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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة
احلم د ددد وح د ددده ،والص د ددسة والس د ددسيب علد د د م د ددن د د د ع د ددده ،وأشد د د د أ
إله إ هللا وحده شريك له ،وأش د أ سيدان حممداً عبده ورسوله.
أما بعد.

فس شك أ البحث عن الصواب يعد هدفاً وغرضاً ألهل العلم ،فقد حبثوا
عن الصواب و ينوه ،و ب وا عل اخلطأ وأظ روه ،مع عديب التقليل من شأ
املخطئ ،سيما إذا كا جمت داً أخطأ يف اجت اده.
وعل الرغم من حمبت م لعلمائ م إ أ حب م للحق أشد ،فلم مينع م احلب
وا عرتاف ابلفضل يا ما خالف فيه اجت اد املتقديب ،لذا جتد التلميذ يستدرك
عل أستاذه ،واملتأخر يتعقب املتقديب مع اعرتافه له ابلفضل واملكا ة.
وموضوع التعقبات ليس طرحاً جديداً ،وإمنا موجود عند العلماء قدمياً
وحديثاً ،فقد رأينا أ عض م يستدرك عل عض ،ويستخرج عض أوهامه ،ذلك
أل ه مل يسلم أحد من النقص البشري أل الكمال وحده.
لذا قال ا ن مالك" :واذا كا ت العلويب منحة اهلية ومواهب اختصاصية ،فغري
مستبعد أ يدخر لبعض املتاخرين ماعسر عل كث ٍري من املتقدمني؛ أعاذان هللا م ْن
حس ٍد يس ّد ابب ا صاف ،ويصد عن مجيل األوصاف ،وأهلمنا شكراً يقتضي
ساع فيما ا تد ت اليه مستعيناً اب
توايل اآل ء ويقضي اب قضاء الألواء؛ وها أان ٍ
عليه ،ختم هللا يل ولقارئيه ابحلسىن ،وحتم يل وهلم احلظ ا وىف يف املقر ا سىن مبنه
وكرمه ،آمني"(.)1
( )1تس يل الفوائد وتكميل املقاصد (ص.)2 :
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فتعقب عض م عضاً يف شىت فنو العلم ،وخباصة يف العلويب اليت خيتلف فيه
ميزا كل عامل عن غريه ،فيكو من م املتشدد ،واملعتدل ،واملتساهل ،كعلم اجلرح
والتعديل؛ ومن أ رز املتكلمني يف الرجال اإلمايب ا ن حبا  ،الذي رز يف هذا الفن،
فألف كتا ني أحدمها يف التعديل ،وهو "الثقات" ،والثاين يف التجريح ،وهو
"اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني" ،إضافة إىل كتب أخرى.
وقد عد العلماء احلافظ ا ن حبا من املتشددين يف اجلرح ،فقد ضعف رجا ً

مل يسد دبق إىل تضعيف م ،وه د دو أيضاً من املعدودين يف علماء التعديل املتساهلني
أل ه وثد د دق يف كتا د ده الثقات رجد د د دا ً مل يسد دبق إىل توثيق م ،وهد دذا التشد ددد يف
جد دا ب اجلرح ،والتساهل يف جا ب التوثيق جعل عض العلماء يستدرك عليه
ويتعقبه.
ومن هؤ ء الذين تعقبوه احلافظ ا ن حجر يف كتا ه "تقريب الت ذيب" ،هذا
الكتاب عل رغم صغر حجمه ،وقصر عبارته يف اجلرح والتعديل إ أ ه أكثر من
ذكر اإلمايب ا ن حبا فيه إما انقسً حلكمه عل الرجل ،أو مستد ً كسمه ،أو
انقسً عرتاض اإلمايب ا ن حبا عل غريه ،أو متعقباً له.
مما يدل عل رسوخ قديب اإلمايب ا ن حبا يف هذا العلم ،فس تكاد جتد كاتباً،
و مصنفاً يف اجلرح والتعديل إ وقد قل عنه.

وقد كا الغرض من تعقب احلافظ ا ن حجر لإلمايب ا ن حبا يا الصواب
واحلق يف درجة الراوي ،فليس الغرض من تعقب اإلمايب إ راز قصور العامل ،أو يا
ما أخطأ فيه ،وإمنا الغرض منه تكميل النقص ،وإصسح اخللل.
وقد التقطت تعقبات احلافظ ا ن حجر عل اإلمايب ا ن حبا من كتاب
"تقريب الت ذيب" ،فاجتد دمع ل د دي مد د دادة أبس من ا تصلح أ تكو حبثاً ،أ رز
فد د ديه ه د د دل الصد د دواب مد دع الد ددم دتدعقب ،أيب مع ال دمتعقب عل د ديه؟.
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فجمعت ه د د دذه املادة سائسً هللا  أ أكو قد وفقت في ا ،وأ جيعل
عملي خالصاً لوج ه الكرمي.

مشكلة البحث ،وتساؤالته:
يعترب اإلمايب ا ن حبا من أكثر علماء اجلرح والتعديل الذين يرجع إلي م يف
جرح الرواة وتعديل م ،ف و يشارك الكبار يف قد الرواة.
غري أ من جه حيمل ني جنباته شيئاً من التناقض ،إذ هو متشدد يف ابب
اجلرح ،متساهل يف ابب التعديل ،مما جعل عض العلماء يتعقبه ،ويستدرك عليه،
وهذا التعقب قد يكو احلق معه هو ،أو مع من تعقبه؟.

وسيجيب البحث إن شاء هللا عن هذه األسئلة:
 ما املقصود ابلتعقبات؟ ،وما األلفاظ اليت هلا عسقة ابلتعقبات. ما أمهية دراسة التعقب؟. ما من ج اإلمايب ا ن حبا يف اجلرح والتعديل؟. ما العبارات اليت استخدم ا احلافظ ا ن حجر يف تعقبه عل اإلمايب ا نحبا ؟.
 هل التعقبات عل اإلمايب ا ن حبا سبب شرط اشرتطه ،أو من جا ت جه ؟.
كل هدذا سيجيب عنه البحث إ شاء هللا.
أمهية البحث:
تظ ر أمهية البحث من خسل اآليت:
( )1معرفة ما أصاب فيه اإلمايب ا ن حبا  ،وما أصاب فيه احلافظ ا ن حجر.
( )2معرفة مكا ة اإلمامني ا ن حبا  ،وا ن حجر العلمية.
( )3هذا النوع من الدراسة يفتح ابب احلوار ني العلماء املتأخرين مع
()3

املتقدمني.
( )4يا من ج النقاد يف قدهم للرواة من حيث :التشدد ،والتساهل،
وا عتدال.
( )5أ أقوال اإلمايب ا ن حبا ا تشرت يف كتب أغلب املتأخرين ،سيما
وأ هناك عض األحكايب عل الرواة ا فرد هبا.
فدراسة ما تعقبه فيه احلافظ ا ن حجر تبني القول الفصل يف الراوي.
( )6مجعت الدراسة ني جا بني أحدمها ظري ،واآلخر تطبيقي ،فقد ذكرت
ختريج األحاديث اليت ا تقدها اإلمايب ا ن حبا عل الراوي.
منهج البحث:
اتبعت يف هذه الدراسة من ج ا ستقراء ،والتحليل ،والنقد.
فقد د ددد قمد د ددت ابسد د ددتقراء التعقبد د ددات الد د دديت تعقد د ددب في د د ددا احلد د ددافظ ا د د ددن حجد د ددر
اإلمد ددايب ا د ددن حبد ددا  ،مث درسد ددت هد ددذه التعقبد ددات وحللت د ددا ،و قد ددددا قد ددداً حد ددديثياً
مرجحاً ملا أراه راجحاً.
اهلدف من البحث:
اهلدف من اختيار تعقبات احلافظ ا ن حجر علي اإلمايب ا ن حبا هو اآليت:
( )1يا من ج اإلمايب ا ن حبا يف اجلرح والتعديل.
( )2املواز ة ني من ج احلافظني ا ن حجر ،وا ن حبا .
( )3الوصول إىل تيجة هنائية يف احلكم عل الراوي.
( )4يا مكا ة اإلمامني ا ن حبا  ،وا ن حجر.
( )5الوقوف عل ألفاظ اجلرح والتعديل اخلاصة ابإلمامني ا ن
حبا  ،وا ن حجر.
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الدراسات السابقة:
( )1حتقي د ددق الش د دديد ش د ددار ع د دواد لكت د دداب د د ددذيب الكم د ددال ،في د دده ع د ددض
اإلش د ددارات إىل تعق د ددب احل د ددافظ ا د ددن حج د ددر علد د د اإلم د ددايب امل د ددزي ،وغ د ددريه
لكن ا ليست عل ج ة ا ستقراء.
( )2ال د ددرواة ال د ددذين تعق د ددب ف د ددي م اإلم د ددايب ا د ددن حج د ددر األئم د ددة ا د ددن ق د ددا ع،
وا د ددن اجلد ددوزي ،والسد دداجي ،وا د ددن عب د دددالرب ،وا د ددن ح د دزيب يف كتا د دده تقري د ددب
الت ذيب ،للدكتور رأفت منسي ابجلامعة اإلسسمية يف غزة.
وهذه الدراسة مل تتعرض لتعقبه عل اإلمايب ا ن حبا رغم أمهية تلك
التعقبات ،ومكا ة اإلمايب ا ن حبا  ،فجاءت هذه الدراسة.
خطة البحث:

جاءت اخلطة عل النحو التايل:
املقدمة :وتشتمل عل  :مدخل إىل البحث ،و يا مشكلته ،وأمهيته ،ومن ج
البحث ،وأهدافه ،والدراسات السا قة ،وخطة البحث ،وطريقة السري فيه.
املبحث األول :حملة عن األلفاظ الواردة يف عنوا البحث.
وحتته ثسثة مطالب:
املطلب األول :املقصود ابلتعقبات ،واأللفاظ اليت هلا عسقة ابلتعقبات ،و يا
أمهية دراسة التعقب.
املطلب الثاين :ترمجة خمتصرة لإلمامني ا ن حبا  ،وا ن حجر.
املطلب الثالث :حملة عن كتاب تقريب الت ذيب.
املبحث الثاين :من ج اإلمايب ا ن حبا يف اجلرح والتعديل.
املبحث الثالث :العبارات اليت استخدم ا احلافظ ا ن حجر يف تعقبه عل
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اإلمايب ا ن حبا .
املبحث الرا ع :تعقبات احلافظ ا ن حجر عل اإلمايب ا ن حبا يف التقريب.
اخلامتة :أهم النتائج ،والتوصيات ،مث ذيلت البحث ابملراجع.
منهجي ِف البحث:
اتبعت يف البحث املن ج اآليت:
( )1ذكرت أو ً ترمجة الراوي من كتاب "تقريب الت ذيب".
( )2قلت الرتمجة تمام ا ،ولفظ ا ،ورموزها كما يف "تقريب الت ذيب".
( )3مث ذكرت ترمجة الراوي عند اإلمايب ا ن حبا كاملة ،من خسل كتا يه
"الثقات" ،أو "اجملروحني" ،وإ وجدت له ترمجة يف كتاب "مشاهري
علماء األمصار" قلت ا منه.
( )4إ ذكر حديثاً ،أو أثراً خرجته يف اهلامش ،و ينت درجته.
( )5ذكرت أقوال العلماء يف الراوي عل ج ة ا ستيعاب ،معتمداً يف
النقل عل كتاب اإلمايب إ كا له كتاب ،فإ مل يوجد اعتمدت
أقرب مصدر.
( )6ختمت خبسصة احلكم عل الراوي.
( )7ذكرت يف هناية كل ترمجة "اخلسصة" ،أرجح في ا ما أراه راجحاً ناء
عل استقراء أقوال العلماء ،والنظر يف رواايت الراوي.
( )8جاء ترتيب الرتجم عل هذا النحو :ترمجة الراوي من التقريب ،مث
ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا  ،مث أذكر أقوال علماء اجلرح والتعديل ،مث
اخلسصة.
( )9اجت دت يف اجلمع ني اجلرح والتعديل عند وجود تعارض عند اإلمايب
ا ن حبا يف الراوي.
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( )10قمت دراسة إسناد اإلمايب ا ن حبا الوارد يف أصل البحث ،فإ مل
يكن له إسناد ختريت أحسن األسا يد حا ً.
( )11حكمت عل كل إسناد حبسب حاله ،واستأ س أبحكايب السا قني
يف احلكم احياانً.
( )12ذكرت عض الرموز اليت استعمل ا احلافظ ا ن حجر يف التقريب وهي
كالتايل:
البخاري يف صحيحه (خ) ،فإ كا حديثه عنده معلقاً (خت) ،وللبخاري
يف األدب املفرد ( د) ،ويف خلق أفعال العباد (عد) ،ويف جزء القراءة (ر) ،ويف
رفع اليدين (ي)؛ وملسلم (يب) ،وللمقدمة صحيحه (مق).
وأليب داود (د) ،ويف املراسيل له (مد) ،ويف فضائل األ صار (صد) ،ويف
الناسد (خد) ،ويف القدر (قد) ،ويف التفرد (ف) ،ويف املسائل (ل) ،ويف مسند
مالك (كد)؛ وللرتمذي (ت) ،ويف الشمائل له (مت).
وللنسائي (س) ،ويف مسند علي له (عس) ،ويف مسند مالك (كن) ،ويف
كتاب العمل اليويب والليلة (سي) ،ويف خصائص علي (ص)؛ و ن ماجه (ق)،
ويف التفسري له (فق)؛ فإ كا حديث الرجل يف أحد األصول الستة ،أكتفي
رقمه ،ولو أخرج له يف غريها ،وإذا اجتمعت فالرقم(ع) ،وأما عسمة ( )4ف ي هلم
سوى الشيخني؛ ومن ليست له عندهم رواية مرقويب عليه( :متييز) ،إشارة إىل أ ه
ذكر ليتميز عن غريه ،ومن ليست عليه عسمة به عليه ،وترجم قبل أو عد
ومسيته( .)1هذه الرموز سيأيت عض ا عقب كل ترمجة ،وقد أورددا كما يف التقريب.

( )1تقريب الت ذيب (ص.)76 -75 :
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املبحث األول

حملة عن األلفاظ الواردة ِف عنوان البحث
يف هذا املبحث أعرف ابملفاهيم الواردة يف عنوا البحث ،عل الرتتيب الوارد
يف البحث ،لذا ستكو البداية يف يا معىن التعقب ،واأللفاظ اليت هلا عسقة هبذا
املصطلح ،مث أييت عد ذلك كما يف عنوا البحث ترمجة خمتصرة للحافظني ا ن
حجر ،وا ن حبا  ،إ أين قدمت ترمجة اإلمايب ا ن حبا عل احلافظ ا ن حجر
لتقديب وفاته ،وقد اختصرت يف الرتمجة هلذين اإلمامني لش ردما ،حىت إ تلميذ
احلافظ ا ن حجر اإلمايب مشس الدين السخاوي (املتوىف902 :هد) ،ألف كتاابً يف
ترمجته عنو ه د (اجلواهر والدرر يف ترمجة شيد اإلسسيب ا ن حجر) ،ويقع الكتاب
يف ثسثة جملدات( ،)1مث أذكر بذة خمتصرة عن كتاب تقريب الت ذيب ،واأللفاظ
اليت استعمل ا احلافظ ا ن حجر يف اجلرح والتعديل يف تقريب الت ذيب ،مث ألقي
ظرة يف عجالة عل أقسايب املتكلمني يف الرجال ،لذا ا تظم املبحث يف مطالب
ثسثة عل هذا النحو:
املطلب األول :املقصود ابلتعقبات ،واأللفاظ اليت هلا عسقة ابلتعقبات ،و يا
أمهية دراسة التعقب.
املطلب الثاين :ترمجة خمتصرة لإلمامني ا ن حبا وا ن حجر.
املطلب الثالث :حملة عن كتاب تقريب الت ذيب ،وأقسايب املتكلمني يف
الرجال.

( )1حقق الكتاب :إ راهيم ابجس عبد اجمليد ،وقامت نشره دار ا ن حزيب للطباعة والنشر والتوزيع،
ريوت – لبنا  ،الطبعة :األوىل 1419 ،هد  1999 -يب .
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املطلب األول
املقصود ابلتعقبات ،واأللفاظ اليت هلا عالقة ابلتعقبات
وبيان أمهية دراسة التعقب.
قبل الدخول يف تفصيست املوضوع أعرف بعض األلفاظ اليت يكثر
استعماهلا عند املتناولني هلذا املوضوع ،كالتعقبات ،واأللفاظ اليت هلا عسقة
ابلتعقبات ،وهاك عض ا:
تعريف التعقبات لغة واصطالحاً:
التعقبات ِف اللغة:
عند النظر يف املادة اللغوية ملادة "عقب" يسحظ أهنا غنية ثرية ابلد ت،
واملعاين ،لذا أطلقت يف اللغة عل معا عدة ،من ا:
( )1التعليق على الكالم ببيان العيوب واحملاسن.
يقال" :عقَّب عل قوله"َّ " :ني ما فيه من ٍ
عيوب ،أو حماسن ،وعلَّق عليه،
يرد عليه ،أو يؤيّده"(.)1
فإما أ ينقضه ،أو ّ
ّ
فالتعقب أييت مبعىن ذكر احملاسن والعيوب ،ابلنقض ،أو الرد ،أو التأييد،
وشأ املتعقب أ يذكر احملاسن ،فيؤيده علياه ،أو ينقض العيوب املوجودة عند
من تعقبه.
( )2آخر كل شيء:
قال أ و عبيد" :العاقب"" :آخر األ بياء"( ،)2ويف حديث ك ْعب ْن ع ْجرة،
عن رسول هللا  قال " :مع ّقبات خييب قائل َّن ،أو فاعل َّن ،د در كل صسةٍ
ْ
ْ
ّ
( )1لسا العرب ( ،)615 /1اتج العروس ( ،)419 /3مادة "عقب" .
وا ظر :املعجم الوسيط ( ،)613 /2معجم اللغة العر ية املعاصرة (.)1524 /2
( )2اتج العروس (.)399 /3
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مكْتو ٍة ،ثسث وثسثو ت ْسبيحةً ،وثسث وثسثو ْحتميدةً ،وأ ْر ع وثسثو
تكْبريًة"(.)1
عضا) ،أو ألهنا عادت مرة عد مرة،
مسيت (معقبات)؛ ألهنا( :خيلف عض ا ً
أو ألهنا تقال عقيب الصسة ،وقال مشر(" :)2أراد قوله :معقبات" :تسبيحات
ختلف أبعقاب الناس"؛ قال" :واملعقب من كل شيء؛ ماخلف عقب ما قبله"(.)3
فالعقب هو ما يكو آخر الشيء ،أو عده ،وكسيب املعقب عادة أييت عد
كسيب املتعقب عليه.
( )3اإلبطال:
يقال" :عقَّب القاضي عل حكم سلفه :أ طله ،وحكم غريه"( ...وهللا ْحيكم
مع ّقب حلكْمه)(الرعد )41:أي " :ر ّاد له و انقض"(.)4
فمن أ طل حكم غريه ،أو كسمه يقال له" :متعقب" ،وهذا وارد يف عض
التعقبات.
( )1أخرجه مسلم ،كتاب الصسة ،ابب الذكر عد الصسة وصفته )98 /2( ،ح(،)1288
والرتمذي ،كتاب الدعوات ،ابب التسبيح والتكبري والتحميد عند املنايب )479 /5( ،ح( ،)3412وقال:
َّسبيح )84 /3( ،ح(.)1348
"حديث حسن" ،والنسائي ،كتاب التطبيق ،ابب د ْوع آخر م ْن عدد الت ْ
أراد تسبيحات ختلف أبعقاب الصلوات(.إكمال املعلم فوائد مسلم (.)547 /2
( ) 2مشر ن محدويه اهلروي ،أ و عمرو اللغوي األديب ،رحل إىل العراق شااب ،فلقي ا ن األعرايب،
وأاب عبيدة ،واألصمعي ،وغريهم ،وكتب احلديث ،وألف كتاابً يف اللغة كبرياً عل حروف املعجم ،ا تدأ فيه
حبرف اجليم وكا ضنيناً ه؛ مل ينسد يف حياته ،ففقد فقده ،ومل يوجد منه إ عض شيء( ،ت255هد).
(اتريد اإلسسيب ( )97 /6رقم( ،)260والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة (ص )153 :رقم(.)152
( )3الغد دريبني يف القد درآ واحل د دديث ( ،)1303 /4الن اية يف غريب احلديث واألثر (،)267 /3
اتج العروس (.)408 /3
( )4لسا العرب ( ،)615 /1اتج العروس ( ،)419 /3املعجم الوسيط (.)613 /2
وقال البغوي :أي " :ر َّاد لقضائه ،و انقض حلكْمه"( .تفسري البغوي (.)28 /3
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( )4التتبع:
يقال" :عقب فس  :تتبع حقه ليسرتده"(.)1
فمن تتبع غريه ،ف و متعقب له.
( )5التناوب ،والتتابع ،والتالحق:
يقال" :تعاقب الشيئني" :خلف أحدمها اآلخر ،ويف احلديث( :إ َّ َّّلِل مسئكةً
()2
َّيء
َّيء ،أو ْاألمر :تناو وه ،وعل الش ْ
يدتدعاقدبو فيكم)  ،وتعاقب الْق ْويب يف الش ْ
تعاو وا علْيه ،تعاقب اللَّيل والنَّ ار :جاء أحدمها عد اآلخر ،و"تعاقبت
ا تصارات" :تتا عت ،تسحقت ،توالت ،وتعاقبت الفصول :تتا عت اب تظايب"(.)3
فالتعقب أييت عد الشيء ،وقد يكو الغرض منه التعاو عل الوصول إىل
الصواب ،واللحاق ه ،فالتناوب والتتا ع من معاين التعقب.
وِف االصطالح:

مل أجد له تعريفاً اصطسحياً ،لكن ينفك املعىن ا صطسحي عن املعىن
اللغوي ،فالتعقب يدور يف فلك ذكر احملاسن والعيوب ،ويكو عد أ ينت ي
القائل من قوله ،لذا هو أييت عده وآخره ،فيكو متأخراً عنه ،وأحياانً يكو
الغرض من التعقب إ طال قول املتكلم ،أو إظ ار ما ه من حماسن ومساوئ ،وكل
( )1ينظر :لسا العرب ( ،)615 /1اتج العروس ( ،)419 /3املعجم الوسيط (.)613 /2
( )2جد د دزء م د د د دن حد د دديث أيب هريرة  أخ درجه البخاري ،كتاب املواقيت ،ابب فضل صسة
العصر )203 /1( ،ح( ،)530ويف كتاب دء اخللق ،ابب ذكر املسئكة )1178 /3( ،ح(،)3051
ويف كتاب التوحيد ،ابب قول هللا تعاىل :تعرج املسئكة )2702 /6( ،...ح( ،)6992وابب كسيب الرب
الصْبح
ضل صسيت ُّ
مع جربيل ،و داء هللا )2721 /6( ،ح( ،)7048ومسلم ،كتاب الصسة ،ابب ف ْ
صر ،والْمحافظة علْي ما )113 /2( ،ح( .)1376فقوله :يتعاقبو أي" :أي أتيت طائفة عقب
والْع ْ
طائفة ،مث تعود األوىل عقب الثا ية" (فتح الباري ن حجر (.)34 /2
( )3لسا العرب ( ،)615 /1اتج العروس (.)419 /3
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هذا موجود يف املعىن اللغوي.
لذا ميكن أن أقول من خالل ما سبق :
"تعقب متأخر عل كسيب متقديب ،وذلك لبيا ما ه من صواب وخطأ ،مع
تصويب اخلطأ الوارد يف الكسيب".
واملراد ه هنا يف البحث" :ذكر ما وهم ،أو س فيه العامل ،و يا وجه
الصواب".
ألفاظ هلا عالقة ابلتعقيبات:
من خسل النظر يف التعريف اللغوي للتعقب ،يظ ر أهنا كثرية املعاين
والد ت ،لذا أورد ألفاظاً هلا عسقة ابلتعقبات من ا:
( )1االستدراك:

ِف اللغة :استدرك مبعىن أصلح اخلطأ( ،)1أو طلب تدارك السامع.
توه ٍم تولَّد من كسيب سا ق(.)2
وِف االصطالح :رفع ُّ

أو "تعقيب الكسيب رفع ما يوهم ثبوته ،وهو معىن قوهلم" :رفع توهم شأ من
كسيب سا ق"(.)3
وامل ْست ْدرك يف اصطسح احملدثني" :هو كل كتاب مجع فيه مؤلّفه األحاديث
اليت استدرك ا عل كتاب آخر ممَّا فاته عل شرطه"؛ مثل" :املستدرك عل
الصحيحني" للحاكم النيسا وري ( 405هد)(.)4

( )1تكملة املعاجم العر ية (.)337 /4
( )2التعريفات (ص.)21 :
( )3التوقيف عل م مات التعاريف (ص ،)48 :وا ظر :التعريفات (ص.)21
( )4علم ف رسة احلديث (ص.)16 :
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( )2النكت:
ِف اللغة" :ابلضم ،وسكو الكاف؛ الض َّْرب ،واألثر الْيسري ،..وهي الدقيقة،
مسّيت ذلك لتأثريها يف النفوس ،أو حلصوهلا حبالة فكرية شبي ة ابلنكت ،أو
مقار ة له غالباً ،ويقال هلا" :اللطيفة" إذا كا أتثريها يف النفس؛ حيث تورث وعاً
من ا بساط "(.)1
وِف االصطالح" :مسألة لطيفة أخرجت دقة ظ ٍر وإمعا "(.)2

فيكو في ا إفادة التقوية ،أو التشديد ،أو التحسني ،أو التنبيه ،أو ا هتمايب،
أو التنزيه ،أو الدعاء ،أو املطا قة ،أو ا ستعطاف ،أو يا السبب ألمر فيه
غد د درا ة ،أو غد د د د دري ذلك)3(.؛ مث د د دال ذلك" :النك د د دت عل مقدمة ا ن الص د دسح"،
أليب عبدهللا در الدين الزركشي الشافعي (املتوىف794 :هد)(.)4
( )3االعرتاض:
ِف اللغة" :من عرض ،واعرتض له" :منعه" ،واعرتض عليه" :أ كر قوله ،أو
فعله""(.)5

معىن
وِف االصطالح " :أ أييت يف أثناء كسيب ،أو ني كسمني متصلنيً ،
جبملة أو أكثر"( .)6مثل اعرتاضات اإلمايب در الدين العيين(ت  )855يف كتاب
( )1ينظر :اتج العروس ( ،)127 /5الفائق يف غريب احلديث ( ،)25 /4كشاف اصطسحات
الفنو والعلويب ( ،)1728 /2جامع العلويب يف اصطسحات الفنو (.)289 /3
( )2التعريفات (ص.)246 :
( )3كتاب الكليات (ص ،)145 :التعريفات (ص ،)30 :دستور العلماء = جامع العلويب يف
اصطسحات الفنو (.)289 /3
( )4حققه د.زين العا دين ن حممد س فريج ،و شرته :أضواء السلف الرايض 1419هد 1998يب.
( )5معجم لغة الفق اء (ص.)75 :
( )6التعريفات (ص.)30 :
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عمدة القاري للحافظ ا ن حجر يف فتح الباري.
( )4االنتقاد ،أو االنتقاض:
ِف اللغة" :ابلقاف من ابب ا فتعال يقال " :قدت الدراهم وا تقددا" ،أي:
"أخرجت من ا الزيف" ،والنقدا يستعمل يف عرف الفق اء مبعىن" :الذهب
والفضة"(.)1
وِف االصطالح" :املنتقد هو احلديث الذي فيه علّة؛ واملراد ابلعلّة هي العلّة
ابملعىن اللغوي ،فيشتمل الشاذ واملعلل"(.)2
وا تقاض يدور حول :النَّد ْقض واإلفْساد( .)3مثل" :كتاب ا تقاض ا عرتاض
يف الرد عل العيين يف شرح البخاري" ،للحافظ ا ن حجر(.)4
( )5الرد:
َّيء ،ور ْجعه( ،)5يقال" :رده عن وج ه" :صرفه،
ِف اللغةَّ " :
الرُّد :ص ْرف الش ْ
ورد عليه الشيء" :مل يقبله ،أو خطأه" ،ورد إليه جواابً" :رجع"(.)6
وِف االصطالح :الرد عل اخلطأ واصسحه.
مثل" :ردود اإلمايب ا ن أىب شيبة يف مصنفه عل اإلمايب أىب حنيفة".

( )1ينظر :لسا العرب ( ،)425 /3اتج العروس (.)230 /9
( )2كشاف اصطسحات الفنو والعلويب (.)274 /1
( )3اتج العروس ( ،)88 /19لسا العرب (.)243 /7
( )4حققه :محدي ن عبد اجمليد السلفي  -وصبحي ن جاسم السامرائي ،و شرته :مكتبة الرشد،
الرايض  -اململكة العر ية السعودية 1413 ،هد  1993 -يب.
( )5لسا العرب (.)172 /3
( )6ينظر :اتج العروس ( ،)89 /8كتاب الكليات (ص.)476 :
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( )6التذنيب:
الرْذل ،واملشاهبة ،واآلخر"(.)1
الشيء الدَّينء اخلسيس َّ
ِف اللغة :يدور حولْ " :
وِف االصطالح" :جعل شيء عقيب ٍ
شيء؛ ملناسبة ين ما ،من غري احتياج

من أحد الطرفني"()2؛ مثل" :احلواشي عل الكتب".

أمهية هذا العلم.
هذا العلم له أمهيته ،فلم يولد لبيا خطأ العلماء ،أو التقليل من قدرهم ،أو
للتشفي من الغري ،وإمنا وجد هذا العلم لفوائد عدة من أمه ا:
( )1يظ ر ما أصاب فيه العامل ،وما أخطأ.
( )2يبني مكا ة العامل العلمية ،وإ مت التعقب عليه.
( )3يظ ر عديب العصمة ألحد م ما علت منزلته ،وارتفعت مكا ته يف العلم.
( )4يفتح ابب احلوار ني العلماء املتأخرين مع املتقدمني.
احلق.
أهم الوسائل اليت جتلّي الصواب و ّ
( )5يعد هذا العلم من ّ
الرد علي ا.
( )6حترير املسائل وحتقيق ا ،وسرد األدلة و ّ
( )7يبني من ج العلماء يف التعامل مع أخطاء من سبق م.
( )8يربز جا باً كبرياً من الفوائد والتنبي ات امل مة.
( )9يظ ر جا باً م ماً ،وهو جا ب التأدب مع العلماء حىت يف جا ب
ا ختسف يف الرأي.
( )10يعلم عديب اخلروج عن األلفاظ الشرعية عند ا ختسف.
( )11جيلي وجه احلقيقة يف املسائل اخلسفية.
( )1اتج العروس (.)436 /2
( )2التعريفات (ص ،)55 :التوقيف عل م مات التعاريف (ص.)94 :
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املطلب الثاين
ترمجة خمتصرة لإلمامني ابن حبان ،وابن حجر
أوالً :اإلمام ابن حبان.
اإلمايب ،العسمة ،احلافظ ،اجملود ،شيد خراسا  ،أ و حامت ،حممد ن حبا ا ن
أمحد ن حبا ن معاذ ن معبد التميمي( ،)1أ و حامت البسيت( ،)2ويقال له :ا ن
حبا  ،مؤرخ ،عسمة ،جغرايف ،حمدث.
مولده :ولد بست ،وهي مدينة كبرية من سد كا ل عاصمة أفغا ستا اليويب.
أهم مؤلفاته:
( )1كتاب "املسند الصحيح عل التقاسيم واأل واع من غري وجود قطع يف
سندها و ثبوت جرح يف انقلي ا" ،املش ور د "صحيح ا ن حبا " ،رتبه عسء
الدين ا ن لبا يف كتا ه" :اإلحسا يف تقريب صحيح ا ن حبا ".
( )2الثقات.
( )3اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني.
( )4مشاهري علماء األمصار.
( )5الفصل ني النقلة( .مفقود).
وله أيضاً( :علل أوهايب املؤرخني) جملد( ،علل مناقب الزهري) عشرو جزءاً،
(علل حديث مالك) عشرة أجزاء( ،علل ما أسند أ و حنيفة) عشرة أجزاء( ،ما
خالف فيه سفيا شعبة) ثسثة أجزاء( ،ما خالف فيه شعبة سفيا ) جزءا ( ،ما
( ) 1التميمي :فتح التاء املنقوطة ابثنتني من فوق ا ،والياء املنقوطة ابثنتني من حتت ا ني امليمني
املكسورتني ،هذه النسبة اىل متيم( .األ ساب للسمعاين (.)76 /3
السني الْم ْ ملة ،والتَّاء الْمثدنَّاة من فد ْوق ا( .اللباب يف دذيب
( )2البسيت :ضم الْباء ،وسكو ّ
األ ساب (.)151 /1
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ا فرد ه أهل املدينة من السنن) جملد( ،ما ا فرد ه املكيو ) جميليد( ،ما ا فرد ه
أهل العراق) جملد( ،ما ا فرد ه أهل خراسا ) جميليد( ،ما ا فرد ه ا ن عرو ة عن
قتادة ،أو شعبة عن قتادة) جميليد( ،غرائب األخبار) جملد( ،غرائب الكوفيني)
عشرة أجزاء( ،غرائب أهل البصرة) مثا ية أجزاء( ،الكىن) جميليد( ،الفصل والوصل)
جملد( ،الفصل ني حديث أشعث ن عبدامللك ،وأشعث ن سوار) جزءا ،
كتاب (موقوف ما رفع) عشرة أجزاء( ،مناقب مالك)( ،مناقب الشافعي) ،كتاب
(املعجم عل املد ) عشرة أجزاء( ،األ واب املتفرقة) ثسثة جملدات( ،أ واع العلويب
وأوصاف ا) ثسثة جملدات( ،اهلداية إىل علم السنن) جملد( ،قبول األخبار)،
وأشياء(.)1
قال مسعود ن انصر(" :)2وهذه التواليف إمنا يوجد من ا النذر اليسري ،وكا
قد وقف كتبه يف دار ،فكا السبب يف ذهاهبا مع تطاول الزما ضعف أمر
السلطا  ،واستيسء املفسدين"( ،)3أي" :مل يستطع السلطا محايت ا من املفسدين"
وقد اجتمع له من الشيوخ والرواايت واألخبار الشيء الكثري ،والعدد الوفري،
فقد جاء يف مقدمة صحيحه أ ه كتب عن أكثر من ألفي شيد ،قال.." :ولعلنا قد
كتبنا عن أكثر من ألفي شيد من إسبيجاب( )4إىل اإلسكندرية ،ومل رو يف كتا نا
( )1ا ظر :مقدمة " موارد الظمآ (.)18 – 13 /1
( )2مسعود ن انصر ن أيب زيد أ و سعيد السجزي ،أحد احلفاظ ،قال أ و سعد السمعاين" :هو
من املكثرين جال يف اآلفاق مسع بغداد من :أيب طالب ن غيس  ،و شرى ن عبد هللا الرومي ،وأيب كر
ا ن شرا  ،وأيب حممد اخلسل ،وخلق و واسط وابلبصرة من مجاعة ،وأبصب ا من أيب كر ن ريذة،
حدث عنه :احلافظ أ و كر اخلطيب يف كتبه تويف يف يسا ور يف مجادى األوىل من سنة سبع وسبعني
وأر عمائة( .التقييد ملعرفة رواة السنن واملسا يد (ص )444 :رقم(.)593
( )3سري أعسيب النبسء (.)95 /16
السني ،وكسر الْفاء ،وسكو
( )4ويقال هلا أيضاً :إسفيجاب ،ابلفاء ،ك ْسر ْاأللف ،وسكو ّ
()17

هذا إ عن مائة ومخسني شيخاً أقل ،أو أكثر ،ولعل معول كتا نا هذا يكو عل
حنو من عشرين شيخاً ممن أردان السنن علي م ،واقتنعنا رواايدم عن رواية غريهم
عل الشرائط اليت وصفناها ،ورمبا أروي يف هذا الكتاب واحتج مبشايد قد قدح
في م عض أئمتنا"(.)1
اجلم من الشيوخ يندر أ جتده يف إمايب من األئمة ،إ أ ه حني
وهذا العدد ّ
كثريا من الشيوخ ،ومل يعتد مبروايدم ،أل ه مل
شرع يف تدوين الصحيح ،أسقط ً
تتحقق في م شروط الصحة اليت أاب عن ا يف مقدمة كتا ه ،واقتصر عل مئة
عول عل عشرين من م ،أدار السنني
أقل أو أكثر ،وقد ّ
ومخسني شيخاً من مّ ،
علي م ،واقتنع روايت م عن رواية غريهم.
ويعلّق اإلمايب الذه فيقول" :كذا فلتكن اهلمم ،هذا مع ما كا عليه من
الفقه ،والعر ية ،والفضائل الباهرة ،وكثرة التصا يف"(.)2
ثناء أهل العلم عليه:
قال احلاكم ،تلميذه ،صاحب "املستدرك"" :كا من أوعية العلم يف اللغة،
والفقه ،واحلديث ،والوعظ ،ومن عقسء الرجال؛ صنّف فخرج له من التصنيف يف

اجليم ،ويف آخرها الْباء املنقوطة واحدة ،اسم لدة كبرية من أعيا
الْياء املنقوطة ابثْدندت ْني من حتت ا ،وفتح ْ
سد ما وراء الن ر يف حدود تركستا  ،وهلا و ية واسعة وقرى كاملد كثرية ،من ا مجاعة من احملدثني
والعلماء ،ينظر( :معجم البلدا ( ،)179 /1األ ساب للسمعاين ( ،)230 /1اللباب يف دذيب
األ ساب ( ،)56 /1وهي اليويب ضمن مج ورية كازخستا  ،وقد تغري امس ا عد الغزو املغويل( ،إىل
سريايب) ،وتقع اليويب يف وهي اليويب ضمن مج ورية كازخستا جنوب غرب ا حتاد السوفييت سا ًقا (.لدا
اخلسفة الشرقية (ص ..)527
( )1صحيح ا ن حبا -اإلحسا .)152 /1(-
( )2سري أعسيب النبسء (.)94 /16
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احلديث ما مل يسبق إليه"(.)1
وقال عبد هللا ن حممد األسرتاابذي(" :)2كا ا ن حبا من فق اء الدين،
وح ّفاظ اآلاثر ،عاملاً ابلطب والنجويب ،وفنو العلم"(.)3
وقال اإلمايب الذه " :كا عارفاً ابلطب والنجويب والفقه ،رأساً يف معرفة
احلديث"(.)4
وقال ايقوت احلموي يف معجم البلدا " :كا ا ن حبا مكثراً من احلديث
الرحلة والشيوخ ،عاملاً ابملتو واألسا يد ،أخرج من علويب احلديث ما عجز عنه
وّ
أتمل منصف علم أ الرجل كا حبراً يف العلويب"(.)5
أتمل تصا يفه ّ
غريه ،ومن ّ
وقال ا ن حجر العسقسين ،احلافظ" :كا من أئمة زما ه ،وطلب احلديث
عل رأس سنة ثسث مئة" ،وقال أيضا" :وكا عارفاً ابلطب والنجويب والكسيب
والفقه ،رأساً يف معرفة احلديث ،ووصفه أب ه صاحب فنو  ،وذكاء مفرط ،وحفظ
واسع إىل الغاية"(.)6

وفاته:
اجلمعة لثما قني من ش َّوال سنة أر ع ومخسني وثسمثائة رمحه هللا
توىف لْيدلة ْ
( 354هد)(.)7
( )1األ ساب ( ،)209 /2معجم البلدا (.)417 /1
( ) 2األسرتاابذي :كسر األلف ،وسكو السني امل ملة ،وكسر التاء املنقوطة ابثنتني من فوق ا،
وفتح الراء والباء املوحدة ني األلفني ،ويف آخرها الذال املعجمة(.األ ساب للسمعاين (.)199 /1
( )3معجم البلدا (.)418 /1
( )4ميزا ا عتدال (.)506 /3
( )5معجم البلدا (.)43 /1
( )6لسا امليزا (.)112 /5
( )7الكامل يف التاريد ( )291 /7رقم ( ،)291املؤتلف واملختلف ن القيسراين = األ ساب
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اثنياً :احلافظ ابن حجر.

لي ن أ ْمحد ،إمايب ْاألئ َّمة،
لي ن حم َّمد ن حم َّمد ن ع ّ
امسه :أ ْمحد ن ع ّ
()2
()1
ي( ،)3مثَّ القاهري الشَّافعي
ر
مص
ل
ا
ين
س
ق
س
ع
ل
ا
الش اب ،أ و الْفضل الْكناين
ْ
ْ
ْ
ّ
ْ
ويعرف اب ْن حجر ،وهو لقب لبعض آابئه.

شعبا سنة ثسث وسبعني وسْبعمائة كا عل
مولده :ولد يف اثين عشري ْ
شاطئ النيل مبصر القدمية.
و شأ احلافظ ا ن حجر يتيماً؛ إذ مات أ وه يف رجب سنة سبع وسبعني
وسبعمائة.
وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل؛ وكا أ وه قد أوص ه إىل رجلني ممن
كا ت ينه و ين م مودة مها:
زكي الدين أ و كر ا ن ور الدين علي اخلرويب (ت  )787وكا اتجراً كبرياً
مبصر.
املتفقة يف اخلط املتماثلة يف النقط (ص )51 :رقم ( ،)61التقييد ملعرفة رواة السنن واملسا يد (ص)64 :
رقم( ،)49تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ( )89 /3رقم ( ،)879سري أعسيب النبسء
للذه ( )92 /16رقم ( ،)70طبقات الشافعية الكربى للسبكي ( )131 /3رقم(.)125
( )1الْكناين :ك ْسر أوهلا ،وفتح النُّو  ،و عد ْاأللف و اث ية هذه النّ ْسبة إىل عدَّة قبائل
وأجداد(.اللباب يف دذيب األ ساب (.)111 /3
( )2الْع ْسقسين :فتح العني امل ملة ،وسكو السني امل ملة ،وفتح القاف ،ويف آخرها النو عد
السيب ألف ،هذه النسبة إىل موضعني ،أحدمها إىل لدة من سد الساحل فيما يلي حد مصر يقال هلا
عسقس - ،وهي اليت ينسب إلي ا احلافظ ا ن حجر  -والثاين إىل حملة بلد يقال هلا عسقس  ،وعسقس
الشايب ودمشق يقال هلما العروسا من حسن ما(.األ ساب للسمعاين (.)294 /9
ي :كسر امليم ،وسكو الصاد ،وكسر الراء امل ملتني ،هذه النسبة إىل مصر
( )3الْ ْ
مصر ّ
ودايرها(.األ ساب للسمعاين (.)286 /12
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واث ي ما :العسمة مشس الدين ا ن القطا (ت  )813الذي كا له والده
اختصاص.
فنشأ يف كنف الوصاية يف غاية العفة والصيا ة ،ومل أيل زكي الدين اخلرويب
ج ًدا يف رعايته والعناية ه و تعليمه ،فكا يستصحبه معه عند جماورته يف مكة،
وظل يرعاه إىل أ مات سنة (787هد).
وكا احلافظ قد راهق ،ومل تعرف له صبوة ،ومل تضبط له زلة؛ حفظ القرآ
وهو ا ن تسع سنني ،وصل ابلناس الرتاويح إماماً يف املسجد احلرايب ،وهو ا ن اثنيت
عشرة سنة إاب جماورته مع وصيه اخلرويب مبكة املكرمة سنة (785هد) .
وحبب إليه احلديث النبوي ،فأقبل كليته عليه.
شيوخا
و زيب احلافظ العراقي عشر سنني ،وخترج ه ،وا تفع مبسزمته كما زيب ً
آخرين يف احلديث ،ويف فنو أخرى.
وجد يف طلب العلويب منقوهلا ومعقوهلا حىت لغ الغاية ،وصار كسمه مقبو ً
يعدو الناس مقالته لشدة ذكائه وطول ابعه يف العلويب(.)1
و لغ جمموع شيوخه ستمائة وزايدة عل أر عني شيخاً ،وقد ذكرهم تلميذه
السخاوي يف كتا ه اجلواهر والدرر ،مث ا ن خليل الدمشقي يف مجا الدرر(.)2
ثناء العلماء عليه:

قال ا ن تغري ردى" :شيد اإلسسيب ،حافظ املشرق واملغرب ،أمري املؤمنني يف
احلديث ،عسمة الدهر ،شيد مشايد اإلسسيب ،حامل لواء سنة سيد األانيب ،قاضي
القضاة ،أوحد احلفاظ والرواة  ...مل خيلف عده مثله شرقاً و غرابً ،و ظر هو
( )1ينظر :رفع اإلصر عن قضاة مصر (ص،)62 :
( )2ينظر :اجلواهر والدرر يف ترمجة شيد اإلسسيب ا ن حجر ( ،)101 /1الضوء السمع (.)36 /2
()21

يف مثل فسه يف علم احلديث(.)1
وقال ا ن ف د ... " :مل تر العيو مثله ،و رأى مثل فسه"(.)2
وقال السخاوي" :تصدى لنشر احلديث ،وقصر فسه علْيه مطالعة وقراءة
وإقراء وتصنيفاً وإفتاء ،وش د له أ ْعيا ش وده اب ْحل ْفظ"(.)3
أهم مؤلفاته:
ي )2( .اإلصا ة يف متييز الصحا ة.
( )1فتح الْباري شرح البخار ّ
( )3الدرر الكامنة يف أعيا املئة الثامنة )4( .دذيب الت ذيب.
( )5تقريب الت ذيب )7( .إحتاف امل رة أبطراف العشرة.
( )8لوغ املرايب من أدلة األحكايب )9( .تبصري املنتبه وحترير املشتبه.
( )10تعجيل املنفعة زوائد رجال األئمة األر عة.
( )11التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري.
وغري ذلك من املصنفات النافعة املفيدة القيّمة.

