احلديث ما يدلّ : قلت...طصرته هلادليل بنّي على خالف كلك  وال خالف يف إدراك جماهد بن جرب لعائشة ومعا قمالّسماع ما مل ي
احدة على مساع جماهد من عائشة  وهلذا أخرجه البخاري  ولو مل يكن عنده كذلك ملا أخرجه؛ ألنه يشرتط اللقاء ومساع الراوي ممن روى عنه مرة 

مل يسمع جماهد من : فأما االنقلاع فقال أبو حامت...طعن بعضهم يف هذا احلديث من جهة دعوى االنقلاع: فائدة: "  وقال ابن حجر133"فصاعدا
 .134"فهو مقدم على من نفاه  وأثبته علي بن املديين  فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري يف غري هذا اإلسناد  وهذا مردود .عائشة

راش    وحيىي القلان  وابن معني  وأمحد بن حنبل  شعبة :كل مننفى مساع جماهد من عائشة   :الخالصة وابن أيب   والربدجييوأبو حامت  وابن خ 
  .حامت

اإلمام  ظاهر طصنيعكما هو و وغريهم  وابن حجر والعالئيوالذهيب وابن حبان والضياء املقدسي  ابن املديين: كل من  اوأثبت مساعه منه
 .وغريهم البخاري ومسلم والنسائي

 .واهلل أعلم  "سمع منها شيئا يسيرا: "بقوله" السري"يف والذي يظهر أّن القول الصواب ما ككره الذهيب 
بن احّجة إمام  لكن يف الكرب تناقص حفظه  ومل خيتلط أبدا  وال عربة مبا قاله أبو احلسن . أحد االعالم :هشام بن عروة ،[صح] ع .7

بعض حمفوظه أو  بيبة  فنسيومل يبق حفظه كهو يف حال الشّ   نعم الرجل تغري قليال. 135القلان من أنه وسهيل بن أيب طصاحل اختللا  وتغريا
راش...!أهو معصوم من النسيان! وهم  فكان ماكا كان مالك ": ولكن أحسن اهلل عزاءنا فيك يا ابن القلان  وكذا قول عبد الرمحن بن خ 

: ان يقولوالثانية فك. مسعت  عائشة: ق دمة كان يقول حدثين أيب  قال: اتالكوفة ثالث مرّ  ال ي رضاه   ن قم عليه حديثه ألهل العراق  قدم  
 .137"136رسل عن أبيهأيب  عن عائشة  يعين ي  : وقدم الثالثة فكان يقول. أخربين أيب عن عائشة

عسى أراد يف الكالم  : "وتعقبه ابن معني بقوله  "هشام بن عروة كّذاب: "قال يل مالك بن أنس:   قال138حممد بن فليح: قال :أقوال النقاد فيه
كان أبو األسود نقم من حديث هشام عن : قال ابن هليعة: ويف كتاب العقيلي: "قال مغللايو   139"وأما يف احلديث فهو ثقة  وهو من الرواة عنه

فحدثت   من قريشع م  يف جملس فيه جم    جلست  : قال هشام بن عروة: قال حيىي بن سعيد": قال اخلليبو   140"كلمهأبيه  ورمبا مكث سنة ال ي  
فسألته   رأيت مالك بن أنس يف النوم: قال حيىي. أنا مسعته من أيب  فممن مسعته أنت؟ فلم يكن عنده حجة: فقلت .بعضهم فأنكره عليَّ   حبديث

ث به وما حدّ  -صححهه ي  أي كأنّ -ث به وهو عندنا فهو ا ما حدّ أمّ : عن هشام بن عروة  فقالعن عبيد اهلل بن عمر  فقال شيئا ال أحفظه  وسألته 
هشام بن عروة كان مالك ال يرضاه  وكان هشام : قال  راشقال حدثنا عبد الرمحن بن يوسف بن خ  ...نهه  و  كأنه ي   هو فما خرج من عندنا  ف بعد