احل َّجة سنة اثْدندت ْني ومخسني ومثامنائة(852هد) ،وكا
تويف يف أواخر ذي ْ
وفاتهّ :
له م ْش د مل ير من حضره من الشُّيوخ؛ فضس ع َّمن دوهنم مثله ،وش د أمري
للصسة،
الس ْلطا ْ
اخلليفة َّ
الس ْلطا  ،فمن دوهنما َّ
الصسة علْيه ،وقديب ُّ
الْمؤمنني ،و ُّ
ودفن جتاه تر ة الديلمي ابلقرافة ،وتزاحم ْاألمراء ،واألكا ر عل محل عشه ،ومش
ط ،ومل خيلف عده يف ْجمموعه مثله؛ وراثه
إىل تر ته من مل ميش صف مسافت ا ق ّ
غري واحد مبا مقامه أجل مْنه رمحه هللا وإايان(.)4
( )1النجويب الزاهرة (.)532/15
( )2حلظ األحلاظ (ص.)336
( )3الضوء السمع ألهل القر التاسع (.)38 /2
( )4الضوء السمع ألهل القر التاسع ( )40 -36 /2رقم ( ،)104حسن احملاضرة يف اتريد مصر
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املطلب الثالث
حملة عن كتاب تقريب التهذيب
الكتاب يعد اختصاراً لكتاب دذيب الت ذيب ،سار فيه عل فس ترتيب
األصل يف ذكر اسم صاحب الرتمجة ،واحلكم عليه جرحاً وتعديسً ،وذكر طبقته،
ومىت تويف؟.
سبب أتليف الكتاب:

قال احلافظ ا ن حجر يف املقدمة :فإ ين ملا فرغت من "دذيب دذيب
الكمال يف أمساء الرجال" ،الذي مجعت فيه مقصود "الت ذيب" حلافظ عصره أيب
احلجاج املزي ،من متييز أحوال الرواة املذكورين فيه ،وضممت إليه مقصود
"إكماله" للعسمة عسء الدين مغلطاي ،مقتصراً منه عل ما اعتربته عليه،
وصححته من مظا ه ،من يا أحواهلم أيضا ،وزدت علي ما يف كثري من الرتاجم ما
يتعجب من كثرته لدي ما ،ويستغرب خفاؤه علي ما :وقع الكتاب املذكور من
طلبة الفن موقعاً حسناً عند املميز البصري ،إ أ ه طال إىل أ جاوز ثلث األصل،
(والثلث كثري).
فالتمس مين عض اإلخوا أ أجرد له األمساء خاصة ،فلم أوثر ذلك ،لقلة
جدواه عل طال هذا الفن ،مث رأيت أ أجيبه إىل مسألته ،وأسعفه طلبته ،عل
وجه حيصل مقصوده ابإلفادة ،ويتضمن احلسىن اليت أشار إلي ا وزايدة ،وهي:
"أ ين أحكم عل كل شخص من م حبكم يشمل أصح ما قيل فيه ،وأعدل ما
وصف ه ،أبخلص عبارة ،وأخلص إشارة ،حبيث تزيد كل ترمجة عل سطر
واحد غالبا ،جيمع اسم الرجل ،واسم أ يه وجده ،ومنت أش ر سبته و سبه،
والقاهرة ( )363 /1رقم ( ،)102شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ( )74 /1رقم (.)40
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وكنيته ولقبه ،مع ضبط ما يشكل من ذلك ابحلروف ،مث صفته اليت خيتص هبا من
جرح أو تعديل ،مث التعريف عصر كل را ٍو من م ،حبيث يكو قائما مقايب ما
حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه ،إ من يؤمنه لبسه"(.)1
عناصر الرتمجة:
راع فيه أ تكو الرتمجة أخصر ما ميكن حبيث تكو يف سطر واحد –
كما أشار يف املقدمة  -يف األغلب ،وتتضمن العناصر األتية:
( )1اسم الراوي ،واسم أ يه وجده ،و سبه ،و سبنه ،وكنيته ،ولقبه ،مع عناية
اتمة ضبط ما يشكل من ذلك ابحلروف ،والضبط م ْن أهم ما امتاز ه الكتاب.
كل را ٍو من م حبكم وجيز كلمة واحدة ،أو عبارة وجيزة
( )2احلكم عل ّ
تبني درجته من حيث :اجلرح والتعديل.
كل را ٍو من م ،وذلك تقسيم م إىل طبقات اصطلح هو
( )3التعريف عصر ّ
علي ا ،فجعل ا اثنيت عشرة طبقة ،وذكر وفاة من عرف سنة وفاته من م.
كل ترمجة ابلرقويب اليت ذكرها املزي يف "دديب الكمال"
( )4رقَّم عل ّ
جتوز يسري يف عض فروع ا.
واصطلح علي ا ،أو وقف هو علي ا مع ُّ
( )5وضع رموز اليت ذكرها احلافظ املزي كما هي مع إ أ ه قايب تغيريات
وزايدات قليلة.
طريقة ترتيب وتقسيم الكتاب:
رتب احلافظ ا ن حجر كتا ه عل النحو التايل:
( )1رتَّبه عل حروف املعجم ذكر أمساء الرجال من األلف إىل الياء ،لكن
يف األلف دأ أبمحد ،ويف امليم دأ مبحمد؛ لشرف ا مسني .
( )1تقريب الت ذيب (ص.)1
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أيضا.
( )2يذكر الكىن مرتبةً عل حروف املعجم ً
( )3يذكر من سب إىل أ يه ،أو أمه ،أو جده ،أو عمه ،مثل" :ا ن أيب ن
كعب" ،و"ا ن شار" ،وذكر حتت هذا فصسً فيمن قيل فيه ا ن أخي فس ؛ مثل:
"ا ن أخي عبد هللا ن سسيب"؛ مث حتت هذا الفصل فصل فيمن قيل فيه" :ا ن أيب
فس " ،مثل" :ا ن أيب ها ئ".
( )4يذكر األ ساب من القبائل والبسد والصنائع وغري ذلك مثل" :األابر،
األموي ،األوزاعي ،البكائي ،البويطي".
( )5ذكر األلقاب مثل" :األ رش ،األجلح ،األمحر ،األحول ،األسود".
( )6ذكر الكىن من األلقاب مثل" :أ و طن ،أ و تراب ،أ و حية".
( )7ذكر األ ساب من األلقاب مثل" :البلخي ،الذهلي ،السدي".
( )8ذكر املب مات مثل" :إ راهيم ا ن أيب أسيد الرباد عن جده" ،فيوضح من
جده" ،رافع ن خديج عن عميه".
( )9ذكر الكىن من املب مات مثل" :أ و صاحل السما عن رجل من أسلم مل
يبني ذلك.
يسم ،وعن عض الصحا ة" ّ
أخريا ذكر النساء ،ورتب أمساءهن كما فعل يف أمساء الرجال.
( )10مث ً
قسم احلافظ ا ن حجر الرواة إىل طبقات حبسب سين وفيادم ،وإىل
وقد َّ

مراتب حبسب حاهلم من حيث اجلرح والتعديل ،فقال يف املقدمة" :وابعتبار ما
ذكرت احنصر يل الكسيب عل أحواهلم يف اثنيت عشرة مرتبة ،وحصر طبقادم يف
اثنيت عشرة طبقة"( .)1وهكذا رى أ "التقريب" هو خسصة ما توصل إليه احلافظ
ا ن حجر من أحكايب عل رواة الكتب الستة وما أحلق هبا ،وعصارة فكر متواصل
( )1تقريب الت ذيب (ص.)1
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البحث والدراسة ،والتحقيق والتحرير مدة زادت عل الستني عاماً من حياة عامل
ٍ ٍ
ذكي .
موسوعي ويقظ ٍّ
ّ
مراتب ألفاظ اجلرح والتعديل عند احلافظ ابن حجر:
استعمل احلافظ ا ن حجر ألفاظا للجرح والتعديل وصف ا يف مقدمة الكتاب
فقال" :إ ين أحكم عل كل شخص من م حبكم يشمل أصح ما قيل فيه ،وأعدل
ما وصف ه ،أبخلص عبارة ،وأخلص إشارة؛ حبيث تزيد كل ترمجة عل سطر
واحد غالباً ."..مث قال " :وابعتبار ما ذكرت احنصر يل الكسيب عل أحواهلم يف
اثنيت عشرة مرتبة ،وحصر طبقادم يف اثنيت عشرة طبقة ،فأما املراتب:
فأوهلا :الصحا ة ،فأصرح ذلك لشرف م(.)1
الثا ية :من أكد مدحه؛ د " أفعل " كد " أوثق الناس " ،أو تكرير الصفة كد
( )1قال اإلمايب الصنعاين .. " :واعلم أ ه جعل احلافظ ا ن حجر أول املراتب كو ه صحا ياً ،فإ ه
قال" :وإبعتبار ما ذكرته احنصر ىل الكسيب عل أحواهلم يف ثنىت عشرة ،فأوهلا الصحا ة ،والثا ية من أكد
مدحه؛ إما أبفعل كأوثق الناس إىل آخر كسمه ،فأول املراتب توثيقاً كو الراوى صحا ياً ،وظاهر هذا أ
كو ه صحا ياً قد تضم ن أ ه ثقه حافظ ،فصفة الصحبة قد تكفلت ابلعدالة والضبط ،وهذا إشكال فيه
ابلنظر إىل العدالة عل أصل أئمة احلديث ،ولكن ابلنظر إىل الضبط واحلفظ خيلو عن اإلشكال إذ
احلفظ وعدمه من لوازيب البشرية ينايف الصحبة ل ينايف النبوة ،فقد صح عنه  أ ه س يف صسته،
وغريها ،فكيف جيعل كو الراوي صحا ياً أ لغ من املوصوف أبوثق الناس ،وحنوه؟! ،والصحبة تنايف
النسيا  ،وعديب احلفظ؛ ل قد ثبت يف صحيح البخاري سيا عمر لقصة التيمم ،وتذكري عمار له هبا،
اّلِل لق ْد أذْكرين كذا وكذا آيةً ،كْنت أ ْسقطْتد ا م ْن سورة كذا
ومل يذكر ل قد ثبت أ ه قال" :يد ْرمحه َّ
وكذا"(.صحيح البخاري ،كد د د د د ددتاب فض د د د د د د د د د ددائل القد د د د د د د د ددرآ  ،ابب سيا القرآ وهل يقول سيت آية كذا
وكذا؟)1922 /4( ،ح( ،)4750صحد د د د د د د ديح مس د د د د د د د دلم ،كتاب الصسة ،ابب تذكد د د د د د د در ما أ سي من
القرآ  )190 /2( ،ح( )1787من حديث عائشة .ينظر( :توضيح األفكار .)263/ 2
قلت" :ذكر احلافظ أ ه قديب الصحا ة لشرف م ،ف و يعلم أ الصحا ة شر يقع من م اخلطأ
والنسيا و عض م يصل إىل كمال الضبط واحلفظ".
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"ثقة ثقة " ،أو معىن ك د " ثقة حافظ".
الثالثة :من أفرد صفة؛ كد " ثقة " ،أو " متقن " ،أو " ثبت " ،أو " عدل".
قلت :األوىل يف النزهة أوثق الناس ...اخل ،والثا ية( :ثقة ثقة) اخل .والثالثة :
(ثقة) (متقن)..اخل.
الرا عة :من قصر عن درجة الثالثة قليسً ،وإليه اإلشارة د " صدوق " ،أو "
أبس ه ،أو " ليس ه أبس".
اخلامسة :من قصر عن الرا عة قليسً كد "صدوق سيئ احلفظ " ،أو " صدوق
ي م " ،أو " له أوهايب " ،أو " خيطئ " ،أو " تغري أبخرة " ،ويلتحق ذلك من
رمي نوع من البدعة :كالتشيع ،والقدر ،والنصب ،واإلرجاء ،والتج م ،مع يا
الداعية من غريه.
السادسة :من ليس له من احلديث إ القليل ،ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه
من أجله ،وإليه اإلشارة لفظ " مقبول حيث يتا ع ،وإ فلني احلديث".
السا عة :من روى عنه أكثر من واحد ومل يوثق وإليه اإلشارة لفظ "مستور"،
أو " جم ول احلال ".
الثامنة :من مل يوجد فيه توثيق ملعترب ،ووجد فيه الضعف ،ولو مل يفسر ،وإليه
اإلشارة لفظ " ضعيف " .
التاسعة :من مل يرو عنه غري واحد ومل يوثق ،وإليه اإلشارة لفظ " جم ول ".
العاشرة :من مل يوثق البتة ،وضعف مع ذلك قادح ،وإليه اإلشارة د "مرتوك"،
أو " مرتوك احلديث ".
احلادية عشرة :من ادم ابلكذب.
الثا ية عشرة :من أطلق عليه اسم الكذب والوضع.
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اخلالصة:
أ اإلمايب ا ن حجر جعل الصحا ة أول الطبقات ،ومن املعلويب أ جعل م
هكذا يف طبقة التعديل مل يسبق إليه ،أل مرتبة الصحبة تعين التعديل ،و دخل
هلا مبوضوع الضبط.
هذا وقد خالف هنا ما جاء يف زهة النظر حيث جعل "أوثق الناس" املرتبة
األوىل ،وهي عنده وعند غريه ،وقد جعل البدعة وعاً من أ واع اجلرح ،مبثا ة سوء
احلفظ ،وليس كذلك عنده و عند غريه.
 جعل لد (لني احلديث) و(مقبول) ثسثة شروط هي:(يف لني احلديث -1 :أ يكو قليل احلديث -2 -أ يثبت فيه ما يرتك
حديثه من أجله  -3أ ينفرد ابحلديث فس يتا ع) ،أما املقبول فيخالف اللني يف
الشرط الثالث ففي املقبول –أ ينفرد ابحلديث ل يتا ع).
وأهل العلم يستعملو كلمة مقبول للصحيح واحلسن وما ين ما وما يقرب
من احلسن -فلعل احلافظ هنا استعمل ا فيما يقرب من احلسن فقط(.)1
حكم أهل هذه املراتب:
من املرتبة األوىل إىل الثالثة حديثه صحيح من الدرجة األوىل ،وغالبه يف
"الصحيحني"؛ املرتبة الرا عة حديثه حسن يرتقي إىل صحيح لغريه.
واخلامسة والسادسة حديث م ضعيف يرتقي إىل احلسن لغريه عند تعدد الطرق
والسا عة إىل الثامنة ضعيف يرتقي إىل احلسن تعدد الطرق.
ومن التاسعة احلادية عشرة حديث م ضعيف جداً ،يرتقي حبال من
األحوال ،والثا ية عشرة موضوع مكذوب.
( )1ا ظر :حتقيق الشيد حممد عوامه لتقريب الت ذيب (ص  )60ابختصار.
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املآخذ على الكتاب:
( )1اختسف أحكامه يف التقريب عل عض الرواة ،عن كتبه مثل" :هدي
الساري" ،والتلخيص احلبري" ،فقد حيكم عل الرجل يف (التقريب) مثسً أب ه
صدوق ،وحيكم عليه يف (التلخيص احلبري) أب ه ضعيف جداً أو ضعيف.
( )2اضطرا ه جتاه توثيق ا ن حبا  ،والعجلي ،وا ن سعد وأضراهبم
قال مؤلفا (حترير التقريب)" :وقد اضطرب احلافظ ا ن حجر اضطراابً شديداً يف
التقريب يف موقفه من توثيق ا ن حبا  ،أو ذكره لشخص ما يف كتا ه (الثقات)،
ف و اترة يعتد ه ،و يعتد ه اترة أخرى"( ).
( )3ا ضطراب يف املن ج ،فقد كا يتشدد يف األحكايب يف عض األحيا ،
ويتساهل يف عض ا اآلخر ،كا ت هذه حملة سريعة عن كتاب تقريب الت ذيب.
1

نظرة على أقسام املتكلمني ِف الرجال:

قسم الذه من تكلم يف الرجال عل ثسثة أقسايب:
 قسم من م متعنت يف التوثيق متثبت يف التعديل يغمز الراوي ابلغلطتنيوالثسث( ،)2ف ذا إذا وثق شخصاً ،فعض عل قوله نواجذك ،ومتسك توثيقه،
وإذا ضعف رجسً فا ظر هل وافقه غريه عل تضعيفه؟ فإ وافقه ،ومل يوثق ذاك
الرجل أحد من احلذاق ،ف و ضعيف ،وإ وثقه أحد ،ف ذا هو الذي قالوا:
يقبل فيه اجلرح إ مفسراً يعين يكفي فيه قول ا ن معني مثسً :هو ضعيف ،ومل
(.)31/1( )1
( )2مثال العلماء املتشددين  :شعبة ن احلجاج (ت 160هد) حيىي القطا (ت  198هد)،
وأ و عيم الفضل ن دكني (ت  ،)218حيىي ن معني (ت  233هد) ،واجلوزجاين (ت  ،)259وأ وحامت
الرازي (ت 277هد) ،ويعقوب ن سليما الفسوي (ت  277ه) ،والنسائي (ت  303هد) ،وأ وجعفر
العقيلي (ت 322هد) ،وأ و الفتح األزدي املوصلي (ت  374هد) ،وا ن عبد الرب (ت  436هد) .
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يبني سبب ضعفه ،مث جييء البخاري وغريه يوثقه ،ومثل هذا خيتلف يف تصحيح
حديثه وتضعيفه ،ومن مث قال الذه وهو من أهل ا ستقراء التايب يف قد الرجال:
مل جيتمع اثنا من علماء هذا الشأ قط عل توثيق ضعيف و عل تضعيف
يرتك حديث الرجل حىت جيتمع اجلميع
ثقة( ،)1وهلذا كا مذهب النسائي أ
عل تركه(.)2
 وقسم من م متسامح( )3كالرتمذي واحلاكم.قلت(السخاوي) :وكا ن حزيب فإ ه قال :يف كل من أيب عيس الرتمذي وأيب
القاسم البغوي وإمساعيل ن حممد الصفار وأيب العباس األصم وغريهم من
املش ورين إ ه جم ول .
 وقسم معتدل( )4كأمحد والدارقطين وا ن عدي.ولوجود املتشدد ومقا له شأ التوقف يف أشياء من الطرفني؛ ل رمبا رد كسيب
كل من املعدل واجلارح مع جسلته وإمامته و قده وداي ته؛ إما فراد عن أئمة
اجلرح والتعديل كالشافعي رمحه هللا يف إ راهيم ن حممد ن أيب حيىي ،فإ ه كما قال
النووي" :مل يوثقه غريه" ،وهو ضعيف ابتفاق احملدثني؛ لكن قد اعتذر الساجي
( )1مقدمة :سؤا ت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل (ص،)30 :
املتكلمو يف الرجال (ص ،)138 :فتح املغيث شرح ألفية احلديث (.)359 /4
( )2سؤا ت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل (ص.)31 :
( )3مثال العلماء املتساهلني  :أ و احلسن العجلي (ت 261هد) ،أ و عيس الرتمذي
(ت279هد) ،الدارقطين (ت  385هد) ،ا ن شاهني (ت  385هد) ،أ و عبدهللا احلاكددم( :ت  405هد).
( )4مثال العلماء املعتدلني :سفيا الثوري (ت  161هد) ،ا ن املبارك (ت  181هد) ،عبدالرمحن
ا ن م دي (ت 198هد) ،ا ن سعد (ت230هد) ،أمحد ن حنبل(ت  241هد) ،البخاري(ت  256هد)،
مسلم (ت  261هد) ،أ و زرعة الرازي (ت  264هد) ،أ و داود (ت  275هد) ،الذهلي (ت  285هد)،
البزار (ت  292هد) ،صاحل جزرة (ت  293هد)،ا ن خزمية (ت  311هد) ،اخلطيب (ت  463هد).
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عن الشافعي أب ه مل خيرج عنه إ يف الفضائل يتساحمو في ا ،وتعقب اب املوجود
خسفه ،وا ن حبا أب جمالسته إل راهيم كا ت يف حداثته( ،)1وفائدة وصف
العلماء ابلتشدد والتساهل وا عتدال عند التعارض ،فلو أ جارحاً متشدداً وصف
راوايً أب ه ضعيف ،ووصفه معتدل أب ه صدوق ،ووثقه متساهل ،فيصبح الصواب
أ ه صدوق ،هذا كله يف حال أ الرجل الراوي كثري احلديث؛ وأما إذا كا قليل
احلديث فاختلف العلماء عل مذاهب:
( )1مذهب توثيق اجملاهيل ،حىت لو كا وا يعرفو عن م شيئاً؛ وهو
مذهب األئمة :ا ن حبا  ،والعجلي ،وا ن خزمية ،واحلاكم.
( )2مذهب توثيق قليل احلديث ،ومن ليس ابملش ور حىت لو مل يكن له
البزار،
إ حديث واحد؛ وهو مذهب األئمة :ا ن سعد ،وا ن معني ،والنسائي ،و ّ
والطربي ،والدارقطين.
( )3مذهب اجلمهور :يوثقو أحداً حىت يطلعو عل عدة أحاديث له
تكو مستقيمة؛ و ذلك جيزمو قوة حفظ هذا الراوي؛ وهو مذهب غالب علماء
اجلرح والتعديل؛ وخباصة علي ن املديين ،والبخاري ،وأيب حامت الرازي.
( )4مذهب التضييق ِف هذا والتشديد ِف ذلك؛ كما يفعل ذلك ا ن حزيب،
وا ن القطا الفاسي حىت أهنم قد جي ّ لو أانساً من الثقات أو أانساً أبس
هبم( ).
2

( )1فتح املغيث (.)358/3
( )2ينظر :التنكيل مبا يف أت يب الكوثري من األابطيل ( ،)255 /1لقاءات ملتق أهل احلديث
ابلعلماء ( ،12 /9رتقيم الشاملة آليا)..
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املبحث الثاين

منهج اإلمام ابن حبان ِف اجلرح والتعديل

قبل الشروع يف ذكر تعقبات احلافظ ا ن حجر عل اإلمايب ا ن حبا أود أ
ألقي ظرة سريعة عل من ج ا ن حبا يف اجلرح والتعديل حىت أتعرف عل سبب
هذه التعقبات وا ستدراكات عليه.
أوالً :منهجه ِف اجلرح:
يعد اإلمايب ا ن حبا من املتشددين من أئمة احملدثني يف احلكم عل الرجال،
شأ ه يف ذلك شأ حيىي القطا (ت198هد) ،وا ن معني(ت233هد) ،وأىب حامت
(ت277هد) ،والنسائي (ت ،)303وغريهم ،كما به عل ذلك احلافظا الذه ،
وا ن حجر.
واإلمايب ا ن حبا قد وضع قواعد واضحة يف اجملروحني حتدد مذهبه يف احلكم
عل الرجال.
فقد قال يف اجملروحني" :وأقل ما يثبت ه خرب اخلاصة؛ حدىت تقدويب ده احلجدة
عل د أهددل العلددم؛ هددو خددرب الواحددد الثقددة يف ديندده ،املعددروف ابلصدددق يف حديثدده،
العاق ددل مب ددا حي د ّددث دده ،الع ددامل مب ددا حيي ددل مع دداين احل ددديث م ددن اللف ددظ ،املتع ددري ع ددن
التدددليس يف مسدداع مددا يددروى عددن الواحددد مثلدده يف األحدوال ابلسددنن وصددفت ا ،حددىت
ينت ي ذلك إىل رسول هللا  مساعاً متصسً"(.)1

( )1يف اجملروحني (.)8/1
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فاألصل عنده أ يكو الراوي:
( )1معروفاً ابلصدق.
( )2عاملاً ابأللفاظ ومعا ي ا.
( )3أ

يكو مدلساً.

ف ددذه القاعدددة الدديت سددار علي ددا يف كتا دده ،لددذا تددرى هددذا املددن ج واضددحاً يف
جا ب التطبيق:
فيقول يف ترمجة عائذ هللا اجملاشعي( ..." :)1منكر احلديث عل قلته ،جيوز
تعديله إ عد السرب ،ولو كا ممن يروي املناكري ،ووافق الثقات يف األخبار لكا
عد ً مقبول الرواية؛ إذ الناس أحواهلم عل الصسح والعدالة؛ حىت يتبني من م ما
يوجب القدح"(.)2
فالراوي عند اإلمايب ا ن حبا إذا وافق الثقات يعتربه عد ً ،أل األصل يف
الناس العدالة حىت يظ ر ما يوجب القدح.
يقول أيضاً يف كتا ه اجملروحني" :وإين ذاكر ضعفاء احملدثني ،وأضداد العدول
" من املاضني " ممن أطلق أئمتنا علي م القدح ،وصح عندان في م اجلرح ،وأذكر
السبب الذى من أجله جرح ،والعلة اليت هبا قدح ،لريفض سلوك ا عوجاج ابلقول
أبخبارهم عند ا حتجاج ،واقصد يف ذلك ترك اإلمعا والتطويل ،وألزيب اإلشارة
إىل فس التحصيل ،واب أستعني عل السراء يف املقالة ،و ه تعوذ من احلرية
اجليد د د د د د د د د دم ،وس د د د د د دكو ْاأللف ،وك د دسر الشد د د د دني الْم ْعجم د دة،
( )1الْمجاشعي :ضم الْميم ،وفتح ْ
والْعني الْم ْ ملة ،هذه النّ ْسبة إىل جماشع ن داريب ن مالك ن حْنظلة ن مالك( .اللباب يف دذيب
األ ساب (.)164 /3
( )2اجملروحني ( )192/2رقم(.)833
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والضسل ،إ ه منت

رجاء املؤمنني ،وأوىل جزاء احملسنني"(.)1

فالكتاب من أ واع الكتب اليت ذكر في ا اجلرح مفسراً ،والعبارة فيه خمتصرة.
وقددال اإلمددايب ا ددن حبددا يف آخددر الكتدداب" :قددد أملينددا مددا حض دران مددن ذكددر
الضددعفاء واملرتوكددني ،وأضددداد العدددول مددن اجملددروحني ،وفصددلنا أ دواع القدددح فددي م
ابلرباهددني الواض ددحة الدديت خف دداء هبددا عل د ذوى احلجددا ،وأ دواع اجلددرح ابل ددد ئل
الغددرية الدديت ينكرهددا أول دوا الن د  ،ممددا أرجددو الغنيددة في ددا ملددن أراد الوقددوف عل د
معرفت ا ممن مهه أمر دينه من املتفق ة ،وأصحاب احلديث معا"(.)2
وهنا يشري إىل أ مدا جداء يف كتا ده قدد دني سدبب اجلدرح ،مدع تشددد يف قدد
عددض الددرواة ،لددذا فددإ احلددافظ الددذه يشددري إىل هددذا يف ثنددااي ترامجدده عندددما ينقددل
رأى اإلمايب ا ن حبا  ،وكثرياً ما يقسو يف عبارته عليه أو يغمزه غمزاً شديداً.
ففي ترمجة عثما ن عبدالرمحن الطرائفي
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يقول " :وأما ا ن حبا  ،فإ ه

يقعقع كعادته ،فقال فيه " .)4(...
ويف ترمجة سويد ن عمرو الكلىب " :أما ا ن حبا فأسرف واجرتأ"(.)5
ومع تسليمنا أب اإلمايب ا ن حبا مييل إىل التشدد يف حكمه عل الرجال
كأستاذه النسائي ،إ أ احلافظ الذه كثرياً ما ينقل آراء اجملرحني الذين يلتقو
مع اإلمايب ا ن حبا يف الرأي ،و ي اجم إ اإلمايب ا ن حبا من م خاصة.
( )1اجملروحني (.)4/1
( )2اجملروحني (.)160/3
الراء ،وكسر الْياء الْمثدنَّاة من حتت ا ،ويف آخرها فاء هذه النّ ْسبة إىل يع
( )3الطرائفي :فْتح الطَّاء ،و َّ
اخلشب (.اللباب يف دذيب األ ساب (.)278 /2
الطرائف وشرائ ا وهي ْاأل ْشياء ا ْحلسنة املتخذة من ْ
( )4ميزا ا عتدال (.)45 /3
( )5ميزا ا عتدال (.)253 /2
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وكذلك احلافظ ا ن حجر أيضاً مييل إىل هذا الرأي ،يقول انقسً عن اإلمايب
الذه  " :ا ن حبا رمبا جرح الثقة حىت كأ ه يدرى ما خيرج من رأسه"(.)1
وقد اتفقت عبارة احلافظني الذه وا ن حجر يف كثري من الرواة ،مما يوضح
أ اإلمايب ا ن حبا عندمها من املتشددين يف اجلرح ،واملتساهلني يف جا ب
التوثيق.
اخلالصة :
من خالل ما سبق يتضح اآليت:
( )1كسيب اإلمايب ا ن حبا يدل عل أ َّه يشرتط يف صحة احلديث:
 أ يكو راويه ثقة يف دينه . أ يكو راويه معروفاً ابلصدق يف حديثه.( )2أ ه يشرتط يف الراوي أ يعدرف مدا حييدل معدىن احلدديث عدن وج ده ،مدع
سسمة السند من عنعنة مدلس ،فضسً عن ا قطاع اجللي.
( )3أ األصل عنده يف املسلم العدالة؛ إ إذا اخنرمت هذه العدالة.
اثنياً :مذهبه ِف التعديل:
مع ما مر من تشدد اإلمايب ا ن حبا  ،فقد سب عدد من احملدثني اإلمايب
ا ن حبا إىل التساهل ،ف و مرة ينسب إىل املتشددين ،ومرة أخرى تراه منسوابً
( ) 1قلت" :ينسب كثريو هذا القول إىل احلافظ ا ن حجر ،واحلقيقة أ احلافظ ا ن حجر قل
كسيب احلافظ الذه فقال" :وقرأت (ا ن حجر) خبط احلافظ أيب عبدهللا الذه عد هذه احلكاية ا ن
حبا رمبا صب الثقة حىت كأ ه يدري ما خيرج من رأسه"(.دذيب الت ذيب  ،)321 /1وهذا موجود
عند اإلمايب الذه يف ميزا ا عتدال  :274/1ا ن حبا رمبا قصب (عاب وشتم) الثقة حىت كأ ه
يدرى ما خيرج من رأسه.
()35

إىل املتساهلني ،وسبب ذلك أ شرطه خف يف كتاب الثقات.
شرطه ِف الثقات:
قددال رمحدده هللا ...." :فكددل مددن أذكددره يف هددذا الكتدداب األول ،ف ددو صدددوق
جيوز ا حتجاج خبربه إذا تعرى خربه عن خصال مخس ،فإذا وجد خرب منكر عن
واح ددد مم ددن أذك ددره يف كت ددايب ه ددذا ،ف ددإ ذل ددك اخل ددرب ينف ددك م ددن إح دددى مخ ددس
خصال:
 إمددا أ يكددو فددوق الشدديد الددذي ذكددرت امسدده يف كتددايب هددذا يف اإلسددنادرجل ضعيف حيتج خبربه .
 أو يكو دو ه رجل واه جيوز ا حتجاج روايته . أو اخلرب يكو مرسس يلزمنا ه احلجة . أو يكو منقطعا يقويب مبثله احلجة . أو يكو يف اإلسناد رجدل مددلس مل يبدني مساعده يف اخلدرب مدن الدذي مسعدهمنه ،فإ املدلس ما مل يبني مساع خربه عمن كتب عنه ،جيوز ا حتجاج ذلك
اخلددرب؛ أل دده يدددري لعلدده مسعدده مددن إ سددا ضددعيف يبطددل اخلددرب ددذكره إذا وقددف
عليدده ،وعددرف اخل ددرب دده ،فمددا مل يق ددل املدددلس يف خددربه ،وإ ك ددا ثقددة مسع ددت أو
حدثين ،فس جيوز ا حتجاج خبربه ...
وإمنددا أذكددر يف هددذا الكتدداب الشدديد عددد الشدديد ،وقددد ضددعفه عددض أئمتنددا،
ووثقه عض م ،فمن صح عندي من م أ ه ثقة ابلد ئل النرية اليت ينت ا يف كتاب
الفصل ني النقلة أدخلته يف هذا الكتاب ،أل ه جيوز ا حتجاج خبربه .
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ومن صح عندي من م أ ده ضدعيف ابلرباهدني الواضدحة الديت ذكرددا يف كتداب
الفصددل ددني النقل ددة مل أذك ددره يف ه ددذا الكت دداب ،لك ددين أدخلت دده يف كت دداب الض ددعفاء
ابلعلل ،أل ه جيوز ا حتجاج خبربه .
فك ددل م ددن ذكرت دده يف كت ددايب ه ددذا إذا تع ددرى خ ددربه ع ددن اخلص ددال اخلم ددس ال دديت
ذكردا ،ف و عدل جيدوز ا حتجداج خبدربه أل العددل مدن مل يعدرف منده اجلدرح ضدد
التعديل ،فمن مل يعلم جيدرح ،ف دو عددل إذا مل يبدني ضدده ،إذ مل يكلدف النداس مدن
الناس معرفدة مدا غداب عدن م ،وإمندا كلفدوا احلكدم ابلظداهر مدن ا شدياء غدري املغيدب
عددن م جعلنددا هللا ممددن أسددبل عليدده جسليددب السددرت يف الددد يا ،واتصددل ذلددك ابلعفددو
عن جناايته يف العق إ ه الفعال ملا يريد(.)1
اخلالصة :
من خالل ما سبق يتضح اآليت:
( )1لإلمايب ا ن حبا من ج خاص ه ،ف و جيعل األصل يف الدراوي أ ده ثقدة
عدددل ،واجلددرح طدداريء ،فمددن مل تعددرف حالدده عنددده ،ومل يددرد فيدده جددرح ،ف ددو ثقددة
عنده .
( )2أ َّ شددرطه يف الثقددات فيدده تسدداهل ،حيددث أدى إىل دخددول مجاعددة مددن
اجملاهيل يف الكتاب.
( )3أ َّ الضددعف إذا ورد علد روايددة الدراوي ،ف ددو مددن ج ددة التلميددذ ،أو مددن
ج ة الشيد.
( )4أ َّ العدل عنده من مل يرد فيه جرح إذ األصل يف الرواة العدالة.
( )1ثقات ا ن حبا (.)13 - 11/1
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( )5أ َّ اإلمددايب ا ددن حبددا ذكددر يف كتدداب الثقددات عدددداً كب درياً مددن اجمل دولني
الذين يعرف هو و غريه أحواهلم.
فس ددبب وصد ددف اإلمد ددايب ا د ددن حبد ددا ابلتسد دداهل يف التوثيد ددق يعد ددود إىل سد ددببني
رئيسيني:
أحدددمها :إغفالدده مددا اشددرتطه العلمدداء يف الثقددة عددسوة عل د عدالتدده ،إ َّ وهددو

الضبط واحلفظ يف احلديث الصحيح ،واحلسن.

وقد جتل هذا اإلغفال يف املئات من رواة "ثقاته" الذين يعرفو أ رواية
الواحد وا ثنني ،و عض م ممن صرح هو فسه فيه أب ه يعرفه.
واآلخر :إخسله ابلشرط الذي وضعه هو فسه يف أول كتا ه.
وحتددت كددل ددوع مددن األ دواع عديددد مددن الددرواة ،لددو تتبع ددا ابحددث زداد هددوً
وعجبًد د ددا مد د ددن كثد د ددرة املخالفد د ددات لقواعد د ددده هد د ددو؛ فضد د د ًدس عد د ددن قواعد د ددد (مصد د ددطلح
احلديث)(.)1
والص دواب أ يقددال" :مددن ذكددره اإلمددايب ا ددن حبددا يف كتا دده الثقددات ،وصددرح
عديب معرفته له ،فليس مراده يف ذلك تعديله أو قبول روايتده ،دل مقصدده هدو مدن
أجل معرفة مدن كا دت لده روايدة فحسدب ،مدن أجدل ا عتمداد عليده فيمدا يرويده،
والدليل عل ذلك ما ذكره اإلمايب ا ن حبا فسه يف كتاب "الثقات ".
فمجرد ذكر اإلمايب ا ن حبا للرجل يف كتا ده "الثقدات" يفيدد توثيقداً يعتدد
ه ،وهللا أعلم ،هذا يف جا ب مجع الرواة يف كتاب موسويب ابلثقات.

( )1ينظر :صحيح موارد الظمآ إىل زوائد ا ن حبا (.)49 /1
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والتحقيق أن توثيقه على درجات:
األوىل :التصريح ابلتوثيق مثل" :كا ثقة"" ،كا ثبتاً" ،أو حنو ذلك.
الثا ية :معرفته ه كأ يكو شيخه ،أو قرينه.
الثالثة :كثرة حديث الراوي ،مما جيعله معروفاً ابلرواية.
الرا عة :معرفته حبال الراوي معرفة جيدة .
اخلامسة :ما دو ذلك.
فاألوىل تقل عن توثيق غريه من األئمة ل لعل ا أثبت من توثيق كثري
من م ،والثا ية قريب من ا ،والثالثة مقبولة ،والرا عة صاحلة ،واخلامسة يؤمن في ا
اخللل .وهللا أعلم.
فتوثيقه هنا ليس عل درجة واحدة ،فبعضه أحياانً يكو صرحياً واضحاً،
و عضه يف م من سياق كسمه ،وخيتلف من حيث الدقة وعدم ا.
شرطه ِف كتابه الصحيح "التقاسيم واألنواع".
أما يف جا ب وضع الشروط داخل الصحيح فقد قال:
"وأما شرطنا يف قله ما أودعناه كتا نا هذا من السنن :فإان مل حنتج فيه إ
حبديث اجتمع يف كل شيد من رواته مخسة أشياء"
األول :العدالة يف الدين ابلسرت اجلميل.
والثاين :الصدق يف احلديث ابلش رة فيه.
والثالث :العقل مبا حيدث من احلديث.
والرا ع :العلم مبا حييل من معاين ما يروي.
واخلامس :املتعري خربه عن التدليس ،فكل من اجتمع فيه هذه اخلصال
اخلمس احتججنا حبديثه ،و ينا الكتاب عل روايته ،وكل من تعرى عن خصلة من
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هذه اخلصال اخلمس مل حنتج ه(.)1
مث قدال" :فمددن صدح عندددي مددن م ابلرباهدني الواضددحة ،وصدحة ا عتبددار علد
سبيل الدين د أ ه ثقة احتججت ه ،ومل أعرج عل قول مدن قددح فيده ،ومدن صدح
عندي ابلد ئل النرية ،وا عتبار الواضح عل سبيل الدين أ ه غري عددل مل أحدتج
ه ،وإ وثدَّقه عض أئمتنا"(.)2
فأ ت ترى أ ه صرح أب املسلمني عل الصسح والعدالة حىت يتبني من م ما
يوجب القدح .لذا جاءت عض األحاديث الضعيفة يف الكتاب.
اخلالصة ِف مذهبه ِف اجلرح والتعديل:
ظ ر من خسل ما سبق أ اإلمايب ا ن حبا يعد يف املتعنتني اجلرح ،ويف
املتساهلني التعديل ،ف ل هذا من التناقض؟.
عاجل الشيد اللكنوي اهلندي هذا املوضوع يف كتا ه" :الرفع والتكميل يف
اجلرح والتعديل".
فكا مما قاله يف ذلك" :وقد سب عض م التساهل اىل اإلمايب ا ن حبا ،
وقالوا :هو واسع اخلطو يف ابب التوثيق يوثق كثرياً ممن يستحق اجلرح ،وهو قول
ضعيف ،فاإلمايب ا ن حبا معدود ممن له تعنت وإسراف يف جرح الرجال ،ومن
هذا حاله ميكن أ يكو متساهسً يف تعديل الرجال ،وإمنا يقع التعارض كثرياً
ني توثيقه و ني جرح غريه لكفاية ما يكفي يف التوثيق عند غريه عنده"(.)3
فاللكنوي رمحه هللا يرى أ األوىل عد اإلمايب ا ن حبا ضمن األئمة
( )1صحيح ا ن حبا كما يف (اإلحسا ) (.)151 /1
( )2صحيح ا ن حبا كما يف (اإلحسا ) (.)114 /1
( )3الرفع والتكميل (ص.)335
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املتشددين يف التجريح ،ولكن احلق يقال" :الرجل متشدد يف ابب التوثيق،
متساهل سبب شرطه الذي تساهل فيه".
يقول الشيد أ و غدة" :فإذا رأيت يف كتب الرجال وثقه ا ن حبا أو ذكره
ا ن حبا يف الثقات فمعناه أ ج الة عينه قد ا تفت ،ومل يعلم فيه جرح ،وهذا
مسلك متسع قد خالف فيه مج ور أئمة الشأ فكا ه من املتساهلني يف
التوثيق"(.)1
لذلك قال السيوطي يف ألفيته عن شرطه يف التقاسيم واأل واع:
ف وق ْد و َّىف ه(.)2
يت يف كتا ه ْ ...ل ش ْرطه خ َّ
ما ساهل الب ْس ُّ

وهذا التساهل يف شرطه جعل عض األئمة يستدركو عليه؛ لذلك جاء يف
تدريب الراوي" :وما ذكر من تساهل ا ن حبا ليس صحيح؛ فإ غايته أ ه
يسمي احلسن صحيحاً ،فإ كا ت سبته إىل التساهل ابعتبار وجدا احلسن يف
كتا ه ،ف ي مشاحة يف ا صطسح ،وإ كا ت ابعتبار خفة شروطه ،فإ ه خيرج يف
الصحيح ما كا راويه ثقة غري مدلس ،مسع من شيخه ومسع منه اآلخذ عنه ،و
يكو هناك إرسال و ا قطاع ،وإذا مل يكن يف الراوي جرح و تعديل وكا كل
من شيخه ،والراوي عنه ثقة ،ومل أيت حبديث منكر ف و عنده ثقة.
ويف كتاب الثقات له كثري ممن هذه حاله ،وألجل هذا رمبا اعرتض عليه يف
جعل م ثقات من مل يعرف حاله ،و اعرتاض عليه فإ ه مشاحة يف ذلك ،وهذا
دو شرط احلاكم ،حيث شرط أ خيرج عن رواة خرج ملثل م الشيخا يف

( )1هامش الرفع والتكميل (ص.)337
( )2ألفية السيوطي يف علم احلديث (ص )9 :البيت (.)65
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الصحيح ،فاحلاصل :أ ا ن حبا وىف ابلتزايب شروطه (.)1
من خسل هذا يتضح أ اإلمايب ا ن حبا من املتشددين ،ومن املعلويب أ
التعقب أييت للشخص غالباً إما سبب تساهله ،وإما سبب تشدده ،وقد كا
التعقب عل اإلمايب ا ن حبا من اجل تني إذ تساهل يف شرطه داخل كتاب
الثقات مما تسبب يف إدخال عدد كبري من اجمل ولني ،وتشدد يف جا ب اجلرح يف
كتاب اجملروحني ،فجرح من مل يسبق إىل جترحي م.
أيهما كتبه أوالً الثقات أم اجملروحني؟.
قال يف مقدمة كتاب الثقات" :و سبيل إىل معرفة صحة األخبار وسقيم ا
إ مبعرفة اتريد من ذكر امسه من احملدثني ،وإ ين أملي يف ذكر من محل عنه العلم
كتا ْني :كتاابً أذكر فيه الثقات من املح ّدثني ،وكتاابً أ ّني فيه الضعفاء
واملرتوكني ،وأ دأ من ما ابلثقات ،فنذكر ما كا وا عليه يف احلا ت"(.)2
فممن املمكن أ دفع التعارض أب :
( )1احلكم املعتمد عنده ما ذكره يف اجملروحني ،وهذا مرجعه تغري اجت اده،
ذلك أ "الثقات" كتبه أو ً ،وتسه "اجملرحو " ،فاحلكم الثاين ينسد األول.
( )2أو يكو من الوهم ،الذي ينفك عنه إ سا  ،فمن الذي يسلم من
الوهم ويعرى من اخلطأ .
( )3أو سبب وضع من ج لكل كتاب عل حدة ،ومبعزل عن الكتاب
اآلخر ،و مشاحة يف ا صطسح.
( )4أو سبب أ له عض املصطلحات اخلاصة ه ،اليت ينبغي أ تف م يف
ضوء من جه.
( )1تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي (.)114 /1
( )2الثقات ن حبا (.)10 /1
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املبحث الثالث

العبارات اليت استعملها احلافظ ابن حجر
ِف تعقبه على اإلمام ابن حبان

استخديب احلافظ ا ن حجر عبارات عدة عند تعقبه عل احلافظ ا ن حبا ،
هذا العبارات جاءت قاسية مرة ،ومعتدلة أخرى ،ولينة اثلثة ،عل حسب ما
استدركه عليه ،وهاك عض العبارات:
العبارات اليت تدل على ختطئته له:

 -أخطأ ا ن حبا (.)1

 مل يصب ا ن حبا (.)2العبارات اليت تدل على عدم وجود الدليل:

 -مل أيت دليل(.)3

 زعم ا ن حبا (.)4وزعم هنا مبعىن أت مبا دليل عليه.
 -ضعفه ا ن حبا س مستند(.)5

( )1تقريب الت ذيب (ص )123 :رقم(.)688
( )2تقريب الت ذيب (ص )614 :رقم(.)7912
( )3تقريب الت ذيب (ص )260 :رقم(.)2694
( )4تقريب الت ذيب (ص )267 :رقم(( ،)2804ص )420 :رقم(( ،)5010ص)617 :
رقم(.)7924
( )5تقريب الت ذيب (ص )449 :رقم(.)5450
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العبارات اليت تدل على بيان ومهه.
 -وهم(.)1

 خلطه ا ن حبا ابلذي قبله(.)2 اضطرب فيه قول ا ن حبا (.)3العبارات اليت تدل على التناقض ،واالختالف.

 -تناقض فيه ا ن حبا (.)4

 اختلف فيه قول ا ن حبا (.)5العبارات اليت تدل على تساهل ابن حبان.

 -وثقه ا ن حبا عل عادته(.)6

 يغرت ذكر ا ن حبا له يف الثقات(.)7العبارات اليت تدل على تشدد ابن حبان.

 -أفرط فيه ا ن حبا (.)8

( )1تقريب الت ذيب (ص )325 :رقم(( ،)3649ص )395 :رقم(( ،)4642ص)420 :
رقم(( ،)5010ص )459 :رقم(.)5613
( )2تقريب الت ذيب (ص )316 :رقم(.)3515
( )3تقريب الت ذيب (ص )292 :رقم(( ،)3159ص )296 :رقم(.)3222
( )4تقريب الت ذيب (ص )429 :رقم(( ،)5158ص )434 :رقم(.)5234
( )5تقريب الت ذيب (ص )277 :رقم(.)2935
( )6تقريب الت ذيب (ص )288 :رقم(.)3110
( )7تقريب الت ذيب (ص )355 :رقم(.)4065
( )8تقريب الت ذيب (ص )126 :رقم(( ،)739ص )238 :رقم(( ،)2350ص)274 :
رقم(( ،)2898ص )287 :رقم(( ،)3095ص )314 :رقم(( ،)3476ص )315 :رقم(،)3492
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 أفحش ا ن حبا فيه القول(.)1 -ابلغ ا ن حبا (.)2

 سبه ا ن حبا إىل الوضع(.)3 ادمه  ..ا ن حبا (.)4 رماه ا ن حبا (.)5العبارات اليت على سبيل االستدراك.
 -وقع عند ا ن حبا (.)6

من خالل هذه األلفاظ أالحظ:
( )1أ أكثر العبارات اليت استخدم ا هي أفرط فيه.
( )2أ التعقب عل اإلمايب ا ن حبا يف التشدد أكثر من التساهل.
( )3العبارات جاءت متفاوتة حبسب مقايب التعقب من جرح أو تعديل.
( )4دقة احلافظ ا ن حجر عند اختياره لعبارة التعقب.