  142"وابن سريينقدم علينا هشام بن عروة   فكان فينا مثل احلسن   : "وقال وهيب بن خالد الكرابيسي  141"طصدوقا تدخل أخباره يف الصحيح

                                                   
، 9، مكتبة الرشد، الرياض، ط44: ، ح(497)رشيد الدين العطار، غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من األحاديث المقطوعة  133

 .صالح األمين محمد: م، تح2444/ه9429
 (.9/499)ابن حجر، فتح الباري  134
م، 2499/ه9492، 2، دار طيبة، الرياض، ط2724: ، ح(4/444)في كتاب األحكام أبو الحسن ابن القطان، بيان الوهم واإليهام الواقعين : ينظر 135
 .الحسين آيت السعيد: تح

 ".سمع منه بأخَرة وكيع، وابن ُنمير، وُمحاضر: "7994: ، ت(94/49)تتمة لكالم ابن خراش كما ذكر الخطيب في تاريخ مدينة السالم  136
 .صح9791: ، ت(4/49)ميزان االعتدال  137
وأما حكاية ابن ُفليح عنه في هشام بن عروة فليست بالمحفوظة إال من الوجه الذي ذكرناه، وراويها (: "9/291)لخطيب في تاريخ مدينة السالم قال ا 138

علمي في تعزيز ، ولمزيد فائدة في عدم نسبة هذا القول لمالك بن أنس؛ ينظر ما كتبه عبد الرحمن الم"عن إبراهيم بن المنذر غير معروف عندنا، فاهلل أعلم
 .علّي العمران: ه، تح9494، 9، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط(941إلى1/949)الطليعة 

 (.2/24)الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السالم : ينظر 139
 .4142: ، ت(92/949)مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال  140
 .7994: ، ت(94/44)الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السالم  141
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بلغين عن علي بن املديين أّن حيىي القلان كان ي ضع ف أشياء ح دَّث هبا هشام بن عروة يف آخر عمره الضلراب : "وقال القاضي إمساعيل املالكي
هشام عن وقد روى : "وقال ابن سعد  143"ومسعت علّي بن نصر وغريه يذكرون حنو هذا عن حيي بن سعيد. واهلل أعلم  حفظه بعدما أسنَّ 

يعين -مل يسمع هشام بن عروة حديث أبيه يف مس الذكر : بن سعيد القلان  قال شعبةاوقال حيىي : قال. وكان ثقة ثبتا كثري احلديث حجة...أبيه
هشام بن ": ئل عثمان الدرامي ابن معني فقالس  و   145"144أخربين به أيب: فقال  فسألت هشام بن عروة عنه: قال حيىي -حديث ب سرة بنت طصفوان

قال و   147"كأّن رواية أهل املدينة عنه أحسن  أو قال أطصح: "وقال أمحد  146"فضلكالمها ومل ي  : عروة أحب إليك عن أبيه  أو الزهري عنه؟ فقال
طصار  إىل ثبت ثقة  مل ي نكر عليه شيء إال بعد ما ": وقال يعقوب بن شيبة  149"وكان ثقة: "وقال العجلي  148"ثقة إمام يف احلديث: "أبو حامت

شام ا ي  ت سّهل ألهل العراق  أنه كان ال حيّدث عن أبيه إال مبا مسعه منه  والذي ن رى أن ه  . العراق  فإنه انب سط يف الرواية  فأنكر كلك عليه أهل  بلده
جاء عنه بعض االختالف  وكلك فيما  هشام مع ت  ث بُّته رمبا": وقال أيضا  150"فكان تسهله أنه أرسل  عن أبيه مما كان ي سمعه من غري  أبيه عن أبيه

ل ه أحيانا   ال أنه يقلب إسناد ه  كأنه على ما ت ذكَّر حدَّث بالعراق خاطصة  وال يكاد يكون االختالف عنه فيما يفحش  ي   سند احلديث أحيانا   ويرس 
ه ه  وإكا هاب  د  إكا اتقنه أسن    طصلى اهلل عليه وسلم عن أبيه عن عائشة عن النيب: عن أبيه عن النيب طصلى اهلل عليه وسلم  ويقول: يقول. من حفظه