(ص )361 :رقم(( ،)4160ص )404 :رقم(( ،)4783ص )427 :رقم(( ،)5126ص)439 :
رقم(.)5301
( )1تقريب الت ذيب (ص )260 :رقم(( ،)2687ص )260 :رقم(( ،)2694ص)262 :
رقم(( ،)2724ص )262 :رقم(( ،)2727ص )290 :رقم(.)3134
( )2تقريب الت ذيب (ص )291 :رقم(.)3153
( )3تقريب الت ذيب (ص )295 :رقم(.)3199
( )4تقريب الت ذيب (ص )492 :رقم(( ،)6067ص )211 :رقم(.)1961
( )5تقريب الت ذيب (ص )147 :رقم(( ،)1040ص )436 :رقم(( ،)5254ص)436 :
رقم(.)5256
( )6تقريب الت ذيب (ص )377 :رقم(.)4378
()45

املبحث الرابع
تدعقبات ا ْحلافي يظ ابْ ين حجر على ْي
اإلمامي ابْ ين يحبَّان
اذكر هنا مواضع الرواة الذين تعقب احلافظ ا ن حجر اإلمايب ا ن حبا مرتباً
هلم عل حروف اهلجاء عل حسب ترتيب م يف التقريب ،انقسً عبارة احلافظ ا ن
حجر كما هي يف التقريب ،مث مثنياً عبارة اإلمايب ا ن حبا يف (الثقات) ،أو
(اجملروحني) حسب موضع كسمه ،مث أذكر أقوال علماء اجلرح والتعديل ،وأختم
ابخلسصة.
( )1إسحاق بن إبراهيم الثقفي( ،)1أ و يعقوب
حبا  ،وفيه ضعف ،من الثامنة( .د ت س)(.)4

()2

الكويف( ،)3وثقه ا ن

ترمجته عند اإلمام ابن حبان:

إسحاق ن إ راهيم أ و يعقوب الثقفي ،يروي عن :عبدالرمحن ن القاسم،
روى عنه :ا ن أيب زائدة ،وعبيد هللا ن موس (.)5
( ) 1الثقفي :فتح الثاء املثلثة والقاف والفاء ،هذه النسبة إىل ثقيف ،وهو ثقيف ن مندبّه ن كر
ا ن هواز ( .األ ساب للسمعاين( ،)139 /3اللباب يف دذيب األ ساب (.)240 /1
( )2ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )378 /1رقم( ،)1200الكىن واألمساء لإلمايب
مسلم ( )917 /2رقم( ،)3739اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )207 /2رقم( ،)703الضعفاء
واملرتوكو ن اجلوزي ( )97 /1رقم( ،)295دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )395 /2رقم(،)336
ميزا ا عتدال ( )176 /1رقم( ،)716دذيب الت ذيب ( )221 /1رقم(.)412
( )3الْكويف :ضم أوهلا ،وسكو الْواو ،ويف آخرها فاء هذه النّ ْسبة إىل الْكوفة ،وهي من أ َّم ات سد
ْحيص من الْعلماء يف كل فن قدمياً وحديثاً( .اللباب يف دذيب
ْاإل ْسسيب ابلعراق خرج مْند ا من
األ ساب (.)118 /3
( )4تقريب الت ذيب (ص )99 :رقم(.)336
( )5الثقات ن حبا ( )106 /8رقم(.)12453
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أقوال علماء اجلرح والتعديل:
ذكره البخاري( ،)1وا ن أيب حامت( ،)2ومل يذكرا فيه جرحاً و تعديسً.
وقال الرتمذي عن حديث فيه إسحاق" :سألت حممداً -البخاري -عن هذا
احلديث؟ ،فقال" :هو حديث حسن"(.)3
وقال العقيلي" :يف حديثه ظر"(.)4
وقال ا ن عدي" :روى عن الثقات مبا يدتا ع عليه ،......وأحاديثه غري
حمفوظة"(.)5
وذكره الساجي يف الضعفاء(.)6
وذكره ا ن اجلوزي يف كتاب "الضعفاء واملرتوكو "(.)7
وقال الذه " :ضعف"(.)8
اخلالصة:

( )1أ الراوي مل يوثقه أحد من علماء اجلرح والتعديل.
( )2قول احلافظ ا ن حجر" :فيه ضعف" ،أصاب فيه ،وأجاد.
( )3أما ذكر اإلمايب ا ن حبا له يف الثقات ،فبسبب تساهله يف شرطه،
( )1التاريد الكبري للبخاري ( )378 /1رقم(.)1200
( )2اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )207 /2رقم(.)703
( )3العلل الكبري للرتمذي = ترتيب علل الرتمذي الكبري (ص )277 :رقم (.)506
قلت :التحسني هنا للحديث ،وليس للراوي ،ولكنه يظ ر أ ضعف الراوي من الضعف اخلفيف.
( )4الضعفاء الكبري للعقيلي ( )97 /1رقم(.)113
( )5الكامل يف ضعفاء الرجال ( )553 /1رقم(.)169
( )6دذيب الت ذيب (.)222 /1
( )7الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )97 /1رقم (.)295
( )8الكاشف ( )234 /1رقم(.)281
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سيما والرجل كما هو واضح يروي عن الثقات ،ومن املعلويب أ من هذا حاله،
فاإلمايب ا ن حبا يدخله يف الثقات دو ذكر توثيق؛ ل عل ج ة أ ه وافق
شرط الكتاب.
( )4الراجح من حال الراوي أ ه ضعيف.
( )5أما حتسني اإلمايب البخاري حلديثه فس يعين أ ه يف مرتبة الصدوق عنده،
فقد يكو التحسني ابملتا عات والشواهد ،وابب احلكم عل الرواية واسع.
( )2بشر بن شعيب بن أيب محزة( )1ن دينار القرشي( )2مو هم ،أ و القاسم
احلمصي( ،)3ثقة ،من كبار العاشرة ،قال ا ن حبا " :قال البخاري" :تركناه"،
فأخطأ ا ن حبا " ،وإمنا قال البخاري" :تركناه حياً سنة اثنيت عشرة" مات سنة
ثسث عشرة( .خ ت س)(.)4

( )1ينظر ترمجته يف :الطبقات الكربى ( ،)475 /7الكىن واألمساء لإلمايب مسلم ()689 /2
رقم( ،)2780اجلد د درح والتد د د دعديل ن أيب ح د د د دامت ( )359 /2رقم( ،)1368اتري دد مد د دولد العل د د د دماء
ووفيادم ( ،) 475 /2رجال صحيح البخاري = اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ()110 /1
رقم( ،)130تسمية من أخرج م البخاري ومسلم (ص )272 :رقم( ،)2057التعديل والتجريح ،ملن
خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح ( )424 /1رقم( ،)149دذيب الكمال ( )126 /4رقم(،)691
جامع التحصيل (ص )149 :رقم( ،)59لسا امليزا ( )184 /7رقم( ،)2432خسصة تذهيب دذيب
الكمال (ص.)48 :
( )2القرشي :ضم القاف ،وفتح الراء ،ويف آخرها الشني املعجمة ،هذه النسبة إىل قريش.
(األ ساب للسمعاين (.)369 /10
احلاء ،وسكو الْميم ،وابلصاد الْم ْ ملة ْ -سبة إىل محص ،وهو لد ابلشَّايب
( )3احلمصي :ك ْسر ْ
م ْش ور يْنسب إلْيد ا كثري من الْعلماء( .اللباب يف دذيب األ ساب (.)389 /1
( )4تقريب الت ذيب (ص )123 :رقم(.)688
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ترمجته عند اإلمام ابن حبان.
شر ن شعيب ن أيب محزة موىل ين أمية ،كنيته :أ و القاسم من أهل محص
يروي عن :أ يه ،روى عنه :أهل الشايب ،مات سنة ثسث عشرة ومائتني ،وكا
متقناً ،و عض مساعه عن أ يه مناولة مسع سخة شعيب مساعاً من عثما ن سعيد
ا ن كثري"(.)1
وقفة مع تعقب احلافظ ابن حجر:

خطأ احلافظ ا ن حجر اإلمايب ا ن حبا سبب النقل ،وسبب هذا اخلطأ كما
يرى احلافظ حدوث سقط يف سخة اإلمايب ا ن حبا .
يقول احلافظ ا ن حجر " :قال ا ن حبا يف كتاب الثقات" :كا متقناً ،مث

غفل غفلة شديدة ،فذكره يف "الضعفاء" ،وروى عن البخاري أ ه قال" :تركناه"،
وهذا خطأ من ا ن حبا شأ عن حذف ،وذلك أ البخاري إمنا قال يف اترخيه:
"تركناه حياً سنة اثنيت عشرة" ،فسقط من سخة ا ن حبا لفظة "حياً" ،فتغري
املعىن"(.)2
وأعاد الكسيب يف الت ذيب ،فقال:
" ..وأما ا ن حبا ففصل ،فقال يف "الثقات"" :كا متقناً ،و عض مساعه

عن أ يه مناولة ،ومسع سخة شعيب مساعاً ،وذكره ا ن حبا أيضاً يف "الضعفاء"،

و قل عن البخاري أ ه قال" :تركناه" ،وهذا خطأ شأ عن حذف ،فالبخاري إمنا
قال" :تركناه حياً" كما تقديب ،وقد تعقب ذلك أ و العباس النبايت( )3عل ا ن
( )1الثقات ن حبا ( )141 /8رقم(.)12644
( )2مقدمة فتح الباري (.)393 /1
( )3هو اإلمايب الفقيه احلافظ الطبيب ،أ و العباس ،أمحد ن حممد ن مفرج ،اإلشبيلي األموي،
مو هم ،احلزمي الظاهري ،كا صرياً ابحلديث ورجاله ،وهو صاحب كتاب " احلافل " الذي ذيَّل ه عل
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حبا يف احلافل فأس ب"(.)1
حتقيق قول اإلمام البخاري:
العبارة موجودة عند اإلمايب البخاري ،ففي التاريد الكبري يقول " :شر ا ْن
شعيب ْن أيب محزة ،أ و القاسم احلمصي موىل ين أمية ،تركناه حياً سنة ثنيت
عشرة ومائتني ،ومات عدان"(.)2
التحقق من خطأ النقل عند اإلمام ابن حبان:

مل أقف عل العبارة اليت قل ا احلافظا الذه  ،وا ن حجر عن اإلمايب ا ن
حبا  ،ل مل أقف عل ترمجة لبشر ن شعيب يف "اجملروحني" أصسً.
ومل يشر اإلمايب املزي يف "دذيب الكمال" إىل خطأ النقل عند اإلمايب ا ن
ي يف "التاريد"" :تركناه وهو حي سنة اثنيت عشرة
حبا  ،قال" :قال الْبخار ّ
ومئتني" ،وقال أ و حامت ا ْن حبا يف كتاب "الثقات"" :مات سنة ثسث عشرة
ومئتني"(.)3
وممن أشار إىل خطأ النقل عند اإلمايب ا ن حبا احلافظ الذه  ،فقال عن
شر" :صدوق أخطأ ا ن حبا ذكره يف الضعفاء ،وعمدته أ البخاري قال:
"تركناه" ،كذا قل فوهم عل البخاري ،إمنا قال البخاري" :تركناه حياً سنة اثنيت
عشرة ومائتني"(.)4
كتاب "الكامل" ن عدي ،وكا ت وفاته سنة ( . )637ا ظر( :سري أعسيب النبسء ")58/23( :
رقم( )40و" تذكرة احلفاظ " )1425 /4( :رقم( )1138التكملة لكتاب الصلة ()107 /1
رقم(.)304
( )1دذيب الت ذيب ( )451 /1رقم(.)827
( )2التاريد الكبري للبخاري ( )76 /2رقم(.)1743
( )3دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )126 /4رقم(.)691
( )4ميزا ا عتدال ( )318 /1رقم(.)1197
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اخلالصة :
من خالل ما سبق يتضح:
( )1أ اإلمايب ا ن حبا مل يذكر الراوي أصسً يف كتاب اجملروحني ،وإمنا ات ع
احلافظ ا ن حجر يف ذلك اإلمايب الذه  ،واعتمد عل ما ذكره أ و العباس النبايت
يف احلافل.
( )2أ خطأ النقل ليس من اإلمايب ا ن حبا  ،وإمنا من اإلمايب أيب العباس
النبايت ،وتبعه عل ذلك احلافظا الذه  ،وا ن حجر.
( )3إ إ كا ت اللفظة موجودة يف كتاب الفصل ني النقلة ،ويكو اإلمايب
أ و العباس النبايت اطلع عل ما يطالعه أهل عصران ممن مل تقع أ صارهم عل كتاب
الفصل ني النقلة ،إذ الكتاب مفقود.
لكن أتكيد احلافظ ا ن حجر عل وجود العبارة يف كتاب "الضعفاء" يدل
عل أهنم يعنو ه "اجملروحني".
( )4هذا يدل عل أ الباحث عند النقل يعتمد قول اإلمايب م ما علت
منزلته ،ل يرجع إىل األصل ،فالوهم واخلطأ وارد عل الكبار ،وهذا مما ينفك
عنه إ سا .
( )3بك در بد دن خني د دس ابملعجمة ،والنو  ،وآخ د دره س د دني م ملة ،مص د دغر

كويف عا د سكن غداد( ،)1ص د د د ددوق له أغسط ،أفد د د د د درط فيه ا ن حبا  ،من

( )1ين د دظر ترمجته يف :التاريد د دد الكب د د دري للبخد د داري ( )89 /2رقم( ،)1787الضعفاء الكب د د دري
للعقيلي ( ،)148 /1اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )384 /2رقم( ،)1497الضعفاء واملرتوكو
للدارقطين ( )260 /1رقم( ،)126اتريد غداد ( )91 /7رقم( ،)3525دذيب الكمال ()208 /4
رقم( ،)743الكاشف ( )274 /1رقم( ،)624خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص.)51 :
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السا عة( .ت ق)(.)1
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
كر ن خنيس ،يروي عن :البصريني ،والكوفيني أشياء موضوعة يسبق إىل
القلب أ ه املعتمد هلا ،ثنا احلنبلي قال :مسعت أمحد ن زهري يقول :سئل حيىي ا ن
معني ،عن كر ن خنيس ،فقال " :شيء"(.)2
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
أوالً :من عدله.
قال العجلي" :ثقة"(.)3
اثنياً :من ضعفه.
ضعفه علي ن املديين ،وقال العقيلي" :ضعيف"(.)4
مرة:
مرة" :ضعيف احلديث" ،وقال ّ
وقال حيىي ن معني" :لْيس ش ْيء" ،وقال ّ
"شيد صاحل أبْس ه؛ إَّ أ ه كا يروي عن ضعفاء"( ،)5وقال الدار قطين يف
السنن" :ضعيف"(.)6
رجسً صاحلاً غزاء( ،)7وليس قوي يف احلديث"... ،
وقال أ و حامت" :كا ً
و" يبلغ ه الرتك".)8(.
( )1تقريب الت ذيب (ص )126 :رقم(.)739
( )2اجملروحني ن حبا ( )195 /1رقم(.)145
( )3الثقات للعجلي (ص )84 :رقم(.)161
( )4الضعفاء الكبري للعقيلي (.)148 /1
( )5الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )148 /1رقم(.)565
( )6سنن الدارقطين (.)121 /2
( )7يعين يغزو يف سبيل هللا.
( )8اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )384 /2رقم(.)1497
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عبداّلِل ْن عمار املوصلي:
وقد تكلم فيه ا ْن أيب شيبة( ،)1وقال حم َّمد ْن
َّ
"ليس مبرتوك ،وهو شيد صاحب غزو"(.)2
وقال النسائي" :ضعيف"(.)3
وقال البزار" :ليس قوي"( ،)4وقال ا ن أيب شيبة" :ضعيف احلديث ،وهو
موصوف ابلرواية والزهد"(.)5
وقال ا ن عدي" :هو ممن يكتب حديثه ،وهو حيدث أبحاديث مناكري عن قويب
أبس هبم ،وهو يف فسه رجل صاحل إ أ الصاحلني يشبه علي م احلديث( ،)6ورمبا
حدثوا ابلتوهم ،وحديثه يف مجلة حديث الضعفاء ،وليس هو ممن حيتج حبديثه"(.)7
اثلثاً :من ترك حديثه:
قال أ و داود" :ليس شيء" ،وقال أ و زرعة" :ذاهب احلديث"(.)8
وقال الرتمذي" :تكلم فيه ا ن املبارك ،وتركه يف آخر أمره"(.)9
قال اجلوزجاين" :كا يروي كل منكر عن كل منكر"(.)10
وقال أ ْمحد ْن صالح" :مرتوك"(.)11
( )1املغين يف الضعفاء ( )113 /1رقم(.)973
( )2دذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)210 /4
( )3الضعفاء واملرتوكو للنسائي (ص )24 :رقم(.)84
( )4مسند البزار ( )358 /2عقب ح(.)7449
( )5دذيب الت ذيب ( )481 /1رقم(.)885
( )6ذلك وهللا أعلم ألهنم حيسنو الظن كل من حيدث م.
( )7الكامل يف ضعفاء الرجال ( )188 /2رقم(.)264
( )8الضعفاء الكبري للعقيلي (.)148 /1
( )9سنن الرتمذي (.)176 /5
( )10أحوال الرجال (ص )181 :رقم(.)168
( )11اتريد غداد (.)92 /7
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اخلالصة:
( )1أ كر ن خنيس مل يوثقه سوى اإلمايب العجلي ،وهو معروف تساهله.
( )2أ أقوال علماء اجلرح والتعديل عل ضعفه؛ لكنه من الضعف اخلفيف،
الذي يصل إىل درجة من يرتك حديثه.
( )3أ قول ا ن حجر" :صدوق له أغسط" ،تسامح وتساهل منه ،سيما
وقد قال عنه يف فتح الباري(" :)1ضعيف" ،وهذا هو الصواب.
( )4قول اإلمايب ا ن حبا " :يروي عن البصريني والكوفيني أشياء موضوعة
يسبق إىل القلب أ ه املعتمد هلا" فيه تشدد.
( )5الصواب فيه أ ه ضعيف ،سيما وقد أشار اإلمايب ا ن عدي إىل أ
الرجل ممن يكتب حديثه ،فمن هذا حاله يصل إىل درجة من يروي
املوضوعات ،وهللا أعلم.
( )4احلارث بن عمران اجلعفري

()2

املدين( ،)3ضعيف ،رماه ا ن حبا

(.)243 /9( )1
( )2اجلعفري :فتح اجليم ،وسكو العني امل ملة ،وفتح الفاء ويف آخرها الراء ،هذه النّ ْسبة إىل
رجل ْني أحدمها ج ْعفر ن أيب طالب الطيار  ،والثَّاين يْنسب إىل ج ْعفر ن كسب ن ر يعة( .األ ساب
للسمعاين ( ،)288 /3لب اللباب يف حتريراأل ساب (ص.)65 :
( )3ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )278 /2رقم( ،)2454الضعفاء واملرتوكو
للدارقطين ( )148 /2رقم( ،)152الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )182 /1رقم( ،)720دذيب
الكمال للمزي ( )267 /5رقم( ،)1035املغين يف الضعفاء للذه ( )142 /1رقم( ،)1244ميزا
ا عتدال للذه ( )439 /1رقم( ،)1637الكشف احلثيث (ص )88 :رقم( ،)203دذيب الت ذيب
ن حجر ( )152 /2رقم( ،)260التحفة اللطيفة يف اتريد املدينة الشريفة ( )258 /1رقم(،)855
إكمال دذيب الكمال ( )311 /3رقم(.)1100
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ابلوضع ،من التاسعة( .ق)(.)1
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
احلارث ن عمرا اجلعفري ،من أهل املدينة ،يروي عن :هشايب
وحنظل ن أيب سفيا  ،روى عنه :أمحد ن سليما  ،وعلي ن حرب.
كا يضع احلديث عل الثقات ،روى عن :هشايب ن عروة ،عن
عائشة ،عن الن  قال"" :خت َّريوا لنطفك ْم ،وا ْكحوا ْاأل ْكفاء،
إلْي ْم"(.)2

ن عروة،
أ يه ،عن
وأ ْكحوا

( )1تقريب الت ذيب (ص )147 :رقم(.)1040
عبداّلِل
( )2أخرجه ا ن ماجه ،كتاب النكاح ،ابب األكفاء )633 /1( ،ح( ،)1968قال:ح َّدثدنا
َّ
ا ن سع ٍ
ي ،ع ْن هشايب ْن ع ْروة ...،ه لفظه.
احلارث ْن ع ْمرا ْ
يد ،قال" :ح َّدثدنا ْ
اجل ْعفر ُّ
ْ
والدارقطين يف سننه ،كتاب النكاح ،ابب امل ر )299 /3( ،ح( ،)198قال" :ان أمحد ن إسحاق
ا ن هبلول ،ان أ و سعيد األشج ،ان احلارث ن عمرا اجلعفري  ...ه لفظه.
ويف ( )298 /3ح( ،)196قال" :ان أمحد ن حممد ن زايد ،ان موس ن إسحاق ،ان عمر ا ن
أيب الرطيل ،ان صاحل ن موس  ،عن هشايب ن عروة ...ه مبعناه.
ويف ( )299 /3ح( ،) 197قال" :ان أمحد ن حممد ن زايد ،ان حممد ن محاد ن ماها  ،حدثين
حممد ن عقبة ،ان أ و أمية ن يعل  ،عن هشايب ن عروة  .....ه مبعناه.
واحلاكم يف املستدرك عل الصحيحني ،كتاب النكاح )176 /2(،ح( ،)2687قال" :ح َّدثدنا عل ُّي
عبداّلِل ن سع ٍ
ا ْن عيس  ،ثنا إ ْدراهيم ْن أيب طال ٍ
ي،
ب ،ثنا
احلارث ْن ع ْمرا ْ
ي ،ثنا ْ
اجل ْعفر ُّ
يد الْكْند ُّ
َّ ْ
 ....ه ،وقال" :ات دع ْم عكْرمة ْن إ ْدراهيم ،ع ْن هشايب ْن ع ْروة  ...ه لفظه
والبي قي يف السنن الكربى ،كتاب النكاح ،ابب اعتبار الكفاءة )133 /7(،ح( ،)14130قال:
عبداّلِل ن سع ٍ
احلافظ ،ح َّدثدنا عل ُّ ْن عيس  ،ح َّدثدنا إ ْدراهيم ْن أىب طال ٍ
يد
ب ،ح َّدثدنا
"أ ْخربان أ و
عبداّلِل ْ
َّ
َّ ْ
ى .....ه لفظه.
احلارث ْن ع ْمرا ْ
ى ،ح َّدثدنا ْ
اجل ْعفر ُّ
الْكْند ُّ
اّلِل ْن إ ْدراهيم
والش اب القضاعي ،يف مسند الش اب )390 /1( ،ح( ،)667قال" :أ ْخربان هبة َّ
ي ،ثنا عل ُّي ْن حر ٍ
عبداّلِل ْن أ ْمحد ْن طال ٍ
ب ،ثنا
اخل ْو ينُّ ،أ نا
ْ
َّ
ي ،ثنا أ ْمحد ْن ج ْعف ٍر الْمطري ُّ
ب الْبد ْغداد ُّ
ْ
احلارث ْن ع ْمرا  ...ه لفظه.
ْ
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واخلطيب ،يف اتريد غداد ،)279 /1( ،قال" :أ ْخربان الْقاضي أ و عمر الْقاسم ْن ج ْعفر ا ْهلامش ُّي،
احلارث
قال :بأان أ و الْعبَّاس حم َّمد ْن أ ْمحد ْن محَّ ٍاد األثريب ،قال :بأان عل ن حرب الطائي ،قال :بأان ْ
ا ْن ع ْمرا  ....ه لفظه.
احلارث ا ْن
وقال" :هذا حديث غريب من حديث ْن ع ْروة ،ع ْن أ يه ،ع ْن عائشة ،ا ْشت ر رواية ْ
ي عْنه".
ع ْمرا ْ
اجل ْعفر ّ
وا ن اجلوزي يف العلل املتناهية يف األحاديث الواهية )124 /2( ،رقم ( ،)1012قال" :أان
أ ومْنصور ْن خ ْريو  ،قال" :أان إ ْمساعيل ْن م ْسعدة ،قال" :أ ْخربان محْزة ْن يوسف ،قال" :أان أ و أ ْمحد
ن عد ٍي ،قال ان عمر ن سنا ٍ  ،قال" :ان هشايب ن عبدامللك ،قال" :ح َّدثدنا حيىي ن سع ٍ
يد ،قال" :ان
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ٍ
ٍ
عيس ْن مْيمو  ،ع ْن الْقاسم ْن حم َّمد ع ْن عائشة مبعناه.
دراسة إسناد ابن حبان:
 حممد ن إسحاق ن خزمية ن املغرية ن صاحل ن كر ،أ و كر.ولد :سنة ثسث وعشرين ومائتني.
ذكره ا ن حبا يف الثقات وقال" :كا رمحه هللا أحد أئمة الد يا علماً ،وفق اً ،وحفظاً ،ومجعاً،
واستنباطاً ،حىت تكلم يف السنن إبسناد علم سبق إلي ا غريه من أئمتنا مع اإلتقا الوافر والدين
الشديد ،وقال ا ن أيب حامت :ثقة صدوق ،وقال الذه  :احلافظ ،احلجة ،الفقيه ،شيد اإلسسيب ،إمايب
األئمة ،ومات حممد ن إسحاق ليلة السبت عد العشاء اآلخرة اخلامس من ذي القعدة سنة إحدى
عشرة وثسمثائة ،ودفن يويب السبت عد األوىل ،وله مثا ومثا و سنة.
(الثقات ن حبا ( )156 /9رقم( ،)15748اجلرح والتعديل ن أيب حامت ()196 /7
رقم( ،)1103سري أعسيب النبسء للذه ( )365 /14رقم(.)214
 عبدهللا ن سعيد ن حصني ،الكندي ،أ و سعيد األشج الكويف .قال ا ن معني" :ليس ه أبس ،ولكنه يروي عن قويب ضعفاء" ،وقال أ و حامت" :ثقة صدوق" ،وقال
مرة" :األشج إمايب زما ه" ،وقال النسائي" :صدوق" ،وقال ا ن حجر" :ثقة ،من صغار العاشرة ،مات سنة
سبع ومخسني".
(دذيب الت ذيب ( )236 /5رقم(( ،)411تقريب الت ذيب (ص )305 :رقم(.)3354
 احلارث ن عمرا صاحب الرتمجة ضعيف جداً.هشايب ن عروة ن الز ري ن العوايب األسدي ،ثقة فقيه رمبا دلس ،من اخلامسة ،مات سنة مخس ،أو
ست وأر عني ،وله سبع ومثا و سنة( .تقريب الت ذيب (ص )573 :رقم(.)7302
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حدثنا ا ن خزمية ،ثنا أ و سعيد األشج ،ثنا احلارث ن عمرا  ،وقد ات ع
عكرمة ن إ راهيم احلارث ن عمرا يف هذه الرواية عن هشايب ن عروة ،ومها مجيعاً
ضعيفا  ،أصل احلديث مرسل ،ورفعه ابطل"(.)1
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال أ و زرعة" :ضعيف احلديث ،واهي احلديث"(.)2
احلديث"(.)4
وقال أ و حامت" :ليس قوي"( ،)3وقال" :شيد واهي ْ
وقال ا ن عدي" :الضعف ني عل رواايته"(.)5
وقال أ و الفضل املقدسي ا ن القيسرين" :يروي عن الثقاب ما يدتا ع علْيه.
 عروة ن الز ري ن العوايب ن خويلد األسدي ،أ و عبدهللا املدين ،ثقة فقيه مش ور ،من الثالثة،مات قبل املائة سنة أر ع وتسعني عل الصحيح ،ومولده يف أوائل خسفة عثما .
(تقريب الت ذيب (ص )389 :رقم(.)4561
 عائشة نت أيب كر الصديق التميمية ،أيب املؤمنني ،رضي هللا عن ا ،تكىن :أيب عبدهللا الفقي ة،ولدت عد املبعث أبر ع سنني ،أو مخس ،وماتت سنة سبع ومخسني ،وقيل :مثا ومخسني.
(اإلصا ة ( )231 /8رقم( ،)11461دذيب الت ذيب ( )433 /12رقم(.)2840
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف جداً ،فيه احلارث ن عمرا ضعيف جداً ،ومل يتا ع.
احلارث ن عمرا الْمدين ،وذكر قول أيب حامت ،وا ْن عدي،
وقال البوصريي " :هذا إ ْسناد فيه ْ
ين( .مصباح الزجاجة يف زوائد ا ن ماجه (.)115 /2
والدَّارقطْ ّ
وقال ا ن حجر" :مداره عل أانس ضعفاء" (التلخيص احلبري (.)309 /3
وقال ا ن اجلوزي" :له أر عة طرق ،وضعف ا مجيعاً"( .العلل املتناهية (.)614 /2
( )1اجملروحني ن حبا (.)225 /1
( )2الضعفاء أليب زرعة الرازي ( )800 /3رقم(.)52
( )3اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )84 /3رقم(.)385
( )4علل احلديث ن أيب حامت (.)412 /6
( )5الكامل يف ضعفاء الرجال ( )466 /2رقم(.)382
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والضعف علْيه ني"(.)1
وذكره ا ن اجلوزي يف كتاب "الضعفاء واملرتوكو "(.)2
وقال الذه " :ضعفوه"(.)3
اخلالصة:
( )1أ الراوي جممع عل ضعفه.
( )2أ قول اإلمايب ا ن حبا " :يروي املوضوعات" فيه تشدد ،وقول احلافظ
ا ن حجر" :ضعيف" فيه تساهل.
( )3يقال يف مثله :طضعيف جداً" ،لكنه يصل إىل مرتبة الوضاع ،أو من
يضع األحاديث.
( )4كا تشدد اإلمايب ا ن حبا يف حكمه عل الراوي سبب روايته اليت
استنكرها عليه ،سيما وقد وافقه عل تضعيف الرواية عض األئمة كاإلمايب ا ن
أيب حامت ،فقال" :ليس له أصل"( ،)4وكذا اإلمايب ا ن عدي قال" :الضعف ني
عل رواايته"(.)5
( )5عد العلماء هذا اجلرح من قبيل اجلرح املفسر.
( )6اتضح من التخريج ،واحلكم عل اإلسناد أ الرواية ضعيفة جداً ،و
تصل إىل الوضع.
( )7الواضح من صنيع اإلمايب ا ن حبا أ ه حيكم عل الراوي هبذه اللفظة
( )1ذخرية احلفاظ ( )1139 /2رقم (.)2416
( )2الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )182 /1رقم(.)721
( )3الكاشف ( )304 /1رقم( ،)867وذكره يف املغين يف الضعفاء ( )142 /1رقم(..)1244
( )4اجلرح والتعديل ( ،)84 /3علل احلديث ن أيب حامت ( )720 /3رقم (.)1208
( )5الكامل يف ضعفاء الرجال (.)467 /2
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"يروي املوضوعات" ألحد هذه األسباب:
(أ) تعارض الوصل والوقف(.)1
(ب) تعارض الوصل واإلرسال(.)2
(جد) خطأ الراوي يف الرواية ،فقد يذكر هذه اللفظة جملرد غلط الراوي(.)3
(د) سبب روايته اليت توهم الوضع كما يف هذه الرواية.
( )8مما يدل عل أ ه قد يعين قوله" :يروي املوضوعات" تعارض الوصل
واإلرسال قوله" :أصل احلديث مرسل ،ورفعه ابطل"(.)4
( )5روح بن جناح األموي()5موالهم أ وسعد( ،)6ويقال" :أ وسعيد"
الدمشقي ( ،)7ضعيف ،ادمه ا ن حبا  ،من السا عة( .ت ق)(.)1
( )1ينظر ترجة رقم ( )11من البحث.
( )2ينظر ترمجة رقم ( )10من البحث.
( )3ينظر ترمجة رقم ( )7من البحث.
( )4اجملروحني ن حبا (.)225 /1
( )5األموي :ضم ْاأللف ،وفتح الْميم ،وكسر الْواو  -هذه النّ ْسبة إىل أميَّة ،والْم ْش ور هبذه النّ ْسبة
مجوع كثرية مْند م نو أميَّة ن عبد مشس ن عبد مناف الَّذين ولوا ا ْخلسفة.
(اللباب يف دذيب األ ساب (.)85 /1
( )6ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )308 /3رقم( ،)1046الكىن واألمساء لإلمايب
مسلم ( )393 /1رق د دم( ،)1478الكام د دل يف ضعد د د دفاء الرج د د دال ( )144 /3رق د دم( ،)666أح د د دوال
الرجال (ص )157 :رقم( ،)278الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )287 /1رقم( ،)1242املقتىن يف
سرد الكىن ( )262 /1رقم( ،)2506ميزا ا عتدال ( )57 /2رقم( ،)2799ديوا الضعفاء
للذه (ص )161 :رقم( ،)1630الكشف احلثيث (ص )117 :رقم( ،)290لسا امليزا ()217 /7
رقم( ،)2945دذيب الت ذيب ( )292 /3رقم( ،)548خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص.)118 :
( )7الدم ْشق  :كسر الدال امل ملة ،وامليم املفتوحة ،والشني املعجمة الساكنة ،ويف آخرها القاف،
هذه النسبة إىل دمشق ،وهي أحسن مدينة ابلشايب ،وأكثرها أهس ،وأ زه ا ،ويضرب حبسن ا املثل.
(األ ساب للسمعاين (.)373 /5
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ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
روح ن جناح ،كنيته أ و سعيد ،من أهل الشايب ،يروي عن :جماهد ،روى
عنه :الوليد ن مسلم ،منكر احلديث جداً ،يروي عن الثقات ما إذا مسع ا
اإل سا الذي ليس ابملتبحر يف صناعة احلديث ش د هلا ابلوضع ،روى عن جماهد
عن ا ن عباس عن الن  قال" :فقيه واحد أش ُّد عل الشَّْيطا م ْن ألْف
عا ٍد"(.")2
( )1تقريب الت ذيب (ص )211 :رقم(.)1961
( )2أخرجه البخاري يف التاريد الكبري )308 /3( ،رقم( ،)1046قال" :قال إ ْدراهيم ْن موس :
أخربان الْوليد ْن م ْسل ٍم ،قال" :حدثنا أ و س ْع ٍد رْوح  ....ه لفظه.
ومن طريقه الرتمذي ،كتاب العلم ،ابب فضل الفقه عل العبادة )48 /5( ،ح( ،)2681قال:
"حدثنا حممد ن إمسعيل ،حدثنا إ راهيم ن موس  ،أخربان الوليد ن مسلم ،حدثنا روح ن جناح  ...ه
لفظه ،وقال" :غريب ،و عرفه إ من هذا الوجه من حديث الوليد ن مسلم".
ث عل طلب الْع ْلم )81 /1( ،ح( ،)222قال:
ضل الْعلماء ،و ْ
احل ّ
وا ن ماجه ،يف املقدمة ،ابب ف ْ
اح ...ه لفظه.
"ح َّدثدنا هشايب ْن ع َّما ٍر ،قال" :ح َّدثدنا الْوليد ْن م ْسل ٍم ،قال" :ح َّدثدنا رْوح ْن جن ٍ
السَّراج ،قال:
والفاك ي يف أخبار مكة )182 /1( ،ح( ،)283قال" :ح َّدثدنا
عبدالر ْمحن ْن يو س َّ
َّ
اح ...ه لفظه.
"ثنا الْوليد ْن م ْسل ٍم ،ع ْن رْوح ْن جن ٍ
والطرباين يف املعجم الكبري )78 /11( ،ح( ،)11099قال" :ح َّدثدنا عل ُّي ْن عبدالعزيز ،ح َّدثدنا
اح ....ه لفظه.
سلْيما ْن أ ْمحد الْواسط ُّي ،ح َّدثدنا الْوليد ْن م ْسل ٍم ،ح َّدثدنا رْوح ْن جن ٍ
والطرباين يف مسند الشاميني )161 /2( ،ح( ،)1109قال" :ح َّدثدنا أ ْمحد ْن الْمعلَّ  ،ثدنا الْعبَّاس
اح ...، ،ه لفظه.
ْن الْوليد ،ثدنا الْوليد ْن م ْسل ٍم ،ثدنا م ْروا ْن جن ٍ
فهنا قال" :عن مروان بن جناح" ،أخي روح ،وهذا غري حمفوظ ،وخمالف ملا رواه الرواة.
وا ن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ،)60 /4( ،قال" :حدثنا حممد ن أمحد ن عبدالواحد
ا ن عبدوس صور ،حدثنا سليما ن عبدالرمحن الدمشقي وأان إسحاق ن خالويه الباسريي ابلبصرة،
حدثنا علي ن حبر وحدثنا الفضل ن عبدهللا األ طاكي ،حدثنا هشايب ن عمار ،والوليد ن عتبة ،وحممد
ا ن هاشم قالوا ،حدثنا الوليد ن مسلم ،حدثنا روح ن جناح  ...ه لفظه.
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احلافظ ،وأ و كْر
والبي قي يف شعب اإلميا  )232 /3( ،ح( ،)1586قال" :أ ْخربان أ و عبدهللا ْ
عبدالصمد الثدَّقف ّي ،حدثنا
احلسن ،قا  :حدثنا أ و الْعبَّاس حم َّمد ْن يد ْعقوب ،حدثنا يزيد ْن حم َّمد ْن
ا ْن ْ
َّ
اح ...ه لفظه.
هشايب ْن ع َّما ٍر ،حدثنا الْوليد ،حدثنا أ و س ْع ٍد رْوح ْن جن ٍ
واملقدسي يف األحاديث املختارة = املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم
يف صحيحي ما )79 /13( ،ح( ،)126قال" :أخربان أ و الْمجد زاهر ن أ ْمحد الثدَّقف ّي أبصب ا  ،أ
أخربهم ا ْنا أ ْمحد ن ْحممود ا ن
الرجاء َّ
عبداملنعم ن أ ْمحد ن يد ْعقوب ن أ ْمحد ،وسعيد ن أيب َّ
الص ْرييفْ ،
أ ْمحد الثدَّقف ّي ،ا ْنا حم َّمد ن إ ْدراهيم ن املقرىء ،ثدنا عبدهللا ن حم َّمد ن سامل بدْيت الْمق ّدس ،ثدنا هشايب
ا ن عمار ،ثدنا الْوليد ن مسلم ،ثدنا ا ْن جريج ،وروح ن جناح ....ه لفظه.
وقال" :رواه ا ْن ماجه عن هشايب ن عمار ،ومل يذكر ا ْن جريج؛ وإَّمنا أخرجناه لذكر ا ْن جريج،
فإ روحا متكلم فيه.
وهنا زاد ِف اإلسناد ابن جريج ،وهو وهم من هشام بن عمار كما به عل ذلك ا ن عدي قال:
"وليس ن جريج يف إسناد هذا احلديث ذكر"(.الكامل (.)60 /4
اّلِل ْن حم َّمد ْن
وا ن املقرئ يف معجمه( ،ص )290 :ح( ،)933قال" :ح َّدثدنا أ و حم َّم ٍد عْبد َّ
س ْل ٍم الْم ْقدس ُّي ،بدْيت الْم ْقدس ،ثنا هشايب ْن ع َّما ٍر ،ثنا الْوليد ْن م ْسل ٍم ،عن ا ْن جريْ ٍج ،ورْوح ا ْن
اح ... ،ه لفظه ،وإضافة ا ن جرج وهم.
جن ٍ
وا ن عبدالرب يف جامع يا العلم وفضله )125 /1( ،ح( ،)121قال" :ح َّدثدنا خلف ا ْن أيب
يب ،ان أ ْمحد ْن عم ٍْري ،ثنا حم َّمد ْن الْوزير ،ثنا الْوليد يد ْعين ا ْن م ْسل ٍم ،ان
ج ْعف ٍر ،ان
عبداّلِل ْن ْ
َّ
احلسن الْكس ُّ
اح ....ه لفظه.
أ و س ْع ٍد رْوح ْن جن ٍ
دراسة إسناد ابن حبان:
 ا ن قتيبة ،احلافظ الثقة ،أ و العباس ،حممد ن احلسن ن قتيبة العسقسين ،حمدث فلسطني:قال الذه " :اإلمايب ،الثقة ،احملدث الكبري"( .تذكرة احلفاظ ( )233 /2رقم( ،)765سري أعسيب
النبسء ( )292 /14رقم(.)189
 هشايب ن عمار ن صري نو مصغر ،السلمي الدمشقي اخلطيب ،صدوق مقرئ كرب ،فصاريتلقن ،فحديثه القدمي أصح ،من كبار العاشرة ،مات سنة مخس وأر عني عل الصحيح وله اثنتا وتسعو
سنة( .تقريب الت ذيب (ص )573 :رقم(.)7303
 الوليد ن مسلم القرشي مو هم ،أ و العباس الدمشقي ،ثقة؛ لكنه كثري التدليس والتسوية ،منالثامنة ،مات آخر سنة أر ع ،أو أول سنة مخس وتسعني( .تقريب الت ذيب (ص )584 :رقم(.)7456
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حدثناه ا ن قتيبة عسقس  ،ثنا هشايب ن عمار ،ثنا الوليد عنه(.)1
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
ذكره البخاري ،ومل يذكر فيه جرحاً و تعديسً(.)2
وذكره العقيلي يف الضعفاء ،وقال " :يتا ع"(.)3

 روح ن جناح ضعيف ،ادمه ا ن حبا من السا عة ،وترمجته مفصلة يف أصل البحث. جماهد ن جرب؛ فتح اجليم ،وسكو املوحدة ،أ و احلجاج املخزومي مو هم املكي ،ثقة إمايب يفالتفسري ،ويف العلم ،من الثالثة ،مات سنة إحدى ،أو اثنتني ،أو ثسث ،أو أر ع ومائة ،وله ثسث ومثا و .
(تقريب الت ذيب (ص )520 :رقم(.)6481
 عبدهللا ن عباس ن عبداملطلب ن هاشم ن عبد مناف ، ،ا ن عم رسول هللا  ،ولدقبل اهلجرة ثسث سنني ،ودعا لد د د ده رسول هللا  ابلفد د م يف الق د د د درآ  ،فكا يسم البد د دحر ،واحل د د درب
لسعة علمه ،مات سنة مثا وستني ابلطائف ،وه د دو أحد د د د دد املكثرين من الصحا ة ،وأحد العبادلة من
فق اء الصحا ة( .ا ستيعاب يف معد د د د د درفة األصحاب ( )933 /3رقم ( ،)1588اإلصا ة يف متييز
الصحا ة ( )141/4رقم(( ،)4784تقريب الت ذيب (ص )309 :رقم(.)3409
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف ،سيما والرواية عن جماهد ،وهو يروي عنه مناكري ،وغرائب ،أما متا عه ا ن جريج،
عبدامللك ن عبدالعزيز ن جريج األموي مو هم املكي ،ثقة فقيه فاضل ،وكا يدلس ويرسل ،من
السادسة ،مات سنة مخسني ،أو عدها ،وقد جاز السبعني ،وقيل :جاز املائة ،ومل يثبت( .تقريب
الت ذيب (ص )363 :رقم( ،) 4193ف ي متا عة تصلح أل جميء ا ن جرج يف السند جاء سبب
الوهم واخلطأ ،قال ا ن عدي " :وهذا رواه عن الوليد غري من ذكرت مجاعة هكذا إ َّ ا ن سلم فإ ه حدَّثنا
عن هشايب ن عمار من أصل كتا ه فزاد يف إسناده  :عن ا ن جريج ،عن روح ن جناح عن جماهد عن
ا ن عباس ،وليس ن جريج يف إسناد هذا احلديث ذكر(.الكامل ( ،)60 /4وقال ا ن اجلوزي" :هذا
احلديث م ْن كسيب ا ْن عبَّ ٍ
ص ًدا أ ْو غ ْلطًا"(.العلل املتناهية (.)126 /1
ْ
اس ،إَّمنا رفدعه رْوح إ َّما ق ْ
( )1اجملروحني ن حبا ( )300 /1رقم(.)346
( )2التاريد الكبري للبخاري ( )308 /3رقم (.)1046
( )3الضعفاء الكبري للعقيلي ( )59 /2رقم(.)497
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وقال دحيم" :ثقة"؛ إ أ مروا يعين :أخاه أوثق منه"(.)1
وقال احلاكم أ و أمحد " :يتا ع يف حديثه ،حديثه ليس ابلقائم".
وقال أ و علي احلافظ" :يف أمره ظر".
وقال أ و عيم" :يروي عن جماهد مناكري شيء"(.)2
وذكر ا ن عدي عض أحاديثه ،مث قال" :ولروح ن جناح غري ما ذكرت من
احلديث قليل ،ورمبا أخطأ يف األسا يد ،وأييت مبتو أيتي ا غريه ،وهو ممن يكتب
حديثه"(.)3
وقال ا ن أيب حامت" :قلت أليب زرعة" :روح ليس قوي؟ ،قال " :عم" ،وقال
أ و حامت" :يكتب حديثه ،و حيتج ه"(.)4
وسئل الدارقطين عن روح ن جناح" :مرتوك؟ قال.)5(" " :
وقال ا ن القيسراين" :م ْرتوك احلديث ،منكر"(.)6
وقال الذه " :ليس قوي ،ووثقه دحيم"(.)7
ي"(.)8
وقال النَّسائ ّي" :لْيس ابلْقو ّ
وقال غريه" :له مناكري"(.)9

( )1اتريد دمشق ن عساكر (.)229 /18
( )2الضعفاء لألصب اين (ص )81 :رقم(.)67
( )3الكامل يف ضعفاء الرجال ( )59 /4رقم(.)666
( )4اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )494 /3رقم(.)2243
( )5علل الدارقطين = العلل الواردة يف األحاديث النبوية (.)132 /9
( )6معرفة التذكرة (ص.)170 :
( )7الكاشف ( )398 /1رقم(.)1592
( )8الضعفاء واملرتوكو للنسائي (ص )40 :رقم(.)189
( )9املغين يف الضعفاء ( )233 /1رقم(.)2137
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اخلالصة:
( )1أ الراوي ضعيف جداً خاصة فيما يرويه عن جماهد ،و يصل إىل مرتبة
من يروي املوضوعات ،سيما وقد ص اإلمايب أ و حامت ،واإلمايب ا ن عدي عل
كتا ة حديثه ،مع عديب ا حتجاج ،ومن يكتب حديثه ،وإ كا حيتج ه إ
أ ه يصل إىل من يروي املوضوعات.
( )2أ َّ توثيق اإلمايب دحيم له ،قد ا فرد ه ،وقد جا به فيه الصواب ،سيما
مع إطباق النقاد عل ضعفه ،فلم يشر أحد من النقاد إىل تعديله ،فضسً عن
توثيقه ،وتفسري هذا اجلرح ابلرواايت اليت ا تقدوها عليه ،ومن املعلويب أ اجلرح
املفسر مقديب عل التعديل.
( )3أ َّ قول اإلمايب ا ن حبا عنه" :منكر احلديث" ،مث تعليقه عل حديثه
مبا رأيت قد وافقه عض األئمة عل ذلك ،أما ابقي العبارة وهي "يروي
املوضوعات" فلم يوافقه أحد علي ا.
( )4احلديث الذي تكلم فيه اإلمايب ا ن حبا أخرجه اإلماما  :الرتمذي،
وا ن ماجه من أصحاب الكتب الستة.
( )5ظ ر من خسل احلكم أ الراوي يصل إىل درجة الوضاعني ،وإمنا أييت
يف مرتبة من يضعف حديث م جداً ،فما رواه من حديث حيكم عليه ابلضعف
الشديد ،وفارق ني الضعيف جداً ،واملكذوب الذي حتل روايته إ مع يا
وضعه.
( )6حكم احلافظ ا ن حجر عليه ابلضعف ،فيه تساهل منه رمحه هللا،
سيما مع أقوال النقاد اليت تدل عل ضعفه ،ومثل هذا يقال عنه" :ضعيف"
وحسب ،وإمنا ضعيف جداً.
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( )6سعديد بن عدبد الرمحن( )1اجلمدحي( )2م دن ولدد عام در ا د دن حذمي(،)3
أ وعبدهللا املدين ،قاضي غداد ،صدوق له أوهايب ،وأفرط ا ن حبا يف تضعيفه،
من الثامنة ،مات سنة ست وسبعني ،وله اثنتا وسبعو ( .عد يب د س ق)(.)4
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
سعيد ن عبدالرمحن ن عبدهللا ن محيد اجلمحي القرشي ،كنيته أ و عبدهللا،
أصله من املدينة ،ويل القضاء بغداد.
يروي عن :عبيد هللا ن عمرو ،وغريه من الثقات أشياء موضوعة يتخايل إىل
من مسع ا أ ه كا املعتمد هلا .
روى عنه :حممد ن الصباح الدو يب ،والبغداديو  ،وهو الذي روى عن
عبيدهللا ن عمر ،عن انفع ،عن ا ن عمر ،عن الن  قال" :م ْن سي صس ًة
فدل ْم يذْك ْرها إ َّ وهو مع اإلمايب ،فليتم صسته ،مث ي ْقضي ما فاته ،مث يعيد اليت

( )1ينظر ترمجته يف :الطبقات الكربى ن سعد ( ،)324 /7التاريد الكبري للبخاري ()494 /3
رقم( ،)1648أخبار القضاة لوكيع ( ،)264 /3فتح البد د داب ف د د د دي الكد د د دىن واأللقاب (ص)484 :
رق د د د د دم( ،)4406تسمية مد د د د د د د د دن أخد د د د د د د د د درج م البخاري ومس د د د د دلم (ص )124 :رقم( ،)571اتريد د د دد
جد درجد دا (ص )215 :رقم( ،)336رجال صحيح مسلم ( )248 /1رقم( ،)534اتريد غداد ()68 /9
رقم( ،)4654اإلكمال يف رفع ا رتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واأل ساب (،)182 /6
اتريد دمشق ن عساكر ( ،)156 /21دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )528 /10رقم(،)2312
املعني يف طبقات احملدثني (ص )60 :رقم( ،)581دذيب الت ذيب ( )56 /4رقم(.)95
احلاء الْم ْ ملة  -هذه النّ ْسبة إىل ين مجح وهم
( )2اجلمحي :ضم ا ْجليم ،وفتح الْميم ،ويف آخرها ْ
طن من قدريْش( .اللباب يف دذيب األ ساب (.)291 /1
( )3ح ْذمي :ابلكسر وسكو الذال :وفتح الياء األخرية(.تبصري املنتبه تحرير املشتبه (.)421 /1
( )4تقريب الت ذيب (ص )238 :رقم(.)2350
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صسها مع اإلمايب"(.)1
( )1هذا احلديث روي مرفوعاً ،وموقوفاً:
رواه مرفوعاً:
الطرباين يف املعجم األوسط )218 /5( ،ح( ،)5132قال" :ح َّدثدنا حم َّمد ْن هش ٍايب الْم ْست ْمل ُّي،
الرتمجاينُّ ،قال" :ان سعيد ْن
عبدالر ْمحن ْ
َّ
قال" :ان إ ْمساعيل ْن إ ْدراهيم َّْ
اجلمح ُّي ... ،ه لفظه ،وقال" :ملْ
الرتمجاينُّ "
اّلِل ْن عمر إَّ سعيد ْن
يد ْرف ْع هذا ْ
احلديث ع ْن عبدْيد َّ
َّ
عبدالر ْمحن تدفَّرد هَّْ :
وا ن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)455 /4قال" :أخربان أ و يعل  ،حدثنا أ و إ راهيم
الرتمجاين ،حدثنا سعيد ن عبدالرمحن اجلمحي  ....ه لفظه.
والبي قي يف الكربى ،كتاب الصسة ،ابب م ْن ذكر صسةً وهو ىف أ ْخرى )221 /2( ،ح(،)3318
احلسن الْقاض قا  :ح َّدثدنا أ و الْعبَّاس  :حم َّمد ْن يد ْعقوب
قال" :أ ْخربان أ و
احلافظ وأ و كْر ْن ْ
عبداّلِل ْ
َّ
ٍ
الرتمجاِنُّ ...ه لفظه ،وقال" :تدفَّرد
ح َّدثدنا حم َّمد ْن إ ْسحاق َّ
الصغاِنُّ أ ْخربان إ ْمساعيل ْن َّسايب أ و إ ْدراهيم ُّْ
الصحيح أ َّه م ْن قد ْول ا ْن عمر م ْوقوفًا .وهكذا رواه غ ْري
وعا ،و َّ
الرتمجاِنُّ رواية هذا ا ْحلديث م ْرف ً
أ و إ ْدراهيم ُّْ
أىب إ دراهيم عن سع ٍ
يد.
ْ
ْ
املالكي -واللفظ حلديثه-
علي ن احلسن
ّ
واخلطيب يف اتريد غداد ،)69 /9( ،قال" :أخربان ّ
الوراق ،ح َّدثدنا عمر ْن إ ْمساعيل ْن أيب غْيس  -أ و حفص الثقفي يف سنة ست
حممد ن إمساعيل ّ
أخربان ّ
اجلمح ُّي  ...ه
الرتمجاينُّ إ ْمساعيل ْن إ ْدراهيم ،ح َّدثدنا سعيد ْن
عبدالر ْمحن ْ
َّ
وثسمثائة -ح َّدثدنا أ و إ ْدراهيم ُّْ
لفظه.
والرواية املوقوفة:
الصسة )239 /1( ،ح(،)467
أخرج ا :مالك يف املوطأ ،كتاب الصسة ،ابب الْعمل يف جامع َّ
قال" :ع ْن انف ٍع ،أ َّ عبدهللا ْن عمر كا يدقول :م ْن سي صسةً فدل ْم يذْك ْرها إ َّ وهو مع اإلمايب ،فإذا سلَّم
الصسة الَّيت سي ،مثَّ ليص ّل د ْعدها األ ْخرى.
اإلمايب ،فدلْيص ّل َّ
الرجل أيْيت ا ْجلماعة لصسةٍ ،فيجده ْم يف الَّيت
وعبدالرزاق الصنعاين يف مصنفه ،كتاب الصسة ،ابب َّ
دعدها )5 /2( ،ح( ،)2255قال" :عن مال ٍ
ك ،ع ْن انف ٍع .....ه لفظه.
ْ
ْ
والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ،كتاب الصسة ،ابب الرجل ينايب عن الصسة ،أو ينساها كيف
يقضي ا؟ )467 /1( ،ح( ،)2476قال" :حدثنا ن مرزوق ،قال" :ثنا أ و عامر ،قال" :ثنا مالك ا ن
أ س ،عن انفع  ...ه لفظه.
حممد ا ن
واخلطيب يف اتريد غداد ،)69 /9( ،قال :أ ْخربان القاضي أ و كر احلريي ،ح ّدثنا ّ
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اّلِل،
حممد ا ن إسحاق الصاغاين ،ح ّدثنا حيىي ن أيّوب ،ح َّدثدنا سعيد ع ْن عبدْيد َّ
يعقوب األصم ،ح ّدثنا ّ
ع ْن انف ٍع ،ه مبثله.
دراسة إسناد ابن حبان:
الس ْختياين ،جرجاين ،روى ع ْن :أيب كْر وعثما ا ين
 أ و إ ْسحاق ع ْمرا ْن موس ْن جماشع ّأيب شيبة ،وهد ة وغريهم .قال أ و كر اإلمساعيلي" :صدوق حمدث ج ْرجا يف زما ه" ،وقال الذه :
"كا ثقة ثبتاً صاحب تصا يف" ،مات يف رجب سنة مخس وثسمثائة( .اتريد جرجا (ص)322 :
رقم( )578تذكرة احلفاظ ( )232 /2رقم(.)763
 إمساعيل ن إ راهيم ن سايب ،الرتمجاين ،ويكىن :أاب إ راهيم؛ روى عن :حديج ن معاوية ،وحيىيا ن سعيد ا موي ،وشعيب ا ن صفوا  ،روى عنه :أ و زرعة ،وغريه؛ قال حيىي ن معني" :ليس ه أبس"،
وقال ا ن حجر " :أبس ه ،من العاشرة ،مات سنة ست وثسثني".
(الطبقات الكربى ن سعد ( ،)358 /7اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )157 /2رقم(،)526
(تقريب الت ذيب (ص )105 :رقم(.)412
 سعيد ن عبدالرمحن صاحب الرتمجة صدوق له أوهايب. عبيد هللا ن عمر ن حفص ن عاصم ن عمر ن اخلطاب ،العمري املدين ،أ و عثما  ،ثقةثبت ،قدمه أمحد ن صاحل عل مالك يف انفع ،وقدمه ا ن معني يف القاسم عن عائشة عل الزهري عن
عروة عن ا ،من اخلامسة مات سنة ضع وأر عني( .تقريب الت ذيب (ص )373 :رقم(.)4324
 انفع أ و عبدهللا املدين موىل ا ن عمر ،ثقة ثبت فقيه مش ور ،من الثالثة ،مات سنة سبع عشرهومائة أو عد ذلك( .تقريب الت ذيب (ص )559 :رقم(.)7086
 عبدهللا ن عمر ن اخلطاب العدوي ،أ و عبدالرمحن ،ولد عد املبعث يسري ،واستصغر يويبأحد ،وهو ا ن أر ع عشرة سنة ،وهو أحد املكثرين من الصحا ة ،والعبادلة ،وكا من أشد الناس اتباعاً
لألثر ،مات سنة ثسث وسبعني يف آخرها ،أو أول اليت تلي ا( .اإلصا ة يف متييز الصحا ة ()155 /4
رقم(( ،)4852تقريب الت ذيب (ص )315 :رقم(.)3490
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف ،فالرواية من أوهايب سعيد ،حيث رفع املوقوف ،فأخطأ يف الرفع ،إذ الروية املوقوفة
أصح ،وقد رجح العلماء الرواية املوقوفة عل املرفوعة ،أل املوقوفة رواية مالك ،واملوصولة عن سعيد و
شك أ رواية مالك أصح.
قال أ و زْرعة عن املوصولة" :هذا خطأ؛ رواه مالك ،ع ْن انف ٍع ،عن ا ْن عمر ،م ْوقوف ؛ وهو
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ثناه عمرا ن موس ن جماشع ،ثنا أ و إ راهيم الرتمجاين إمساعيل ن إ راهيم،
عن سعيد ن عبدالرمحن(.)1
وقد روى عن :حممد ن عمر ن علي ن أيب طالب ،عن أ يه ،عن جده،
ت،
عن علي أ رسول هللا  قال " :ثسث اي عل ُّ تدؤ ّخ ْرهَّ :
الصسة إذا أت ْ
ت ،واأل ّمي إذا وج ْدت كف ًؤا"(. )2
وْ
اجلنازة إذا حضر ْ
الصحيح ،وقال النسائي" :رفعه غري حمفوظ" ( .علل احلديث ن أيب حامت (.)172 /2
َّ
عبدالر ْمحن تدفَّرد ه:
اّلِل ْن عمر إَّ سعيد ْن
وقال الطرباين" :ملْ يد ْرف ْع هذا ْ
احلديث ع ْن عبدْيد َّ
َّ
الرتمجاينُّ "( .املعجم األوسط ( )218 /5ح(.)5132
َّْ
الصحيح أ َّه م ْن قد ْول ا ْن
الرتمجاِنُّ رواية هذا ْ
وعا ،و َّ
احلديث م ْرف ً
وقال البي قي" :تدفَّرد أ و إ ْدراهيم ُّْ
عمر موقوفًا .وهكذا رواه غري أىب إ دراهيم عن سع ٍ
يد"(.السنن الكربى ( ،)221 /2وقال البغوي" :وهو
ْ
ْ
ْ
ْ
عبداّلِل ْن عمر ،روي أ َّه قال" :م ْن سي"( .شرح السنة للبغوي (.)244 /2
قد ْول
َّ
وقال ا ن عدي" :وهذا أعلم أحدا رفعه عن عبيد هللا غري سعيد ن عبدالرمحن ،ويروي عن
مالك ،عن انفع ،عن ا ن عمر عن الن  من طريق واحد ،وهو موقوف عن مالك أيضاً لقن
البغداديني هبلول األ باري ،عن حممد ن عمرو ن حبا  ،عن عثما ن سعيد احلمصي ،عن مالك ،عن
انفع ،عن ا ن عمر ،فلقنوه عن الن  ،وهو موقوف( .الكامل يف ضعفاء الرجال (.)455 /4
وقال الدارقطين" :والصحيح أ ه موقوف من قول ا ن عمر ،كذلك رواه مالك ،ع ْن انف ٍع ،عن ا ن
عمر قوله" ( .علل الدارقطين = العلل الواردة يف األحاديث النبوية ( )24 /13ح(.)2913
وقال عبداحلق" :رفعه سعيد ن عبدالرمحن اجلمحي ،عن عبيد هللا ،ع ْن انف ٍع ،عن ا ْن عمر ،وهو
وهم ،والصحيح من قول ا ن عمر؛ كذا رواه مالك وغريه ع ْن انف ٍع ،عن ا ْن عمر ،وسعيد ن عبدالرمحن
وثقه ا ن معني"(.األحكايب الوسط (.)271/1
( )1فائدة :الرواية هنا عن سعيد ن عبدهللا اجل ين ،وليس ا ن عبدالرمحن اجلمحي ،فذكر سعيد
ن عبد الرمحن هنا خطأ.
( )2أخرجه الرتمذي ،كتاب الصسة ،ابب الوقت األول من الفضل )320 /1( ،ح( ،)171قال:
"حدثنا قتيبة قال حدثنا عبدهللا ن وهب عن سعيد ن عبدهللا اجل ين عن حممد ن عمر ن علي ا ن أيب
طالب  ...ه مبعناه ،قال أ و عيس " :هذا حديث غريب حسن".
و يف كتاب اجلنائز ،ابب تعجيل اجلنازة ،)387 /3( ،وقال  :هذا حديث غريب وما أرى إسناده
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مبتصل .
ت ،و تدْتدبع
وا ن ماجه ،يف سننه ،كتاب اجلنائز ،ابب ما ج د د د د داء يف ْ
اجلنازة ،تدؤ َّخر إذا حضر ْ
عبداّلِل ْن وْه ٍ
ب قال" :أ ْخربين
نا ٍر )476 /1( ،ح( ،)1486قال" :ح َّدثدنا ح ْرملة ْن ْحيىي قال" :ح َّدثدنا
َّ
ين ... ،ه لفظه.
عبداّلِل ْ
سعيد ا ْن َّ
اجل ُّ
وعبدهللا ن أمحد يف زوائده عل املسند )197 /2( ،ح( ،)828قال " :حدثنا هارو ن معروف،
قال عبدهللا :ومسعته أان من هارو  -أخربان ا ن وهب ،حدثين سعيد ن عبدهللا اجل ين ... ،ه لفظه.
واحلاكم يف املستدرك عل الصحيحني ،كتاب النكاح )176 /2( ،ح( ،)2686قال" :أ ْخربين
عبداّلِل ن أ ْمحد ن حْندب ٍل ،حدَّثين هارو ن معر ٍ
عبداّلِل ا ْن
وف ،ثنا
الشَّْيد أ و كْر ْن إ ْسحاق ،أ ْدبأ
َّ
ْ ْ
ْ
َّ ْ
وْه ٍ
ب ،أ ْخربين سعيد ْن
عبدالر ْمحن ْ
َّ
اجلمح ُّي .... ،ه لفظه ،وقال" :هذا حديث غريب صحيح ،وملْ
خيّرجاه" ،ووافقه الذه .
وهنا قال عن سعيد بن عبدالرمحن ،فأخطأ ،إذ الرواية ِف املسند عن سعيد بن عبدهللا.
واملقدسي يف األحاديث املختارة = املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم
اّلِل ْن حم َّم ٍد
يف صحيحي ما )314 /2( ،ح( ،)693قال" :أخربان عبدهللا ْن أ ْمحد ْ
يب هبا ،أ َّ هبة َّ
احل ْر ُّ
احلسن ن الْم ْذهب ،أان أ ْمحد الْقطيعي ،ثدنا عبدهللا ،حدَّثين أيب ،ثدنا هارو ا ْن
أ ْخربه ْم قراءةً علْيه ،أان ْ
م عر ٍ
وف ،قال عبدهللا ومس ْعته ،أان م ْن هارو  ،أان ا ْن وْه ٍ
ين  ...ه.
ب ،حدثين سعيد ن عبدهللا ْ
اجل ُّ
ْ
دراسة إسناد ابن حبان:
 ا ن خزمية سبقت ترمجته يف ترمجة رقم ( )4من البحث وهو إمايب ثقة. حممد ن حيىي ن عبدهللا ن خالد ن فارس ن ذؤيب ،الذهلي النيسا وري الزهري ،ثقة حافظجليل ،من احلادية عشرة ،مات سنة مثا ومخسني عل الصحيح ،وله ست ومثا و سنة( .تقريب
الت ذيب (ص )512 :رقم(.)6387
 هارو ن معروف املروزي ،أ و علي اخلزاز مبعجمات الضرير ،زيل غداد ،ثقة ،من العاشرة،مات سنة إحدى وثسثني ،وله أر ع وسبعو سنة( .تقريب الت ذيب (ص )569 :رقم(.)7242
 عبدهللا ن وهب ن مسلم القرشي مو هم ،أ و حممد املصري الفقيه ،ثقة حافظ عا د ،منالتاسعة ،مات سنة سبع وتسعني ومائة ،وله اثنتا وسبعو سنة( .تقريب الت ذيب (ص)328 :
رقم(.)3694
 سعيد ن عبدالرمحن .قلت" :هو اجل ين ،وليس اجلمحي كما ذكر ا ن حبا  ،ف و سعيد ا نعبدهللا اجل ين حجازي ،مقبول ،من السا عة"( .تقريب الت ذيب (ص )237 :رقم(.)2341
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حدثناه ا ن خزمية ،ثنا حممد ن حيىي الذهلي ،قال :ثنا هارو ن معروف،
ثنا ا ن وهب ،عن سعيد ن عبدالرمحن اجلمحي ،أ حممد ن عمر ن علي حدثه
عن أ يه.
وهو الذي روى ع ْن عبدْيد هللا ْن عمر ،ع ْن انف ٍع ،عن ا ْن عمر ،قال :جاء
رجل إىل النَّ ّ  ،فدقال" :أ ْوصين" ،قال " :تد ْعبد هللا و ت ْشرك ه شْيدئًا ،وتقيم
الصسة ،وتد ْؤيت َّ
الزكاة ،وتصويب ،وحت ُّج ،وتد ْعتمر  ،وت ْسمع وتطيع  ،وعلْيك ابلْعس ية،
َّ