 .152"وكان حافظا متقنا  ورعا فاضال: "قال ابن حبانو   151"هل  أرس  
الرجل حجة مللقا  وال عربة : قلت...اإلمام  الثقة  شيخ اإلسالم: "الذهيبوقال   153"واتفقوا على توثيقه وجاللته  وإمامته: "قال النووي

دَّة كهنه  فليس امبا قاله احلافظ أبو احلسن  بن القلان من أنه هو وسهيل بن أيب طصاحل اختللا وتغريا  فإن احلافظ قد يتغري حفظه إكا كرب  وتنق ص ح 
ر أطصال  وإمنا الذي يضر االختالط  وهشام فلم خيتلط أحد مبعصوم من السهو والنسيان  وما هذا التغري بضا هو يف شيخوخته كهو يف شبيبته  وما  مَّ 

إنه اختلط  قول مردود مركول  فأرين إماما من : فقول ابن القلان  «السنن»  و«الصحا،»  و«املوطأ»قط  هذا أمر مقلوع به  وحديثه حمتج به يف 
إىل أن قال بعد كالم  154"-رمحة اهلل عليهم-  واألوزاعي  ومالك مرع  فهذا شعبة  وهو يف الذروة  له أوهام  وكذلك م   .الكبار سلم من اخللأ والوهم

تمل  كما وقع يف حديثهم عن معمر أوهام: قلت...: "يعقوب بن شيبة السابق يف نفي  وقال العالئي   155"يف حديث العراقيني عن هشام أوهام حت 
بل هو حجة مللقا   وإن كان وقع شيء ما فهو من القسم الذي مل يؤثر فيه شيء . وهذا القول ال عربة به  لعدم املتابع له: "ن السابقاكالم ابن القل

                                                                                                                                                                                       
 .7994: ، ت(94/49)الخطيب البغدادي، مصدر سابق  142
 (.2/419)ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي  143
سراج الدين ابن اْلملقن، البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح : لمزيد فائدة حول حديث بسرة بنت صفوان يرجع إلى ما كتبه 144

 .مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمال: م، تح2444/هـ9424، 9جرة، الرياض، ط، دار اله99: ، ح(2/444)الكبير 
 .9949: ، ت(4/974)ابن سعد، الطبقات الكبرى  145
 .أبو عمر األزهري: م، تح2449/ه9421، 9، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط744: ، ت(979)تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين  146
 (.2/444)ابن رجب، شرح علل الترمذي  147
 .241:، ت(1/49)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  148
 .9144: ، ت(2/992)العجلي، معرفة الثقات  149
 .7994: ، ت(94/49)الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السالم  150
 (.2/444)ابن رجب، شرح علل الترمذي  151
 (.4/442)ابن حبان، الثقات  152
 .، دار الكتب العلمية، بيروت292: ، ت(2/999)النووي، تهذيب األسماء واللغات يحيى بن شرف  153
 .92: ت( 4/94)الذهبي، سير أعالم النبالء  154
 .92: ت( 4/44)الذهبي، مصدر سابق  155
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  وهشام بن عروة  نصاري؛ كيحىي بن سعيد األعد فيهمال ي   ن  إنه ينبغي أال نادرا جدا حبيث إمن مل يوطصف بذلك : أوال  : "وقال أيضا  156"من كلك
: وقال ابن حجر  158"وهذا فيما ن رى أن كتبه مل تكن معه بالعراق فريجع إليها: "وقال ابن رجب بعد كالم يعقوب بن شيبة السابق  157"وابن عقبة

لكالم  هقال بعد ككر إىل أن  "مع على تثبته إال أنه يف كربه تغري حفظه فتغري حديث من مسع منه يف قدمته الثالثة إىل العراقمن طصغار التابعني جم  "
 .160"ثقة فقيه رمبا دّلس: "وقال أيضا  159"هذا هو التدليس: قلت: "بن شيبة السابقاوب يعق