 حممد ن عمر ن علي ن أيب طالب ،صدوق ،من السادسة ،وروايته عن جده مرسلة ،ماتعد الثسثني( .تقريب الت ذيب (ص )498 :رقم(.)6170
 عمر ن علي ن أيب طالب اهلامشي ،ثقة ،من الثالثة ،مات يف زمن الوليد ،وقيل :قبل ذلك.(تقريب الت ذيب (ص)416 :ت(.)4951
 علي ن أيب طالب ن عبداملطلب ن هاشم اهلامشي ،حيدرة ،أ و تراب ،وأ و احلسنني ،ا ن عمرسول هللا  ،وزوج ا نته ،من السا قني األولني ،ورجح مجع أ ه أول من أسلم ،ف و سا ق العرب ،وهو
أحد العشرة ،مات يف رمضا سنة أر عني ،وهو يومئذ أفضل األحياء من ين آديب ابألرض إبمجاع أهل
السنة ،وله ثسث وستو سنة عل األرجح( .اإلصا ة يف متييز الصحا ة ( )464 /4رقم(،)5704
(تقريب الت ذيب (ص )402 :رقم(.)4753
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف؛ فيه سعيد اجل ين جم ول ،والرواية عن اجل ين ،وليس اجلمحي كما ذكر ا ن حبا ،
فذكر اجلمحي هنا خطأ ،وضعف إسناده احلافظ ا ن حجر (الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ()62 /2
رقم()547؛ قال ا ن حجر" :وهو من رواية ا ن وهب عن سعيد ن عبدهللا اجل ين ،عن حممد ن عمر
ا ن علي ،عن أ يه ،عن علي ،وسعيد جم ول ،وقد ذكره ا ن حبا يف الضعفاء ،فقال" :سعيد ا ن
عبدالرمحن ا ن عبدهللا" ،ورواه احلاكم من هذا الوجه ،فجعل مكا ه سعيد ن عبدالرمحن اجلمحي ،وهو
من أغسطه الفاحشة"( .التلخيص احلبري (.)475 /1
قلت" :ما صنعه اإلمايب احلاكم هو صنيع اإلمايب ا ن حبا يف كتاب اجملروحني ،ولعل خطأ اإلمايب
احلاكم مرده إىل اعتماده عل شيخه اإلمايب ا ن حبا ".
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السَّر"(.)1
وإ َّايك و ّ
( )1روي موصو ً ،مرسسً.
أما املوصول ف و ما أخرجه ا ن حبا كما هنا ،وأخرجه البخاري يف التاريد الكبري)494 /3( ،
الصبَّاح ،قال ح َّدثدنا
رقم( ،)1648ويف التاريد األوسط ( )63 /2رقم( ،)1808قال" :حدَّثين حم َّمد ْن َّ
عبداّلِل
عبدالر ْمحن هو ن عبدهللا ن مجيلة الْقرش ُّي الْمدينُّ قاضي د ْغداد ،ويدقال" :كْنديدته أ و
سعيد ن
َّ
َّ
اجلمح ُّي"  ...ه خمتصراً.
ْ
احلص ْني
احل ْلواينُّ و ْ
وا ن أيب عاصم يف السنة )508 /2( ،ح( ،)1070قال" :ثنا احلسني ْن عل ٍّي ْ
اجلمح ُّي  ...ه لفظه.
الصبَّاح ،ثنا سعيد ْن
عبدالر ْمحن ْ
ا ْن الْبدَّزار ،قا  :ثنا حم َّمد ْن َّ
َّ
والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )83 /7( ،ح( ،)2658قال" :حدثنا إ راهيم ن أيب داود قال:
"حدثنا حممد ن الصباح قال" :حدثنا سعيد ن عبدالرمحن اجلمحي .... ،ه لفظه.
وا ن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ،)454 /4( ،قال" :حدثنا اجلنيدي ،حدثنا البخاري،
حدثنا حممد ن الصباح ،حدثنا سعيد ن عبدالرمحن .....ه لفظه.
والبي قي يف شعب اإلميا ( )441 /5ح( ،)3690قال" :أ ْخربان أ و زكرَّاي ْن أيب إ ْسحاق
احلسن الْماس ْرجس ُّي ،ح َّدثدنا حم َّمد
السلم ُّي ،أ ْخربان أ و الْقاسم عل ُّي ْن الْمؤَّمل ْن ْ
الر ْمحن ُّ
الْمزّكي ،وأ و عبد َّ
اجلمح ُّي،
الصبَّاح ،ح َّدثدنا سعيد ْن
عبدالر ْمحن ْ
ي ،أ ْخربان حم َّمد ْن َّ
َّ
ْن أيُّوب ،ع ْن ْحيىي ْن الضُّريْس َّ
الراز ّ
 ....ه لفظه.
احلسن ،قال" :جاء
وقال" :خالفه حم َّمد ْن ْش ٍر ،فدرواه ع ْن عبدْيد هللا ،ع ْن يو س ْن عبدْي ٍد ،عن ْ
ايب إىل عمر فسأله عن ال ّدين فذكره م ْوقوفًا".
أ ْعر ٌّ
وأما املرسلة فأخرجها:
أ و داود يف الزهد ،ابب من زهد عمر وأخباره( ،ص )104 :ح( ،)89قال" :ح َّدثدنا ان عْبدة ا ْن
احلسن ،ع ْن
اّلِل ْن عمر ،ع ْن يو س ْن عبدْي ٍد ،عن ْ
عبداّلِل ،قال" :أان حم َّمد ْن ْش ٍر ،قال" :ان عبدْيد َّ
َّ
السّر ،وإ َّايك وك ّل ش ْي ٍء ي ْست ْحيا مْنه.
عمر ،قال لرج ٍل :علْيك ابلْعس ية وإ َّايك ّ
واحلاكم يف املستدرك عل الصحيحني ،كتاب اإلميا  )116 /1( ،ح( ،)166قال :مس ْعت عل َّي
احلس ْني ْن حم َّمد ْن زاي ٍد ،يدقول :ثنا حم َّمد ْن راف ٍع ،ثنا حم َّمد ْن ْش ٍر ،قال:
ا ْن عيس  ،يدقول :مس ْعت ْ
ي .... ،وقال" :قال الْقبَّاينُّ :قد ْلت لمح َّمد ْن ْحيىي :أيدُّ ما الْم ْحفوظ،
"حدَّثنيه عبدْيد َّ
اّلِل ْن عمر الْعمر ُّ
احلسن
احلسن ،ع ْن عمر ،أ ْو انف ٍع ،ع ْن ا ْن عمر؟ فقال" :حم َّمد ْن ْحيىي حديث ْ
حديث يو س ،عن ْ
اّلِل ع ْن حم َّمد ْن ْحيىي تدوَّرع عن ا ْجلواب حذ ًرا لمخالفة قد ْوله " :د ْع ما
أ ْشبه ،قال ْ
احلاكم " :فدرضي َّ
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احلديث ْني لظ ر له أ َّ ْاأللْفاظ خمْتلفة ،ومها حديثا م ْسندا وحكاية،
يريبك إىل ما يريبك" ،ول ْو أت َّمل ْ
ي ،وسعيد ا ْن
و ْحيفظ لعبدْيد َّ
اّلِل ،ع ْن يو س ْن عبدْي ٍد غ ْري حديث ْاإلمارة ،وق ْد تدفَّرد ه الدَّراوْرد ُّ
ضا ثقة
عبدالر ْمحن ْ
الصبَّاح عل أ َّ حم َّمد ْن َّ
اجلمح ُّي ثقة مأْمو  ،وق ْد رواه عْنه غ ْري حم َّمد ْن َّ
َّ
الصبَّاح أيْ ً
مأْمو " ،وقال الذه  :قيل" :إ هذا أشبه".
احلافظ ،قال:
والبي قي يف شعب اإلميا  )442 /5( ،ح( ،)3691قال" :أ ْخربان أ و عبدهللا ْ
احلس ْني ْن حم َّمد ْن زاي ٍد الْقبَّاينَّ ،يدقول :ح َّدثدنا حم َّمد ْن راف ٍع،
"مس ْعت عل َّي ْن عيس  ،يدقول :مس ْعت ْ
ي ... ،ه قل قول الْقبَّاين.
ح َّدثدنا حم َّمد ْن ْش ٍر ،حدَّثنيه عبدْيد هللا ْن عمر الْعمر ُّ
دراسة إسناد حبان:
 ا ن خزمية سبقت ترمجته يف ترمجة رقم ( )4من البحث وهو إمايب حافظ. حممد ن رافع القشريي النيسا وري ،ثقة عا د ،من احلادية عشرة ،مات سنة مخس وأر عني.(تقريب الت ذيب (ص )478 :رقم(.)5876
 حممد ن شر العبدي ،أ و عبدهللا الكويف ،ثقة حافظ ،من التاسعة ،مات سنة ثسث ومائتني.(تقريب الت ذيب (ص )469 :رقم(.)5756
 سعيد اجلمحي صاحب الرتمجة صدوق له أوهايب. عبيد هللا ن عمر سبقت ترمجته وهو ثقة ثبت . انفع سبقت ترمجته وهو ثقة ثبت. ا ن عمر  ،صحايب سبقت ترمجته.احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف فيه سعيد اجلمحي له أوهايب ،وهذا من أوهامه ،حيث وصل الرواية املرسلة ،وقد رجح
األئمة النقاد ارساله.
وهو ما أشار إليه اإلمايب ا ن حبا قوله" :وهذا خطأ فاحش ،فاملرسل أصح من املوصول".
احلسن ،ع ْن عمر م ْرس ًس ،أل َّ ْ
ي" :هذا إب ْرساله أص ُّح ،يد ْعين حديث ْ
وقال اإلمايب الْبخار ُّ
احلسن ملْ
اجلمح ّي"(.التاريد الكبري للبخاري ()494 /3
ي ْدرْك عمر ،وهذا أص ُّح م ْن حديث سعيد ْن
عبدالر ْمحن ْ
َّ
رقم( ،)1648التاريد األوسط ( )64 /2رقم ()1809
اّلِل ْن عمر ،واختلف عنه؛ فرواه سعيد ن عبدالرمحن اجلمحي ،ع ْن
قال الدارقطين" :يد ْرويه عبدْيد َّ
اّلِل ،ع ْن انف ٍع ،عن ا ْن عمر ،عن النَّ ّ  .وخالفه حممد ن شر ،فرواه عن عبيد هللا ،عن يو س
عبدْيد َّ
ا ن عبيد ،عن احلسن؛ أ أعرا ياً سأل عمر عن الدين؟ فقال" :تش د أ إله إ هللا  ...احلديث ،وهو
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وهذا خطأ فاحش ،إمنا روى عبيد هللا ن عمر ،هذا الكسيب ،عن يو س ا ن
عبيد ،عن احلسن ،عن عمر قوله :ثنا ا ن خزمية ،ثنا حممد ن رافع ،ثنا حممد ا ن
شر ،عن عبيد هللا ن عمر ،واألول من حديث حممد ن الصباح الدو يب عنه(.)1
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال ا ن معني( ،)2والعجلي(" :)3ثقة".
وقال أمحد" :ليس ه أبس ،حديثه مقارب"(.)4
وقال أ و حامت" :صاحل"(.)5
وقال ا ن عدي" :له أحاديث غرائب حسا  ،وأرجو أهنا مستقيمة ،وإمنا ي م
عندي يف الشيء عد الشيء يرفع موقوفاً ،ويوصل مرسسً عن تعمد"(.)6
وذكره ا ن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوكني(.)7
وقال الذه " :وثقه ا ن معني ،ولينه الفسوي"( ،)8وذكره الذه يف من تكلم

الصواب(.علل الدارقطين = العلل الواردة يف األحاديث النبوية ( .)319 /12ف ذا احلديث ظاهره الصحة
لكنه ضعيف..
وذكره ا ن عدي يف ترمجة سعيد ن عبدالرمحن اجلمحي من طريق البخاري ه ،وذكر أ ه قال:
"وإرساله أصح"( .الكامل يف ضعفاء الرجال (.)455 /4
( )1اجملروحني ن حبا ( )323 /1رقم(.)398
( )2اتريد ا ن معني  -رواية الدارمي (ص )124 :رقم(.)388
( )3الثقات للعجلي ( )401 /1رقم(.)605
( )4سؤا ت أيب داود لإلمايب أمحد (ص )234 :رقم(.)232
( )5اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )41 /4رقم(.)178
( )6الكامل يف ضعفاء الرجال ( )454 /4رقم(.)824
( )7الضعفاء واملرتكو ن اجلوزي ( )322 /1رقم(.)1414
( )8الكاشف ( )440 /1رقم( ،)1919املغين يف الضعفاء ( )262 /1رقم(.)2423
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فيه وهو موثق(.)1
وقال يف امليزا  .." :وأما ا ن حبا فإ ه خساف( )2قصاب( ،)3فقال" :روى
عن الثقات أشياء موضوعة"(.)4
اخلالصة:
( )1أ ّ سعيد ن عبد الرمحن وثقه اإلمامن ا ن معني ،والعجلي ،وجعله
عض األئمة يف مرتبة الصدوق.
( )2أ ّ ما أخذه النقاد عليه هو رفعه للموقوف ،ووصله للمرسل ،كما يف
الروايتني اللتني ذكرمها اإلمايب ا ن حبا .
( )3أ ّ من هذا حاله أعين يرفع املوقوف ،ويصل املرسل يصل إىل درجة
الوضاع ،وإمنا هذا خلل يف ضبط الراوي ،دخل له ابلعدالة ،ولكن سبق يا أ
اإلمايب ا ن حبا يطلق لفظة" :يروي املوضوعات" عل من هذا حاله.
( )4أ ّ الصواب فيه ما قاله احلافظ ا ن حجر" :صدوق له أوهايب".
( )5يف أحد األسا يد ذكر سعيد ن عبدالرمحن ،وإمنا هو سعيد ن عبدهللا
اجل ين كما مر يف التخريج ،فذكر سعيد ن الرمحن اجلمحي خطأ.
( )6أ ّ قول اإلمايب ا ن حبا فيه تشدد وتعنت ،فالوهم يف حديثه يصل
إىل درجة ا دايب ابلوضع ،وقد به هو عل ذلك قوله" :يتخايل إىل من
مسع ا..اخل".

( )1من تكلم فيه وهو موثق(ص )86 :رقم(.)131
( )2اخلساف :الذي ينتقص الناس .ينظر( :جممل اللغة ن فارس (ص.)288 :
( )3القصاب :الرجل الوقاع يف الناس( .معجم منت اللغة (.)574 /4
( )4ميزا ا عتدال ( )148 /2رقم( ،)3227وهذه العبارة أشد من عبارة ا ن حبا .
()74

( )7سويد بن إبراهيم( )1اجلحدري ( )2أ و حامت احلناط( ،)3ابلنو البصري،
ويقال له" :صاحب الطعايب"( ،)4صدوق سيء احلفظ له أغسط ،وقد أفحش ا ن
حبا فيه القول ،من السا عة ،مات سنة سبع وستني (.د)(.)5
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
سويد ن إ راهيم ،أ و حامت ،العطار( )6اهلذيل ،صاحب الطعايب ،من أهل
البصرة.
يروي عن :قتادة ،روى عنه :صفوا ن عيس  ،والبصريو .
( )1ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري ( )148 /4رقم( ،)2278الكىن واألمساء لإلمايب مسلم (/1
 )249رقم( ،)849الضعفاء الكبري للعقيلي ( )158 /2رقم( ،)663دذيب الكمال ()242 /12
رقم( ،)2640املقتىن يف سرد الكىن ( )158 /1رقم( ،)1225الوايف ابلوفيات ( ،)32 /16مغاين
األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر ( )457 /1رقم( ،)971خسصة تذهيب دذيب
الكمال(ص ،)159 :إكمال دذيب الكمال ( )162 /6رقم( ،)2291التاريد وأمساء احملدثني وكناهم
(ص )141 :رقم( ،)674دذيب الت ذيب ( )270 /4رقم(.)478
( )2اجلحدري :فتح اجليم وسكو احلاء وفتح الدال امل ملتني ويف آخرها الراء ،هذه النسبة إىل
اسم رجل ،وليس اسم قبيلة.
جحدر ،وهو ْ
(األ ساب للسمعاين ( ،)206 /3اللباب يف دذيب األ ساب (.)260 /1
احلاء الْم ْ ملة ،وت ْشديد النُّو  ،ويف آخرها طاء م ْ ملة  -هذه النّ ْسبة إىل يع
( )3احلناط :فْتح ْ
احلْنطة واشت ر هبا مجاعة  (.اللباب يف دذيب األ ساب (.)394 /1
ْ
( ) 4صاحب الطعايب مسي ذلك أل ه كا يبيع الطعايب ،كما هو واضح من سبته إىل هذه احلرفة،
وهي يع احلنطة فجاء يف سبته احلناط ،والعطار ،ويبدو أ هذه امل نة كا ت معروفة لدي م كالبقال،
والنجار ،وغريها من امل ن ،لذا جاءت هذه اللفظة يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة ،كتاب اإلميا ،
ابب من غشنا فليس منا )69 /1( ،ح( ،)197ما هذا اي صاحب الطَّعايب ؟.
( )5تقريب الت ذيب (ص )260 :رقم(.)2687
( ) 6الغطار :هذه النسبة إىل يع العطر والطيب ،واملنتسبو إىل هذه الصنعة مجاعة كثرية من
العلماء واحملدثني( .األ ساب للسمعاين (.)322 /9
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يروي املوضوعات عن األثبات ،وهو صاحب حديث الربغوث ،روى عن
قتادة ،عن أ ٍ
س ،أ رسول هللا  مسع رجسً يسب د ْرغو ًاث فقال " :تسبُّه ،فإ َّه
الصْبح"(.)1
به بيًّا من األ ْبياء لصسة ُّ
( ) 1أخرجه البخاري يف األدب املفرد ،ابب تسبوا الرباغيث( ،ص )424 :ح( ،)1237قال:
"ح َّدثدنا حم َّمد ْن شَّا ٍر قال" :ح َّدثدنا ص ْفوا ْن عيس قال" :ح َّدثدنا سويْد أ و ح ٍ
امت .... ،ه مبعناه.
والدو يب يف الكىن واألمساء )438 /1( ،ح( .)783قال" :ح َّدثدنا إ دراهيم ن سع ٍ
ي،
يد ْ
اجل ْوهر ُّ
ْ
ْ
قال" :ح َّدثدنا ص ْفوا ْن عيس  ،ع ْن سويْ ٍد أيب ح ٍ
امت .... ،ه لفظ مقارب.
والبزار يف مسنده )457 /13( ،ح( ،)7233قال" :ح َّدثنا حم َّمد ْن الْمث َّىن ،حدَّثنا صفوا ا ن
عيس  ،حدَّثنا سويْد ... ،ه لفظ مقارب.
ي ،ثنا ع َّمار
والطرباين يف الدعاء( ،ص )569 :ح( .)2056قال" :ح َّدثدنا إ ْدراهيم ْن هاش ٍم الْبدغو ُّ
ْن هارو أ و ايس ٍر ،ثنا سويْد أ و ح ٍ
امت ... ،ه نحوه.
ويف مسند الشاميني )15 /4( ،ح( ،)2598قال" :ح َّدثدنا م ْسعدة ْن س ْع ٍد الْعطَّار الْم ّك ُّي ،ثدنا
احلزام ُّي ،ثدنا م ْعن ْن عيس الْقَّزاز ،ثدنا سعيد ْن ش ٍري ،ع ْن قدتادة .... ،ه نحوه.
إ ْدراهيم ْن الْمْنذر ْ
وأ و يعل املوصلي يف مسنده )333 /5( ،ح( ،)2959قال" :ح َّدثدنا أ و ايس ٍر الْم ْست ْملي ،ح َّدثدنا
سويْد أ و ح ٍ
ي ...،ه لفظ مقارب.
امت ا ْجل ْحدر ُّ
ويف ( )429 /5ح( ،)3120قال" :ح َّدثدنا ع َّمار أ و ايس ٍر الْم ْست ْملي ،ح َّدثدنا سويْد ْن إ ْدراهيم
أو ح ٍ
امت ...ه لفظ مقارب.
والعقيلي يف الضعفاء الكبري ،)158 /2( ،قال" :ح َّدثدناه حم َّمد ْن إ ْمساعيل قال" :ح َّدثدنا طالوت
ا ْن عبَّ ٍاد قال" :ح َّدثدنا سويْد أ و ح ٍ
امت .... ،ه نحوه .وقال" :و يصح يف الرباغيث عن النَّ  شيء.
وا ن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ،)486 /4( ،قال" :حدثناه حممد ن صاحل ن تو ة،
حدثنا النضر ن طاهر ،قال" :مسعت سويد  ...ه نحوه.
والبي قي يف شعب اإلميا  )159 /7( ،ح( ،)4816قال" :أ ْخربان أ و عل ّي ْن شاذا  ،أان عبدهللا
ْن ج ْعف ٍر ،ثنا يد ْعقوب ْن س ْفيا  ،ثنا أ و ْك ٍر حم َّمد ْن شَّا ٍر ،ثنا ص ْفوا ْن عيس  ،ع ْن سويْد ْن أيب
حٍ
امت ... ،ه لفظ مقارب.
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دراسة إسناد ابن حبان:
 احلسن ن سفيا ن عامر ن عبدالعزيز الشيباين .قال الذه " :اإلمايب ،احلافظ ،الثبت ،ولد :سنة ضع ومثا ني ومائتني ،وهو أسن من لديه اإلمايب
أيب عبدالرمحن النسائي ،وماات معا يف عايب ،وقال ا ن أيب حامت :صدوق".
(اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )16 /3رقم( ،)60سري أعسيب النبسء ( )157 /14رقم(.)92
 النضر ن طاهر ا لقيسي من أهل البصرة يروي عن أيب عوا ة والبصريني قال ا ن حبا  :رمبا أخطأووهم( .الثقات ن حبا ( )214 /9رقم(.)16069
 سويد أ و حامت ،صاحب الرتمجة ،صدوق سيء احلفظ له أغسط.السدوس ّي  -فتح السني ،وضم
 قتادة ن دعامة  -كسر م ملة ،وخفة عني م ملة -ا ن قتادة َّالدال امل ملتني ،وسكو الواو ،ويف آخرها سني أخرى هذه النسبة إىل سدوس ا ن شيبا (.-اللباب
ي قال ا ن حجر :ثقة ثبت ،يقال" :ولد أكمه ،وهو رأس الطبقة الرا عة،
 ،)109/2أ و اخلطاب الْب ْ
صر ّ
مات سنة ضع عشرة ومائة( .التقريب ص 453رقم(.)5518
 أ س ن مالك ن النضر األ ْصاري اخل ْزرجي ،خاديب رسول هللا  ،خدمه عشر سنني ،أحداملكثرين من الرواية أتت ه أمه أيب سليم إىل الن  ملا قديب فقالت له :هذا أ س غسيب خيدمك ،فقبله
وكناه الن  ،أاب محزة ،مات سنة اثنتني ،وقيل :ثسث وتسعني ،وقد جاوز املائة ،وقال علي ن املديين:
كا آخر الصحا ة مواتً ابلبصرة.
(اإلصا ة يف متييز الصحا ة  126 /1رقم( ،)277التقدريب ص 115رقم(.)565
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف فيه سويد أ و حامت له أغسط ،وهذا من ا ،سيما والرواية عن قتادة ،وقد به ا ن
عدي أ ه خيلط عن قتادة.....اخل .قلت" :لسويد متا ع كما عند الطرباين يف األوسط ،وهو سعيد ا ن
شري األزدي مو هم ،أ و عبدالرمحن ،أو أ و سلمة الشامي ،أصله من البصرة ،أو واسط ،ضعيف ،من
الثامنة ،مات سنة مثا  ،أو تسع وستني"( .التقريب (ص )234 :رقم( .)2276ولكن ا متا عة ترقيه.
وقال اهليثمي" :رواه أ و يعل  ،والبزار ،والطرباين يف األوسط ،ورجال الطرباين ثقات ،ويف سعيد ا ن
شري ضعف وهو ثقة ،ويف إسناد البزار سويد ن إ راهيم وثقه ا ن عدي وغريه ،وفيه ضعف ،و قية
رجاهلما رجال الصحيح ،وقال" :وهذا يعرف صفوا ن عيس  ،عن سويد ،والنضر ن طاهر سرقه منه؛
أل ه معروف يف مجلة من يسرق احلديث"( .جممع الزوائد (.)148 /8
وقال ا ن اجلوزي" :هذا حديث يصح "( .العلل املتناهية يف األحاديث الواهية (.)225 /2
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حدثناه احلسن ن سفيا  ،قال :ثنا النضر ن طاهر القيسي ،قال :مسعت
سويداً أاب حامت ،عن قتادة ،قال أ و حامت :وقد كا حيىي ن معني يفجع القول
فيه ،وفيما حدثين أ و يعل قال" :سألت حيىي ن معني عن سويد أيب حامت
صاحب الطعايب فقال" :ليس ه أبس"(.)1
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
ضعفه ا ن معني( ،)2وقال مرة" :صاحل" ،وقال" :أرجو أ يكو ه أبس".
وقال أ و زرعة" :ليس ابلقوي ،يشبه حديثه حديث أهل الصدق"(.)3
وقال النسائي" :ضعيف"(.)4
وقال حممد ن موس القطا " :سألت أاب سلمة عن حديث لسويد أيب
حامت ،فقال" :مل يكن سويد ابلصايف"(.)5
وقال ا ن عدي .." :ولسويد غري ما ذكرت من احلديث ،عن قتادة ،وعن
غريه عض ا مستقيمة ،و عض ا يتا عه أحد علي ا ،وإمنا خيلط عل قتادة ،وأييت
أبحاديث عنه أييت ه أحد عنه غريه ،وهو إىل الضعف أقرب"(.)6
وذكره الدار قطين يف الضعفاء( ،)7وقال ا ن حجر يف اللسا  :لني(.)8
وقال ا ن طاهر املقدسي" :فيه سويْد ن إ ْدراهيم يروي املوضوعات"( .معرفة التذكرة (ص.)248 :
( )1اجملروحني ن حبا ( )350 /1رقم(.)453
( )2سؤا ت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل (ص )248 :رقم(.)323
( )3اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )237 /4رقم(.)1017
( )4الضعفاء واملرتوكو للنسائي (ص )51 :رقم(.)261
( )5الضعفاء الكبري للعقيلي (.)158 /2
( )6الكامل يف ضعفاء الرجال ( )489 /4رقم(.)846
( )7الضعفاء واملرتوكو للدارقطين ( )157 /2رقم(.)277
( )8لسا امليزا ( )240 /7رقم(.)3250
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اخلالصة:
( )1وردت عن اإلمايب حيىي ن معني روايتا  ،التعديل والتجريح ،فتعارض
قوله فيه ،وقد به عل ذلك اإلمايب ا ن حبا .
( )2أ العلماء عدا اإلمايب حيىي ن معني يف أحد األقوال عنه عل ضعفه.
( )3أ من من هذا حاله يقال عنه" :ضعيف" كما ذكر احلافظ ا ن حجر
يف اللسا .
( )4أ قول احلافظ ا ن حجر يف "التقريب"" :صدوق له أغسط" تسامح
منه ،ولعل اختسف أقوال ا ن معني فيه هو الذي جعل احلافظ ا ن حجر حيكم
عليه أب ه" :صدوق له أغسط".
( )5أ اإلمايب ا ن حبا قد ابلغ يف قوله" :يروي املوضوعات عن األثبات"،
إذ الراوي يصل إىل درجة الوضع ،سيما وقد قل تعديل اإلمايب حيىي ا ن
معني له.
( )6الواضح من حال الرجل أ له أخطاء تصل إىل الوضع ،و يقال
عن ا موضوعات ،واألحاديث اليت استش د هبا اإلمايب ا ن حبا تصل إىل درجة
الوضع ،فأين الوهم من الوضع؟!.
( )7ا ختسف يف العطار ،واحلناط ،يضر ،وهذا ا ختسف به عليه
اإلمايب البخاري ،فقال يف ترمجته" :سويد ا ن إ راهيم البصري احلناط ،أراه :العطار،
ويقال :اهلذيل"( ،)1وهذا اختسف يف م نته ،ومن املعلويب أ ا ختسف يف مثل
هذا يرتتب عليه شيء ،إذ ني امل نتني تقارب.

( )1التاريد األوسط ( )156 /2رقم(.)2137
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( )8سويد بن عمرو( )1الكليب( )2أ و الوليد الكويف العا د ،ثقة ،من كبار
العاشرة ،مات سنة أر ع ،أو ثسث ومائتني ،أفحش ا ن حبا القول فيه ،ومل أيت
دليل( .يب ت س ق)(.)3
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
سويد ن عمرو الكل  ،من أهل الكوفة ،كنيته أ و الوليد ،يروي عن :محاد
ا ن سلمة ،وأهل العراق ،روى عنه :أ و كريب ،مات سنة ثسث ومائتني .
وكا يقلب األسا يد ،ويضع عل األسا يد الصحاح املتو الواهية ،جيوز
ا حتجاج ه حبال؛ روى عن :محاد ن سلمة ،عن أيوب ،وهشايب ،عن ا ن
ب حبيبك ه ْو ًان ما ،عس أ ْ يكو غيضك
سريين ،عن أيب هريرة رفعه قال" :أ ْحب ْ
ض غيضك ه ْو ًان ما ،عس أ ْ يكو حبيبك يد ْوًما ما"( )4حدثناه
يد ْوًما ما ،وأ ْغ ْ
( )1ينظر ترمجته يف  :الطبقات الكربى ن سعد( ،)408 /6التاريد الكبري للبخاري ()148 /4
رقم( ،)2281الكىن واألمساء لإلمايب مسلم ( )859 /2رقم( ،)3476ذكر أمساء التا عني ومن عدهم ممن
صحت روايته عد د دن الثقات ع د دند البخ د د داري ومس د د د د دلم ( )105 /2رقم( ،)481تسمية من أخرج م
البخاري ومسلم (ص )133 :رقم( ،)645رجال صحيح مسلم ( )290 /1رقم( ،)625املقتىن يف سرد
الكىن ( )138 /2رقم( ،)6546دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )263 /12رقم( ،)2646الكشف
احلثيث (ص )131 :رقم( ،)334اتريد اإلسسيب ( )88 /5رقم( ،)178ديوا الضعفاء (ص)182 :
رقم( ،)1839دذيب الت ذيب ( )277 /4رقم( ،)486لسا امليزا ( )240 /7رقم( ،)3253خسصة
تذهيب دذيب الكمال (ص ،)159 :إكمال دذيب الكمال ( )169 /6رقم(.)2300
( )2الْكلْ  :فْتح الْكاف ،وسكو َّ
السيب ،ويف آخرها ابء موحدة ،هذه النّ ْسبة إىل قبائل كلب.
ّ
(اللباب يف دذيب األ ساب (.)104 /3
( )3تقريب الت ذيب (ص )260 :رقم(.)2694
( )4روي هذا احلديث عن أيب هريرة ،وروي مرفوعاً وموقوفاً من حديث علي.
أما حديث أيب هريرة فأخرجه الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،ابب ما جاء يف ا قتصاد يف احلب
والبغض )360 /4( ،ح( ،)1997قال" :حدثنا أ و كريب ،حدثنا سويد ن عمرو الكل  ...ه لفظه،
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وقال" :هذا حديث غريب عرفه هبذا اإلسناد؛ إ من هذا الوجه ،وقد روي هذا احلديث عن أيوب
إبسناد غري هذا ،ورواه احلسن ن أيب جعفر ،وهو حديث ضعيف أيضاً إبسناده له عن الن ،
والصحيح عن علي موقوف.
والبزار يف مسنده )220 /17( ،ح( ،)9883قال" :حدَّثنا أ و كريب ،حدَّثنا سويد ن عمرو
 ...ه وقال" :وهذا احلديث د ْعل ْمه يد ْروى ع ْن أيب هريْدرة  ،إ م ْن هذا الْو ْجه هبذا اإل ْسناد وملْ سمعه
إ َّ من أيب كريب وحدث ه احلسن ْن أيب ج ْعف ٍر ،ع ْن أيُّوب ،ع ْن محيد ن عبدالرمحن ،عن علي .وكذا
أ ه حدث هارو األهوازي ،عن حم َّمد ،عن محيد ن عبدالرمحن ،عن علي وهو الصواب.
وأ و الشيد يف أمثال احلديث( ،ص )151 :ح( ،)114قال" :ح َّدثدنا حم َّمد ْن ْحيىي ،وإ ْسحاق
ا ْن أ ْمحد الْفارس ُّي ،قا  :ثدنا أ و كريْ ٍ
ب ،ثدنا سويْد الْك ْل ُّ .... ،ه لفظه.
الزاند ،عن ْاأل ْعرج ،ع ْن أيب هريْدرة .
ومن طريق :عبَّاد ْن كث ٍري ،أيب ّ
أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )357 /3( ،ح( ،)3395قال" :ح َّدثدنا جب ْري قال" :ان أ ْمحد
الزاند ،عن ْاأل ْعرج ،ع ْن أيب
ا ْن حم َّمد ْن ماها ْن أيب حنيفة قال" :ان أيب ،ع ْن عبَّاد ْن كث ٍري ،أيب ّ
هريْدرة  ...ه لفظه ،ويف األوسط أيضاً )200 /6( ،ح( ،)6185قال" :ح َّدثدنا حم َّمد ْن حنيفة
الْواسط ُّي قال" :ان ع ّمي قال" :ان أيب قال" :ان عبَّاد ْن كث ٍري ... ،ه لفظه ...وقال" :ملْ يد ْرو هذيْن
الزاند إَّ عبَّاد ْن كث ٍري ،تدفَّرد هبما حم َّمد ْن ماها "
ْ
احلديث ْني عن أيب ّ
ومن طريق :احلسن ن دينار ،عن ا ن سريين ،عن أيب هريرة .
أخرجه ا ن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ،)119 /3( ،قال" :حدثنا احلسن ن الطيب،
حدثنا شيبا  ،حدثنا احلسن ن دينار ،عن ا ن سريين ،عن أيب هريرة  ،قال" :قال رسول هللا .
لفظه
ومتايب يف الفوائد )208 /2( ،ح( ،)1543قال" :حدَّثين أ و الْفرج حم َّمد ْن سعيد ْن عْبدا
السجاع ُّي ،ثنا شْيدبا ْن فدُّروخ .... ،ه لفظه.
ي ،ثنا ْ
الْبد ْغداد ُّ
احلسن ْن الطَّيّب ُّ
واخلرائطي يف اعتسل القلوب )180 /1( ،ح( )366قال :ح َّدثدنا أ ْمحد ْن حم َّمد ْن غال ٍ
ب
ي ،قال :ح َّدثدنا شْيدبا ْن فدُّروخ ْاأليْل ُّي  ....ه خمتصراً.
صر ُّ
الْب ْ
وا ن عساكر يف اتريد دمشق ،)217 /25( ،قال :أخربان أ و الفرج سعيد ن أيب الرجاء
األصب اين ،أان منصور ن احلسني ،وأمحد ن حممود قا  :أان أ و كر ن املقرئ ،ان أ و الفتح ظفر ا ن
منصور ن الفتح الدمشقي مبكة ،ان احلسن ن عبد الرمحن ،ان شيبا ن فروخ ،ان احلسن ن دينار ،عن
ا ن سريين  ...ه لفظه.
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دراسة إسناد ابن حبان:
 احلسن ن سفيا سبقت ترمجته وهو ثبت. حممد ن العسء ن كريب اهلمداين ،أ و كريب ،الكويف مش ور كنيته ،ثقة حافظ ،من العاشرة،مات سنة سبع وأر عني ،وهو ا ن سبع ومثا ني سنة( .تقريب الت ذيب (ص )500 :رقم(.)6204
 سويد ن عمرو سبقت ترمجته وهو ثقة. محاد ن سلمة ن دينار البصري ،أ و سلمة ،قال أمحد يف احلمادين" :ما من ما إ ثقة" ،وقالا ن معني" :ثقة" ،وقال البي قي" :هو أحد أئمة املسلمني إ أ ه ملا كرب ساء حفظه ،فلذا تركه البخاري،
وأما مسلم فاجت د ،وأخرج من حديثه عن اث ت ما مسع منه قبل تغريه ،وما سوى حديثه عن اث ت
يبلغ اثين عشر حديثاً أخرج ا يف الشواهد" ،وقال ا ن حجر" :ثقه عا د ،أثبت الناس يف اث ت ،وتغري
حفظه أبخرة ،من كبار الثامنة ،مات سنة سبع وستني ومائة( .التقريب ص 178رقم(.)1499
 أيوب ا ن أيب متيمة كيسا السختياين ،فتح امل ملة عدها معجمة ،مث مثناة ،مث حتتا ية ،و عداأللف و  ،أ و كر البصري ثقة ثبت حجة ،من كبار الفق اء العباد ،من اخلامسة ،مات سنة إحدى
وثسثني ومائة وله مخس وستو ( .تقريب الت ذيب (ص )117 :رقم(.)605
 هشايب ن عروة ن الز ري ن العوايب القرشي األسدي من صغار التا عني.قال ا ن سعد" :كا ثقة ،ثبتا ،كثري احلديث ،حجة" ،وقال أ و حامت" :ثقة امايب يف احلديث"،
وقال ا ن حبا " :كا حافظا متقنا ورعا فاضس" ،وقال ا ن حجر" :ثقة فقيه رمبا دلس ،من اخلامسة،
مات سنة مخس أو ست وأر عني ،وله سبع ومثا و سنة"( .الطبقات الكربى ( )321 /7اجلرح والتعديل
ن أيب حامت ( )64 /9التقريب (ص )573 :رقم(.)7302
 حممد ن سريين األ صاري ،أ و كر ا ن أيب عمرة البصري ،ثقة ثبت عا د ،كبري القدر ،كايرى الرواية ابملعىن ،من الثالثة ،مات سنة عشر ومائة( .تقريب الت ذيب (ص )483 :رقم(.)5947
 أ و هريرة الد َّْوس ّي  -فتح الدال امل ملة ،وسكو الواو ،ويف آخرها سني م ملة  -هذه النسبةإىل دوس( -اللباب  ،)513/1الصحايب اجلليل ،حافظ الصحا ة ،اختلف يف امسه واسم أ يه ،قيل:
عبدالرمحن ن صخر ،وقيل :ا ن غنم ،وقيل :عبدهللا ن عائذ ،وقيل :ا ن عامر ،وقيل :ا ن عمرو...،
وقيل :عبد مشس  ...و قطع أب عبد مشس غري عد أ أسلم ،واختلف يف أي ا أرجح ،فذهب كثريو إىل
األول ،وذهب مجع من النسا ني إىل عمرو ن عامر ،مدات سنة سبع وقيل :سنة مثا  ،وقيل :تسع
ومخسني وهو ا ن مثا وسبعني سنة.
(تقريب الت ذيب  680رقم( )8426اإلصا ة يف متييز الصحا ة  425/7رقم(.)10674
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احلسن ن سفيا  ،ثنا أ دو كد دري دب ،ثنا سد د دويد ن عد د دمرو ،وهد دذا احلد د دديث ليس
م د دن ح د د دديث أيب هريرة ،و من حديث ا ن سريين ،و من حديث أيوب
وهش د د د د د د دايب ،و مد د د د دن حد د د د د دديث مح د داد د د دن سلد د د دمة ،وإمنا ه د د دو قد د د دول عل دي ا د د د د دن
أيب طد د د د د دالب  فق د د د د د دط ،وقد د د د دد رفد د د دعه عد د د د د دن ع د د د دلي احلس د د د دن ن أيب جعفر
()1
اجلعد د د دفري ،ع د د د د دن أيد د د دوب ،عد د د دن محد د ديد ن ع د د دبدالرمحن ،عدن علي ا ن أيب طالب
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف فقد أخطأ سويد فوصله ،والراجح أ الرواية موقوفة.
احلسن هذا م ْرتوك.
وأما متا عة احلسن ن دينار ،فس تنفعه ،أل ْ
احلسن ن دينار أ و سعيد التميمي ،قال ا ن معني" :لْيس ش ْيء" ،وتركه وكيع ،وا ْن الْمبارك
(الضعفاء الصغري للبخاري (ص )29 :رقم( ،)64اتريد ا ن معني  -رواية الدوري ()241 /4
رقم( ،)4157الضعفاء الكبري للعقيلي ( )222 /1رقم(.)271
اّلِل ( ." العلل املتناهية يف األحاديث الواهية
وقال ا ن اجلوزي" :هذا حديث يص ُّح ع ْن رسول َّ
(.)249 /2
( )1روي عن علي مرفوعاً وموقوفاً.
أما املرفوع فأخرجه:
اخلرائطي يف اعتسل القلوب )181 /1( ،ح( ،)371قال :ح َّدثدنا أ ْمحد ْن إ ْسحاق ْن صال ٍح
احلسن ْن ج ْعف ٍر ...ه لفظه.
الْوزَّا أ و ْك ٍر ،قال :ح َّدثدنا م ْسلم ْن إ ْدراهيم ،قال :ح َّدثدنا ْ
عبدالر ْمحن ْن جْي ٍ
ش
أخرجه متايب يف الفوائد )205 /2( ،ح( .)1539قال" :أ ْخربان أ و حم َّم ٍد
َّ
ٍ
ي ،ثنا
ي ،ثنا أ و عام ٍر الْعقد ُّ
ضل الْعنز ُّ
الْف ْرغاينُّ ،ثنا أ ْمحد ْن عل ّي ْن سعيد الْقاضي ،ثنا ْحيىي ْن الْف ْ
ي .. ،ه لفظه.
ي ،ع ْن حم َّمد ْن سريين ،ع ْن محْيد ْن
عبدالر ْمحن ْ
هارو ْن إ ْدراهيم ْاأل ْهواز ُّ
َّ
احل ْمري ّ
ي،
وأ و الشيد يف أمثال احلديث( ،ص )149 :ح( ،)112قال" :ح َّدثدنا
الراز ُّ
عبدالر ْمحن ْن محَّ ٍاد َّ
َّ
ي ،ع ْن حم َّمد ْن سريين ،ع ْن محْيد ْن
ضل ْ
اخلرقي ،ثدنا أ و عام ٍر ،ثدنا هارو ْاأل ْهواز ُّ
ثدنا ْحيىي ْن الْف ْ
ي ....،ه لفظه.
عبدالر ْمحن ْ
َّ
احل ْمري ّ
والضياء يف األحاديث املختارة = املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف
صحيحي ما )55 /2( ،ح( ،)434قال" :أ ْخربان دركات ْن إ ْدراهيم ْن طاه ٍر الْقرش ُّي ظاهر دم ْشق ،أ
السلم َّي أ ْخربه ْم قراءةً علْيه ،أان عبدالعزيز ْن أ ْمحد الْكتَّاينُّ ،أان متَّايب ْن حم َّمد
عبدالكرمي ْن محْزة ْن ْ
اخلضر ُّ
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وهو خطأ فاحش(.)1
ش الْفرغاينُّ ،ثدنا أ ْمحد ن علي ن سع ٍ
يد الْقاضي ،ثدنا
ي ،أان أ و حم َّمد
َّ
ا ن عبدهللا َّ
ْ ّْ
عبدالر ْمحن ْن حبدْي ٍ ْ
الراز ّ
ي ،ثدنا هارو ن إ ْدراهيم ْاأل ْهوازي ،ع ْن حم َّمد ْن سريين ،ع ْن
ي ،ثدنا أ و عام ٍر الْعقد ُّ
ضل الْعْنز ُّ
ْحيىي ْن الْف ْ
ي ...،ه لفظه.
محْيد ْن
عبدالر ْمحن ْ
َّ
احل ْمري ّ
وأما املوقوف فأخرجه:
البخاري يف األدب املفرد ،ابب أحبب حبيبك هوانً ما( ،ص )447 :ح( ،)1321قال" :ح َّدثدنا
ي ،ع ْن أ يه قال" :مس ْعت عليًّا
َّ
عبداّلِل قال" :ح َّدثدنا م ْروا ْن معاوية قال" :ح َّدثدنا حم َّمد ْن عبدْي ٍد الْكْند ُّ
ب حبيبك ه ْو ًان ما ،عس أ ْ يكو غيضك يد ْوًما ما،
يدقول ْن الْك َّواء :ه ْل ت ْدري ما قال ْاأل َّول؟ أ ْحب ْ
ض غيضك ه ْو ًان ما ،عس أ ْ يكو حبيبك يد ْوًما ما.
وأ ْغ ْ
وا ن أيب شيبة يف مصنفه ،كتاب األوائل ،ابب أول من فعل ،ومن فعله)102 /14( ،
حديث( ،)37026قال" :ح َّدثدنا م ْروا ْن معاوية  ....ه لفظه.
اّلِل
وا ن شبة يف اتريد املدينة ،)1266 /4( ،قال" :ح َّدثدنا ع ْمرو ْن ق ْس ٍط ،قال" :ح َّدثدنا عبدْيد َّ
ي ،ع ْن أ يه ،قال" :مس ْعت عليًّا  مر ًارا
ا ْن ع ْم ٍرو ،ع ْن زيْد ْن أيب أميَّة ،ع ْن حم َّمد ْن عبدْيد َّ
اّلِل ْاأل ْصار ّ
يدقول . :لفظه.
احلافظ ،ثدنا
والبي قي يف شعب اإلميا  )514 /8( ،ح( ،)6168قال" :أ ْخربان حم َّمد ْن عبدهللا ْ
ٍ
ي ،ع ْن
أ و الْعبَّاس هو ْاألص ُّم ،ثدنا ْ
احلسن ْن مكْريب ،ثدنا أ و ْد ٍر ،ثدنا عطاء ْن َّ
السائب ،ع ْن أيب الْب ْخرت ّ
عل ٍّي  ،أ َّه كا يدقول ..." :لفظه.
احلكم ا ْن
وأمحد يف فضائل الصحا ة )336 /1( ،ح( ،)484قال :ح َّدثدنا هْيدثم ْن خارجة ،و ْ
موس  ،قا  :ان ش اب ْن خر ٍ
اش قال :حدَّثين ا ْحل َّجاج ْن دينا ٍر ،ع ْن أيب م ْعش ٍر ،ع ْن إ ْدراهيم النَّخع ّي
قال :ضرب ع ْلقمة ْن قدْي ٍ
س هذا الْمْنرب فدقال :خطبدنا عل ٌّي عل هذا الْمْنرب ....فذكره مبعناه.
دراسة إسناد ابن حبان.
 احلسن ن أيب جعفر اجلعفري.قال حيىي ن معني " :شيء" ،وقال أ و حامت" :ليس قوي يف احلديث كا شيخا صاحلا ،يف
عض حديثه إ كار" ،وقال أ و زرعة" :ليس ابلقوي" ،وقال البخاري" :منكر احلديث" ،وقال ا ن حجر:
"ضعيف احلديث مع عبادته وفضله ،من السا عة ،مات سنة سبع وستني( .اجل د د د د د درح والتعديل ن أيب
حامت ( )29 /3رقم( ،)118الضعفاء الصغري للبخاري (ص )40 :رقم( ،)64الكام د د د دل يف ضعفاء
الرجال ( )133 /3رقم( ،)447تقريب الت ذيب (ص )159 :رقم(=.)1222
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أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال ا ن معني( ،)1والنسائي( ،)2والدارقطين( ،)3والعجلي(" :)4ثقة".
 أيوب ن أيب متيمة كيسا السختياين ،فتح امل ملة ،عدها معجمة ،مث مثناة ،مث حتتا ية ،و عداأللف و  ،أ و كر البصري ،ثقة ثبت حجة ،من كبار الفق اء العباد ،من اخلامسة ،مات سنة إحدى
وثسثني ومائة وله مخس وستو ( .تقريب الت ذيب (ص )117 :رقم(.)605
 محيد ن عبد الرمحن احلمريي البصري ،ثقة فقيه ،من الثالثة (.تقريب الت ذيب (ص)182 :رقم(.)1554
 علي ن أيب طالب ن عبد املطلب ن هاشم اهلامشي ،حيدرة ،أ و تراب ،وأ و احلسنني ،ا ن عمرسول هللا  ،وزوج ا نته من السا قني األولني ،ورجح مجع أ ه أول من أسلم ،ف و سا ق العرب ،وهو
أحد العشرة مات يف رمضا سنة أر عني ،وهو يومئذ أفضل األحياء من ين آديب ابألرض إبمجاع أهل
السنة وله ثسث وستو سنة عل األرجح( .اإلصا ة يف متييز الصحا ة ( )464 /4رقم( ،)5704تقريب
الت ذيب (ص )402 :رقم(.)4753
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف ،فيه احلسن ن أيب جعفر ضعيف ،وقد أخطأ يف رفعه.
قال الرتمذي" :قد روي هذا احلديث عن أيوب إبسناد غري هذا ،ورواه احلسن ن أيب جعفر ،وهو
حديث ضعيف أيضاً إبسناده له عن الن  ،والصحيح عن علي موقوف"(سنن الرتمذي (.)360 /4
أما املوقوف على علي  فصحيح.
قال الدارقطين وقد روي عن حديث علي من طرق يثبت ،والصحيح أ ه عن علي موقوف".
(علل الدارقطين = العلل الواردة يف األحاديث النبوية (.)33 /4
وقال ا ن حجر" :هذا حديث موقوف ،إسناده حسن" (.إحتاف اخلرية امل رة (.)106 /6
( )1اجملروحني ن حبا ( )351 /1رقم(.)455
( )1اتريد ا ن معني رواية الدارمي (ص )118 :رقم( ،)369اجلرح والتعديل ن أيب حامت (/4
 )239رقم(.)1023
( )2دذيب الت ذيب (.)277 /4
( )3موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله ( )310 /1رقم(.)1583
( )4الثقات للعجلي (ص )211 :رقم(.)642
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وذكره البخاري ومل يذكر فيه جرحاً و تعديسً(.)1
وقال الذه " :وثقوه"(.)2
وذكره يف الضعفاء( ،)3وقال" :صويلح ،ادمه ا ن حبا ابلوضع ،فبالغ"(.)4
وقال" :وأما ا ن حبا فأسرف واجرتأ" فقال" :كا يقلب األسا يد ،ويضع
عل األسا يد الصحاح املتو الواهية"(.)5
اخلالصة:

( )1أ ّ سويد ن عمرو مل يضعفه سوى اإلمايب ا ن حبا  ،لذا تعقبه احلافظ
ا ن حجر ،ومن قبله احلافظ الذه .
( )2أ ّ أغلب األئمة النقاد عل توثيقه؛ ل إ ّ عض األئمة املوصوفني
ابلتشدد وثق سويد ن عمرو كاإلمايب حيي ن معني ،واإلمايب النسائي ،ف ذا يدل
عل أ تشدد اإلمايب ا ن حبا زائد عل هؤ ء.
( )3أ ّ حكم اإلمايب ا ن حبا فيه تشدد واضح ،إذ ضعف رجسً مل يسبق
إىل تضعيفه ،ومل يوافق عل ذلك.
( )4أ ّ السبب يف تشدد اإلمايب ا ن حبا فيه روايته اليت استنكرها عليه،
وهذا من عادة اإلمايب ا ن حنب.
( )5من املعلويب أ خطأ الراوي يف رواية يعد وضعاً ،ل هو خطأ يقع حىت
من األثبات ،فمن ذا الذي ما أخطأ قط؟!!.
( )1التاريد الكبري للبخاري ( )148 /4رقم(.)2281
( )2الكاشف ( )473 /1رقم(.)2196
( )3املغين يف الضعفاء ( )291 /1رقم(.)2709
( )4من تكلم فيه وهو موثق (ص )97 :رقم(.)154
( )5ميزا ا عتدال ( )253 /2رقم(.)3624
()86

( )9سيف بن عمر( )1التميمي صاحب كتاب " الردة " ،ويقال له:
"الض "( ،)2ويقال :غري ذلك ،الكويف ،ضعيف يف احلديث ،عمدة يف التاريد،
أفحش ا ن حبا القول فيه ،من الثامنة ،مات يف زمن الرشيد( .ت)(.)3
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
سيف ن عمر الض األسيدي ،من أهل البصرة ،أدم ابلز دقة ،يروي عن:
عبيد هللا ن عمر ،روى عنه :احملاريب ،والبصريو  ،كا أصله من الكوفة ،يروي
املوضوعات عن األثبات ،ثنا حممد ن عبدهللا ن عبدالسسيب بريوت ،مسعت
جعفر ن أاب يقول :مسعت ا ن منري ،يقول" :سيف الض متيمي ،وكا مجيع
يقول" :حدثين رجل من ين متيم" ،وكا سيف يضع احلديث ،وكا قد أدم
ابلز دقة"(.)4
أقوال علماء اجلرح والتعديل:

قال ا ن معني( ،)5والنسائي(" :)6ضعيف" ،وقال أ و حامت" :مرتوك احلديث،
( )1ينظر ترمجته يف :الضعفاء الكبري للعقيلي ( )175 /2رقم( ،)694الضعفاء واملرتوكو
للدارقطين ( )157 /2رقم( ،)281دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )324 /12رقم(،)2676
الكاشف ( )476 /1رقم( ،)2224ميزا ا عتدال ( )255 /2رقم( ،)3637الكشف احلثيث عمن
رمي وضع احلديث (ص )131 :رقم( ،)335دذيب الت ذيب ( )295 /4رقم(.)518
( ) 2الض  :فتح الضاد املعجمة ،والباء املكسورة املشددة املنقوطة واحدة ،هذه النسبة إىل ضبة
ا ن أد ن طاخبة ن إلْياس ن مضر عم متيم ن مر ن أد وينسب إلْي م خلق كثري.
(األ ساب للسمعاين ( ،)380 /8اللباب يف دذيب األ ساب (.)261 /2
( )3تقريب الت ذيب (ص )262 :رقم(.)2724
( )4اجملروحني ن حبا ( )345 /1رقم(.)443
( )5اتريد ا ن معني  -رواية الدوري ( )459 /3رقم(.)2262
( )6الضعفاء واملرتوكو للنسائي (ص )50 :رقم(.)256
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يشبه حديثه حديث الواقدي"(.)1
وقال حيىي ن معني" :فلس خري منه"(.)2
وقال ا ن عدي.." :ولسيف ن عمر أحاديث غري ما ذكرت ،و عض
أحاديثه مش ورة ،وعامت ا منكرة ،مل يتا ع علي ا ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل
الصدق"(.)3
وقال الذه " :له تواليف م ْرتوك ابتّفاق"(.)4
من وافق ابن حبان على اهتامه ابلزندقة :
قال أ و عيم" :متَّ م يف دينه مرمي ابلز دقة ،ساقط احلديث ش ْيء"(،)5
احلديث"(.)6
احلاكمُّ " :ادم اب َّلزْدقة ،وهو ساقط يف رواية ْ
وقال ْ
وقال الذه " :تركوه ،وادم ابلز دقة"(.)7

من اهتمه ابلوضع:

قال أمحد" :كا سيف يضع احلديث"( ،)8وقال العقيلي" :ليس سيف
شيء ،كا يضع احلديث"(.)9
( )1اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )278 /4رقم(.)1198
( )2اتريد أمساء الضعفاء والكذا ني (ص )100 :رقم(.)255
( )3الكامل يف ضعفاء الرجال ( )507 /4رقم(.)851
( )4املغين يف الضعفاء ( )292 /1رقم(.)2716
( )5الضعفاء أليب عيم (ص )91 :رقم(.)95
( )6اتريد اإلسسيب (.)162 /11
( )7ديوا الضعفاء للذه (ص )183 :رقم(.)1845
( )8العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ا نه عبدهللا ( )245 /1رقم( ،)326موسوعة أقوال اإلمايب
أمحد ن حنبل يف رجال احلديث وعلله ( )129 /2رقم( ،)1128اتريد غداد (.)61 /1
( )9الضعفاء للعقيلي ( )26 /3رقم(.)2429
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اخلالصة:
( )1أ ادامه ابلز دقة مل ينفرد ه اإلمايب ا ن حبا .
( )2كذا ادامه ابلوضع مل ينفرد ه؛ ل وفقه اإلمايب أمحد ،واإلمايب العقيلي.
( )3أ سيف ن عمر مرتوك ،يصل إىل درجة الكذب.
( )4قول احلافظ ا ن حجر" :ضعيف" ،فيه تساهل ْني ،وقول اإلمايب ا ن
حبا فيه تشدد واضح.
( )5لو فصل حال الرجل عل عادة علماء اجلرح والتعديل ،فقيل فيه:
"مرتوك لكن يعترب ه يف التاريد" لكا أقرب إىل الصواب ،وهللا أعلم ،وقد به
عل ذلك احلافظ ا ن حجر قوله" :ضعيف يف احلديث ،عمدة يف التاريد"،
فضعفه يف احلديث ،وقبله يف التاريد.
( )10سيف بن هارون( )1الربمجي( ،)2أ و الوْرقاء ،الكويف ،ضعيف ،أفحش

ا ن حبا القول فيه ،من صغار الثامنة أيضاً( .ت ق)(.)3

( )1ينظر ترمجته يف :الطبقات الكربى ن سعد ( ،)387 /6اتريد ا ن معني ()336 /3
رقم( ،)1627التاريد الكبري للبخاري ( )172 /4رقم( ،)2377الضعفاء الكبري للعقيلي ()174 /2
رقم( ،)693دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )332 /12رقم( ،)2679املغين يف الضعفاء ()292 /1
رقم( ،)2723ميزا ا عتدال ( )258 /2رقم( ،)3643دذيب الت ذيب ( )297 /4رقم(،)521
مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر ( )468 /1رقم( ،)995الضعفاء واملرتوكو ن
اجلوزي ( )36 /2رقم( ،)1601خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص ،)161 :املؤتلف واملختلف
لعبدالغين األزدي ( )418 /1رقم(.)1164
( ) 2الربمجي :ضم الباء املنقوطة واحدة ،وسكو الراء ،وضم اجليم ،هذه النسبة اىل الرباجم ،وهي
قبيلة من متيم ن مر(.األ ساب للسمعاين (.)136 /2
( )3تقريب الت ذيب (ص )262 :رقم(.)2727
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ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
سيف ن هارو الربمجي ،من أهل الكوفة ،يروي عن :إمساعيل ا ن أيب
خالد ،وسليما .
يروي عن األثبات املوضوعات ،ثنا احلنبلي ،مسعت أمحد ن زهري ،عن حيىي
ا ن معني سيف ن هارو  :ليس شيء ،قال أ و حامت" :وهو الذي يروي عن
سليما التيمي ،عن أيب عثما الن دي ،عن س ْلما الْفارسي ،قال" :سئل النَّ ُّ

اّلِل  ىف
اجل ْنب ،وعن الْفراء( ،)1فقالْ " :
الس ْمن ،وعن ْ
احلسل ما أح َّل َّ
 عن َّ
اّلِل  ىف كتا ه ،وما سكت عْنه فد و ما عف عنه"(،)2
كتا ه ،و ْ
احلرايب ما حَّريب َّ

(" ) 1الفراء" ابملد :مجع الفرا ،وهو محار الوحش ،وقيل" :هو هاهنا مجع الفرو الذي يلبس"،
ويش د له أ عض احملدثني أورده يف ابب مايلبس( .حتفة األ رار شرح مصا يح السنة (.)116 /3
( )2أخرجه الرتمذي ،كتاب اللباس ،ابب ما جاء يف لبس الفراء )220 /4( ،ح( ،)1726قال:
"حدثنا إمساعيل ن موس الفزاري ،حدثنا سيف ن هرو الربمجي .... ،ه.
قال أ و عيس " :ويف الباب عن املغرية ،وهذا حديث غريب عرفه مرفوعا إ من هذا الوجه،
وروى سفيا وغريه عن سليما التيمي عن أيب عثما عن سلما قوله ،وكا احلديث املوقوف أصح،
وسألت البخاري عن هذا احلديث فقال" :ما أراه حمفوظا روى سفيا  ،عن سليما التيمي ،عن أيب
عثما  ،عن سلما موقوفاً" ،قال البخاري" :وسيف ن هارو مقارب احلديث ،وسيف ن حممد عن
عاصم ذاهب احلديث".
وا ن ماجه يف كتاب األطعمة ،ابب أكل اجلنب والسمن )1117 /2( ،ح( ،)3367قال" :حدثنا
إمساعيل ن موس السدي ،قال" :حدثنا سيف ن هارو  ...ه.
والطرباين يف املعجم الكبري ( )250 /6ح( ،)6124قال" :حدثنا حممد ن حممد التمار البصري،
ثنا أ و الر يع الزهراين ،ثنا سيف ن هارو  ،ثنا سليما التيمي  ...ه.
واحلاكم يف املستدرك عل الصحيحني ،كتاب األطعمة )129 /4( ،ح( )7115قال :حدثنا
علي ا ن محشاذ العدل ،ثنا العباس ن الفضل األسفاطي ،ثنا منجاب ن احلارث ،ثنا سيف ن هارو
الربمجي ..ه ،وقال" :هذا حديث صحيح مفسر يف الباب ،وسيف ن هارو مل خيرجاه"
والبي قي يف السنن الكربى ،كتاب الضحااي ،ابب ما جاء ىف الضَّبع والثد َّْعلب)320 /9( ،
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ى،
حديث( ،)19873قال" :أ ْخربان أ و
عبداّلِل ْ
َّ
السيَّار ُّ
احلافظ ،أ ْخربان أ و الْعبَّاس  :الْقاسم ْن الْقاسم َّ
عبداّلِل ْن س ْع ٍد َّ
الد ْشتك ُّ  ،ح َّدثدنا أىب ح َّدثدنا أىب ،ح َّدثدنا
عبدالر ْمحن ْن
عبداّلِل ْن أ ْمحد ْن
ح َّدثدنا
َّ
َّ
َّ
إ ْدراهيم ا ْن ط ْ ما  ،حدَّثىن يو س ْن خبَّ ٍ
اّلِل 
اّلِل ،ع ْن س ْلما  :أ َّ رسول َّ
اب ،ع ْن أىب عبدْيد َّ
الس ْمن والْفراء ...احلديث.
س ئل عن ْ
اجل ْنب و َّ
أما الرواية املرسلة فأخرجها:
العقيلي يف الضعفاء )33 /3( ،رقم ( ،)2445قال" :حدثنا علي ن عبدالعزيز ،قال" :حدثنا أ و
عبدالرمحن املالكي ،عن احلسن .... ،احلديث.
حفص عمر ن يزيد الشَّيباين ،قال" :حدثنا محاد ن
َّ
وقال" :هذا أوىل".
دراسة إسناد ابن حبان:
 أمحد ن علي ن املثىن ن حيىي ن عيس ن هسل التميمي ،أ و يعل  ،يروي عن :حممد ا نالصباح الدو يب ،وغسا ن الر يع ،وحيىي ن معني ،وأهل العراق ،من املتقنني يف الرواايت واملواظبني عل
رعاية الدين وأسباب الطاعات ،مات سنة سبع وثسمثائة( .الثقات ن حبا ( )55 /8رقم(.)12228
 داود ن رشيد زل مدينة أيب جعفر ،وهو من أ ناء أهل خراسا من أهل خوارزيب ،روى عن:الوليد ن مسلم ،و قية ن الوليد ،وإمساعيل ن عباس ،وغريهم من الشاميني ،وكتب عنه أهل غداد ،قال
ا ن سعد :وهو ثقة كثري احلديث ،وقال أ و حامت :صدوق ،وذكره ا ن حبا يف الثقات ،وقال ا ن حجر:
ثقة ،من العاشرة ،مات سنة تسع وثسثني.
الطبقات الكربى ( ،)349 /7اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )412 /3رقم( ،)1884الثقات
ن حبا ()236 /8ت(( ،)13199تقريب الت ذيب (ص )198 :رقم(.)1784
 سيف ن هارو صاحب الرتمجة ،ضعيف. سليما ن طرخا التيمي ،أ و املعتمر البصري ،زل يف التيم ،فنسب إلي م ،ثقة عا د ،منالرا عة ،مات سنة ثسث وأر عني وهو ا ن سبع وتسعني( .تقريب الت ذيب (ص )252 :رقم(.)2575
مل سيب ثقيلة ،وامليم مثلثة ،أ و عثما الن دي ،فتح النو  ،وسكو اهلاء،
 عبدالرمحن ن ّمش ور كنيته ،خمضريب ،من كبار الثا ية ،ثقة ثبت عا د ،مات سنة مخس وتسعني وقيل عدها وعاش مائة
وثسثني سنة وقيل أكثر( .تقريب الت ذيب (ص )351 :رقم(.)4017
 سلما الفارسي ،أ و عبدهللا ،ويقال له :سلما اخلري [سا ق الفرس] ،أصله من أصب ا  ،وقيل:من رام رمز ،أول مشاهده اخلندق ،مات سنة أر ع وثسثني ،يقال " :لغ ثسمثائة سنة( .اإلصا ة يف متييز
الصحا ة ( )118 /3رقم(( ،)3369تقريب الت ذيب (ص )246 :رقم(.)2477
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حدثناه أمحد ن علي ن املثىن ،ثنا داود ن رشيد ،ثنا سيف ن هارو  ،عن
سليما التيمي(.)1
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال أ و عيم" :ثقة".
وقال حيىي ن معني" :ليس حديثه شئ"( ،)2وقال" :ليس ذاك".
وقال النسائي" :ضعيف"(.)3
وقال ا ن عدي.." :ولسيف أحاديث ليست ابلكثرية ،ويف رواايته عض
النكرة"(.)4
وقال الدارقطين" :يعترب ه"(.)5
وقال الذه " :ترك حديثه"( ،)6وقال" :واه"(.)7

احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف فيه سيف ن هارو  ،ضعيف ،وقد تعارض الوصل واإلرسال ،واملرسل أصح ،لذا
حكم اإلمايب أمحد عل الرواية ابلنكارة فقال" :هذا حديث منكر"( .اجلامع لعلويب اإلمايب أمحد  -علل
احلديث (.)225 /15
قال ا ن أيب حامت" :قال أيب :هذا خطأ ،رواه الثّقات عن التَّيمي ،ع ْن أيب عثما  ،عن الن ّ ،
الصحيح (علل احلديث ن أيب حامت (. )386 /4
مرس ًل؛ لْيس فيه سلما ؛ وهو َّ
( )1اجملروحني ن حبا ( )346 /1رقم(.)444
( )2اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )276 /4رقم(.)1191
( )3الضعفاء واملرتوكو للنسائي (ص )49 :رقم(.)254
( )4الكامل يف ضعفاء الرجال ( )499 /4رقم(.)849
( )5الضعفاء واملرتوكو للدارقطين ( )157 /2رقم(.)280
( )6الكاشف ( )476 /1رقم(.)2226
()7املقتىن يف سرد الكىن ( )135 /2رقم(.)6501
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اخلالصة:
( )1أ ًّ سيف ن هارو ضعيف ،سيما ومل ينسبه أحد إىل الوضع.
( )2أ َّ الراوي ليس كما ذكر اإلمايب ا ن حبا يروي املوضوعات ،فلم تثبت
روايته للموضوعات ،ولعل تعارض الوصل ،واإلرسال ،هو سبب حكمه هذا عل
الراوي ،فمن دأب اإلمايب ا ن حبا أ ه ينسب فاعل هذا إىل الوضع.
( )3أ َّ مج ور احملدثني عل تضعيف الرواية املذكورة.
( )4أ َّ احلافظ ا ن حجر أجاد يف وصف الراوي ابلضعف.
( )11الصباح بن حممد بن أيب حازم( )1البجلي( ،)2األمحسي( ،)3الكويف،
ضعيف ،أفرط فيه ا ن حبا  ،من السا عة( .ت)(.)4
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
الصباح ن حممد ن أيب حازيب ،البجلي ،األمحسي ،من أهل الكوفة ،وأحسبه
ا ن أخي قيس ن أيب حازيب ،يروي عن مرة اهلمداين ،والكوفيني ،روى عنه :يعل
ا ن عبيد ،وأهل الكوفة ،كا ممن يروي عن الثقات املوضوعات ،وهو الذي روى
( )1ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )313 /4رقم( ،)2957اجلرح والتعديل ن أيب
حامت ( )441 /4رقم( ،)1937املقتىن يف سرد الكىن ( )135 /2رقم( ،)6501الضعفاء واملرتوكو ن
اجلوزي ( )52 /2رقم( ،)1683دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )109 /13رقم( ،)2848إكمال
دذيب الكمال ( )350 /6رقم( ،)2477دذيب الت ذيب ( )408 /4رقم( ،)710لسا امليزا ن
حجر ( )247 /7رقم( ،)3337خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص.)172 :
اجليم  -هذه النّ ْسبة إىل قبيلة جبيلة (.اللباب يف دذيب
( )2البجل ّي :فْتح الْباء الْموحدة و ْ
األ ساب (.)121 /1
السني الْم ْ ملة -
( )3األمحسي :فْتح ْاأللف ،وسكو ْ
احلاء الْم ْ ملة ،وفتح الْميم ،ويف آخرها ّ
هذه النّ ْسبة إىل أمحس وهي طائفة من جبيلة زلوا الْكوفة( .اللباب يف دذيب األ ساب (.)32 /1
( )4تقريب الت ذيب (ص )274 :رقم(.)2898
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اّلِل ح َّق
است ْحيوا من َّ
عن ،مرة ،عن عبدهللا ن مسعود ،عن الن  قالْ " :
احلياء(.)1(")1
ْ
( ) 1أخرجه الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقاق ،ابب صفة أواين اجلنة )637 /4(،ح()2458
قال" :حدثنا حيىي ن موس  ،حدثنا حممد ن عبيد ،عن أاب ن إسحق عن الصباح  ...ه مطو ً .وقال
أ و عيس " :هذا حديث إمنا عرفه من هذا الوجه من حديث أاب ن إسحق عن الصباح ن حممد".
وأمحد يف املسند ( )187 /6ح( )3671قال :حدثنا حممد ن عبيد ،حدثنا أاب ن إسحاق ،عن
الصباح ن حممد ... ،ه لفظه.
الزهد)223 /13( ،
وا ن أيب شيبة يف مصنفه ،كتاب الزهد ،ما ذكر عن بيّنا  يف ّ
الصبَّاح ْن حم َّم ٍد األ ْمحس ّي،
حديث( )35461قال :ح َّدثدنا عبدهللا ْن من ٍْري ،ع ْن أاب ْن إ ْسحاق ،عن َّ
 ....ه لفظه.
اخلَّراز،
وأ و يعل املوصلي ،يف مسنده )461 /8( ،ح( ،)5047قال" :ح َّدثدنا
عبداّلِل ْن ع ْو ٍ ْ
َّ
الصبَّاح ْن حم َّمد ْن أيب حازٍيب .... ،ه لفظه.
ح َّدثدنا م ْروا ْن معاوية ،ع ْن أاب ْن إ ْسحاق ،عن َّ
عبداّلِل ،قال" :ان حم َّمد ا ْن
والبزار يف مسنده )391 /5( ،ح( ،)2025قال" :ح َّدثدنا عْبدة ْن
َّ
الصبَّاح ْن حم َّم ٍد .... ،ه لفظه.
عبدْي ٍد ،قال" :أان أاب ْن إ ْسحاق ،عن َّ
واحلاكم يف املستدرك عل الصحيحني ،كتاب الرقاق )359 /4( ،ح( ،)7915قال" :ح َّدثدنا أ و
ي ،ثدنا أ و
َّ
ي ،ثدنا ْحيىي ْن ك ٍْري ،ثدنا م ْروا ابْ
عبداّلِل ْن حم َّم ٍد إ ْدراهيم الْعْبد ُّ
زكرَّاي ْحيىي ْن حم َّم ٍد الْعْنرب ُّ
الصبَّاح ْن حمار ٍ
ب ....... ،ه لفظه .وصححه ،ووافقه الذه .
معاوية ،ع ْن أاب ْن إ ْسحاق ،عن َّ
والبغوي يف شرح السنة ،كتاب الرقاق ،ابب التجايف عن الد يا )234 /14( ،ح( ،)4033قال:
ي ،أان أ و سع ٍ
عبداّلِل األديب ،أان
يد حم َّمد ْن إ ْدراهيم ْن
َّ
"وأ ْخربان أ و الْقاسم عبدالكرمي ْن هواز الْقش ْري ُّ
ي ،ان أ و أ ْمحد حم َّمد ْن عبدالوَّهاب ،ان يد ْعل ْن عبدْي ٍد ،ان أاب ا ْن
أ و عثْما ع ْمرو ْن عب َّ
صر ُّ
داّلِل الْب ْ
الصبَّاح ْن حم َّم ٍد .... ،ه لفظه.
إ ْسحاق ،عن َّ
والبي قي يف شعب اإلميا  )168 /10( ،ح( ،)7334قال" :أ ْخربان أ و حم َّم ٍد جناح ْن ذير ابْ
جن ٍ
يب ،أان أ و ج ْعف ٍر حم َّمد ْن عل ّي ْن دحْي ٍم ،ان أ ْمحد ْن حازيب ْن أيب غرزة ،أان يد ْعل ابْ
اح الْمحار ُّ
الصبَّاح ْن حم َّم ٍد .... ،ه لفظه.
عبدْي ٍد ،ان أاب ْن إ ْسحاق ،عن َّ
احلسن ،عن النَّ ّ  م ْرس ًس ،ويف ذلك أتْكيد هلذا
وقال " :وروي يف ذلك ع ْن هش ٍايب ،عن ْ
الْم ْسند"=.
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= وله طريق آخر أخرجه
ي،
ي ْن س ْ ٍل ا ْجلْنديسا ور ُّ
السر ُّ
الطرباين يف املعجم الصغري )298 /1( ،ح( ،)494قال" :ح َّدثدنا َّ
الز ْري ،ع ْن قدتادة ،ع ْن ع ْقبة ْن عبدالغافر ،ع ْن أيب عبدْيدة ا ْن
ح َّدثدنا
َّ
عبداّلِل ْن رشْي ٍد ،ح َّدثدنا جمَّاعة ْن ُّ
عبداّلِل ن مسع ٍ
ود ... ،ه لفظه.
َّ ْ ْ
وأ و عيم يف حلية األولياء ،وطبقات األصفياء ،)209 /4( ،قال" :ح َّدثدنا سلْيما ْن أ ْمحد ،ثدنا
الز ْري ،ع ْن قدتادة ....،ه لفظه.
ي ْن س ْ ٍل ْ
ي ،ثدنا عبدهللا ْن رشْي ٍد ،ثدنا جماعة ْن ُّ
ي دْيسا ور ُّ
اجلند ُّ
السر ُّ
َّ
دراسة إسناد أمحد:
 حممد ن عبيد غري إضافة ا ن أيب أمية ،الطنافسي الكويف األحدب ،ثقة حيفظ ،من احلاديةعشرة ،مات سنة أر ع ومائتني( .تقريب الت ذيب (ص )495 :رقم(.)6114
 أاب ن إسحاق األسدي النحوي كويف ،ثقة تكلم فيه األزدي س حجة ،من السادسة( .تقريبالت ذيب (ص )86 :رقم(.)135
 الصباح ن حممد صاحب الرتمجة ضعيف. مرة ن شراحيل اهلمداين ،سكو امليم ،أ و إمساعيل الكويف هو الذي يقال" :له مرة الطيب،ثقة عا د من الثا ية ،مات سنة ست وسبعني ،وقيل عد ذلك( .تقريب الت ذيب (ص)525 :
رقم(.)6562
 عبدهللا ن مسعود ن غافل -مبعجمة ،وفاء -ا ن حبيب اهلذيل ،أ و عبدالرمحن ،من السا قنياألولني ،ومن كبار العلماء من الصحا ة ،مناقبه مجة ،وأمره عمر عل الكوفة ،ومات سنة اثنتني وثسثني،
أو يف اليت عدها ابملدينة(.اإلصا ة يف متييز الصحا ة  233/4رقم(( ،)4957تقريب الت ذيب 323
رقم(.)3613
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف لضعف الصباح ن حممد ،ومل يتا ع.
وقال املنذري " :قيل :إ الصباح إمنا رفع هذا احلديث ومها منه ،وضعف رفعه ،وصوا ه موقوف،
وهللا أعلم"(الرتغيب والرتهيب(  )400/3و(.)239-240/4
والطريق الثاين :ضعيف لضعف السري ن س ل ،وعبدهللا ن رشيد ،وجماعة ن الز ري خمتلف
في ما ،وقتادة مدلس وقد عنعن ،وأ و عبيدة مل يسمع من أ يه ا ن مسعود.
_______________
( )1اجملروحني ن حبا ( )377 /1رقم(.)506
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أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال حيىي ن معني" :ليس ه أبس"(.)1
وقال العقيلي :يف حديثه وْهم ،ويد ْرفع الْم ْوقوف(.)2
وقال العجلي" :ثقة"(.)3
وقال أ و الفتح األزدي" :مرتوك"(.)4
ين" :ليس قوي"(.)5
وقال الدَّارقطْ ّ
وذكره ا ن اجلوزي يف كتاب "الضعفاء واملرتوكو "(.)6
اخلالصة:
( )1أ ّ الصباح ن حممد ضعيف ،لكنه يصل إىل درجة من يروي
املوضوعات.
( )2أ ّ احلديث الذي استدل ه اإلمايب ا ن حبا عل أ ه روى موضوعات،
مل يشر أحد من العلماء إىل وضعه.
( )3أ ّ اإلمايب ا ن حبا أحياانً يذكر قوله" :يروي عن الثقات املوضوعات"
جملرد رفع املوقوف ،أو وقف املرفوع ،وقد ضعف الصباح رفعه هلذا احلديث،
وصوا ه موقوف.

( )1دذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)5 /2
( )2الضعفاء الكبري للعقيلي ( )213 /2رقم(.)750
( )3الثقات للعجلي (ص )227 :رقم(.)693
( )4دذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)5 /2
( )5العلل (.)270/5
( )52 /2( )6رقم(.)1683
()96

( )12صفوان بن أيب الصهباء
اختلف فيه قول ا ن حبا ( .عد)(.)2

()1

التيمي الكويف ،مقبول ،من السا عة،

ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
ترجم له مرتني األوىل :يف الثقات ،والثا ية :يف اجملروحني.
أوالًِ :ف الثقات :صفوا ن أيب الص باء التيمي ،يروي عن :كري ن عتيق،
روى عنه :أ و عيم ضرار ن صرد(.)3
اثنياًِ :ف اجملروحني :صفوا ن أيب الص باء ،شيد يروي :عن كري ا ن
عتيق ،روى عنه :عثما ن زفر.
منكر احلديث يروي عن األثبات ما أصل له من حديث الثقات ،جيوز
ا حتجاج ه إ فيما وافق الثقات من الرواايت .
روى عن كري ن عتيق ،عن سامل ن عبدهللا ،عن أ يه ،عن عمر ن اخلطاب
 قال :قال رسول هللا " :م ْن شغله ذ ْكري ع ْن م ْسأليت أ ْعطْيدته أفْضل ما
السائلني"( )4روى عنه عثما ن زفر هذا موضوع ،ما رواه إ هذا الشيد
أ ْعطي َّ
( )1ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )309 /4رقم( ،)2937اجلرح والتعديل ن أيب
حامت ( )424 /4رقم( ،)1862الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )56 /2رقم( ،)1697دذيب
الكمال يف أمساء الرجال ( )196 /13رقم( ،)2884املغين يف الضعفاء ( )309 /1رقم( ،)2887ميزا
ا عتدال ( )316 /2رقم( ،)3898دذيب الت ذيب ( )427 /4رقم( ،)746خسصة تذهيب دذيب
الكمال (ص. )174 :
( )2تقريب الت ذيب (ص )277 :رقم(.)2935
( )3الثقات ن حبا ( )321 /8رقم(.)13667
( )4أخرجه البخاري يف خلق أفعال العباد( ،ص ،)109 :قال" :ح َّدثدنا ضرار ،ثنا ص ْفوا ا ْن أيب
الص ْ باء ،ع ْن ك ْري ْن عت ٍيق ... ،ه مطو ً.
َّ
ويف التاريد الكبري )115 /2( ،قال إ ْمساعيل ْن زكراي :احملاريب ،قال يل ضرار ثنا ص ْفوا ا ْن أيب
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الص ْ باء  ....ه لفظه.
َّ
وا ن شاهني يف الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك( ،ص )56 :ح( )154قال:ح َّدثدنا
الص ْ باء .... ،ه لفظه.
ي ،ثنا ْحيىي ْن عبداحلميد ْ
َّ
احل َّماينُّ ،ثنا ص ْفوا ْن أيب َّ
عبداّلِل ْن حم َّم ٍد الْبدغو ُّ
عبدالر ْمحن ا ْن
والش اب القضاعي يف مسنده )326 /2( ،ح( ،)1455قال" :أان أ و الْقاسم
َّ
ضل ْن الْعبَّاس ،ان ْحيىي ْن عبداحلميد،
السقاء ،ان الْف ْ
عبدالعزيز ْن طه ،دم ْشق ،أان حم َّمد ْن ج ْعفر ْن ّ
الص ْ باء ...،ه لفظه.
ان ص ْفوا ْن أيب َّ
ي
والبي قي يف فضائل األوقات( ،ص )371 :ح( .)194قال" :أ ْخربان أ و ذ ٍّر عْبد ْن أ ْمحد ا ْهلرو ُّ
ي ْن ْحيىي التَّميم ُّي
الْمجاور ،مب َّكة ،قديب علْيدنا خب ْسرْوج ْرد ،أ ْدبأان أ و حكي ٍم حم َّمد ْن إ ْدراهيم ْن َّ
السر ّ
ي ْن ْحيىي التَّميم ُّي ،ح َّدثدنا عثْما
السر ُّ
ي ،ح َّدثدنا أيب أ و عبدْيدة َّ
ابلْكوفة ،حدَّثين أيب أ و الْقاسم ْن َّ
السر ّ
الص ْ باء  ....ه لفظه.
ا ْن زفدر ،ح َّدثدنا ص ْفوا ْن أيب َّ
ٍ
ي".
وقال" :وق ْد روي يف حديث آخر لْيس ابلْقو ّ
السلم ُّي ،أ ْخربان سلْيما ا ْن
ويف شعب اإلميا  )93 /2( ،ح( ،)567قال" :أ ْخربان أ و
عبدالر ْمحن ُّ
َّ
يين ،حدثنا أ و ع ْم ٍرو أ ْمحد ْن الْمبارك الْم ْست ْملي ،حدثنا حم َّمد ْن ْحيىي ،حدثنا
حم َّمد ْن انجية الْمد ُّ
الص ْ باء ...ه لفظه.
عثْما ْن زفدر ،حدثنا ص ْفوا ْن أيب َّ
وا ن عساكر يف معجمه )259 /1( ،ح( ،)301قال" :أخربان احلسن ن حممد ن احلسن ا ن
عبدالرمحن ن علي أ و الغنائم ن اجل رمي القاضي يف كتا ه إلينا من غداد ،قال" :أ نا أ و طالب حممد
ا ن علي ن الفتح احلريب املعروف ابلعشاري ،ثنا أ و حفص عمر ن أمحد ن عثما ن شاهني الواعظ،
ثنا أ و القاسم عبدهللا ن حممد ن عبدالعزيز البغوي ،ثنا حيىي ن عبداحلميد احلماين ،ثنا صفوا ا ن أيب
الص باء ...ه لفظه.
دراسة إسناد ابن حبان:
 عثما ن زفر مزاحم التيمي ،أ و زفر ،أو أ و عمر الكويف ،صدوق ،من كبار العاشرة ،مات سنةمثاين عشرة( .تقريب الت ذيب (ص )383 :رقم(.)4468
 صفوا ن أيب الص باء صدوق. كري ن عتيق ضم ،أوله عامري وقيل :حماريب كويف ،صدوق من السادسة( .تقريب الت ذيب(ص )128 :رقم(.)762
 سامل ن عبدهللا ن عمر ن اخلطاب القرشي العدوي ،أ و عمر ،أو أ و عبدهللا املدين ،أحدالفق اء السبعة ،وكا ثبتاً عا داً فاضسً ،كا يشبه أب يه يف اهلدي والسمت ،من كبار الثالثة ،مات يف
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هبذا اإلسناد وعطية ،عن ا ن سعيد(.)1
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال ا ن معني( ،)2وا ن شاهني( :)3ثقة.
وقال ا ن خلفو " :وأرجو أ يكو صدوقاً يف احلديث"(.)4
وذكره البخاري( ،)5وا ن أيب حامت( ،)6ومل يذكرا فيه جرحاً و تعديسً.
آخر سنة ست عل الصحيح( .تقريب الت ذيب (ص )226 :رقم(.)2176
 عبدهللا ن عمر  ،سبقت ترمجته ،وهو صحايب جليل. عمر ن اخلطاب ن فيل نو وفاء مصغر ن عبدالعزى ن رايح تحتا ية ،ا ن عبدهللا نقرط ،ضم القاف ا ن رزاح راء ،مث زاي خفيفة ا ن عدي ن كعب القرشي العدوي يقال له :الفاروق،
أمري املؤمنني مش ور جم املناقب استش د يف ذي احلجة سنة ثسث وعشرين وويل اخلسفة عشر سنني
و صفا( .تقريب الت ذيب (ص )412 :رقم( ،)4888اإلصا ة يف متييز الصحا ة ()484 /4
رقم(.)5752
احلكم على اإلسناد:
إسناد حسن ،فمدار الرواية عل صفوا وهو صدوق.
الص ْ باء) من حديث عمر ،وصفوا قال ا ْن حبا " :
وقال ا ن عراق( :رواه ص ْفوا ن أيب َّ
ي يف إيراده يف
احلافظ ا ْن حجر يف أماليه" :هذا حديث حسن .... ،مل يصب ا ْن ْ
ْحيتج ه" ،وقال ْ
اجل ْوز ّ
يستمر ا ْن حبا عل ذلك ،ل
املوضوعات ،وإَّمنا ْ
استند إىل ا ْن حبا يف ذكره لص ْفوا يف الضُّعفاء ،ومل ْ
رجع ،فذكره يف الثّقات ،وكذا ذكره يف الثّقات ا ْن شاهني وا ْن خلفو "( .تنزيه الشريعة املرفوعة عن
األخبار الشنيعة املوضوعة (.)323 /2
( )1اجملروحني ن حبا ( )376 /1رقم(.)503
( )2اتريد ا ن معني  -رواية الدوري ( )272 /3رقم(.)1294
( )3اتريد أمساء الثقات (ص.)118 :
( )4إكمال دذيب الكمال ( )383 /6رقم(.)2509
( )5التاريد الكبري للبخاري ( )309 /4رقم (.)2937
( )6اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )424 /4رقم(.)1862
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اخلالصة:
( )1أ صفوا ن أيب الص باء وثقه اإلماما  :ا ن معني ،وا ن شاهني.
( )2أ سبب ا ختسف عند اإلمايب ا ن حبا  ،هو تساهله يف شرطه يف
"الثقات" ،لذا أدخل الرجل يف الكتاب ،واألصل عنده أ الراوي ضعيف لذا ذكره
يف "اجملروحني".
( )3أقل ما يقال فيه" :إ ه صدوق" ،سيما ،وأ هذا أقل ما قيل فيه.
( )4أ ا ن حجر قال عنه" :مقبول" ،وليس كذلك ،ل الرجل صدوق.
( )13عامر بن صاحل بن رستم( )1املزين( ،)2أ و كر ن أيب عامر ،اخلزاز
مبعجمات البصري ،صدوق سيء احلفظ ،أفرط فيه ا ن حبا  ،فقال" :يضع" ،من
الثالثة( .ت فق)(.)4
()3

ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
أوالًِ :ف الثقات :عامر ن صاحل ن رستم ن أيب عامر اخلزاز ،كنيته أ و
كر املزين ،من أهل البصرة ،يروي عن :أ يه ،وأيوب ن موس  ،روى عنه :أهل
البصرة(.)5
( )1ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )459 /6رقم( ،)2987دذيب الكمال يف أمساء
الرجال ( )43 /14رقم( ،)3045املغين يف الضعفاء ( )323 /1رقم( ،)3007الكاشف ()523 /1
رقم( ،)2534دذيب الت ذيب ( )70 /5رقم( ،)113خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص.)184 :
( )2املزين :ضم امليم ،وسكو الزاى ،ويف آخرها النو  ،هذه النسبة إىل مز  ،وهي قرية من قرى
مسرقند( .األ ساب للسمعاين (.)226 /12
( ) 3اخلزاز :فتح اخلاء ،وتشديد الزاى األوىل ،اشت ر هبذه الصنعة واحلرفة مجاعة من أئمة الدين
وعلماء املسلمني( .األ ساب للسمعاين (.)111 /5
( )4تقريب الت ذيب (ص )287 :رقم(.)3095
( )5الثقات ن حبا ( )501 /8رقم(.)14669
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اثنياًِ :ف اجملروحني :عامر ن صاحل املديين من آل الز ري ن العوايب.
وقد قيل :إ ه عامر ن صاحل ن عبدهللا ن عروة ن الز ري ن العوايب ،وهو
الذي يقال له" :عامر ن أيب عامر اخلزاز".
يروي عن :هشايب ن عروة ،روى عنه :خلف ن هشايب البزار ،والعراقيو .
كا ممن يروي املوضوعات عن األثبات ،حيل كتا ة حديثه إ عل ج ة
التعجب ،مسعت احلنبلي يقول" :مسعت أمحد ن زهري يقول :قال حيىي ن معني:
"عامر ن صاحل كا كذاابً" ،قال أ و حامت" :روى عامر هذا عن ا ن أيب مليكة
اجلوار سواءً؛ أحدمها :اب ه
اّلِل يل جارا مها يف ْ
عن عائشة أهنا قالت" :اي رسول َّ
قدبالة ابيب ،واآلخر :ع ْن ميني ابيب أبيّ ما أ ْدأ ؟ ،قال" :حبق الذي اب ه قدبالة
اب ك"( .)1أخربانه احلسن ن سفيا  ،قال :حدثنا زكراي ن حيىي املقري ،قال:
( )1أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )181 /7( ،ح( ،)7218قال" :ح َّدثدنا حم َّمد ْن جااب ،
احلديث
اخلَّزاز ....،ه مبعناه ،وقال" :ملْ يد ْرو هذا ْ
َّضر ْن مشْي ٍل ،ثدنا أ و عام ٍر ْ
ان ْحممود ْن غْيس  ،ان الن ْ
َّضر ْن مشْي ٍل "
ع ْن أيب عام ٍر ا ْخلَّزاز إَّ الن ْ
اخلَّزاز صالح ا ْن
وإسحاق ن راهويه يف مسنده ( )992 /3ح( ،)1719قال" :أ ْخربان أ و عام ٍر ْ
ر ْستم ..،ه مبعناه.
وقوايب السنة يف الرتغيب والرتهيب ( )484 /1ح( ،)874قال" :أخربان حممد ن أمحد ن علي،
أ بأ أ و كر ن مردويه ،ثنا حممد ن عبدهللا ن إ راهيم ،ثنا حممد ن شر ن مطر ،ثنا زكراي ن حيىي
اخلراز ،قال" :حدثين عامر ن أيب عامر اخلزاز ...ه مبعناه.
وللحديث عدة طرق أخرى منها :
ما أخرجه البخاري ،كتاب الشفعة ،ابب أي اجلوار أقرب؟ )788 /2( ،ح( ،)2140قال :حدثنا
حجاج حدثنا شعبة ( ح ) ،وحدثين علي ن عبد هللا ،حدثنا شبا ة ،حدثنا شعبة ،حدثنا أ و عمرا
قال :مسعت طلحة ن عبد هللا ،عن عائشة رضي هللا عن ا قلت :اي رسول هللا إ يل جارين ،فإىل أي ما
أهدي؟ قال( :إىل أقرهبما منك اباب).
ويف كتاب اهلبة وفضل ا ،ابب مبن يبدأ ابهلدية؟ ( )916 /2ح( ،)2455قال :حدثنا حممد ا ن
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شار ،حدثنا حممد ن جعفر ،حدثنا شعبة ...ه خمتصراً.
ويف كتاب األدب ،ابب حق اجلوار يف قرب األ واب )2241 /5( ،ح( ،)5674قال :حدثنا
حجاج ن من ال حدثنا شعبة  ...ه خمتصراً.
وأ و داود ،كتاب األدب ،ابب يف حق اجلوار )504 /4( ،ح( ،)5157قال :ح َّدثدنا مسدَّد ا ْن
اجل ْوِنّ ... ،ه خمتصراً ،وقال
احلارث ْن عبدْي ٍد ح َّدثد ْم ،ع ْن أىب ع ْمرا ْ
مس ْره ٍد ،وسعيد ْن مْنصوٍر ،أ َّ ْ
احلديث" :طلْحة رجل م ْن قدريْ ٍ
ش".
أ و داود :قال ش ْعبة ىف هذا ْ
وأمحد يف املسند )261 /42( ،ح( ،)25423قال :حدثنا حممد ن جعفر ،وحجاج ،قا  :حدثنا
شعبة .... ،ه خمتصراً.
والطرباين :يف املعجم األوسط )121 /3( ،ح( ،)2672قال :ح َّدثدنا إ ْدراهيم قال :ان كْر ْن حم َّم ٍد
احلديث ع ْن ع ْو ٍد إَّ كْر.
اجل ْوينُّ  ..ه خمتصراً ،وقال :ملْ يد ْرو هذا ْ
الْقرش ُّي قال :ان ع ْو د ْن أيب ع ْمرا ْ
الرجل يد ْقسم صدقدته عل قدرا ته وجريا ه
والبي قي يف السنن الكربى ،كتاب قسم الصدقات ،ابب َّ
اجلار )28 /7( ،ح( ،)13606قال :أ ْخربان أ و
الرحم وح ّق ْ
الس ْ ما لما جاء ىف صلة َّ
إذا كا وا م ْن أ ْهل ُّ
احلسن ْن حم َّمد ْن إ ْسحاق قال ح َّدثدنا يوسف ْن يد ْعقوب قال
احلسن  :عل ُّ ْن حم َّم ٍد الْم ْقرئ أ ْخربان ْ
ْ
ح َّدثدنا سلْيما ْن حر ٍ
ب ح َّدثدنا ش ْعبة أ ْخربِن أ و ع ْمرا ا ْجل ْوِنُّ  ....ه خمتصراً.
ْ
وهناط طريق آخر:
أخرجه أ و يعل املوصلي يف مسنده )368 /8( ،ح(.)4961
الصامت ،ع ْن عائشة
قال" :ح َّدثدنا أ و مهَّ ٍايب ،ح َّدثدنا ع ْو د ْن عبدامللك ،ع ْن أ يه ،ع ْن
َّ
عبداّلِل ْن َّ
ت :احلديث مبعناه.
أ ّيب الْم ْؤمنني قال ْ
وما أخرجه املعجم األوسط ( )169 /3ح(.)2826
قال :ح َّدثدنا إ دراهيم قال :ان إ ْمساعيل ا ن سي ٍ
ف قال :ان حم َّمد ْن عْبد الْواحد ،ا ْن أخي ح ْزٍيب قال:
ْ ْ
ْ
اّلِل ْن أيب ْك ٍر ،ع ْن أ ٍ
اّلِل ... ،خمتصراً،
ت :اي رسول َّ
ح َّدثدنا عبدْيد َّ
ت عائشة النَّ َّ  فدقال ْ
س قال :سأل ْ
اّلِل إَّ ا ْن أخي ح ْزٍيب ،تدفَّرد ه :إ ْمساعيل".
وقال" :ملْ يد ْرو هذا ْ
احلديث ع ْن عبدْيد َّ
وما أخرجه احلاكم يف املستدرك عل الصحيحني ،)185 /4( ،ح(.)7309
قال :أخربان أمحد ا ن يعقوب الثقفي ،ثنا موس ن هارو  ،ثنا أ و الر يع الزهراين ،ثنا جعفر ن
سليما  ،عن أيب عمرا اجلوين ،عن يزيد ن اب نوس ،عن عائشة ،رضي هللا عن ا قالت احلديث خمتصراً،
وصححه احلاكم والذه .
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حدثنا عامر ن أيب عامر.
وقد روى عن أيوب ن موس  ،عن أ يه ،عن جده قال :قال رسول هللا :
"ما حنل والد ول ًدا أفْضل من أد ٍ
ب حس ٍن"( )1أخربانه حممد ن عبدالرمحن الشامي،
ْ
دراسة إسناد ابن حبان:
 احلسن ن سفيا سبقت ترمجته وهو ثبت. زكراي ن حيىي ن عبدهللا ن أيب سعيد الرقاشي احلزار املقرىء ،أ و عبدهللا ،يروي عن :سعيد ا نعبدالرمحن اجلمحي ،ومعاذ ن معاذ ،والعراقيني ،قال ا ن حبا " :يغرب وخيط ء"( .الثقات ن حبا
( )254 /8رقم(( ،)13297اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمايب أمحد من الرجال (ص:
 )151رقم( )274تعجيل املنفعة ( )551 /1رقم(.)340
 عامر ن صاحل صاحب الرتمجة ضعيف. عبدهللا ن عبيد هللا ن عبدهللا ن أيب مليكة ،ابلتصغري ا ن عبدهللا ن جدعا  ،يقال" :اسم أيبمليكة زهري التيمي املدين" ،أدرك ثسثني من الصحا ة ،ثقة فقيه ،من الثالثة ،مات سنة سبع
عشرة(.تقريب الت ذيب (ص )312 :رقم(.)3454
عائشة رضي هللا عن ا أيب املؤمنني سبقت ترمجت ا.
احلكم على اإلسناد:
إسناد حسن أما كو زكراي ن حيىي ،خيطئ ويغرب ،وعامر ضعيف ،فس يضر أل هلما أكثر من
متا ع ،عض ا يف صحيح البخاري ،وصحح عض ا اإلماما احلاكم والذه .
( )1أخرجه الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،ابب أدب الولد )338 /4( ،ح( ،)1952قال" :حدثنا
صر ن علي اجل ضمي حدثنا عامر ن أيب عامر  ...ه لفظ مقارب ،وقال" :حديث غريب عرف
إ من حديث عامر ن أيب عامر اخلزاز وهو عامر ن صاحل ن رستم اخلزاز وأيوب ن موس هو ا ن
عمرو ن سعيد ن العاصي وهذا عندي حديث مرسل".
وأمحد يف املسند )128 /24( ،ح( ،)15403قال" :حدثنا يزيد ن هارو  ،قال" :أخربان عامر
ا ن صاحل ن رستم املزين ... ،ه لفظه".
وعبدهللا يف زوائده عل املسند)265 /27( ،ح( ،)16710قال" :حدثنا عبيد هللا ن عمر
القواريري ،وخلف ن هشايب ،قا  :حدثنا عامر ن أيب عامر اخلزاز .... ،ه لفظه".
وحديث ( ،)16717قال" :حدثنا صر ن علي اجل ضمي ،وعبداألعل ن محاد أ و حيىي
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النرسي ،قا  :حدثنا عامر ن أيب عامر اخلزاز ..... ،ه لفظه.
والبخاري يف التاريد الكبري )422 /1( ،قال :قال يل ْشر ْن يوسف ،ح َّدثدنا عامر ْن أيب عام ٍر
 ...ه لفظه ،وقال" :وملْ يص َّح مساع ج ّده (العاص) من النَّ ّ ."
احلسن ْن س ْ ل ْن عْبد الْعزيز ،ان م ْسلم
وا ن قا ع يف معجم الصحا ة ،)261 /1( ،قال :ح َّدثدنا ْ
ا ْن إ ْدراهيم ،ان عامر ْن أيب عام ٍر ..ه لفظه.
وعبد ن محيد يف مسنده كما يف (املنتخب)( ،ص )141 :ح( ،)362قال" :أخربان يزيد ا ن
هارو وحبا ن هسل ثنا عامر ن صاحل  ...ه لفظه.
وا ن أيب الد يا يف النفقة عل العيال )498 /1( ،ح( ،)326قال" :ح َّدثدنا خلف ْن هش ٍايب،
اجلشم ُّي ،قا ح َّدثدنا عامر ْن أيب عام ٍر ا ْخلَّزاز .... ،ه لفظه.
اّلِل ْن عمر ْ
وعبدْيد َّ
والعقيلي يف الضعفاء الكبري ،)308 /3( ،قال :حدثناه حيىي ن عثما ن صاحل ،قال :حدثنا
عيم ن محاد ،قال :حدثنا أ و كر عامر ن أيب عامر اخلزاز غسيب يو س ن عبيد  ...ه لفظه.
واحلاكم يف املستدرك عل الصحيحني ،كتاب األدب )292 /4( ،ح( ،)7679قال" :ح َّدثدنا أ و
احلسن حم َّمد ْن سنا ٍ الْقَّزاز ،ثدنا عامر ْن صالح ْن ر ْست ٍم
ي ،ثدنا أ و ْ
الْعبَّاس حم َّمد ْن يد ْعقوب ْاألمو ُّ
اخلَّزاز ... ،ه ،وصححه احلاكم ،وتعقبه الذه قوله " :ل مرسل ضعيف".
ْ
الصسة من التَّكْبري
والبي قي يف السنن الكربى ،كتاب الصسة ،ابب وجوب تدعلُّم ما ْجتزئ ه َّ
ى،
احلسن :حم َّمد ْن ْ
والْق ْرآ وال ّذ ْكر وغ ْري ذلك )18 /2( ،ح( ،)2365قال" :أ ْخربان أ و ْ
احلس ْني الْعلو ُّ
ى ،ح َّدثدنا
الس ْمسار ح َّدثدنا يوسف ْن
َّ
عبداّلِل ْن ماها ال ّديندور ُّ
أ ْخربان أ و الْف ْ
ضل :عْبدوس ْن ا ْحلس ْني ّ
اخلَّزاز  ...ه لفظ مقارب ،وقال" :أيُّوب ْن موس هو ا ْن
حم َّمد ْن كث ٍري ،ح َّدثدنا عامر ْن أىب عام ٍر ْ
ع ْمرو ْن سعيد ْن الْعاص ،وكذلك رواه مجاعة ع ْن عام ٍر".
ويف شعب اإلميا ( )207 /3ح( )1553ابلسند السا ق.
وقوايب السنة يف الرتغيب والرتهيب لقوايب السنة )349 /1( ،ح( ،)594قال :أخربان حممد ن أمحد
ا ن هارو  ،أ بأ أ و الفرج الربجي ،ثنا حممد ن عمر ن حفص ،ثنا إسحاق ن الفيض ،ثنا عبد الرمحن
ا ن علقمة ،ثنا عامر اخلراز  ...ه لفظ مقارب .
وأ و عيم يف معرفة الصحا ة )1980 /4( ،رقم ( ،)4968قال :حدثناه فاروق اخلطايب ،ثنا هشايب
ا ن علي السريايف ،ثنا حممد ن عمرو التنوري ،ثنا عامر ن أيب عامر اخلزاز ...ه لفظه.
وله طريق آخر عند الطرباين يف املعجم الكبري ( )320 /12ح( ،)13234قال" :حدثنا حممد ا ن
صاحل ن الوليد النرسي ثنا حممد ن عبيد هللا ن حفص األ صاري ثنا حممد ن موس السعدي عن عمرو
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قال :حدثنا خلف ن هشايب البزار ،قال :حدثنا عامر ن أيب عامر اخلزاز ،عن
أيوب(.)1
ا ن دينار عن سامل عن أ يه  :عن الن  قال ( :ما حنل والد ولدا أفضل من أدب حسن)
دراسة إسناد ابن حبان:
 عبدالرمحن ن حممد ن عبدالرمحن ن هسل ،أ و حممد القرشي الشامي ،املعروف أبيب صخرةالكاتب ،قال اخلطيب" :ثقة" ،مات يف شوال من سنة عشر وثسمثائة( .اتريد غداد (/10
 )284رقم( ،)5408املنتظم (.)213/13
 خلف ن هشايب ن ثعلب ،ابملثلثة ،وامل ملة ،البزار ابلراء آخره ،املقرىء البغدادي ،ثقة له اختياريف القراءات ،من العاشرة ،مات سنة تسع وعشرين( .تقريب الت ذيب (ص )194 :رقم(.)1737
 عامر ن أيب عامر اخلزاز صاحب الرتمجة ضعيف. أيوب ن موس ن عمرو ن سعيد ن العاص ،أ و موس املكي األموي ،ثقة ،من السادسة،مات سنة اثنتني وثسثني( .تقريب الت ذيب (ص )119 :رقم(.)625
 موس ن عمرو ن سعيد ن العاص األموي املكي ،أخو سعيد والد أيوب ،مستور ،منالسادسة( .تقريب الت ذيب (ص )553 :رقم(.)6995
 عمرو ن سعيد ن العاص ن سعيد ن العاص ن أمية ،القرشي األموي ،املعروف ابألشدق،ات عي ويل إمرة املدينة ملعاوية و نه ،قتله عبدامللك ن مروا سنة سبعني ،وهم من زعم أ له صحبة،
وإمنا أل يه رؤية ،وكا عمرو مسرفاً عل فسه ،من الثالثة ،وليست له يف مسلم رواية إ يف حديث
واحد( .تقريب الت ذيب (ص )422 :رقم(.)5034
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف فيه ثسث علل:
األوىل :ضعف عامر ن صاحل.
الثا ية :إرساله فعمرو ن سعيد ات عي أرسل احلديث.
الثالثة :موس ن عمرو مستور مل يتا ع.
وأما متا عة الطرباين فس تصلح ،ففي ا عمرو ن دينار ق رما مرتوك ،قال اهليثمي يف جممع
الزوائد )291 /8(:ح(" :)13503رواه الطرباين ،وفيه عمرو ن دينار ق رما آل الز ري ،وهو مرتوك ".
( )1اجملروحني ن حبا ( )187 /2رقم(.)823
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أقوال علماء اجلرح والتعديل فيه:
قال أ و حامت" :يكتب حديثه ،وليس قوى"(.)1
وقال حيىي ن معني" :لْيس ش ْيء"(.)2
وذكره البخاري يف التاريد ،ومل يذكر فيه جرحاً و تعديسً.
قال العجلي " :صري ،ثقة"(.)3
وقال العقيلي " :يدتا ع عل حديثه ،و يد ْعرف إَّ ه"( ،)4وقال ا ن عدي:
"..وعامر ن أيب عامر مل أر له من احلديث إ اليسري ،وكذا والده أ و عامر
اخلزاز ،ومل أر يف أحاديثه حديثاً منكراً فأذكره"(.)5
اخلالصة:
( )1أ الراوي ضعيف ،فلم يوثقه سوى اإلمايب العجلي ،وهو ومعروف
تساهله.
( )2أ اإلمايب ا ن حبا  ،ذكر الرجل يف الثقات ،وهذا األصل عنده ،وأما يف
اجملروحني ،فاحلمل فيه ليس عليه هو ،وإمنا عل عامر ن صاحل الز ريي.
( )3يبدو أ ه حدث خلط كما هو واضح من الرتمجة ،وكما ذكر احلافظ ا ن
حجر قال" :وخلط ا ن حبا ترمجته رتمجة الذي عده"(.)6
( )4أشار اإلمايب ا ن حبا إىل هذا الرتدد يف "اجملروحني" قوله" :وقيل"،
( )1اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )324 /6رقم(.)1804
( )2الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )72 /2رقم(.)1766
( )3الثقات للعجلي (ص )244 :رقم(.)752
( )4الضعفاء الكبري للعقيلي ( )308 /3رقم(.)1321
( )5الكامل يف ضعفاء الرجال ( )159 /6رقم(.)1263
( )6دذيب الت ذيب (.)70 /5
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فاحلمل عل األول ،وليس عل الثاين ،و شك أ قيل متريض يفيد أ ه مل جيزيب
كو ه هو هو أيب ؟.
يف صحيح البخاري ،ولكنه ليس من
( )5أصل حديث عائشة
رواية هذا الراوي الضعيف ،وإمنا من طريق :شعبة ،عن أيب عمرا  ،عن طلحة ا ن
.
عبدهللا ،عن عائشة
( )14عامر بن مصعب

()1

شيد

ن جريج،

يعرف ،قر ه عمرو ا ن

دينار ،وقد وثقه ا ن حبا عل عادته ،من الثالثة( .خ س)(.)2
ترجم له اإلمام ابن حبان ِف موضعني:
األول :
يف ثقات التا عني:
عامر ن مصعب ،يروي عن :عائشة ،مل أعلم له راوايً إ إ راهيم ن امل اجر،
ورمبا قال :مصعب ن عامر ،يعجبين ا عتبار حبديث إ راهيم ن امل اجر(.)3
الثاين:
عامر ن مصعب ،يروي عن :طاووس ،روى عنه :ا ن جريج(.)4
( )1ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )454 /6رقم( ،)2971اجلرح والتعديل ن أيب
حامت ( )328 /6رقم( ،)1826رجال صحيح البخاري ( )864 /2رقم( ،)1463دذيب الكمال يف
أمساء الرجال ( )77 /14رقم( ،)3063الكاشف ( )526 /1رقم( ،)2547ميزا ا عتدال ()362 /2
رقم( ،)4093دد د د د دذيب الت ذيب ( )81 /5رقم( ،)134لس د دا املد د د ديزا ( )225 /3رقم(،)1005
مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر ( )523 /3رقم( ،)244خسصة تذهيب دذيب
الكمال (ص ،)185 :ذكر امساء التا عني ( )26 /1رقم(.)788
( )2تقريب الت ذيب (ص )288 :رقم(.)3110
( )3الثقات ن حبا ( )192 /5رقم(.)4509
( )4الثقات ن حبا ( )250 /7رقم(.)9923
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أقوال علماء اجلرح والتعديل:
مجع ترمجته اإلمايب املزي ،ومجع شيوخه ،وتسميذه ،فقال" :عامر ن مصعب،
ويقال :مصعب ن عامر.
روى عن :طاووس اليماين ،وأيب املن ال عبد الرمحن ن مطعم  ،وعائشة أيب
املؤمنني ،روى عنه :إ راهيم ن م اجر الكويف ،وعبد امللك ن جريج.
ذكره ا ن حبا يف كتاب "الثقات"(.)1
ي"(.)2
قال الدارقطين" :لْيس ابلْقو ّ
صعب؟ فدقال" :شيد مدين"(.)3
وسئل ْحيىي ْن مع ْني ع ْن عامر ْن م ْ
وذكره البخاري( ،)4وا ن أيب حامت( ،)5ومل يذكرا فيه جرحاً و تعديسً.
اخلالصة:
( )1أ اإلمايب ا ن حبا ترجم للراوي يف موضعني:
 ،وجعله ات عياً.
األول :جعل روايته عن عائشة أيب املؤمنني
الثاين :جعله ممن يروي عن ا ن جريج.
لذا قال احلافظ ا ن حجر" :أخش أ يكو الذي روى عنه ا ن جريج غري
الذي روى عنه إ راهيم"(.)6
( )2أ الرجل ضعيف ،وتوثيق اإلمايب ا ن حبا للراوي ليس عن تساهل،

( )1دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )77 /14رقم(.)3063
( )2سؤا ت احلاكم للدارقطين (ص )256 :رقم( ،)435املغين يف الضعفاء ()323 /1
رقم( ،)3013موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله ( )343 /2رقم(.)1758
( )3التاريد الكبري = اتريد ا ن أيب خيثمة  -السفر الثالث ( )225 /1رقم(.)675
( )4التاريد الكبري للبخاري حبواشي املطبوع ( )454 /6رقم(.)2971
( )5اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )328 /6رقم(.)1826
( )6دذيب الت ذيب (.)82 /5
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وإمنا سبب تساهله يف شرطه يف كتاب "الثقات".
لذا أشار احلافظ ا ن حجر إىل ذلك قوله" :عل عادته" ،فمن عادة ا ن
حبا ذكر عض الضعفاء ،ل واجملاهيل يف كتا ه الثقات زو ً عل شرطه.
( )15عباد بن عباد( )1الرملي( )2األرسويف( )3مب ملة ،وفاء ،أ و عتبة
اخلواص( ،)4صدوق ي م ،أفحش ا ن حبا فقال" :يستحق الرتك" ،من
التاسعة(.د)(.)5
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
ترجم له مرتني األوىل :يف الثقات ،والثا ية :يف اجملروحني.
أما ِف الثقات ،فقال" :عباد ن عباد أ و عتبة اخلواص ،من أهل الشايب ،من
( )1ينظر ترمجته :التاريد الكبري للبخاري ( )41 /6رقم( ،)1627املتفق واملفرتق ()1553 /3
رقم( ،)890التاريد وأمساء احملدثني وكناهم (ص )80 :رقم( ،)328دذيب الكمال ()134 /14
رقم( ،)3085دذيب الت ذيب ( )97 /5رقم( ،)163لسا امليزا ( )256 /7رقم( ،)3444خسصة
تذهيب دذيب الكمال (ص ،)186 :اتريد اإلسسيب ( )871 /4رقم( ،)170ميزا ا عتدال
للذه ( )368 /2رقم( ،)4124صفة الصفوة ( )275 /4رقم( ،)800جتريد األمساء والكىن املذكورة يف
كتاب املتفق واملفرتق ( )76 /2رقم( ،)2ديوا الضعفاء (ص )207 :رقم( ،)2075الضعفاء واملرتوكو
ن اجلوزي ( )74 /2رقم(.)1778
( )2الرملي :فتح الراء ،وسكو امليم ،ويف آخرها السيب ،هذه النسبة إىل لدة من سد فلسطني.
(األ ساب للسمعاين (.)169 /6
الراء الْم ْ ملة ،ويف آخرها فاء ،وهي
( )3األرسويف :هذه النّ ْسبة إىل أرسوف ،ضم ا ْهلمزة ،وسكو َّ
مدينة عل ساحل حبر الشَّايب( .اللباب يف دذيب األ ساب ( ،)42 /1وتقع مشال قرية احلريب.
( )4اخلواص :فتح اخلاء املعجمة ،وتشديد الواو ،يف آخرها الصاد امل ملة ،هذه الكلمة اسم ملن
ينسج اخلوض ،وهو ملن يعمل املراوح من سعف النخل واملكنل( .األ ساب للسمعاين (،)218 /5
اإلكمال يف رفع ا رتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واأل ساب (.)213 /3
( )5تقريب الت ذيب (ص )290 :رقم(.)3134
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العباد اخلشن( ،)1ش د األوزاعي وغريه ،روى عنه :أهل الشايب الرقائق"(.)2
وأما ترمجته ِف اجملروحني ،فقال:
"عباد ن عباد ،أ و عتبة اخلواص ،أصله من فارس ،سكن أرسوف من
فلسطني ،يروي عن :إمساعيل ن أيب خالد ،روى عنه :أهل الشايب.
كا ممن غلب عليه التقشف والعبادة ،حىت غفل عن احلفظ واإلتقا  ،فكا
أييت ابلشيء عل حسب التوهم ،حىت كثر املناكري يف روايته عل قلت ا ،فاستحق
الرتك"(.)3
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال حيى ن معني( ،)4والعجلي(" :)5ثقة".
وقال أ و حامت" :من العباد"(.)6
الزَّهاد الْعبَّاد".
ي" :ثقةً من ُّ
وقال يد ْعقوب الْفسو ُّ
قال الذه " :الْع ْربة مب ْن وثدَّقوه"(.)7
وقال أيضاً" :وثقوه"(.)8

( )1أي :كا فقرياً ،لذا يقال يف أمثاله " :وكا من العباد اخلشن ممن صايب الن ار ،وقايب الليل،
وحث الناس عل اجل د الكثري"(.الثقات ن حبا (.)255 /5
( )2الثقات ن حبا ( )435 /8رقم(.)14280
( )3اجملروحني ن حبا ( )170 /2رقم(.)793
( )4اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )83 /6رقم(.)424
( )5الثقات للعجلي (ص )247 :رقم(.)763
( )6اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )83 /6رقم(.)424
( )7اتريد اإلسسيب (.)871 /4
( )8الكاشف ( )530 /1رقم(.)2567
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اخلالصة:
( )1أ عباد ن عباد مل يتكلم فيه أحد ضعف سوى اإلمايب ا ن حبا .
( )2أ الرجل ثقة ،حىت إ اإلمايب ا ن حبا فسه ذكره يف "الثقات" ،فالعمل
عل توثيقه.
( )3أ عباداً وثقه عض من وصف ابلتشدد ،كاإلمايب حيىي ن معني.
( )4الرواية املذكورة يف كتاب "اجملروحني"؛ ا تقدها عليه اإلمايب ا ن حبا سبب
ٍ
اختسل يف الضبط ،وقد أشار إلي ا قوله:
أ له عض األوهايب ،اليت تكو سبب
"كا أييت ابلشيء عل حسب التوهم" ،فس يصل إىل درجة الرتك ،فأين الوهم
الذي ينفك عنه إ سا من الرتك؟!.
( )5فصل احلافظ ا ن حجر القول فيه ،فقال" :صدوق ي م" ،ولعل ذلك سبب
جرح اإلمايب ا ن حبا له ،وإ فلم ينسبه أحد من النقاد إىل الوهم.
( )16ع د دباد ب دن يعقد دوب( )1الد درواجد دين

()2

تخفيف الواو ،وابجليم املكسورة،

( )1ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )44 /6رقم( ،)1645الكىن واألمساء لإلمايب
مسلم( )368 /1رقم( ،)1354سؤا ت السلمي للدارقطين (ص )250 :رقم( ،)271التعديل
والتجريح ،ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح ( )929 /2رقم( ،)1015ذكر أمساء التا عني ومن
عدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم ( )256 /1رقم( ،)743فتح الباب يف الكىن
واأللقاب (ص )378 :رقم( ،)3352رجال صحيح البخاري = اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة
والسداد ( )863 /2رقم( ،)1459املنتظم يف اتريد امللوك واألمم ( )40 /12رقم( ،)1534الضعفاء
واملرتوكو ن اجلوزي ( )77 /2رقم( ،)1788دذيب الكمال ( )175 /14رقم( ،)3104الكاشف
للذه ( )532 /1رقم( ،)2581املغين يف الضعفاء ( )328 /1رقم( ،)3058املقتىن يف سرد الكىن
( )274 /1رقم( ،)2658ميزا ا عتدال ( )379 /2رقم( ،)4149الكشف احلثيث (ص)146 :
رقم( ،)370دذيب الت ذيب ( )109 /5رقم( ،)183لسا امليزا ( )13 /3رقم(.)42
الس ْمعاينّ:
الراء والْواو ،وسكو ْاأللف ،وكسر ْ
اجليم ،ويف آخرها و  -قال َّ
الرواجين :فْتح َّ
(َّ )2
صف اين عن هذه النّ ْسبة ،فدقال" :هذا سب أيب
"سألت أستاذي ْ
احلافظ إ ْمساعيل ن حم َّمد ن الْفضل ْاأل ْ
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والنو اخلفيفة ،أ د دو سعد د د د ديد الكويف ،ص د د ددوق رافضي ،حديثه يف الب د دخاري
مقرو  ،ابلغ ا ن حبا  ،فقال" :يستحق الرتك" ،من العاشرة ،مات سنة
مخسني(.خ ت ق)(.)1
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
عباد ن يعقوب الرواجين ،أ و سعيد ،من أهل الكوفة ،يروي عن :شريك،
أخربان عنه شيوخنا ،مات سنة مخسني ومائتني يف شوال.
وكا رافضياً داعيةً إىل الرفض ،ومع ذلك يروي املناكري عن أقوايب مشاهري،
فاستحق الرتك ،وهو الذي روى عن شريك ،عن عاصم ،عن زر ،عن عبدهللا قال:
قال رسول هللا " :إذا رأيْدت ْم معاوية عل منربي فاقْدتدلوه "( )2أخربانه الطربي ،قال
ي ،وأصل هذه النّ ْسبة الدواجن ابلدَّال الْم ْ ملة ،وهي مجع داجن ،وهي
سعيد عباد ن يد ْعقوب البخار ّ
َّ
يسنده
الشَّاة اليت تسجن يف الْبيوت ،فجعل ا النَّاس الرواجن ابلراء ،و سب عباد إىل ذلك هكذا قال ،ومل ْ
إىل أحد ،قال :وظين أ الرواجن طن من طو الْقبائل ،وهللا أعلم (.األ ساب للسمعاين (،)175 /6
اللباب يف دذيب األ ساب (.)39 /2
( )1تقريب الت ذيب (ص )291 :رقم(.)3153
( )2احلديث هذا يرويه عباد عن احلكم ن ظ ري ،وليس عن شريك.
أخرجه ا ن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال ،)491 /2( ،قال" :أخربان علي ن العباس ،حدثنا
عباد ن يعقوب ،حدثنا احلكم ن ظ ري .. ،ه لفظه.
وا ن عساكر يف اتريد دمشق ،)156 /59( ،قال" :أان أ و أمحد ،أان علي ن العباس هو املقا عي،
ان عباد ن يعقوب ،ان احلكم ن ظ ري  ...ه لفظه.
وأخرجه عن غري عباد  :العقيلي يف الضعفاء )58 /2( ،ح( ،)1268قال" :وروى عاصم ،عن
زرع .. ،ه لفظه..وقال" :وله – احلكم ن ظ ري -عن عاصم مناكري ،و يصح يف هذه املتو عن النَّ
 شيء من وجه يثبت.
ومن حديث أيب سعيد أخرجه:
ا ن عدي يف يف الكامل يف ضعفاء الرجال ،)343 /6( ،قال" :حدثنا حممد ن سعيد ن معاوية
النصي  ،حدثنا سليما ن أيوب أ و عمر الصريفيين ،حدثنا سفيا ن عيينة عن علي ن زيد ا ن
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جدعا  ،عن أيب ضرة ،عن أيب سعيد ،أ رسول هللا  قال" :إذا رأيتم معاوية عل منربي فارمجوه،
وقال " :وهذا احلديث رواه ،عن ا ن عيينة عبدالرزاق وقد روي هذا عن عبدالرزاق عن جعفر ن سليما
عن علي ن زيد .وقد روى هذا احلديث عن علي ن زيد أيضا محاد ن سلمة يف كتايب خبطي عن الفضل
ا ن احلباب .ويف الكامل يف ضعفاء الرجال ،)367 /8( ،قال" :حدثنا علي ن املثىن ،حدثنا الوليد ن
القاسم ،عن جمالد ،عن أيب الوداك ،عن أيب سعيد ،أ رسول هللا  قال" :إذا رأيتم معاوية عل منربي
فاقتلوه .قال" :وهذا رواه عن جمالد حممد ن شر وغريه
وا ن عساكر يف اتريد دمشق )155 /59( ،عن حممد ن شر فسم معاوية أخربان أ و القاسم
ا ن السمرقندي أان أ و القاسم ن مسعدة أان محزة ن يوسف أان أ و أمحد ن عدي  ...ه لفظه.
وأخرجه مرسالً :
أمحد يف العلل ومعرفة الرجال ( )414 /2رقم ( ،)2850قال" :ع ْن س ْفيا قال ح َّدثدنا يو س
احلسن عن النَّ ّ  إذا رأيْدت ْم معاوية عل مْنربي هذا خيْطب قال أيب لْيس هو م ْن حديث يو س.
عن ْ
والعقيلي يف الضعفاء ( )323 /4رقم( ،)4299قال" :حدثنا إ راهيم ن حممد ،قال" :حدثنا
سليما ن حرب ،قال" :حدثنا محاد ن زيد ،قال" :قلت أليوب :إ عمرو ن عبيد روى عن احلسن:
إذا رأيتم معاوية عل املنرب فاقتدلوه ،فقال" :كذب عمرو.
دراسة إسناد ابن حبان:
ي .قال الذه  :اإلمايب ،العلم،
 حم َّمد ن جرير ا ْن يزيد ن كثري ن غالب ،أ و ج ْعفر الطَّرب ّاجملت د ،عامل العصر ،أ و جعفر الطربي ،صاحب التصا يف البديعة.
(سري أعسيب النبسء ( )267 /14رقم( ،)175طبقات الفق اء الشافعية (.)106 /1
 حممد ن صاحل ن عبدالرمحن البغدادي أ و كر األمناطي لقبه :كيلجة تحتا ية ساكنة وجيم،ثقة حافظ ،مل يثبت أ النسائي أخرج له ،من احلادية عشرة ،مات سنة إحدى وسبعني عل الصحيح.
(تقريب الت ذيب (ص )484 :رقم(.)5962
 عباد ن يعقوب صاحب الرتمجة صدوق رافضي. شريك ن عبدهللا النخعي الكويف القاضي واسط ،مث الكوفة ،أ و عبدهللا ،صدوق خيط ء كثرياً،تغري حفظه منذ ويل القضاء ابلكوفة ،وكا عاد ً فاضسً عا داً شديداً عل أهل البدع ،من الثامنة ،مات
سنة سبع أو مثا وسبعني( .تقريب الت ذيب (ص )266 :رقم(.)2787
 عاصم ن هبدلة وهو ا ن أيب النجود نو وجيم األسدي مو هم الكويف ،أ و كر املقرىء،صدوق له أوهايب حجة يف القراءة ،وحديثه يف الصحيحني مقرو  ،من السادسة ،مات سنة مثا وعشرين.
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(تقريب الت ذيب (ص )285 :رقم(.)3054
 زر  -كسر أوله ،وتشديد الراء -ا ن حبيش-مب ملة ،وموحدة ،ومعجمة مصغر -ا ن حباشة -ضم امل ملة ،عدها موحدة ،مث معجمة -األسدي الكويف أ و مرمي.
روى عن :عمر ،وعثما  ،وعلي ،وحذيفة ، ،وغريهم .وعنه :ا راهيم النخعي ،وعاصم ا ن
هبدلة ،والشع  ،وغريهم .قال ا ن معني :ثقة ،وقال ا ن سعد :كا ثقة كثري احلديث ،وقال ا ن حجر:
"ثقة جليل خمضريب ،مات سنة إحدى أو اثنتني أو ثسث ومثا ني ومائة ،وهو ا ن مائة وسبع وعشرين،
وروى له اجلماعة( .تقريب الت ذيب ص 215رقم(.)2008
 عبدهللا ن مسعود ن غافل -مبعجمة ،وفاء -ا ن حبيب اهلذيل ،أ و عبدالرمحن ،من السا قنياألولني ،ومن كبار العلماء من الصحا ة ،مناقبه مجة ،وأمره عمر عل الكوفة ،ومات سنة اثنتني وثسثني،
أو يف اليت عدها ابملدينة(.اإلصا ة ( 233/4رقم(( ،)4957تقريب الت ذيب  323رقم(.)3613
احلكم على الرواية:
هذه الرواية موضوعة مكذو ة ،سيما وأ يف اإلسناد رافضياً .
قال اإلمايب البخاري عد أ أعل أش ر طرقه :إ هذه األحاديث " ..ليس هلا أصول ،و يثبت عن
الن  خرب عل هذا النحو يف ٍ
أحد من أصحاب الن  ،إمنا يقوله أهل الضَّعف"( .التاريد األوسط
.)256/1
وقال العقيلي يف " :و يصح من هذه املتو عن الن  شيء من وجه يثبت".
(الضعفاء (.)259/1
وقال اجلورقاين" :هذا حديث موضوع ابطل أصل له يف األحاديث ،وليس هذا إ من فعل
املبتدعة الوضاعني؛ خذهلم هللا يف الدارين ،ومن اعتقد هذا وأمثاله؛ أو خطر باله أ هذا جرى عل
لسا رسول هللا ؛ ف و ز ديق خارج من الدين"(.األابطيل (.)200/1
وقال ا ن تيمية " :هو عند أهل املعرفة ابحلديث كذب موضوع خمتلق عل الن ّ ."
(املن اج ()380/4
الصحا ة إىل ف ْعل
وقال احلافظ ا ن كثري" :وهذا ْ
يحا لبادر َّ
احلديث كذب س ش ٍّ
ك ،ول ْو كا صح ً
اّلِل ل ْومة ئ ٍم" (.البداية والن اية (.)133 /8
ذلك ،أل َّهن ْم كا وا أتْخذه ْم يف َّ
وأطنب يف خترجيه احلافظا ا ن عساكر ( )155-158/59وا ن اجلوزي يف املوضوعات ()24/2
احلكم ك َّذاب يضع احلديث ،وسرقه مْنه
وقا " :إ ه يصح من مجيع طرقه" ،وقال طاهر املقدسي" :و ْ
عباد ن يد ْعقوب الراوجين ،فدرواه عن شريك ،عن عاصم ،عن زر ،عن عبدهللا .وعباد هذا من غسة
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ي روى عنه
يستحق ّْ
الرتك ،وإ كا حم َّمد ن إ ْمساعيل البخار ّ
الروافض ،ويروي الْمناكري عن الْمشاهريْ ،
ي روى عنه حديثا ،وثدَّقه علْيه غريه من
حديثا واح ًدا يف ْ
اجلامع ،فسيدل ذلك عل صدقه ،أل البخار ّ
الرواية عن عباد مجاعة من ا ْحلفاظ .قال ا ْن عدي:
الثّقات ،وأ كر ْاألئ َّمة يف عصره علْيه روايته عنه ،وترك ّ
اختلف علْيه ،فدرواه
وعباد روى أحاديث أ ْكرت علْيه يف فضائل أهل الْبدْيت ،ويف مثالب غريهم .وقد ْ
َّ
الرواية عن
لي ن عبَّاس عنه ،عن احلكم ن ظ ري ،فدل أ تلْك ّ
حم َّمد ن صاحل عنه ،عن شريك ،ورواه ع ّ
يل احلكم ،وهو ك َّذاب.
شريك أصل هلا ،و ْ
احلديث راجع إ ّ
وهذا اللَّ ْفظ مع طْس ه قد قريء ابلْم ْعجمة الْواحدة من حتت ا ،و يصح أيْضا ،وهو أقرب إىل
الصحا ة
الْعقل ،وأل ْاألمة رأ ْوه خيْطب عل مْنرب النَّ  -ومل ينكروا ذلك علْيه ،و جيوز أ يقال" :إ َّ
ْارتدَّت عد بي ا (وخالفت أمره ،دعوذ اب َّّلِل من اخلذ  ،والْكذب عل رسول هللا .
(ذخرية احلفاظ (( ،)320 /1الآللئ املصنوعة.)389/1
فائدة :احلديث ابلباء املوحدة من حتت(فاقبلوه) ،وهو موضوع أيضاً .
أخرجه الديلمي كما يف الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس ن حجر (ص )170 :رقم(،)169
الفردوس مبأثور اخلطاب ( )262 /1رقم ( ،)1016قال  :أخربان أمحد ن خلف كتا ة ،أخربان احلاكم،
حدثنا حممد ن عبد هللا ن املبارك ،حدثنا إ راهيم ن أيب طالب ،حدثنا إمساعيل ن موس الفزاري،
حدثنا احلكم ن ظ ري ،عن عاصم ،عن ذر ،عن ا ن مسعود ،قال  :قال رسول هللا  " :إذا رأيتم
معاوية عل منربي فاقبلوه فإ ه أمني مأمو "  ،.قال  :إ راهيم ،مسعت إمساعيل ن موس يقول  :جاء
وكيع إىل احلكم ن ظ ري حىت مسع منه هذا احلديث ،قال إ راهيم  :فذهبت إىل سفيا ن وكيع فسألته،
فقال  :حدثنا أيب ،عن احلكم ن ظ ري.
وعن جابر :
اخلسل ،قال" :حدثنا
احلسن ْن حم َّم ٍد ْ
أخرجه اخلطيب يف اتريد غداد ( ،)72 /2قال" :حدَّثين ْ
يوسف ْن أيب ح ْف ٍ
َّضر
ص َّ
الزاهد ،قال" :حدثنا حم َّمد ْن إ ْسحاق الْفقيه إ ْمسءً ،قال" :ح َّدثين أ و الن ْ
احلسن ْن كث ٍري ،قال" :حدثنا كْر ْن أ ْمين الْقْيس ُّي ،قال" :حدثنا عامر ْن ْحيىي
الْغازي ،قال" :حدثنا ْ
اّلِل  " :إذا رأيْدت ْم معاوية خيْطب عل
الز ْري ،ع ْن جا ٍر ،قال" :قال رسول َّ
الصرمي ُّي ،قال" :حدثنا أ و ُّ
َّ
مْنربي فاقْدبدلوه ،فإ َّه أمني مأْمو ".
وقال" :مل أكتب هذا احلديث إ من هذا الوجه ورجال إسناده ما ني حممد ن إسحاق وأيب الز ري
كل م جم ولو .
ومن طريق اخلطيب أخرجه اجلوزقاين يف األابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري ()355 /1
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حدثنا حممد ن صاحل قال حدثنا عباد ن يعقوب عن شريك(.)1
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال أ و حامت" :كوىف شيد"(.)2
وقال ا ن عدي.." :وعباد ن يعقوب معروف يف أهل الكوفة ،وفيه غلو،
فيما فيه من التشيع ،وروى أحاديث أ كرت عليه يف فضائل أهل البيت ،ويف
مثالب غريهم"(.)3
وقال ا ن جرير" :مسعته يقول" :من مل يربأ يف صسته كل يويب من أعداء آل
حممد ،حشر مع م"(.)4

رقم( ،)191قال" :أخربان حممد ن طاهر ،أخربان أمحد ن علي ن اث ت ... ،ه لفظه.
وقال" :هذا حديث غريب ،مل أكتبه إ من هذا الوجه.
وا ن اجلوزي يف املوضوعات ( ،)26 /2قال" :أ ْدبأان عبد الرمحن ْن حم َّم ٍد الْقَّزاز أ ْدبأان أ ْمحد ْن عل ٍّي
اخلطيب  .....ه لفظه.
ْ
لطيفة:
قال املقدسي احلافظ رمحه هللا" :وملا دخلت جرجا قرئ هذا احلديث يف مجلة كتاب الكامل ن
عدي رمحه هللا عل أيب القاسم اإلمساعيلي ،وكا يف اجمللس مجاعة من الرافضة ،فقرأ القارئ" :إذا رأيتم
معاوية فاقبلوه" ابلباء املعجمة واحدة من حتت ،فقال عض الغاوية" :إمنا روي ابلتاء املعجمة ابثنتني"،
فقال" :معاذ هللا أ األمة خالفت أمر بي ا  ،"عل أ احلديث موضوع مطروح ،وقال" :وهللا ما
رأيت تصحيفا أحسن من هذا" (.تذكرة احلفاظ ن القيسراين =أطراف أحاديث كتاب اجملروحني ن
حبا (ص.)35 :
( )1اجملروحني ن حبا ( )172 /2رقم(.)797
( )2اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )88 /6رقم(.)447
( )3الكامل يف ضعفاء الرجال ( )559 /5رقم(.)1180
( )4سري أعسيب النبسء (.)537 /11
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وقال صاحل ن حممد" :كا يشتم عثما ."
وقال ا ْن طاهر يف التَّذْكرة" :من غسة الروافض ،روى الْمناكري عن الْمشاهري،
اجلامع ،فس يدل عل صدقه ،فقد
ي روى عنه حديثاً واح ًدا يف ْ
وإ كا البخار ّ
الرواية عن عباد
أوقفه علْيه غريه من الثّقات ،وأ كر ْاألئ َّمة علْيه روايته عنه ،وترك ّ
احلفاظ"(.)1
مجاعة من ْ
وقال احلاكم" :كا ا ن خزمية يقول" :حدثنا الثقة يف روايته ،املت م يف
دينه"(.)2
وقال الذه " :الشيد ،العامل ،الصدوق ،حمدث الشيعة"(.)3
وقال" :صدوق يف احلديث ،رافضي جلد"(.)4
وقال ا ن حجر" :روى عنه البخاري يف كتاب التوحيد حديثاً واحداً مقروانً،
وهو حديث ا ن مسعود أي العمل أفضل( ،)5وله عند البخاري طرق أخرى من
رواية غريه"(.)6

( )1معرفة التذكرة (ص )92 :رقم ( ،)61مصباح الزجاجة يف زوائد ا ن ماجه (.)26 /2
( )2شرح السنة للبغوي (.)249 /1
( )3سري أعسيب النبسء ( )536 /11رقم(.)155
( )4من تكلم فيه وهو موثق (ص )106 :رقم(.)176
( )5صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،ابب ومس الن  الصسة عمسً)2740 /6( ،
حديث( ،)7096قال" :حدثين سليما حدثنا شعبة عن الوليد ،وحدثين عباد ن يعقوب األسدي
أخربان عباد ن العوايب عن الشيباين عن الوليد ن العيزار عن أيب عمرو الشيباين عن ا ن مسعود  :أ
رجس سأل الن  أي األعمال أفضل ؟ قال (الصسة لوقت ا ،و ر الوالدين ،مث اجل اد يف سبيل هللا).
( )6فتح الباري ن حجر (.)412 /1
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اخلالصة:
( )1من خسل ما سبق يف التخريج يظ ر أ الرجل ادم سرقة احلديث
املوضوع ،فس خيلو حاله من أمرين:
األول :أ يكو احلمل عليه ،وهذه آفة كربى ،ورزية عظم .
الثاين :أ يكو احلمل فيه عل احلكم ،وهو سرقه منه ،وهذه آفة أخرى.
( )2أ وصف اإلمايب ا ن حبا له ابلرتك جاء سبب هذه الرواية اليت رواها،
فلعله تركه من انحية الرواايت اليت تؤيد مذهبه ،واحلمل عليه سبب سوء مذهبه.
( )3أرى أ هناك مبالغة يف قول اإلمايب ا ن حبا  ،فللعلماء كسيب عل
املبتدعة أكرب من هذا ،فحكم اإلمايب ا ن حبا هنا ،واحلال هذه أصاب فيه
وأجاد.
( )4أما حاله عل اجلملة ،فيفصل فيه القول كما يفصل يف حال املبتدعة
عموماً ،فإذا روى ما يروج لبدعته ترك حديثه ،أما إذا جاء عنه ما مل يروج فيه
لبدعته يقبل حديثه.
( )5به اإلمايب ا ن القيسراين عل ترك مجاعة من احلفاظ له ،فقال" :وأ ْكر
احلفَّاظ"(.)1
الرواية ع ْن عبَّ ٍاد مجاعة ْ
األئ َّمة يف ع ْ
صره علْيه روايدته عْنه ،وتدرك ّ
( )6أما رواية اإلمايب البخاري عنه ،فيمكن أ يعتذر مبا أييت:
األول :أ ه روى له مقروانً غريه ،فاألصل عديب ا عتماد عليه ،وإمنا ا عتماد
عل سليما عن شعبة ،فوجوده وعدمه سواء.
الثاين :أ ه من شيوخه ،فإما أ يكو روى عنه قبل أ يعرف تشيعه ،وكما
علم من عقائد الرافضة التقية ،وقد به عل ذلك اإلمايب ا ن اجلوزي فقال" :ورمبا
( )1تذكرة احلفاظ ن القيسراين =أطراف أحاديث كتاب اجملروحني ن حبا (ص.)35 :
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مل يعلم أ ه كا متشيعاً"( ،)1أو يكو أدرى شيوخه ،يعلم ما أصاب فيه وما
أخطأ.
الثالث :أ الرواية مل تكن يف فضائل آل البيت ،و يف ا تقاص غريهم.
الرا ع :أ ه كا متأو ً خمطأ ،خيرج من اإلسسيب ،فلنا صدقه ،وعليه دعته.
( )17عبادة بن مسلم( )2الفزاري( ،)3أ و حيىي البصري ،ثقة ،اضطرب فيه
قول ا ن حبا  ،من السادسة ( .د .)4()4
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
ترجم له اإلمايب ا ن حبا مرتني األوىل :يف الثقات ،والثا ية :يف اجملروحني.
أوالًِ :ف الثقات:
عباد ن مسلم الفزاري ،يروي عن :جبري ن أيب سليما ن جبري ن مطعم،
عن ا ن عمر ،روى عنه :وكيع(.)5
اثنياًِ :ف اجملروحني:
عباد ن مسلم ،أ و حيىي الفزاري ،يروي عن :أيب داود ،عن أيب احلمراء ،روى
عنه :أ و داود الطيالسي ،وأ و عاصم .
( )1املنتظم يف اتريد امللوك واألمم (.)40 /12
( )2ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )95 /6رقم( ،)1817الكىن واألمساء لإلمايب مسلم
( )593 /1رقم( ،)2420دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )191 /14رقم( ،)3109الكاشف (/1
 )533رقم( ،)2586املقتىن يف سرد الكىن ( )145 /2رقم( ،)6634ميزا ا عتدال ()380 /2
رقم( ،)4152دذيب الت ذيب ( )112 /5رقم( ،)192لسا امليزا ( )257 /7رقم(.)3457
( ) 3الفزاري :فتح الفاء ،والزاى والراء يف آخرها عد األلف ،هذه النسبة إىل فزارة ،وهي
قبيلة(.األ ساب للسمعاين (.)212 /10
( )4تقريب الت ذيب (ص )292 :رقم(.)3159
( )5الثقات ن حبا ( )160 /7رقم(.)9468
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منكر احلديث عل قلته ،ساقط ا حتجاج مبا يرويه؛ لتنكبه عن مسلك
املتقنني يف األخبار ،وأحسبه الذي يروي عن :احلسن الذي يروي عنه :الثوري،
وأ و عيم ،فإ كا كذلك ،ف و موىل ين حصن ،كويف خيط ء(.)1
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
أوالً :عبادة بن مسلم ،وهو املذكور ِف "الثقات".

قال ا ن معني :ثقة(.)2
وقال أ و حامت :أبس ه(.)3
ووثدَّقه النَّسائ ّي ،وصحح له الرتمذي(.)4

اثنياً :عباد بن مسلم ،وهو املذكور ِف "اجملروحني".
ي،
قال الدارقطين" :منكر احلديث ،عل قلته" ،وقال :عبادة ْن مسلم الْفزار ّ
وقد وهم -ا ن حبا  -يف ت ْسميته عبادا"(.)5
الصواب عبادة وهو ثقة"( ،)6وقال عن عباد" :ضعيف"(.)7
وقال الذه " :و َّ
فعبادة ن مسلم جعله اإلمايب ا ن حبا عباد ن مسلم ،وهو ثقة ،وأما عباد
ا ن مسلم ف و ضعيف.

( )1اجملروحني ن حبا ( )173 /2رقم(.)799
( )2اتريد ا ن معني  -رواية الدارمي (ص )142 :رقم(.)484
( )3اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )96 /6رقم(.)500
( )4خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص.)188 :
( )5تعليقات الدارقطين عل اجملروحني ن حبا (ص.)203 :
( )6املغين يف الضعفاء ( )327 /1رقم (.)3053
( )7ديوا الضعفاء (ص )208 :رقم(.)2084
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اخلالصة:
يالحظ من خالل الرتمجتني اآليت:
( )1أ اإلمايب ا ن حبا مل يكنه يف "الثقات" ،وكناه يف "اجملروحني" أبيب
حيي.