 .161"ستة وعشر راويا مفقد بلغ عدد الذين أرسل عنه: "خالد الدريسالدكتور األستاك وقال 
والذي ن رى  ...بعد ما طصار  إىل العراقثبت ثقة  مل ي نكر عليه شيء إال ": يعقوب بن شيبةأن القول الصواب ما قاله فيه يل الذي يظهر  :الخالصة

؛ " أبيه عن أبيهأن هشام ا ي  ت سّهل ألهل العراق  أنه كان ال حيّدث عن أبيه إال مبا مسعه منه  فكان تسهله أنه أرسل  عن أبيه مما كان ي سمعه من غري  
 خاصة ما كان منه عندما رحل إلى العراق، ،أنه كثير اإلرسال عن أبيهبّين قول ابن ِخراش من وهذا يُ   "إكا اتقنه أسن د ه  وإكا هاب ه أرس ل ه"...: أو

 . واهلل أعلم
 :الدراسة التطبيقية للرواة الذين تعقبهم ابن حجر على ابن ِخراش: المطلب الثاني

راش فما هو وما كان ينبغي للمؤلف أن يذكر قول ابن خ  : قال ابن حجر. 162فيه اختالف :راشقال ابن خ  : على بن عثمان الالحقي .6
 .163بعمدة
  .165"الثقات"يف   وككره ابن حبان 164ثقة :قال أبو حامت: أقوال النقاد فيه

وقال ابن   168"ثقة من طبقة أمحد بن يونس: "وقال أيضا  167"ثقة طصاحب حديث: "وقال أيضا  166"اإلمام الثقة احلافظ: "وقال الذهيب 
ر اش: "قللوبغا  .169"ليس بعمدة إال أين ككرته خشية االستدراك وابن خ 

 .ثقة  ت كلم فيه بال حجة  واهلل أعلم :الخالصة
 .171[طصح: ]ورمز له ابن حجر برمز .170ثقة  يف حديثه اختالط: راشقال ابن خ  . عمرو بن س ليم الزُّر قي .2

                                                   
المطلب، وعلي عبد رفعت فوزي عبد : م، تح9114/هـ9497، 9، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط49: ، ت(924)صالح الدين العالئي، المخلطين  156

 .الباسط مزيد
 .يحيى شفيق: م، تح9194/هـ9444، 9، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(44)سبط ابن العجمي، التبيين ألسماء المدلسين  157
 (.2/444)ابن رجب، شرح علل الترمذي  158
 (.9/449)ابن حجر، فتح الباري  159
 .7942: ، ت(449)ابن حجر، تقريب التهذيب  160
، مكتبة الرشد، (979)نصور الدريس، موقف اإلمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين خالد بن م 161

 .الرياض
 .4414: ، ت(9/944)الذهبي، ميزان االعتدال  162
 .4449: ، ت(4/449)ابن حجر، لسان الميزان  163
 .9471: ، ت(4/914)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل  164
 (.9/444" )الثقات"ابن حبان،  165
 .917: ، ت(94/449)الذهبي، سير أعالم النبالء  166
 .4414: ، ت(9/944)الذهبي، ميزان االعتدال  167
 .أبي الزهراء حازم القاضي: ح، ت91197/ه9499، 9، دار الكتب العلمية، بيروت، ط4949: ، ت(2/19)الذهبي، المغني في الضعفاء  168
، مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث 9449: ، ت(7/224)زين الدين قاسم بن قطلوبغا، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة  169

 .شادي بن محمد آل نعمان: م، تح2499/هـ9492، 9والترجمة، صنعاء، ط
 .4494: ، ت(9/241)الذهبي، ميزان االعتدال  170
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زاد   و 174"قليل احلديث " :؛ زاد ابن سعد173عبد الرحيمابن أمحد بن طصاحل املصري و و   172والعجلي والنسائي ابن سعد وثقه :أقوال النقاد فيه
  178وكذا ابن خلفون  177"الثقات"وككره ابن حبان يف   176"كان قد راهق االحتالم يوم مات عمر: "وقال الواقدي  175"تابعيمدين : "لعجليا