( )2التعارض البني يف حكمه عل الراوي ،فقد ذكره يف "الثقات" ،وحكم
سقوطه يف "اجملروحني" ،وهذا تناقض ظاهر يف احلكم عل الراوي.
( )3أ الشيوخ والتسميذ قد اختلفوا يف الرتمجتني ،مما يقوي أ ه قد جعل ما
اثنني.
( )4أ الراوي املذكور يف "اجملروحني" ،غري الراوي املذكور يف "الثقات".
( )5أ الراوي الذي يف "الثقات" هو عبادة ن مسلم ،والدليل عل ذلك.
(أ) أ اإلمايب البخاري ترجم له قوله" :عبادة ْن م ْسلم الفزاري ،موىل ين
احلسن ،ويو س ْن خباب ،روى عْنه :الثوري ،وأ و عيم ،قال وكيع:
حصن ،مسع ْ
"كا ثقة"(.)1
(ب) قال اإلمايب الدوري" :مسعت حيىي يدقول :قد روى عن عبادة ن مسلم
ي وكيع ،وأ و عيم ،وا ْن منري ،وهو ثقة كوىف(.)2
الْفزار ّ
(جد) ذكر وهم اإلمايب ا ن حبا اإلمايب الدارقطين فقال" :هذا عبادة ْن مسلم
ي ،وقد وهم يف ت ْسميته عباداً"(.)3
الْفزار ّ
وأشار إىل هذا الوهم احلافظ الذه (.)4
( )1التاريد الكبري للبخاري ( )95 /6رقم (.)1817
( )2اتريد ا ن معني  -رواية الدوري ( )371 /3رقم (.)1803
( )3تعليقات الدارقطين عل اجملروحني ن حبا (ص.)203 :
( )4ميزا ا عتدال (.)380 /2
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(د) أ اإلمايب ا ن حبا ذكره يف الصحيح قوله" :عن عبادة ن مسلم"(.)1
(هد) ذكره اإلمايب مسلم يف الكىن كنيته فقال" :أ و حيىي عبادة ن مسلم
الفزاري"(.)2
( )6أ عباد ن مسلم املذكور عند اإلمايب ا ن حبا يف "الثقات" هو عبادة
ا ن مسلم.
( )18عبدهللا بن يبري( ،)3فتح املوحدة ،وكسر امل ملة ا ن ريْسا  ،فتح
الراء ،وسكو التحتا ية ،عدها م ملة ،أ و وائل القاص( )4الصنعاين ،وثقه ا ن
معني ،واضطرب فيه كسيب ا ن حبا  ،من الثامنة( .د ت ق)(.)5
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
ترجم له اإلمايب ا ن حبا مرتني األوىل :يف الثقات ،والثا ية :يف اجملروحني.
أوالًِ :ف الثقات:

عبدهللا ن حبري اليماين ،يروي عن :ها ئ موىل عثما  ،روى عنه :هشايب ا ن
يوسف قاض صنعاء(.)6
( )1اإلحسا ( )243/1ح (.)961
( )2الكىن واألمساء لإلمايب مسلم ( )900 /2رقم(.)3648
( )3ينظر ترمجته يف  :التاري د د دد الكب د د د د د د د د د د دري للبخاري ( )49 /5رقم ( ،)106مشتبه أسد د دامي
احملدثني (ص )175 :رقم( ،)304دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )323 /14رقم( ،)3174ميزا
ا عتدال ( )395 /2رقم( ،)4222إكمال دذيب الكمال ( )250 /7رقم( ،)2812دذيب الت ذيب
ن حجر ( ،)264( )153 /5لسا امليزا ( )258 /7رقم( ،)3474الضعفاء واملرتوكو ن
اجلوزي ( )116 /2رقم(.)1989
( )4سبة إىل القصص واملوعظة( .األ ساب (.)20 /10
( )5تقريب الت ذيب (ص )296 :رقم(.)3222
( )6الثقات ن حبا ( )22 /7رقم(.)8828
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اثنياًِ :ف اجملروحني:
أ و وائل القاص ،امسه عبدهللا ن حبري الصنعاين ،وليس هو عبدهللا ن حبري
ا ن ريسا  ،ذاك ثقة ،وهذا يروي عن :عروة ن حممد ن عطية ،وعبدالرمحن ا ن
يزيد الصنعاين العجائب اليت كأهنا معمولة ،جيوز ا حتجاج ه.
روى عن :عروة ن حممد ن عطية ،عن أ يه ،عن جده وكا ت له صحبة
قال :قال رسول هللا " :الغضب من الشَّْيطا  ،وإ َّ الشَّْيطا خلق من النَّار،
ضأْ"( )1أخربانه السامي قال:
وإَّمنا تطْفأ النَّار ابلْماء ،فإذا غضب أحدك ْم ،فد ْليدتدو َّ
( )1أخرجه أ و داود ،كتاب األدب ،ابب ما يقال عند الغضب )396 /4( ،ح( ،)4786قال:
"ح َّدثدنا كْر ن خل ٍ
احلسن ْن عل ٍّ  -الْم ْعىن – ،قا  :ح َّدثدنا إ ْدراهيم ْن خال ٍد ح َّدثدنا أ و وائ ٍل
ف ،و ْ
ْ
اص ... ،ه لفظ مقارب.
الْق ُّ
وأمحد يف املسند )505 /29( ،ح( ،)17985قال" :حدثنا إ راهيم ن خالد ،قال" :حدثنا أ و
وائل صنعاين مرادي ...،ه لفظ مقارب.
والبخاري يف التاريد الكبري )8 /7( ،رقم( )33قال إ ْدراهيم ْن موس  ،ان إ ْدراهيم ْن خال ٍد مؤذّ
اص ...ه لفظ مقارب.
صْندعاء ،قال :ان أ و وائ ٍل الْق ُّ
احلسن ْن عل ٍّي
وا ن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )110 /3( ،ح( ،)1431قال" :ح َّدثدنا ْ
اص ....ه لفظ مقارب.
ْ
احل ْلواينُّ ،ان إ ْدراهيم ْن خالد ع ْن أميَّة ْن شْب ٍل ،ان أ و وائ ٍل الْق ُّ
اجلندْيد ،حدَّثين
واخلرائطي يف مساوئ األخسق( ،ص )161 :ح( ،)336قال" :ح َّدثدنا إ ْدراهيم ْن ْ
اص .....ه لفظه.
إ ْدراهيم ْن خالد ْن عبدْي ٍد ،أ ْخربين أ و وائ ٍل الْق ُّ
والطرباين يف املعجم الكبري )167 /17( ،ح( ،)443قال" :حدثنا عبدهللا ن أمحد ن حنبل
حدثين أيب (ح) وحدثنا حممد ن عبدهللا احلضرمي ،حدثنا أمحد ن حنبل ،حدثين أيب (ح) وحدثنا حممد
ا ن عبدهللا احلضرمي ،حدثنا أمحد ن حنبل ،حدثنا ا راهيم ن خالد ،حدثين أ و وائل الصنعاين
املرادي .....ه لفظه.
وا ن قا ع يف معجم الصحا ة ،)307 /2( ،قال" :ح َّدثدنا مط َّني ،ان أ ْمحد ْن حْندب ٍل ،ان إ ْدراهيم ا ْن
ي ...ه لفظه.
خال ٍد قال" :حدَّثين أ و وائ ٍل صْندعاينُّ مراد ُّ
والبغوي يف شرح السنة ،كتاب الرب والصلة ،ابب الْوضوء عْند الْغضب )161 /13( ،ح(،)3583
()123

احلارث
صر ْن أ ْمحد ْن إ ْمساعيل الْبدَّزاز الطُّوس ُّي ،هبا ،ان أ و ْ
ص ٍر أ ْمحد ْن الْف ْ
ضل ْن أيب ْ
قال" :أ ْخربان أ و ْ
ي ،ان
الس ْ ل ُّي ،طوس ،سنة سْبع ع ْشرة وأ ْر ع مائ ٍة ،ان َّ
عبداّلِل ْن عمر ا ْجل ْوهر ُّ
طاهر ْن حم َّمد ْن أيب س ْ ٍل َّ
ي ....،ه
َّ
عبداّلِل ْن أ ْمحد ْن حْندب ٍل ،ان أيب ،ان إ ْدراهيم ْن خال ٍد َّ
الصْندعاينُّ ،ان أ و وائ ٍل ،صْندعاينٌّ مراد ٌّ
أبلفاظ متقار ة.
والبي قي يف شعب اإلميا  )530 /10( ،ح( ،)7938قال" :أ ْخربان ْاأل ْستاذ أ و إ ْسحاق إ ْدراهيم
ا ْن حم َّمد ْن إ ْدراهيم ،أان حم َّمد ْن حم َّمد ْن رْزمويْه ،ان ْحيىي ْن حم َّمد ْن غال ٍ
ب ،ان إ ْسحاق ْن إ ْدراهيم،
ي ...،ه نحوه.
أان إ ْدراهيم ْن خال ٍد َّ
الصْندعاينُّ ،ان أ و وائ ٍل الْمراد ُّ
وأ و عيم يف معرفة الصحا ة )2215 /4( ،ح( ،)5537قال" :حدثنا أ و كر ن مالك ،ثنا
عبدهللا ن أمحد ن حنبل ،حدثين أيب ،ثنا إ راهيم ن خالد ،ثنا أ و وائل املرادي الصنعاين ...ه مبثله.
وا ن عساكر يف اتريد دمشق ،)289 /40( ،قال" :أخربان أ و كر وجيه ن طاهر ،أ بأ أ و حامد
أمحد ن احلسن ن حممد ن احلسن ،أان أ و حممد احلسني ن أمحد ن حممد ،أ بأ أ و الوفاء املؤمل ا ن
احلسن ن عيس  ،ان أمحد ن منصور ان إ راهيم ن خالد الصنعاين ،ان أ و وائل القاص ...ه لفظ
مقارب.
دراسة إسناد ابن حبان:
 السامي أ و عبدهللا حممد ن عبدالرمحن اهلروي .قال الذه " :اإلمايب ،احملدث ،الثقة ،احلافظ ،أ و عبدهللا حممد ن عبدالرمحن اهلروي"( .سري أعسيب
النبسء ( )114 /14رقم( ،)58اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي ( ،)879 /3تذكرة احلفاظ
للذه ( )193 /2رقم( ،)718اإلكمال يف رفع ا رتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن
واأل ساب (.)557 /4
 أمحد ن حممد ن حنبل ن هسل ن أسد الشيباين املروزي ،زيل غداد ،أ و عبدهللا ،أحداألئمة ،ثقة حافظ فقيه حجة ،وهو رأس الطبقة العاشرة ،مات سنة إحدى وأر عني ،وله سبع وسبعو
سنة( .تقريب الت ذيب (ص )84 :رقم(.)96
 إ راهيم ن خالد الصنعاين املؤذ  ،ثقة ،من التاسعة ،مات عل رأس املائتني.(تقريب الت ذيب (ص )89 :رقم(.)171
 أ و وائل القاص صاحب الرتمجة ثقة. عروة ن حممد ن عطية السعدي عامل عمر ن عبدالعزيز عل اليمن ،مقبول ،من السادسة،مات عد العشرين( .تقريب الت ذيب (ص )389 :رقم(.)4567
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حدثنا أمحد ن حنبل ،قال :حدثنا إ راهيم ن خالد الصنعاين ،قال :حدثنا أ و
وائل القاص.
وهو الذي روى عن عبدالرمحن ن يزيد الصنعاين ،قال :مسعت ا ن عمر
يقول :قال رسول هللا " :م ْن سَّره أ ْ يدْنظر إىل يد ْويب الْقيامة رأْي ع ْ ٍ
ني ،فد ْليد ْقرأْ إذا
َّت"( )1أخربانه احلسن
ت ،وإذا َّ
ت ،وإذا َّ
السماء ا ْدفطر ْ
َّمس ك ّور ْ
السماء ا ْشق ْ
الش ْ
 حممد ن عطية ن عروة السعدي ،صدوق ،من الثالثة ،مات عل رأس املائة ،ووهم من زعم أله صحبة( .تقريب الت ذيب (ص )496 :رقم(.)6140
 عطية ن عروة السعدي جد عروة ن حممد ،خمتلف يف اسم جده ،ورمبا قيل فيه :عطية ا نسعد ،صحايب ،زل الشايب ،له ثسثة أحاديث( .تقريب الت ذيب (ص )393 :رقم(.)4621
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف عروة ن حممد ن عطية مقبول ،ومل يتا ع ،و قية رجاله ثقات.
أما قوله" :الغضب من الشيطان" .
فله شاهد من حديث سليما ن صرد عند اإلمايب البخاري ،كتاب دء اخللق ،ابب صفة إ ليس
وجنوده )1195 /3( ،ح(.)3108
ومسلم ،كتاب اآلداب ،ابب ما يذهب الغضب ( )30 /8ح( )6739ع ْن سلْيما ْن صرٍد ،قال
ب رجس عْند النَّ ّ  ،فجعل أحدمها ْحتمُّر عْيدناه وتدْندتفد أ ْوداجه ،قال رسول هللا  :إ ّين أل ْعرف
است َّ
ْ :
الرجل  :وه ْل تدرى يب م ْن
الرجيم فدقال َّ
كلمةً ل ْو قاهلا لذهب عْنه الَّذي جيد  :أعوذ اب َّّلِل من الشَّْيطا َّ
جنو ٍ ؟.
( )1أخرجه الرتمذي ،كتاب التفسري ،ابب سورة إذا الشمس كورت )433 /5( ،ح(،)3333
قال" :حدثنا عباس ن عبدالعظيم العنربي حدثنا عبدالرزاق أخربان عبدهللا ن جبري  ...ه لفظه .وقال:
"هذا حديث حسن غريب".
وأمحد يف املسند ( )423 /8ح( )4806ويف ( )528 /8ح( ،)4934قال" :حدثنا عبدالرزاق،
أخربان عبدهللا ن حبري القاص .. ،ه نحوه.
والطرباين يف املعجم الكبري (( 14 ،13ص )338 :ح( ،)14149قال" :حدثنا إسحاق ا ن
إ راهيم َّ
ري ،ثنا عبدالرزَّاق ،أ نا عبدهللا ن حبري  ..ه.
الد ُّ
واحلاكم يف املستدرك عل الصحيحني ،كتاب األهوال ( )620 /4ح( ،)8719قال" :أ ْخربين أ و
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ا ن سفيا  ،قال :حدثنا عبيد هللا ن فضالة ،وأمحد ن سفيا قا  :حدثنا
عبدالرزاق ،قال :أخربان عبدهللا ن حبري ،قال :حدثنا عبدالرمحن ن يزيد الصنعاين
مسع ا ن عمر(.)1
أوالً :من جعله شخصاً واحداً.
جد داء يف أك د د دثر م د د دن مد دوض د د دع يف مسند أمح د دد عل التنصيص عبد هللا ن حبري
اّلِل تدعاىل ،ثدنا إ ْسحاق ْن إ ْدراهيم َّ
عبدالرزَّاق،
ي ،أ ْدبأ
الصْندعاينُّ مب َّكة حرس ا َّ
َّ
عبداّلِل حم َّمد ْن عل ٍّي َّ
الد ر ُّ
َّ
عبداّلِل ْن حب ٍري ...ه ،وصححه ووافقه الذه .
أ ْدبأ
َّ
وأ و عيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء ( ،)231 /9قال" :ح َّدثدنا حم َّمد ،وأ ْمحد ،قا  :ثنا
الصْندعاينُّ الْقاضي ،أ َّ
لصْندعاينَّ ...ه.
عبداّلِل ،حدَّثين أيب قال" :ثنا َّ
َّ
عبدالر ْمحن ْن يزيد ا َّ
عبداّلِل ْن ْحيىي َّ
َّ
دراسة إسناد ابن حبان:
 احلسن ن سفيا سبقت ترمجته وهو ثبت. عبيد هللا ن فضالة ن إ راهيم النسائي ،أ و قديد ،ثقة ثبت ،من احلادية عشرة ،مات سنةإحدى وأر عني( .تقريب الت ذيب (ص )373 :رقم(.)4329
 أمحد ن سفيا أ و سفيا النسائي ،صدوق مصنف ،من احلادية عشرة.(تقريب الت ذيب (ص )80 :رقم(.)42
 عبدالرزاق ن مهايب ن انفع احلمريي مو هم ،أ و كر الصنعاين ،ثقة حافظ مصنف ش ري ،عمييف آخر عمره ،فتغري ،وكا يتشيع ،من التاسعة مات سنة إحدى عشرة ،وله مخس ومثا و ( .تقريب
الت ذيب (ص )354 :رقم(.)4064
 عبدهللا ن حبري صاحب الرتمجة ثقة. عبدالرمحن ن يزيد اليماين ،أ و حممد الصنعاين القاص ،صدوق من الثالثة( .التقريب (ص: )353رقم(.)4045
 ا ن عمر  صحايب سبقت ترمجته.احلكم على اإلسناد:
إسناد حسن فيه أمحد ن سفيا  ،وعبدالرمحن ن يزيد صدوقا .
( )1اجملروحني ن حبا ( )24 /2رقم(.)554
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القاص( ،)1وا ن أيب حد د دامت جعد د د د د دله واح د د دداً نف د د دس الشد د د د د ديوخ الذي اختلفوا عند
ا ن حد د د د د د دبا  ،و قل توثيق ا ن معني(.)2
وممن جعله شخصاً واحداً املزي( ،)3وا ن حجر.
اثنياً :من جعلهما شخصني.
فرق ين ما ا ن حبا  ،واخلطيب(.)4
وا ن انصر الدين(.)5
وا ن طاهر املقدسي ،وقال عن عبد هللا ن جبري" :يروي الْعجائب"(.)6
وا ن ماكو (.)7
وا ن اجلوزي(.)8
واحلاكم أ و أمحد(.)9
والذه (.)10

( )1مسند أمحد ( )503 /1ح( )423 /8( ،)454ح( )528 /8( ،)4806ح(،)4934
ويف( )42 /10ح(.)5755
( )2اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )15 /5رقم(.)69
( )3دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )323 /14رقم(.)3174
(" )4تلخيص املتشا ه" (.)193/1
( )5توضيح املشتبه (.)350 /1
( )6معرفة التذكرة (ص )216 :رقم(.)810
( )7اإلكمال يف رفع ا رتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واأل ساب (.)200 /1
( )8الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )116 /2رقم (.)1989
( )9األسامي والكىن أليب أمحد احلاكم (.)45 /5
( )10ترجم له مرتني األوىل يف الكاشف ( )539 /1رقم( ،)2640ذكر كنيته ،ومل يتكلم فيه
شيء ،والثا ية يف املغين يف الضعفاء ( )332 /1رقم( ،)3111و ص عل التفرقة يف ميزا ا عتدال (/2
 )395رقم(.)4222
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أقوال علماء اجلرح والتعديل:
اختلفت أقواهلم ناء عل ا ختسف يف حتديد الراوي.
قال ا ن معني" :ثقة"(.)1
وقال هشايب ن يوسف" :كا يتقن ما مسع"(.)2
وقال العجلي" :ثقة من خيار النَّاس"(.)3
وقال الذه " :وثق ،وليس ذاك"( ،)4وقال" :له مناكري"( ،)5وقال" :منكر
احلديث مبرة"(.)6
اخلالصة:
( )1الراجح أ املذكورين شحص واحد.
( )2أ الضعيف املقصود ابلضعف هو:
اّلِل ْن عيس ْن حبري ْن ريسا  ،وقد سب إىل جده ،له ترمجة يف
عْبد َّ
التاريد الكبري للبخاري( ،)7ويف اجلرح والتعديل ن أيب حامت( ،)8ومل يذكرا فيه
جرحاً و تعديسً .
وذكر اإلمايب ا ن انصر أر عة حيملو فس ا سم:
ضرم ّي الْكويف.
أوهلم :عبد هللا ن حبري ْ
احل ْ
( )1اتريد ا ن معني  -رواية الدوري ( )158 /4رقم(.)3690
( )2اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )15 /5رقم(.)69
( )3الثقات للعجلي ( )21 /2رقم(.)855
( )4الكاشف ( )539 /1رقم(.)2640
( )5املغين يف الضعفاء ( )332 /1رقم(.)3111
( )6ديوا الضعفاء (ص )212 :رقم(.)2124
( )7التاريد الكبري للبخاري ( )163 /5رقم (.)514
( )8اجلرح والتعديل ن أيب حامت (.)126 /5
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والثَّاين :أ و وائل الْقاص روى عن ها ئ موىل عثْما .
ي يكىن أاب محْزة.
ومثّ اثلث :عبد هللا ن حبري الْب ْ
صر ّ
ومثّ را ع لكنه سب إىل جده عل قول :وهو عبد هللا ن حبري ن ريسا
اخلطيب يف التَّد ْلخيص :قيل :هو عبد هللا ن عيس ن حبري
الَّذي ذكره أ و كر ْ
ا ن ريسا (.)1
وقال ا د دن ماك د د د دو " :عبد هللا ن عيس ن حبري ،روى عنه عبد الرزاق؛
وذكد د د در اخلطيب يف كتاب التلخيص عد د د دبد هللا د د دن حبري ن ريسا احلمريي ...
وأان أحسبه عبد هللا ن عيس ن حبري ،سد د دب إىل جده ،وهللا أعلم
ابلصواب"(.)2
اص ،وهم م ْن
ل د دذا ترجد د دم لد د ده الذهد د د د د " :عْبد َّ
اّلِل ْد د دن حب ٍري َّ
الصْندعاينُّ الْق ُّ
اّلِل ْن عيس
قال" :ه د د د دو ا ْد د دن حبري ْن ريْسا  ،وقد د دال ا ْن ماكو  :أ ْحسبه عْبد َّ
اّلِل ْن جبري
ا ْد د د دن حب د د د د ٍري ،فيه ض ْعد د د د د د د دف ،مث قل عد د د دن املد د دزي :ترمجة عد د د دبد َّ
صد داحد د د د دب الرتمجد دة(.)3
( )2مما يؤكد أهنما اثنا  ،قول اإلمايب ا ن حبا " :وليس هو عبدهللا ن حبري
ا ن ريسا ".
( )4الراوي ثقة ،ومن ضعف ضعف عبد هللا ن عيس ن حبري ،ومل يضعف
عبدهللا ن جبري ،وهللا أعلم.

( )1توضيح املشتبه (.)350 /1
( )2اإلكمال يف رفع ا رتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واأل ساب (.)201 /1
( )3اتريد اإلسسيب ( )420 /4رقم ( ،)192املغين يف الضعفاء ( )332 /1رقم (.)3111
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صم( )1مب ملتني( ،)2ويقال :أ و ع ْلوا  ،ضم امل ملة،
( )19عبدهللا بن ع ْ
وسكو السيب ،احلنفي اليمامي( ،)3زل الكوفة ،من الثالثة ،صدوق خيط ء ،أفرط
ا ن حبا فيه ،وتناقض( .د ت ق)(.)4
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
أوالًِ :ف الثقات.
عبدهللا ن عصم احلنفي ،من أهل اليمامة ،يروي عن :أيب سعيد اخلدري،
روى عنه :شريك ن عبدهللا النخعي.
خيط ء كثرياً ،حدثنا إ راهيم ن خزمي ،قال :ثنا عبد ن محيد ،قال :ثنا هاشم
ن القاسم ،قال :ثنا شريك ،عن عبدهللا ن عصم احلنفي ،قال :مسعت أاب سعيد
اخلدري يقول :قال رسول هللا  " :حي ُّل صرار انق ٍة( )5غ ْري إ ْذ أ ْهل ا ،إ َّه خامت
( )1ينظر ترمجته يف :اتريد ا ن معني  -رواية الدارمي (ص )161 :رقم( ،)571التاريد الكبري
للبخاري ( )159 /5رقم( ،)491الكىن واألمساء لإلمايب مسلم ( )660 /1رقم( ،)2682دذيب
الكمال يف أمساء الرجال ( )305 /15رقم( ،)3426املغين يف الضعفاء ( )347 /1رقم( ،)3263ميزا
ا عتدال ( )460 /2رقم( ،)4447ديوا الضعفاء (ص )222 :رقم( ،)2239اإلكمال يف ذكر من له
رواية يف مسند اإلمايب أمحد من الرجال (ص )535 :رقم( ،)1132تعجيل املنفعة ()512 /2
رقم( ،)1352دذيب الت ذيب ( )321 /5رقم( ،)548لسا امليزا ( )266 /7رقم( ،)3569اتريد
اإلسسيب للذه ( )445 /3رقم( ،)186خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص ،)207 :إكمال دذيب
الكمال ( )69 /8رقم(.)3068
الصاد الْم ْ ملة ،تلي ا ميم( .توضيح املشتبه (.)288 /6
صم :ضم أوله ،وسكو َّ
( )2ع ْ
( ) 3فتح الياء املعجمة نقطتني من حتت ا وامليمني ين ما األلف ،هذه النسبة إىل اليمامة ،وهي
لدة من سد العوايل مش ورة ،وأكثر من زل هبا نو حنيفة( .األ ساب للسمعاين (.)522 /13
( )4تقريب الت ذيب (ص )314 :رقم(.)3476
(" ) 5صرار انقة" كسر الصاد وختفيف الراء ،ومن عادة العرب أ تصر ضروع احللوابت إذا
أرسلوها إىل املراعي سارحة ،ويسمو ذلك الرابط :صر ًارا ،فإذا راحت عشيًّا حلت تلك األصرة وحلبت،
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أ ْهل د د د ا علْيد د د ا ،وإ ْ كْندت ْم م ْرم د د د د د دلني( )1فرأيتد د د دم ال د دراوي د د دة أو الوط د د دب( )2أو السقاء
مد د دن اللنب ،فدند د دادوا صاحب ْاإل ل ثس ًاث ،فإ ْ سقاك ْم فا ْشر وا ،وإ ْ كْندت ْم م ْرملني،
ومل يكن مع د د د د دكم طعام د د د د داً ،فليمسد د د د د دكه رج د د دس منكم ،مث اشر وا ،مث صروها(.)1()3
ومصررة( .خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر (.)243 /13
ف ي مصرورة ّ
( ) 1قوله" :مرملني" من أرمل القويب إذا فد زادهم( .خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح
معاين اآلاثر (.)243 /13
الزق الذي يكو فيه السمن واللنب ،وهو جلد اجلذع فما فوقه،
( )2قوله" :الوطب" فتح الواو هو ّ
وجيمع عل أوطاب ووطاب( .خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر (.)243 /13
( )3أخرجه أمحد يف املسند )15 /18( ،ح( ،)11419قال" :حدثنا حجاج ،وأ و النضر ،قا :
حدثنا شريك ..... ،ه أبلفاظ متقار ة.
عبداّلِل
عبدالرزَّاق ،ان الْمغرية ْن
وا ن األعرايب يف معجمه )979 /3( ،ح( ،)2085قال" :ان
َّ
َّ
اجل ْرجاينُّ ،ان شريك ...،ه مبعناه.
ْ
واخلطيب يف املتفق واملفرتق )1929 /3( ،ح( )1549حدثين حممد ن علي الصوري ،أخربان
عبدالرمحن ن عمر املصري ،أخربان أمحد ن زايد أ و سعيد ،حدثنا عبدالرزاق ن منصور ن أاب البندار،
حدثنا املغرية ن عبدهللا اجلرجراين ،حدثنا شريك ن عبدهللا ....ه مبعناه.
دراسة إسناد ابن حبان:
 إ راهيم ن خزمي ن قمري ن خاقا الشاشي ،قال الذه  :احملدث ،الصدوق ،أ و إسحاقالشاشي ،املروزي األصل ،وهو يف عداد الثقات ،ومن أ ناء التسعني  -رمحه هللا .-
(سري أعسيب النبسء ( )486 /14رقم( ،)272اتريد اإلسسيب ( )380 /7رقم(.)496
 عبد غري إضافة ا ن محيد ن صر الكشي ،وقيل :الكسي ،كسر وإمهال(.تبصري املنتبه تحريراملشتبه ( )1217 /3مب ملة أ و حممد قيل :امسه عبداحلميد ،و ذلك جزيب ا ن حبا وغري واحد ثقة
حافظ من احلادية عشرة مات سنة تسع وأر عني( .تقريب الت ذيب (ص )368 :رقم(.)4266
 هاشم ن القاسم ن مسلم الليثي مو هم البغدادي ،أ و النضر ،مش ور كنيته ،ولقبه قيصر،ثقة ثبت ،من التاسعة ،مات سنة سبع ومائتني ،وله ثسث وسبعو .
(تقريب الت ذيب (ص )570 :رقم(.)7256
كثريا=.
 شريك سبقت ترمجته وهو صدوق خيط ء ً()131

اثنياًِ :ف اجملروحني.
عبدهللا ن عصم ،أ و علوا  ،يروي عن :ا ن عباس ،وا ن عمر ،روى عنه:
شريك ،وأهل الكوفة.
منكر احلديث جداً عل قلة روايته ،يروي عن األثبات ما يشبه أحاديث م
حىت يسبق إىل القلب أهنا موهومة ،أو موضوعة ،روى عن ا ْن عمر قال :
اجلنا ة سْبع مرا ٍر ،وغ ْسل الثد َّْوب من
الصسة مخْسني ،والْغ ْسل من ْ
"كا ت َّ
الصسة مخْ ًسا ،وغ ْسل
الْبد ْول سْبع مرا ٍر ،فدل ْم يدزْل رسول َّ
اّلِل  ي ْسأل ح َّىت جعل َّ
ما ذكر مَّرًة"(.)2
=  -عبدهللا ن عصم صاحب الرتمجة صدوق خيط ء .
 سعد ن مالك ن سنا ن عبيد ن ثعلبة ن األجبر ،وهو خدرة ن عوف ن احلارث ا ناخلدري .مش ور كنيته ،استصغر أبحد ،واستش د أ وه هبا وغزا هو
اخلزرجي ،أ و سعيد
صاري
ّ
اخلزرج األ ّ
ّ
ما عدها  ،له وأل يه صحبة وروى الكثري مات ابملدينة سنة ثسث أو أر ع أو مخس وستني وقيل سنة أر ع
وسبعني( .اإلصا ة يف متييز الصحا ة ( )65 /3رقم(( ،)3204تقريب الت ذيب (ص)232 :
رقم(.)2253
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف فيه ،شريك خيطئ كثرياً ،وعبدهللا ن عصم خيطئ ،ومل يتا عا.
وقال اهليثمي" :رواه أمحد ،ورجاله ثقات"( .جممع الزوائد (.)288 /4
( )1الثقات ن حبا ( )57 /5رقم(.)3837
( )2أخرجه البي قي يف السنن الكربى ،كتاب الط ارة ،ابب فرض الغسل )179 /1( ،ح(،)882
ى ،أخربان أ و كْر ن داسة ،ح َّدثدنا أ و داود ،ح َّدثدنا قدتديدبة ن سع ٍ
يد،
قال" :أ ْخربان أ و عل ٍّ ُّ
الرو ْذابر ُّ ْ
ْ ْ
ْ
َّىب 
ح َّدثدنا أيُّوب ْن جا ٍر ،ع ْن
َّ
عبداّلِل ْن ع ْ
صمة  ...ه أبلفاظ متقار ة ،وقال" :فأ َّما ما روى عن الن ّ
ْ ":حتت كل شعرةٍ جنا ة ،فدبدلُّوا الشَّعر وأ ْدقوا الْب ْشرة " .فإ َّه ليس ثا ٍ
ت".
ْ
ّ
ويف السنن الكربى ،كتاب الغسل ،ابب غسل ا واحدة أييت علي ا )244 /1( ،ح( ،)1202قال:
"وأ ْخربان أ و
عبداّلِل ْ
َّ
احلافظ ،أ ْخربان أ و الْعبَّاس  :حم َّمد ْن يد ْعقوب ،ح َّدثدنا الْعبَّاس الدُّور ُّ
ى ،ح َّدثدنا عل ُّ
صمة  ...ه أبلفاظ متقار ة.
ْن قدامة ،ح َّدثدنا أيُّوب ْن جا ٍر ،ع ْن عْبد َّ
اّلِل ْن ع ْ
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أخربانه احلسن ن سفيا  ،قال :حدثنا علي ن إسحاق السمرقندي ،قال:
حدثنا أيوب ن جا ر ،قال :حدثنا عبدهللا ن عاصم ،عن ا ن عمر؛ عل أ
أيوب ا ن جا ر أيضاً شبه شيء"(.)1
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال حيىي ْن معني" :ثقة"(.)2
وقال أ و حامت" :شيد".
وقال أ و زرعة" :كويف ليس ه أبس"(.)3

وا ن اجلوزي يف العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ( )332 /1ح( ،)543قال" :أ ْدبأان ا ْن
احلسن ْن س ْفيا  ،قال :ان عل ُّي ْن
خ ْريو  ،قال :أ ْدبأان اجلوهري ،عن الدارقطين ،عن ا ْن حبَّا  ،قال :ان ْ
ص ٍم  ....ه أبلفاظ متقار ة.
إ ْسحاق ،قال :ان أيُّوب ْن جا ٍر ،ع ْن
َّ
عبداّلِل ْن ع ْ
دراسة إسناد ابن حبان:
 احلسن ن سفيا تقدمت ترمجته وهو ثقة. علي ن إسحاق ن مسلم احلنظلي السمرقندي ،صدوق ،من العاشرة ،مات سنة سبع وثسثني.(تقريب الت ذيب (ص )398 :رقم(.)4688
 أيوب ن جا ر ن سيار السحيمي ،مب ملتني مصغرا ،أ و سليما اليمامي ،مث الكويف ،ضعيف،من الثامنة( .تقريب الت ذيب (ص )118 :رقم(.)607
 عبدهللا ن عصم صاحب الرتمجة صدوق خيطئ. ا ن عمر  صحايب سبقت ترمجته.احلكم على اإلسناد.
إسناد ضعيف لعلتني :
األوىل ضعف أيوب ن جا ر.
الثا ية :عبدهللا ن عصم صدوق خيطئ ،ومل يتا ع.
( )1اجملروحني ن حبا ( )5 /2رقم(.)524
( )2اتريد اإلسسيب ( )445 /3رقم(.)186
( )3اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )126 /5رقم(.)582
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احلديث"(.)1
وقال البخاري" :مقارب ْ
وقال الذه " :شيد"(.)2
وذكره الذه أيضاً يف الضعفاء انقسً لقول ا ن حبا

(.)3

اخلالصة:
( )1أ الراجح يف الراوي أ ه" :صدوق خيطئ".
( )2أما تناقض اإلمايب ا ن حبا قوله مرة" :خيطئ كثرياً" ،ومرة" :منكر
احلديث جداً عل قلة روايته".
فوصفه ابخلطأ يدل عل أ ه سرب مروايته ،وتعرف عل موطن اخلطأ ،وهو
يرى أ كثرة اخلطأ توجب ترك الرجل ،ووصف اخلطأ ابلكثرة ،مث قوله" :عل
قلة روايته" ،معناه :أ كثرة اخلطأ ابلنسبة ملا رواه.
لذا قال يف الصحيح" :إ الكثرة اسم يشتمل عل معا شىت ،و يستحق
اإل سا ترك روايته حىت يكو منه من اخلطأ ما يغلب صوا ه ،فإذا فحش ذلك
منه ،وغلب عل صوا ه استحق جما بة روايته ،وأما من كثر خطؤه ،ومل يغلب عل
صوا ه ،ف و مقبول الرواية فيما مل خيط ء فيه ،واستحق جما بة ما أخطأ فيه
فقط"(.)4
( )3هذا الكسيب يدل عل أ ه يقبل رواية من أخطأ ،وأ وصف الراوي
ابملنكر إما يطعن يف عدالته ،أو يطعن يف ضبطه ،فتكو روايته مقبولة يف املتا عات
والشواهد إذا مل يضعف أحد حديثه ،أما الطعن يف العدالة؛ ف ي توجب رد
( )1العلل الكبري للرتمذي = ترتيب علل الرتمذي الكبري (ص.)193 :
( )2الكاشف ( )574 /1رقم(.)2857
( )3املغين يف الضعفاء ( )347 /1رقم( ،)3263ديوا الضعفاء (ص )222 :رقم(.)2239
( )4اإلحسا (.)153 /1
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احلديث.
( )4هنا طعن يف الضبط يدل عل ذلك قوله" :خيطئ" ،فرتى أ تعارض
ناء عل هذا املن ج ني قوله" :خيطئ كثرياً" ،و ني قوله" :منكر" إذ النكارة هنا
تنصرف إىل الضبط.
( )20عبدهللا بن عمر بن غامن( )1الرعيين( )2مب ملتني ،مصغرا أ و
عبدالرمحن ،قاضي إفريقية ،وثقه ا ن يو س وغريه ،ومل يعرفه أ و حامت ،وأفرط ا ن
حبا يف تضعيفه ،من التاسعة ،مات سنة تسعني ومائة ،وهو ا ن أر ع
وستني(.د)(.)3
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
عبدهللا ن عمر ن غامن ،قاضي إفريقية ،يروي عن :مالك ما مل حيدث ه
مالك قط ،حيل ذكر حديثه ،و الرواية عنه يف الكتب؛ إ عل سبيل
ا عتبار ،روى عن :مالك ،عن انفع ،عن ا ن عمر ،أ الن  قال" :الشَّْيد يف
دْيته كالنَّ ّ يف قد ْومه"(.)4
( )1ينظر ترمجته يف :طبقات علماء إفريقية (ص ،)43 :دذيب الكمال ()343 /15
رقم( ،)3443ميزا ا عتدال ( )464 /2رقم( ،)4470اتريد اإلسسيب ( )881 /4رقم(،)188
الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )134 /2رقم( ،)2081دذيب الت ذيب ( )331 /5رقم(،)567
لسا امليزا ( )266 /7رقم( ،)3577مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر ()112 /2
رقم( ،)1323خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص ،)207 :إكمال دذيب الكمال ()83 /8
رقم(.)3080
( ) 2الرعيين :ضم الراء ،وفتح العني امل ملة ،و عدها الباء املنقوطة ابثنتني من حتت ا ،ويف آخرها
النو  ،هذه النسبة إىل ذي رعني من اليمن( .األ ساب للسمعاين (.)143 /6
( )3تقريب الت ذيب (ص )315 :رقم(.)3492
الرْحيا ،
( )4أخرجه ا ن شكوال يف اآلاثر املروية يف األطعمة السرية ،ابب ما جاء يف احلنَّاء و َّ
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عبدالر ْمحن ْن حم َّمد ْن عت ٍ
َّاب ،قال" :قرئ عل أيب
(ص )289 :ح( ،)115قال" :قدرأْت عل أيب حم َّم ٍد
َّ
اّلِل وأان أ ْمسع وم ْن خطّه دق ْلته ،قال" :ان أ و الْقاسم خلف ْن ْحيىي ،قال" :ان أ و عمر  -هو أ ْمحد
رمحه َّ
ا ن مط ر ٍ
اخلزاع ُّي ،قال:
ف  ،-قال" :ان ا ْن مخ ٍْري ،قال" :ان إ ْدراهيم ْن حم َّمد ،قال" :ان ع ْو ْن يوسف ْ
ْ ّ
ٍ
"ين سعيد ْن م ْعن الْقرش ُّي قال" :حدَّثين مالك  ....ه مطو ً.
وهنا ِف السند سعيد بن معن.
وأورده :السيوطي يف مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي ( )175 /2ح( ،)7178واهلندي يف
كنز العمال ( )664 /15ح( ،)42633والعجلوين كشف اخلفاء ( )17 /2رقم( ،)1576والشوكاين يف
الفوائد اجملموعة (ص )488 :ح( ،)58وا ن القيسراين يف تذكرة احلفاظ (ص )422 :ح(.)1100
دراسة إسناد ابن حبان:
 علي ن حممد ن حامت ن دينار ن عبيد ،أ و احلسني القومسي موىل ين هاشم ،سكن قزوين،وقديب غداد حاجاً ،وحدث هبا( .اتريد غداد ( )65 /12رقم( )6460اتريد دمشق ()156 /43
رقم( ،)5023اتريد اإلسسيب ( )390 /7رقم(.)535
 عثما ن حممد ن خشيش القريواين قال ا ن حجر" :له ذكر يف ترمجة عبدهللا ن عمر ا نغامن"( .لسا امليزا ( )152 /4رقم(.)356
 عبدهللا ن عمر ن غامن صحاب الرتمجة ثقة. مالك ن أ س ن مالك ن أيب عامر ن عمرو األصبحي ،أ و عبدهللا ،املدين الفقيه ،إمايب داراهلجرة ،رأس املتقنني ،وكبري املتثبتني حىت قال البخاري" :أصح األسا يد كل ا مالك ،عن انفع ،عن ا ن
عمر" ،من السا عة ،مات سنة تسع وسبعني ،وكا مولده سنة ثسث وتسعني ،وقال الواقدي " :لغ
تسعني سنة"( .تقريب الت ذيب (ص )516 :رقم(.)6425
 انفع سبقت ترمجته وهو ثقة. ا ن عمر  صحايب سبقت ترمجته.احلكم على اإلسناد:
إسناد موضوع ،واآلفة فيه من عثما ن حممد ،وليس من عبدهللا ن غامن ،كما ذكر اإلمايب ا ن
حبا  ،وتبعه عل ذلك غري واحد ،فاحلمل فيه عل غريه.
لذا قال ا ن القيسراين" :عبدهللا هذا كا يضع احلديث عل مالك ،وله عن مالك سخة من هذا
الضرب"( .تذكرة احلفاظ ن القيسراين =أطراف أحاديث كتاب اجملروحني ن حبا (ص)422 :
وقال اإلمايب ا ن تيمية" :هذا ليس من كسيب الن  ،وإمنا يقوله عض الناس"( .أحاديث
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احلنَّاء"( )1أخربان
اّلِل من ْ
ب إىل َّ
وإبسناده أ الن  قال" :ما م ْن شجرةٍ أح َّ
ابحلديثني مجيعا علي ن حممد ن حامت القومسي ،قال :حدثنا كتبناها عنه هبذا
اإلسناد ،أان أصو البياض عن ذكرها( ،)2فكيف ا شتغال وصف ا؟"(.)3
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال أ و حامت" :جم ول"(.)4
وقال ا ن و س" :كا أحد الثقات األثبات"(.)5
وقال اإلفريقي" :كا ثدْبدتًا ثقةً بيسً"(.)6
وقال الذه " :مستقيم احلديث"(.)7
احلال"(.)1
وقالْ " :جم ول ْ
القصاص (ص.)68 :
وممن جزيب كو ه موضوعاً شيد اإلسسيب ا ن حجر ،قال" :إ ه ليس من كسيب الن  ،وإمنا يقوله
عض أهل العلم ،ورمبا يقول عض أهل العلم فيه" :الشيد يف مجاعته كالن يف أمته ،يتعلمو من علمه،
ويتأد و من أد ه" ،وكل ذلك ابطل"( .التنوير شرح اجلامع الصغري (.)563 /6
( )1أخرجه ا ن اجلوزي يف العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ( )202 /2ح( ،)1150قال:
ين ،ع ْن أيب حامت ْن حبَّا  ،قال :ان عل ُّي ْن
أ ْدبأان حم َّمد ْن الْمظفَّر ،قال :أ ْدبأان ْ
اجل ْوهر ُّ
ي ،عن الدَّارقطْ ّ
عبداّلِل ْن عمر ْن غ ٍ
أ ْمحد ْن ح ٍ
امت ،قال :ان عثْما ْن حم َّمد ْن خشْي ٍ
امن  ..ه لفظه.
ش ،قال :ان َّ
وقال" :وهذا حديث يصح".
وهذه الرواية ذكر ا ن حبا أهنا نفس السند السا ق ،فيقال في ا ما قيل يف سا قه.
لذا قال الذه " :لعل اآلفة يف اخلربين من عثما صاحبه"(.ميزا ا عتدال (.)464 /2
( )2يقصد أ ه لن يذكره حىت يتلوث البياض ذكره.
( )3اجملروحني ن حبا ( )39 /2رقم(.)571
( )4اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )110 /5رقم(.)503
( )5اتريد ا ن يو س املصرى ( )112 /2رقم(.)286
( )6طبقات علماء إفريقية (ص.)43 :
( )7الكاشف ( )577 /1رقم(.)2873
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اخلالصة:
( )1أ الراوي ثقة؛ أما تضعف اإلمايب ا ن حبا له ،ووصف اإلمايب أ و حامت
له أب ه جم ول؛ ألهنما مل يعرفاه ،وج الة حاله قد ا تفت مبعرفة اإلمايب ا ن يو س
له ،وتوثيقه إايه.
( )2مما يؤيد أ الراوي ثقة قول احلافظ يف "الت ذيب" عقب احلديث" :ولعل
البسء يف األحاديث اليت أ كرها ا ن حبا ممن هو دو ه"(.)2
وقال الذه يف "امليزا " عقب احلديث" :قلت :لعل اآلفة من عثما
صاحبه"(.)3
( )3أ الذي ادم ابلرواية املوضوعة عثما  ،وليس له ذكر يف كتب الرجال.
ففي لسا امليزا قال احلافظ ا ن حجر" :له ذكر يف ترمجة عبدهللا ن عمر
ا ن غامن".
( )4هذا مما يقال فيه  :احلمل عل غري الراوي ،سيما وعثما مذكور يف
كس الروايتني ،املذكورتني.
فاألوىل أ حيمل احلديث عليه عل هذا الثقة الفاضل.
( )5اكتف احلافظ ا ن حجر يف "التقريب" نقل توثيق اإلمايب ا ن يو س ،ومل
يذكر فيه حكماً.