راش مذكور ابن خ  : قلت: "بقولهفيه راش قول ابن خ   ابن حجر وتعقب  179"ليست له طصحبة: قالو  بن يعقوب أورده سعيد: "وقال أبو موسى املديين
 .181"راش بال حجةتكلم فيه بن خ  : "  وقال أيضا180"بالرفض والبدعة فال يلتفت إليه

 .راش بال حجة  واهلل أعلمثقة  تكلم فيه ابن خ   :الخالصة
  

                                                                                                                                                                                       
 .2414: ، ت(1/94)ابن حجر، لسان الميزان  171
 .4971: ، ت(22/44)المزي، تهذيب الكمال : ينظر 172
 .محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة: ، وابن عبد الرحيم هو4994: ، ت(94/994)مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال : ينظر 173
 .447: ، ت(4/44)ابن سعد، الطبقات الكبرى  174
 .9994: ، ت(2/977)ي، معرفة الثقات العجل 175
 .4971: ، ت(22/44)المزي، تهذيب الكمال : ينظر 176
 (.4/947)ابن حبان، الثقات  177
 .4994: ، ت(94/994)مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال : ينظر 178
 .4994: ، ت(94/994)مغلطاي، مصدر سابق : ينظر 179
 (.9/499)ابن حجر، فتح الباري  180
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 :الخاتمة
 :نتائجه فيما يلي ص  لخ  هذا البحث ن  يف ختام 

راش  .6 أقوال النقاد فيه   ولعل أعدل كتابا  مصنف فيه ممنو  حافظ  ناقد  عامل من علماء اجلر، والتعديل عبد الرمحن ابن خ 
أحد من ي ذكر حبفظ احلديث من حفاظ العراق  وكان له جملس مذاكرة ": من أنه( ه315ت )دي ابن ع  احلافظ ما قاله 

  ."احلديث فأرجو أنه ال يتعمد الكذب لنفسه على حدة  إمنا ك كر عنه شيء من التشيع كما ككره عبدان  فأما
أيب  "مثالب الشيخني"على كلك ما ألفه يف  وال أدلبسبب اعتقاده الفاسد املتمثل يف التشيع والرفض  خر اش  ابن  قد انت   .2

 .ه للمباينة يف االعتقادقبل، من العلماء من ج ر   ر  ولذا حذّ بكر وعمر  
يف تعقبهما على احلافظ ابن  بل وحىت منها ما هو شديد طصرحية وغري طصرحيةاستعمل كل من الذهيب وابن حجر عبارات  .3

راش ما كان ينبغي للمؤلف أن يذكر قول ابن و : ومن غري الصرحيةمل يصدق ابن خراش يف قوله هذا  :   ومن بني الصرحيةخ 
راش فما هو بعمدة    .أنه ثقة ثبت يا رافضيبنعم تكلموا فيه : شديدةال وأما الصيغخ 

  ؛تعقبات ة  فكان عددها إمجاال تسعبالوضو، والوسلية واالنصاففت تعقبات الذهيب وابن حجر اتص .4
  ني منهاتوجانب الصواب يف اثنمخس راش يف منها يف تعقبه على ابن خ  النقاد فق او فسبعة تعقبات انفرد هبا الذهيب  - أ

  .%76.42: أي بنسبة
راش يف تعقبني و وأما ابن حجر  - ب  .%611: أي بنسبة  فيهماالنقاد فق افتعقب ابن خ 
راش هل   أنّ يك  بوك  سلمة التَّ  وأبموسى بن إمساعيل البصري و  أمحد بن عبدة الضيب ُّ ظهر جليا يف ترمجة  .5  ماسبب جر، ابن خ 

      .-االعتقاد-املذهب يف  ختالفاال
 

 .آله وطصحبه أمجعنيعلى نبينا حممد وعلى اهلل وسلم وطصلى 
 