( )1املغين يف الضعفاء ( )348 /1رقم(.)3278
( )2دذيب الت ذيب ( )331 /5رقم(.)567
( )3ميزا ا عتدال ( )464 /2رقم(.)4470
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( )21عبدهللا بن عمرية بن حصن( )1العجلي( ،)2مستور ،من الثا ية ،خلطه
ا ن حبا ابلذي قبله ،وفرق ما غريه ،وقد ينسب هذا إىل جده متييز(.)3
والذي قبله:
عبدهللا ن عمرية ،فتح أوله ،كويف ،مقبول ،من الثا ية ،وهو الذي يروي عن
زوج درة( .د ت ق)(.)4
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:

عبدهللا ن عمرية ن حصن ،القيسي ،من ىن قيس ن ثعلبة ،كنيته أ و
امل اجر ،عداده يف أهل الكوفة .يروي عن :عمر ،وحذيفة ،وهو الذي يروي عن:
األحنف ن قيس ،روى عنه :مساك ن حرب ،وهو الذي يقول فيه إسرائيل:
()5
عبدهللا ن حصني العجلي.
من فرق بينهما:

فجعل األول:
عبد هللا ن عمرية،كويف.
روى عن :األحنف ن قيس عن العباس.
( )1ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )160/5رقم( ،)496الضعفاء للعقيلي ()290 /3
رقم( ،)857اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )124 /5رقم( ،)572الكامل يف ضعفاء الرجال ن
عدي( )385 /5رقم( ،)1053دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )385 /15رقم( ،)3466الكاشف
للذه ( )581 /1رقم(.)2893
اجليم ،ويف آخرها يب  ،-هذه النّ ْسبة إىل عجل ن جليم.
( )2الْعجل ّي :ك ْسر الْعني ،وسكو ْ
(اللباب يف دذيب األ ساب (.)325 /2
( )3تقريب الت ذيب (ص )316 :رقم(.)3515
( )4تقريب الت ذيب (ص )316 :رقم(.)3514
( )5الثقات ن حبا ( )42 /5رقم(.)3759
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وعنه :مساك ن حرب.
قال البخاري :يعلم له مساع من األحنف ،وذكره ا ن حبا يف الثقات،
وحسن الرتمذي حديثه( ،)1وقال أ و عيم" :أدرك اجلاهلية ،وكا قائد األعش
تصح له صحبة و رؤية"(.)2
اّلِل ْن عمرية ن ،أ و امل اجر القيسي ،عن عمر  ،قاله يزيد
والثاين :عْبد َّ
ا ْن عطاء ع ْن مساك من ىن قيس ن ثعلبة(.)3
البخاري ( ،)4وكذا فعل ا ن أيب حامت( ،)5وا ن حجر (.)6
وأ و امل اجر قال عنه الدارقطين( ،)7وا ن حجر(" :)8جم ول".
اخلالصة:
( )1الصواب أهنما اثنا  ،أحدمها كنتيه أ و امل اجر ،واآلخر عبدهللا ن عمرية
ا ن حصن.
( )2أ ما قاله احلافظ ا ن حجر هو الصواب ،وقد ات ع يف ذلك اإلمايب
البخاري ،وغريه.
( )1سنن الرتمذي ( )281 /5ح(.)3320
()2دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )385 /15رقم( ،)3466دذيب الت ذيب ()344 /5
رقم( ،)595اإلصا ة يف متييز الصحا ة ( )73 /5رقم(.)6353

( )3دذيب الت ذيب ( )344 /5رقم(.)596
( )4التاريد الكبري للبخاري ( )159 /5جعل الرتمجة األوىل رقم ( ،)494والثا ية رقم(.)495
( )5اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )125 /5رقم ( ،)573ورقم (.)574
( )6الت ذيب (.)345 /5
( )7من تكلم فيه الدارقطين يف كتاب السنن من الضعفاء واملرتوكني واجمل ولني ()154 /6
رقم(.)479
( )8لسا امليزا ( )343 /9رقم(.)1431
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( )3أ سبب خلط اإلمايب ا ن حبا هلما ،أهنما كوفيا  ،ويف طبقة التا عني.
( )22عبدهللا بن املؤمل( )1شيد ملنصور ن سقري ،ذكره ا ن حبا يف
الثقات ،وقال :هو غري الذي قبله ،فوهم ،هو ،هو( .متييز)(.)2
والذي قبله هو :عبدهللا ن املؤمل ن وهب هللا املخزومي املكي ،ضعيف
احلديث ،من السا عة ،مات سنة ستني ومائة ( .د ت ق)(.)3
وقال يف الت ذيب" :ف ذا ا ن حبا إمنا وثق هذا؛ أل ه ظنه غريه ،واحلق أ ه
هو(.)4
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
أوالًِ :ف الثقات.
عبدهللا ن املؤمل ن وهب املخزومي ،يروي عن :عطاء ن أيب رابح ،روى
عنه :منصور ن سفيا  ،وليس هذا صاحب أيب الز ري الذي روى عنه ا ن

( )1ينظر ترمجته يف :الطبقات الكربى ( ،)494 /5اتريد ا ن معني  -رواية الدارمي (ص)141 :
رقم( ،)476الضعفاء الكبري للعقيلي ( )302 /2رقم( ،)879الطبقات خلليفة ن خياط (ص)498 :
رقم( ،)2588أخبار املكيني من اتريد ا ن أيب خيثمة (ص )376 :رقم( ،)86الضعفاء واملرتوكو
للنسائي (ص )62 :رقم( ،)331اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )175 /5رقم( ،)821مشاهري علماء
األمصار (ص )234 :رقم( ،)1175الكامل يف ضعفاء الرجال ( )221 /5رقم( ،)974اتريد أمساء
الضعفاء والكذا ني ن شاهني (ص )120 :رقم( ،)341دذيب الكمال يف أمساء الرجال ()187 /16
رقم( ،)3599الكاشف ( )601 /1رقم( ،)3009املغين يف الضعفاء ( )359 /1رقم( ،)3390ميزا
ا عتدال ( )510 /2رقم( ،)4637لسا امليزا ( )271 /7رقم( ،)3644خسصة تذهيب دذيب
الكمال (ص.)216 :
( )2تقريب الت ذيب (ص )325 :رقم(.)3649
( )3تقريب الت ذيب (ص )325 :رقم(.)3648
( )4دذيب الت ذيب ( )344/5رقم(.)595
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املبارك(.)1
اثنياًِ :ف اجملروحني .
عبدهللا ن املؤمل املخزومي ،شيد ،من أهل مكة ،يروي عن :أيب الز ري.
روى عنه :ا ن املبارك ،كا قليل احلديث ،منكر الرواية ،جيوز ا حتجاج
خبربه إذا ا فرد؛ أل ه مل يتبني عندان عدالته ،فيقبل ما ا فرد ه ،وذاك أ ه قليل
احلديث مل يت يأ اعتبار حديثه حبديث غريه لقلته ،فيحكم له ابلعدالة ،أو اجلرح،
و يت يأ إطسق العدالة عل من ليس عرفه هبا يقينا ،فيقبل ما ا فرد ه ،فعس
حنل احلرايب ،وحنريب احلسل رواية من ليس عدل ،أو قول عل رسول هللا  ما مل
يقل؛ اعتماداً منا عل رواية من ليس عدل عندان؛ كما يت يأ إطسق اجلرح عل
من ليس يستحقه إبحدى األسباب اليت ذكرانها من أ واع اجلرح يف أول الكتاب،
وعائذ اب من هذين اخلصلتني أ جنرح العدل من غري علم ،أو عدل اجملروح من
غري يقني ،و سأل هللا السرت.
وقد روى عبدهللا ن املؤمل هذا عن أيب الز ري ،عن جا ر ،عن الن  قال:
"ماء زْمزيب لما شرب له"( )2مل يتا ع عليه .
( )1الثقات ن حبا ( )28 /7رقم(.)8854
( )2أخرجه ا ن ماجه ،كتاب املناسك ،ابب الشرب من زمزيب )1018 /2( ،ح( ،)3062قال:
عبداّلِل ْن الْمؤَّمل  ...ه لفظه.
"ح َّدثدنا هشايب ْن ع َّما ٍر قال" :ح َّدثدنا الْوليد ْن م ْسل ٍم ،قال" :قال َّ
وأمحد يف املسند ( )140 /23ح( 148499قال" :حدثنا علي ن اث ت ،حدثين عبدهللا ا ن
املؤمل ... ،ه لفظه.
وا ن أيب شيبة يف مصنفه ،كتاب املناسك ،ابب يف فضل زمزيب )704 /3(،ح( ،)14340قال:
َّ
احلباب ،ع ْن عبدهللا ْن الْمؤَّمل  ...ه مطو ً.
"حدثدنا سعيد ْن زكرَّاي ،وزيْد ْن ْ
احللْواينُّ ،قال:
والطرباين يف املعجم األوسط  )259 /1(،ح( ،)849قال" :ح َّدثدنا أ ْمحد ْن ْحيىي ْ
الز ْري إَّ
عبداّلِل
"ان سعيد ْن سلْيما  ،ع ْن
عبداّلِل ْن الْمؤَّمل  ..ه وقال" :ملْ يد ْرو هذا ْ
َّ
َّ
احلديث ع ْن أيب ُّ
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ا ن الْمؤَّمل  ...ه لفظه.
والبي قي يف السنن الكربى ،كتاب احلج ،ابب سقاية احلاج والشرب من ا)148 /5( ،
ى
ح( ،)9940قال" :أ ْخربان أ و ْ
احلسن  :عل ُّ ْن أ ْمحد ْن عْبدا أ ْخربان أ ْمحد ْن عبدْي ٍد ح َّدثدنا الْباغْند ُّ
وأ ْمحد ْن ح ٍ
عبداّلِل ْن الْمؤَّمل  ...ه لفظه.
ى قا ح َّدثدنا سعيد ْن سلْيما ح َّدثدنا
َّ
امت الْم ْروز ُّ
وله متا ع عند الطرباين يف املعجم األوسط )139 /4( ،ح( ،)3815قال" :ح َّدثدنا علي ن سع ٍ
يد
ُّ ْ
الزَّايت ،ع ْن أيب
ي قال" :ان إ ْدراهيم ْن أيب داود الْربلُّس ُّي قال" :ان
عبدالر ْمحن ْن الْمغرية قال" :ان محْزة َّ
الراز ُّ
َّ
َّ
الزَّايت ،إَّ
عبدالر ْمحن ْن الْمغرية ".
الز ْري ... ،ه لفظه ،وقال" :ملْ يد ْرو هذا ْ
احلديث ع ْن محْزة َّ
ُّ
َّ
وله شواهد منها:
حديث ابن عباس:
أخرجه :الدارقطين ،كتاب احلج ،ابب املواقيت )289 /2( ،ح( ،)238قال" :ثنا عمر ن احلسن
ا ن علي ،ثنا حممد ن هشايب ن عيس املروزي ،ثنا حممد ن حبيب اجلارودي ،ان سفيا ن عيينة ،عن
ا ن أيب جنيح ،عن جماهد ،عن ا ن عباس قال قال رسول هللا  :مطو ً.
واحلاكم يف املستدرك عل الصحيحني ( )646 /1ح( ،)1739قال" :حدثنا علي ن محشاذ
العدل ،ثنا أ و عبد هللا حممد ن هشايب املروزي ،ثنا حممد ن حبيب اجلارودي ،ثنا سفيا ن عيينة...،
ه مطو ً ،وصححه احلاكم ووافقه الذه .
أخرجه موقوفاً عل ا ن عباس ا ن أيب شيبة ،كتاب املناسك ،يف احلجر أين هو؟ ()703 /3
"حدثدنا وكيع ،عن ا ْن أيب لْيدل  ،ع ْن عط ٍاء ،عن ا ْن عبَّ ٍ
ح( ،)14336قالَّ :
اس ؛ أ َّه قال يف ماء زْمزيب :
طعايب م ْن طعم ،وشفاء م ْن سقم.
ومن حديث أيب ذر:
أخرج مسلم لفظة" :طعايب من طعم" ،يف كتاب فضائل الصحا ة ،ابب فضائل أيب ذ ٍّر /7( ،
ي ،ح َّدثدنا سلْيما ْن الْمغرية ،أ ْخربان محْيد ْن
 )152ح( ،)6442قال" :ح َّدثدنا ه َّداب ْن خال ٍد األ ْزد ُّ
الصامت ،قال  :قال أ و ذ ٍّر ،قال رسول هللا  ...احلديث
هس ٍل ،ع ْن عْبد هللا ْن َّ
وا ن أيب شيبة يف مصنفه ،كتاب املناسك ،يف احلجر أين هو؟ )703 /3( ،ح( ،)14335قال" :
َّ
حدثدنا أ و أسامة ،ع ْن سلْيما ْن الْمغرية .... ،ه مبعناه.
وأ و عيم يف الطب النبوي ،ابب املياه اليت يتعاجل هبا كل ا خريها زمزيب )669 /2( ،ح(،)730
قال" :حدَّثنا سليما ن أمحد ،حدَّثنا عبد هللا ن أمحد ن حنبل ،حدَّثنا إ راهيم ن احلجاج ،حدَّثنا
عبدالعزيز ن املختار ،وأان أمحد ،حدَّثنا عبدا ن أمحد ،حدَّثنا أ و كامل اجلحدري ،حدَّثنا عبد العزيز
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وروى عن :عطاء ،عن ا ْن عبَّ ٍ
استد ْعمل أاب موس عل
اس" ،أ َّ النَّ َّ ْ 
سريَّة الْب ْحر" ،فدبدْيدنا هو جيرو هب ْم ابللَّْيل إ ْذ انداه ْم من ٍاد م ْن قد ْرهب ْم" :اي أ ْهل
اّلِل عل د ْفسه" ،فقال أ و موس  :ل  ،ل ،
السفينة أ أ ْخربك ْم قض ٍاء قضاه َّ
َّ
اّلِل جل وعس تدبارك وتدعاىل قض عل د ْفسه أ َّه
فقد ترى حيث حنن ،فقال :إ َّ َّ

ا ن املختار ... ،ه لفظه.
ومن حديث ابن عمرو:
أخرجه البي قي يف شعب اإلميا ( )29 /6ح( ،)3832قال" :أ ْخربان عل ُّي ْن أ ْمحد ْن عْبدا ،
أ ْخربان أ ْمحد ،ح َّدثدنا أ و عل ّي ْن س ْختدويْه ،ح َّدثدنا س ْعدويْه ،ع ْن عْبد هللا ْن الْمؤَّمل ،عن ا ْن جريْ ٍج ،ع ْن
عط ٍاء ،ع ْن عْبد هللا ْن ع ْم ٍرو ،قال" :قال النَّ ُّ  " :ماء زْمزيب لما شرب له".
دراسة إسناد أمحد:
 علي ن اث ت اجلزري ،أ و أمحد اهلامشي مو هم ،صدوق رمبا أخطأ ،وقد ضعفه األزدي سحجة ،من التاسعة( .تقريب الت ذيب (ص )398 :رقم(.)4696
 عبدهللا ن املؤمل ن وهب هللا ،املخزومي املكي ،ضعيف احلديث ،من السا عة ،مات سنة ستنيومائة( .تقريب الت ذيب (ص )325 :رقم(.)3648
 حممد ن مسلم ن تدرس ،فتح املثناة ،وسكو الدال امل ملة ،وضم الراء ،األسدي مو هم ،أ والز ري ،املكي ،صدوق إ أ ه يدلس ،من الرا عة ،مات سنة ست وعشرين( .تقريب الت ذيب (ص:
 )506رقم(.)6291
 جا ر ن عبدهللا ن عمرو ن حرايب- ،مب ملة ،وراء -األ صاري ،مث السلمي  -فتح السنيوالسيب ،ويف آخرها ميم ،هذه النسبة إىل سلمة كسر السيب طن من األ صار(-اللباب  )129/2صحايب
ا ن صحايب ،غزا تسع عشرة غزوة ،ومات ابملدينة عد السبعني ،وهو ا ن أر ع وتسعني( .اإلصا ة يف متييز
الصحا ة  433/1رقم(( .)1026تقريب الت ذيب  136رقم(.)871
احلكم على اإلسناد:
إسناد حسن أما ضعف عبدهللا ن املؤمل ،فقد ات عه محزة الزايت عند الطرباين يف األوسط ،وهو
صدوق زاهد رمبا وهم( .تقريب الت ذيب (ص )179 :رقم( ،)1518وأ و الز ري صرح ابلسماع عند
البي قي ،وللحديث شاهد من حديث ا ن عباس ،وأيب ذر ،وا ن عمرو.
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ش َّّلِل يف يدوٍيب صائ ٍ
اّلِل أ ْ ي ْسقيه يد ْويب الْعطش"(.)1
ف ،فإ َّ حقًّا عل َّ
م ْن يد ْعط ْ
ْ
( )1أخرجه البزار يف مسنده )214 /11( ،ح(.)4974
اّلِل ْن
قال :حدَّثنا أمحد ن إسحاق األهوازي ،قال :حدَّثنا موس ن داود ،قال :حدَّثنا عبد َّ
الْمؤَّمل ... ،مبعناه.
احلاكم يف املستدرك ،كتاب مناقب الصحا ة )530 /3( ،ح(.)5968
ي ،ثدنا معاذ ْن ْجندة الْقرش ُّي ،ثدنا محَّاد ْن ْحيىي ،ثدنا
قال :أ ْخربين أ ْمحد ْن حم َّمد ا ْن م ْسلمة الْعنز ُّ
عبداّلِل ْن الْمؤَّمل ،ع ْن عط ٍاء .... ،ه مبعناه .وقال" :هذا حديث صحيح ْاإل ْسناد ،وملْ خيّرجاه" وقال
َّ
الذه  :ا ن املؤمل ضعيف.
وا ن شاهني يف الرتغيب يف فضائل األعمال( ،ص )51 :ح(.)133
اجل ْرجرائ ُّي ،أ ْدبأ موس يد ْعين ا ْن داود ،ثنا
احلس ْني ْن
عبدالر ْمحن ْ
قال :ح َّدثدنا حم َّمد ْن سلْيما  ،ثنا ْ
َّ
عبداّلِل ْن الْمؤَّمل ... ،ه مبعناه.
َّ
دراسة إسناد ابن حبان:
 معاوية ن العباس ،روى عن  :حممد ن خالد ن خلي .الكامل يف ضعفاء الرجال ()335 /2وعمرا ن كار ،الكامل يف ضعفاء الرجال (.)426 /2
وحيىي ن عثما  .الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)156 /4وغريهم.
وعنه :ا ن حبا ( .اجملروحني ن حبا (.)28 /2
وا ن عدي كما يف (الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)426 /2ويف ( ،)520 /3ويف (،)156 /4
ويف( ،)133 /5ويف( ،)237 /7ويف( ،)189 /8ويف(.)180 /9
سوسي .ع ْن :موس ن داود ،وحممد ن كثري املصيصي،
 علي ن زيد ،أ و احلسن الفرائضي الطَّر ُّومجاعة .وعْنه :أ و كر اخلرائطي ،وحممد ن خملد ،وغريمها .قال مسلمة" :ثقة" ،تويف سنة اثنتني وستني
ومائتني.
(اتريد اإلسسيب()373/6رقم( ،)329فتح الباب يف الكىن واأللقاب (ص )237 :رقم(،)2001
اتريد ا ن يو س ( )154 /2رقم( ،)405الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ( )208 /7رقم(.)8007
 موس ن داود الض  ،أ و عبدهللا الطرسوسي زل غداد ،مث ويل قضاء طرسوس اخللقاين ،ضماملعجمة ،وسكو السيب ،عدها قاف ،صدوق فقيه زاهد له أوهايب ،من صغار التاسعة ،مات سنة سبع
عشرة( .تقريب الت ذيب (ص )550 :رقم(.)6959
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أخربانه معاوية ن العباس حبمص ،قال :حدثنا علي ن زيد الفرائضي ،قال:
حدثنا موس ن داود ،قال :حدثنا عبدهللا ن املؤمل ،عن عطاء(.)1
اثلثاًِ :ف مشاهري علماء األمصار.
عبدهللا ن املؤمل ن وهب هللا املخزومي القر،شي من صاحلي أهل مكة،
وكا ي م يف الشئ عد الشئ(.)2
أقوال علماء اجلرح والتعديل:

قال ا ن سعد" :كا ثقة قليل احلديث"(.)3
ي ،عن حيىي ن معني" :صاحل احلديث"(.)4
وقال عباس الدُّور ُّ
وقال أمحد" :أحاديث عبدهللا ن املؤَّمل مناكري.)5( .
وقال ا ن منري " :ثقة"(.)6
وقال العقيلي " :يتا ع عل كثري من حديثه"(.)1
 عبدهللا ن املؤمل صاحب الرتمجة ضعيف. عطاء ن أيب رابح ،فتح الراء ،واملوحدة ،واسم أيب رابح أسلم القرشي مو هم ،املكي ،ثقة فقيهفاضل؛ لكنه كثري اإلرسال ،من الثالثة ،مات سنة أر ع عشرة عل املش ور ،وقيل" :إ ه تغري أبخرة" ،ومل
يكثر ذلك منه( .تقريب الت ذيب (ص )391 :رقم(.)4591
 عبدهللا ن عباس  سبقت ترمجته.احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف لضعف ا ن املؤمل ،ومل يتا ع ،ومدار الرواية عليه.
( )1اجملروحني ن حبا ( )27 /2رقم(.)559
( )2مشاهري علماء األمصار (ص )234 :ح(.)1175
( )3الطبقات الكربى (.)454/5
( )4اتريد الدوري (.)333/2
( )5تذكرة احلفاظ ن القيسراين =أطراف أحاديث كتاب اجملروحني ن حبا (ص.)93 :
( )6دذيب الت ذيب (.)46 /6
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وقال حيىي ن معني" :ضعيف"(.)2
وقال أ و زرعة( ،)3وأ و حامت" :ليس قوي"(.)4
وقال ا ن القيسراين" :منكر احلديث"(.)5
اخلالصة:
( )1أ اإلمايب ا ن حبا جعل ما اثنني ،وأكد ذلك قوله " :وليس هذا
صاحب أيب الز ري الذي روى عنه ا ن املبارك".
( )2أكد أيضاً عل التفرقة ين ما عند ذكر الشيوخ والتسميذ ،فقد اختلف
الشيوخ والتسميذ يف الرتمجتني.
( )3الراجح من خسل أقوال العلماء أهنما راو واحد ،خمتلف فيه ،وثقه
البعض ،وضعفه البعض.
( )4أ الذي أوقع اإلمايب ا ن حبا يف هذا ،هو اختسف العلماء جرح
وتعديل الراوي ،فجعل ما اثنني :أحدمها :ثقة ،واآلخر :ضعيف.
( )5الواضح أ من وثقه إمنا وثقه من ج ة العدالة والصسح ،ومن ضعفه
ضعفه من ج ة احلفظ.
( )6أحسن اإلمايب ا ن حبا حينما أمجل حاله يف مشاهري علماء األ صار،
أب ه "ي م يف الشيء عد الشيء".
( )7الراجح أ جممل حال الراوي أ ه ضعيف.
( )1الضعفاء الكبري للعقيلي ( )302 /2رقم(.)879
( )2اجلرح والتعديل ( )175 /5رقم( ،)821الضعفاء للعقيلي ( )334 /3رقم(،)3099
( )3الضعفاء أليب زرعة الرازي ( )813 /3رقم (.)126
( )4اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )175 /5رقم(.)821
( )5تذكرة احلفاظ ن القيسراين (ص.)93 :
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( )23عبداجمليد بن عبدالعزيز بن أيب رواد( )1فتح الراء ،وتشديد الواو،
صدوق خيط ء ،وكا مرجئاً ،أفرط ا ن حبا  ،فقال" :مرتوك" ،من التاسعة مات
سنة ست ومائتني( .يب .)2()4
ترمجته عند اإلمام ابن حبان.
عبداجمليد ن عبدالعزيز ن أيب رواد املكي ،كنيته أ و عبداحلميد ،يروي عن:
مالك ،وأ يه ،منكر احلديث جداً ،يقلب األخبار ،ويروي املناكري عن املشاهري،
فاستحق الرتك ،وقد قل عن أ ه هو الذي أدخل أابه يف اإلرجاء ،مات قبل
املائتني قليل ،وهو الذي روى عن ا ن جريج عن عطاء عن ا ن عباس قال:
()3
احل َّق إ يف
احلروريَّة(ْ )4دعة ،وما د ْعلم ْ
الشيعة هلكة ،و ْ
"الْقدريَّة ك ْفر ،و ّ
( )1ينظر ترمجته يف :علل أمحد رواية املروذي (ص )88 :رقم( ،)213الطبقات الكربى ن
سعد( ،)500 /5اتريد ا ن معني ( )60 /3رقم( ،)235التاريد الكبري للبخاري ()112 /6
رقم( ،)1875الضعفاء الصغري للبخاري (ص )94 :رقم( ،)247الكىن واألمساء ملسلم ()648 /1
رقم( ،)2630الضعفاء الكبري للعقيلي ( )96 /3رقم( ،)1068الطبقات خلليفة ن خياط (ص)505 :
رقم( ،)2601أخبار املكيني من اتريد ا ن يب خيثمة (ص )437 :رقم( ،)97اجلرح والتعديل ن أيب
حامت ( )64 /6رقم( ،)340الكامل يف ضعفاء الرجال ( )47 /7رقم( ،)1500دذيب الكمال يف أمساء
الرجال ( )271 /18رقم( ،)3510الكاشف ( )662 /1رقم( ،)3435من تكلم فيه وهو موثق
للذه (ص )124 :رقم( ،)220املدلسني (ص )68 :رقم(.)39
( )2تقريب الت ذيب (ص )361 :رقم(.)4160
( ) 3القدرية :هم أتباع معبد اجل ين ،وغيس الدمشقي ،املنكرو للقدر ،املكذ و تقدير هللا تعاىل
ألفعال العباد ،الذين قالوا :إ علم هللا مستأ ف ليس قدمي ،وإ العباد هم املوجدو ألعماهلم .ا ظر:
(الفصل يف امللل واألهواء والنحل ( ،)35 /3وامللل والنحل (.)91 - 85 /1
( )4احلرورية :هم اخلوارج سبة إىل حروراء لد عل دجلة والفرات ،خرجوا عل علي ا ن أيب
طالب ،فخرج إلي م في ا ،وقاتل م حىت شتت مشل م ،وقد ثبت من م األابضية ،واألزارقة وغريهم ،ووكرهم
جبزيرة العرب مسقط وعما  ،وهلم فروع يف أفريفيا يف زجنبار ،واجلزائر ،وهلم مؤلفات يف احلديث والفقه
كمسند الر يع ن حبيب ،وشرحه عض متأخري م ابسم "اجلامع"( .خمتصر معارج القبول (ص.)107 :
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الْم ْرجئة(.)2(")1
احلكاية عصايب ْن يوسف الْبد ْلخ ُّي ،وهذا ش ْيء م ْوضوع ما قاله
روى عْنه هذه ْ
ا ن عبَّ ٍ
اس ،و عطاء رواه ،و ا ن جريج حدث ه"(.)3
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال حيىي ن معني" :ثقة"(.)4
قال ا ن سعد" :كا كثري احلديث ،ضعيفاً مرجئاً"(.)5

( ) 1املرجئة :هم الذين أرجأوا العمل عن اإلميا  ،وزعم الغسة من م أ اإلميا هو املعرفة القلبية،
وقالوا " :يضر مع اإلميا ذ ب" ،كما ينفع مع الكفر طاعة ،واإلميا شيء واحد عندهم يزيد و
ينقص .ا ظر( :الفرق ني الفرق ص ( )19وامللل والنحل (. )137/1
( )2أورده :أ و زرعة يف الضعفاء ( )325 /2نفس إسناد ا ن حبا .
دراسة إسناد ابن حبان:
 عبداجمليد ن عبدالعزيز ن أيب رواد األزدي موىل امل لب ،أ و عبداحلميد املكي ت  206هد كاأعلم الناس حبديث ا ن جريح ،وكا يعلن ابإلرجاء (.دذيب الت ذيب .)383 /6
 عبدامللك ن عبدالعزيز ن جريج ،األموي ،مو هم ،أ و الوليد ،وأ و خالد املكي صاحبالتصا يف أحد األعسيب (ت 1 50هد)( .تذكرة احلفاظ ( ،)171 -169 /1دذيب الت ذيب (/6
 ،)406 -402وميزا ا عتدال (.)659 /2
 عطاء ن أيب رابح سبقت ترمجته وهو ثقة فقيه. عبدهللا ن عباس  سبقت ترمجتهاحلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف جداً ،ففيه عبداجمليد مرجئ ،والرواية تش د لبدعنه ،سيما والراوي داعية إىل
دعته ،ف و من أدخل أابه يف اإلرجاء.
وقال الذه .." :وهذا موضوع"( .ميزا ا عتدال (.)648 /2
( )3اجملروحني ن حبا ( )160 /2رقم(.)783
( )4اتريد ا ن معني  -رواية الدوري ( )60 /3رقم(.)235
( )5الطبقات الكربى (.)500 /5
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وقال أ و حامت" :ليس ابلقوى ،يكتب حديثه ،كا احلميدى يتكلم فيه"(.)1
وقال البخاري" :يرى اإلرجاء ع ْن أ يه ،وكا احلميدي يتكلم فيه"(.)2
وقال النَّسائي" :لْيس ه أبس" ،وقال يف موضع آخر" :ثقة"(.)3
طين " :حيتج ه ،يعترب ه ،وأ وه أيضاً لني ،وا ن أثبت ،قيل:
وقال الدَّارق ّ
"إ ه مرجئ ،و يعترب أب يه ،يرتك ،ومها مكيا "(.)4
وقال ا ن عدي عد أ ساق مجلة من األحاديث" :كل هذه األحاديث غري
حمفوظة ،عل أ ه يتثبت يف حديث ا ن جريج ،وله عن ا ن جريج أحاديث غري
حمفوظة ،وعامة ما أ كر عليه اإلرجاء"(.)5
وقال حممد ن حيىي ن أيب عمر" :ضعيف"(.)6
وقال الذه " :ثقة ،مرج ء ،داعية غمزه ا ن حبا "(.)7
اخلالصة:

( )1أ من وثقه وثقه من ج ة ضبطه ،ومن ضعفه ضعفه سبب دعته،
فالضبط خاص ابحلفظ ،والضعف جاء من ج ة العدالة.
( )2خسصة القول فيه" :صدوق خيطئ" كما ذكر احلافظ ا ن حجر.
( )3أ ه أ كرت عليه أحاديث عض ا أخطأ في ا ،و عض ا الع دة عل
الذين رووا عنه ،و عض ا احلمل في ا عل عض شيوخه ،فقد جاء عن اإلمايب ا ن
( )1اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )64 /6رقم(.)340
( )2التاريد الكبري  )112 /6رقم( ،)1875الضعفاء الصغري (ص )94 :رقم(.)247
( )3دذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)274 /18
( )4سؤا ت الربقاين للدارقطين (ص )47 :رقم(.)317
( )5الكامل يف ضعفاء الرجال (.)49 /7
( )6الضعفاء الكبري للعقيلي ( )96 /3رقم(.)1068
( )7من تكلم فيه وهو موثق (ص )124 :رقم(.)220
()150

معني" :أ ه كا يروي عن ضعفاء" ،وأكثر ما طعن ه اإلرجاء.
( )4الراوي مبتدع داعية إىل دعته ،وهنا روى ما يروج لبدعته ،لذا ردت
روايته.
( )24عقبة بن عبدهللا األصم الرفاعي( )1البصري ،ضعيف ورمبا دلس،
ووهم من فرق ني األصم( )2والرفاعي( )3كا ن حبا  ،من السا عة( .ت)(.)4
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:

ترجم له اإلمايب ا ن حبا مرتني األوىل :يف الثقات ،والثا ية :يف اجملروحني.
أوالًِ :ف الثقات:
عقبة ن عبدهللا الرفاعي ،يروى عن :ا ن سريين ،وسامل ،روى عنه :ا ن
املبارك(.)5
اثنياًِ :ف اجملروحني:

عقبة ن عبدهللا األصم ،من أهل البصرة ،يروي عن :عطاء ،وا ن ريدة ،روى
( )1ينظر ترمجته يف :الضعفاء الكبري للعقيلي ( )353 /3رقم( ،)1386الكامل يف ضعفاء الرجال
ن عدي ( )488 /6رقم( ،)1415الضعفاء واملرتوكو للدارقطين ( )167 /2رقم( ،)420دذيب
الكمال يف أمساء الرجال ( )205 /20رقم( ،)3979الكاشف ( )29 /2رقم( ،)3840ميزا ا عتدال
للذه ( )86 /3رقم( ،)5689دذيب الت ذيب ( )244 /7رقم( ،)441لسا امليزا ()307 /7
رقم( ،)4058خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص.)269 :
الصاد الْم ْ ملة ،وت ْشديد الْميم يف آخرها  -هذه صفة ملن كا
(ْ )2األصم :فْتح ْاأللف ،و َّ
يسمع من الصمم( .اللباب يف دذيب األ ساب (.)70 /1
الراء ،وفتح الْفاء ،و عد ْاأللف عني م ْ ملة هذه النّ ْسبة إىل رفاعة ن طن من
الرفاعي :ك ْسر َّ
(ّ )3
ج ْيدنة ( .اللباب يف دذيب األ ساب ( ،)32 /2لب اللباب يف حتريراأل ساب (ص.)117 :
( )4تقريب الت ذيب (ص )395 :رقم(.)4642
( )5الثقات ن حبا ( )246 /7رقم(.)9904
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عنه :اهليثم ن خارجة ،والعراقيو  ،كا ممن ينفرد ابملناكري ،عن الثقات املشاهري
حىت إذا مسع ا من احلديث صناعته ش د هلا ابلوضع ،وهو الذي روى عن عطاء،
اّلِل  عن النَّظر يف النُّجويب"( )1أخربانه الصويف
عن أيب هريرة قال" :هن رس ً
ول َّ
( )1أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )131 /8( ،ح( ،)8182قال" :ح َّدثدنا موس ا ْن
احلديث ع ْن عط ٍاء
َّمار ،ان ع ْقبة ْاألص ُّم ... ،ه لفظ متقارب ،وقال" :ملْ يد ْرو هذا ْ
ص ٍر الت َّ
هارو  ،ثدنا أ و ْ
إَّ ع ْقبة ْاألص ُّم".
والبي قي يف شعب اإلميا  )169 /7( ،ح( ،)4833قال " :أ ْخربان أ و طاه ٍر الْفقيه ،أان أ و حامد
احلسن ْن حم َّم ٍد ،ثنا عبدامللك ْن عبدالعزيز ،ثنا ع ْقبة ْاألص ُّم ....ه نحوه.
الز ْعفراينُّ يد ْعين ْ
ا ْن س ٍل ،ثنا َّ
والعقيلي يف الضعفاء )453 /4( ،رقم( ،)4571قال" :حدثناه إ راهيم ن حممد ،قال" :حدثنا
الرمادي ،قال" :حدثنا عقبة ن عبدهللا األصم .... ،ه لفظ مقارب ،وقال" :و يعرف
حممد ن عوف َّ
إ َّ ه ،و يتا عه إ َّ من هو دو ه ،أو مثله".
وا ن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ،)489 /6( ،قال" :حدثنا أمحد ن احلسن ن عبداجلبار
الصويف ،قال" :حدثنا أ و صر التمار (ح) وحدثنا علي ن سعيد ،قال" :حدثنا حممد ن أاب الواسطي،
قا  :حدثنا عقبة األصم  ....ه لفظ مقارب ،وقال" :وهذا يعرف إ عقبة عن عطاء.
واخلطيب يف اتريد غداد ،)131 /6( ،قال" :أ ْخربان عبدامللك ن عمر ،ح َّدثدنا إ ْدراهيم ْن عل ّي
البغوي ،ح ّدثنا أ و صر
حممد
ا ْن ْ
احلس ْني ْن سيبخت -أ و الفتح البغدادي مبصر -ح ّدثنا عبدهللا ن ّ
ّ
عبداّلِل األص ُّم ...ه لفظ مقارب.
التّ ّمار ،ح َّدثدنا ع ْقبة ْن َّ
وا ن عساكر يف اتريد دمشق ،)280 /41( ،قال" :أخربان أ و احلسن علي ن ركات اخلشوعي
إجازة ،وأ و القاسم حيىي ن طريق ،وغريه قراءة ،قالوا :أان أ و احلسني حممد ن مكي املصري دمشق ،أان
أ و القاسم املؤمل ن أمحد ن حممد الشيباين ،ثنا عبدهللا ن حممد ان أ و صر النمار ،حدثنا عقبة
األصم ....ه لفظ مقارب.
دراسة إسناد ابن حبان:
ويف ،مسعْ :حيىي ْن مع ٍ
ني ،وا ْهلْيدثم ْن خارجة ،وأقْدراهنما ،ثقة
 أ ْمحد ْن ْاحلسن ْن عبداجلبَّار ُّ
الص ُّ
الصحيح ،وسئل الدارقطين عنه فقال" :ثقة ،مات يويب اجلمعة خلمس قني من رجب سنة ست
خمَّرج يف َّ
وثسمثائة( .اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي ( ،)609 /2طبقات احلنا لة (.)36 /1
 اهليثم ن خارجة املروذي أ و أمحد ،أو أ و حيىي ،زيل غداد ،صدوق ،من كبار العاشرة ،مات()152

قال حدثنا اهليثم ن خارجة عن عقبة(.)1
من جعلهما اثنني:
البخاري( ،)2ا ن أيب حامت( ،)3وا ن اجلوزي(.)4
ومن فرق بينهما جعل:
األول :عقبة ن عبد هللا األصم البصري ،روى عن :عطاء ،وعبد هللا ا ن
ريدة ،روى عنه :موس ن داود ،وانئل ن جنيح.
قال حيىي ن معني" :ليس ثقة".
وقال أ و حامت" :لني احلديث ،ليس قوى"(.)5
الثاين :عقبة ن عبد هللا الرفاعي ،روى عن :سامل ن عبد هللا ،والقاسم ا ن
عبيد ،وا ن سريين ،وش ر ن حوشب ،وأ يه ،روى عنه :ا ن املبارك.
قال :عمرو ن عل الصريىف" :كا ضعيفاً واه احلديث ،ليس
سنة سبع وعشرين يف آخر يويب من ا( .تقريب الت ذيب (ص )577 :رقم(.)7364
 عقبة ن عبدهللا األصم الرفاعي البصري ،صاحب الرتمجة ضعيف ،ورمبا دلس. عطاء ن أيب رابح سبقت ترمجته وهو ثقة فقيه. أ و هريرة الد َّْوس ّي  سبقت ترمجته.احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف فيه عقبة األصم ضعيف ،ومل يتا ع.
وقال اهليثمي  " :رواه الطرباين يف األوسط ،وفيه عقبة ن عبدهللا األصم ،وهو ضعيف ،وذكر عن
أمحد" :أ ه وثقه" ،وأ كر أ و حامت عليه هذا احلديث"( .جممع الزوائد ( )200 /5رقم(.)8477
( )1اجملروحني ن حبا ( )199 /2رقم(.)850
( )2التاريد الكبري للبخاري ( )441 /6رقم( ،)2929رقم(.)2930
( )3اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )314 /6رقم( ،)1747رقم(..)1748
( )4الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )181 /2رقم( ،)2327وت(.)2328
( )5اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )314 /6رقم (.)1747
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ابحلافظ".)1(.
من جعله واحداً:
العقيلي ( ،)2وا ن عدي( ،)3و قس تضعيف ا ن معني له ،وقال ا ن عدي:
" عض أحاديثه مستقيمة ،و عض ا مما يتا ع عليه" ،والدارقطين( ،)4واملزي(،)5
والذه (.)6
وقد ضعفه أ و داود ،والفسس ،والنسائي(.)7
اخلالصة:
( )1أهنما واحد ،ألهنما يف طبقة واحدة ،وكسيب النقاد يكاد خيتلف.
( )2كوهنما واحداً أو اثنني يضر ألهنما ضعيفا .
( )3املسحظ أ من فرق ين ما أكثر من إمايب ،ولكن احلافظ صوب ظره
حنو اإلمايب ا ن حبا وحده.
( )25علي بن غراب( )8ابسم الطائر ،الفزاري مو هم ،الكويف القاضي ،قال
( )1اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )314 /6رقم (.)1748
( )2الضعفاء الكبري للعقيلي ( )353 /3رقم(.)1386
( )3الكامل يف ضعفاء الرجال ( )488 /6رقم (.)1415
( )4الضعفاء واملرتوكو للدارقطين ( )167 /2رقم(.)420
( )5دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )205 /20رقم(.)3979
( )6املغين يف الضعفاء ( )437 /2رقم( ،)4150الكاشف ( )29 /2رفم(.)3840
( )7ميزا ا عتدال ( )86 /3رقم(.)5689
( )8ينظر ترمجته يف:الطبقات الكربى ( ،)392 /6علل أمحد (ص )60 :رقم( ،)147اتريد ا ن
معني  -رواية الدارمي (ص )177 :رقم( ،)639التاريد الكبري للبخاري ( )291 /6رقم(،)2438
الضعفاء الكبري للعقيلي ( )247 /3رقم( ،)1245سؤا ت الربقاين للدارقطين (ص )52 :رقم(،)363
الطبقات خلليفة ن خياط (ص )292 :رقم( ،)1323أحوال الرجال (ص )84 :رقم( ،)59الكامل يف
ضعفاء الرجال ( )350 /6رقم( ،)1358اتريد غداد ( )45 /12رقم( ،)6418اإلكمال يف رفع
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الفلكي(" :)1غراب لقب ،وهو عبدالعزيز مساه مروا ن معاوية" ،وقال مرة :علي
ا ن أيب الوليد ،صدوق ،وكا يدلس ويتشيع ،وأفرط ا ن حبا يف تضعيفه ،من
الثامنة ،مات سنة أر ع ومثا ني( .س ق)(.)2
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
علي ن غراب الفزاري،كنيته أ و حيىي من أهل الكوفة ،يروي عن :عبيد هللا
ن عمر ،واألحوص ن حكيم ،روى عنه :العراقيو  ،كا غالياً يف التشيع ،كثري
اخلطأ فيما يروي؛ حىت وجد األسا يد املقلو ة يف روايته كثرياً ،واألشياء املوضوعة
اليت يروي ا عن الثقات ،فبطل ا حتجاج ه ،وإ وافق الثقات(.)3
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال حيىي ن معني" :ثقة"(.)4
وقال ا ن سعد" :كا علي صدوقاً ،وفيه ضعف ،وصحب يعقوب ن داود،
فرتكه الناس"(.)5
وقال أ و حامت " :أبس ه ،وحك عن حيىي ن معني أ ه قال" :ظلمه الناس
ا رتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واأل ساب ( ،)11 /7دذيب الكمال ()90 /21
رقم( ،)4120الكاشف ( )45 /2رقم( ،)3953املغين يف الضعفاء ( )453 /2رقم( ،)4313املقتىن يف
سرد الكىن ( )178 /1رقم( ،)1464ميزا ا عتدال ( )149 /3رقم( ،)5906التبيني ألمساء املدلسني
لسبط ا ن العجمي (ص )44 :رقم(.)53
( )1الفلكي :فْتح الْفاء ،وسكو َّ
السيب ،ويف آخرها كاف  -هذه النّ ْسبة إىل فلك وهي قد ْرية من
قرى سرخس( .اللباب يف دذيب األ ساب (.)439 /2
( )2تقريب الت ذيب (ص )404 ،رقم(.)4783
( )3اجملروحني ن حبا ( )105 /2رقم(.)677
( )4اتريد ا ن معني  -رواية الدوري ( )269 /3رقم(.)1275
( )5الطبقات الكربى (.)392 /6
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حني تكلموا فيه"(.)1
ين" :يعترب ه"(.)2
وقال الدَّارقطْ ّ
وقال ا ن عدي.." :ولعلي ن غراب غري ما ذكرت غرائب وإفرادات ،وهو
ممن يكتب حديثه"(.)3
وقال اجلوزجاين" :ساقط"(.)4
وقال أمحد " :كا يدلس ،وما أراه ا كا صدوقاً"(.)5

وقال ا ن منري" :كا عل
منكرة"(.)6

ن غراب يعرفو ه ابلسماع ،وله أحاديث

اخلالصة:
( )1أ الراوي خمتلف يف توثيقه وتضعيفه ،ومن هذا حاله جيعله األئمة يف
مرتبة متوسطة كما ذكر ا ن حجر" :صدوق".
( )2يصل الراوي حبال إىل درجة من يضع األحاديث.
( )3مل ينفرد اإلمايب ا ن حبا عديب ا حتجاج ه وحبديثه ،ل وافقه
اجلوزجاين ،فقال" :ساقط".
( )4ذكر غري واحد أ له رواايت منكرة ،وهذا ما جعل اإلمايب ا ن حبا
حيكم عليه عديب ا حتجاج.
( )1اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )200 /6رقم(.)1099
( )2موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله ( )470 /2رقم(.)2484
( )3الكامل يف ضعفاء الرجال (.)353 /6
( )4أحوال الرجال (ص )84 :رقم(.)59
( )5التاريد الكبري للبخاري (.)292 /6
( )6اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )200 /6رقم(.)1099
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( )26عمرو بن حريش( )2()1فتح أوله ،وآخره معجمة ،أ د دو حمد دمد،
الز يدي( )3ضم أوله ،له حديث مش ور ،وهو جم ول احلال ،من الرا عة ،وزعم ا ن
حبا أ ه عمرو ن حبشي ،فوهم( .د)(.)4
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
عمرو ن حبشي الز يدي ،يروي عن :ا ن عباس ،وا ن عمر ،روى عنه:
عبدهللا ن مقدايب ،وهو الذي يقال له" :عمرو ن حريش"(.)5
من فرق بينهما:
البخاري( ،)6ومسلم( ،)7وا ن أيب حامت( ،)8وقال املزي يف ترمجة عمرو ا ن
حبشي :ذكره أ و حامت ْن حبا يف كتاب "الثقات " ،قال" :وهو الَّذي يقال له:

( )1ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )322 /6رقم( ،)2527الكىن واألمساء لإلمايب
مسلم ( )722 /2رقم( ،)2901اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )227 /6رقم( ،)1262دذيب
الكمال يف أمساء الرجال ( )583 /21رقم( ،)4346الكاشف ( )74 /2رقم( ،)4141املغين يف
الضعفاء ( )482 /2رقم( ،)4641دذيب الت ذيب ( )19 /8رقم( ،)30لسا امليزا ()324 /7
رقم( ،)4251خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص ،)288 :ديوا الضعفاء (ص)302 :
رقم(.)3167
( )2وحريش :فتح احلاء امل ملة ،وآخره شني معجمة(.ضبط من غرب (ص.)223 :
( )3الز يدي :ضم الزاى ،وفتح الباء املنقوطة واحدة ،عدها ايء معجمة نقطتني من حتت ا ،ويف
آخرها دال م ملة ،هذه النسبة إىل ز يد ،وهي قبيلة قدمية(.األ ساب للسمعاين (.)263 /6
( )4تقريب الت ذيب (ص )420 :رقم(.)5010
( )5الثقات ن حبا ( )173 /5رقم(.)4425
 )6التاريد الكبري للبخاري ( )322 /6رقم(.)2527
( )7الكىن واألمساء لإلمايب مسلم ( )722 /2رقم( )2901عمرو ن حريش.
( )8اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )226 /6رقم( )1257عمرو ن حبشي.
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ع ْمرو ْن حريش .كذا قال ،وفرق ين ما غري واحد"(.)1

أقوال العلماء ِف كليهما:
اّلِل ْن عباس،
( )1ع ْمرو ن حبشي الز يدي الكويف ،روى عن :عبد َّ
اّلِل ا ْن
وعبداّلِل ْن عمر ْن اخلطاب ،وعن علي ْن أيب طالب ،وروى عنه :عبد َّ
َّ
املقدايب ْن الورد الطائفي ،وأ و إسحاق السبيعي(.)2
ذكره البخاري( ،)3وا ن أيب حامت( ،)4ومل يذكرا فيه جرح و تعديل.
( )2ع ْمرو ن حريش الز يدي كنيته أ و حم َّم ٍد.
اّلِل ْن ع ْمرو ،وعنه :أ و سفيا  ،وهو ات ع ّي ما روى عنه سوى
عن :عبد َّ
أيب س ْفيا  ،و يعرف أيْضا(.)5
اّلِل ْن
فائدة :جاء يف ترمجة" :أ والكنود" األزدي الكويف :قيل" :امسه عبد َّ
اّلِل ْن عومير ،وقيل :ع ْمرو ْن
اّلِل ْن ع ْمرا  ،وقيل :عبد َّ
عامر" ،وقيل :عبد َّ
حبشي( ،)6وهو مقبول من الثا ية(.)7

( )1دذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)579 /21
( )2دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )578 /21رقم(.)4343
 )3التاريد الكبري للبخاري ( )322 /6رقم( ،)2527عمرو ني حريش ،ويف التاريد الكبري
للبخاري ( )322 /6رقم( )2526عمرو ن حبشي.
( )4اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )227 /6رقم( )1262عمرو ن حريش ،اجلرح والتعديل
ن أيب حامت ( )226 /6رقم( )1257عمرو ن حبشي.
( )5املغين يف الضعفاء ( )482 /2رقم(.)4641
( )6دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )229 /34رقم ( ،)7590دذيب الت ذيب ()213 /12
رقم(.)988
( )7تقريب الت ذيب (ص )669 :رقم(.)8328
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اخلالصة:
( )1أهنما اثنا  ،وكسمها يعرف .
( )2أ َّ سبب اخللط أهنما ات عيا يرواي عن ا ن عمر ،وا ن عباس ،وكسمها
سبته الز يدي.
( )3ا ختسف ين ما يف أ عمرو ن حبشي يروي عن علي ،واحلسن ا ن
علي؛ أما عمرو ن حريش فريوي عن ا ن عمرو.
( )27عمرو بن هاشم أبو مالك )1اجلنيب( )2فتح اجليم ،وسكو النو ،
عدها موحدة ،الكويف لني احلديث ،أفرط فيه ا ن حبا  ،من التاسعة(.د.س)(.)3
ترمجته عن ابن حبان:
عمرو ن هاشم ،أ و مالك اجلن  ،من أهل الكوفة ،يروي عن :هشايب ا ن
عروة ،وحممد ن إسحاق ،روى عنه :العراقيو  ،كا ممن يقلب األسا يد ،ويروي
عن الثقات ما يشبه حديثه األثبات ،جيوز ا حتجاج خبربه(.)4
( )1ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )381 /6رقم( ،)2702الكىن واألمساء لإلمايب
مسلم ( )755 /2رقم( ،)3067الضعفاء الكبري للعقيلي ( )294 /3رقم( ،)1298الكامل يف ضعفاء
الرجال ( )244 /6رقم( ،)1305اإلكمال يف رفع ا رتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن
واأل ساب ( ،)214 /2الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )232 /2رقم( ،)2596دذيب الكمال يف
أمساء الرجال ( )272 /22رقم( ،)4462الكاشف ( )89 /2رقم( ،)4240املغين يف الضعفاء
للذه ( )490 /2رقم( ،)4719املقتىن يف سرد الكىن ( )61 /2رقم( ،)5572ميزا ا عتدال (/3
 )290رقم( ،)6461دذيب الت ذيب ( )111 /8رقم( ،)185خسصة التذهيب (ص.)294 :
( )2اجلن  :فتح اجليم ،وسكو النو  ،ويف آخرها الباء املنقوطة واحدة ،هذه النسبة إىل جنب-
قبيلة من اليمن( .األ ساب للسمعاين (.)341 /3
( )3تقريب الت ذيب (ص )427 :رقم(.)5126
( )4اجملروحني ن حبا ( )77 /2رقم(.)626
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أقول علماء اجلرح والتعديل:
قال ا ن سعد" :كا صدوقاً ،ولكنه كا خيطيء كثرياً"(.)1
وقال حيىي ن معني" :ليس ه أبس؛ قد مسعنا حنن منه"(.)2
وقال ا ن عدي" :له أحاديث غرائب حسا  ،وإذا حدَّث ع ْن ثق ٍة فد و
احلديث ،وإذا حدَّث عن ضع ٍ
يف كا يكو فيه د ْعض اإل ْكار ،وهو
صالح ْ
اّلِل"(.)3
صدوق إ ْ شاء َّ
وقال أ و حامت" :لني احلديث يكتب حديثه"(.)4
وذكره العقيلي يف الضعفاء(.)5
وقال البخاري" :فيه ظر"(.)6
وقال مسلم" :ضعيف احلديث"(.)7
اخلالصة:

( )1أ علماء اجلرح والتعديل خمتلفو يف حال الراوي.
( )2الراجح أ ه ضعيف ،ولكن ضعفه خفيف ،يصل إىل من حيتج معه
حبديثه ،سيما مع تعديل األئمة ا ن سعد ،وا ن معني ،وا ن عدي له.
( )3قول اإلمايب ا ن حبا " كا ممن يقلب األسا يد ،ويروي عن الثقات ما
يشبه حديثه األثبات ،جيوز ا حتجاج خبربه" فيه تشدد منه يف الراوي.
( )1الطبقات الكربى (.)392 /6
( )2اتريد ا ن معني  -رواية ا ن حمرز (.)86 /1
( )3الكامل يف ضعفاء الرجال (.)245 /6
( )4اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )267 /6رقم(.)1478
( )5الضعفاء الكبري للعقيلي ( )294 /3رقم(.)1298
( )6التاريد الكبري للبخاري ( )381 /6رقم(.)2702
( )7الكىن واألمساء لإلمايب مسلم ( )755 /2رقم(.)3067
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( )4الصواب فيه ما حكم ه احلافظ ا ن حجر ،وهو أ ه لني.
( )28عمران بن ظ ْبيان( )1فتح املعجمة ،وسكو املوحدة ،عدها حتتا ية
الكويف ،ضعيف ،ورمي ابلتشيع ،تناقض فيه ا ن حبا  ،وأرخه سنة سبع ومخسني
من السا عة ( .د س)(.)2
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:

ترجم له اإلمايب ا ن حبا مرتني األوىل :يف الثقات ،والثا ية :يف اجملروحني.
أوالًِ :ف الثقات.
عمرا ن ظبيا  ،كنيته أ و حفص ،موىل أسلم ،من أهل املدينة ،يروي عن:
مجاعة من التا عني ،روى عنه :أهل املدينة ،وهو خال إ راهيم ن حممد ن أيب
حيىي ،مات سنة سبع ومخسني ومائة.)3(.
اثنياًِ :ف اجملروحني:

عمرا ن ظبيا  ،من أهل الكوفة ،يروي عن حكيم ن سعد ،روى عنه:
الثوري ،وا ن عيينة ،كا ممن خيط ء مل يفحش خطؤه حىت يبطل ا حتجاج ه،
ولكن حيتج مبا ا فرد ه من األخبار(.)4

( )1ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )424 /6رقم( ،)2862الضعفاء الكبري للعقيلي
( )298 /3رقم( ،)1305الكامل يف ضعفاء الرجال ( )171 /6رقم( ،)1274الضعفاء واملرتوكو ن
اجلوزي ( )221 /2رقم( ،)2531دذيب الكمال ( )334 /22رقم( ،)4493الكاشف ()93 /2
رقم( ،)4268املغين يف الضعفاء ( )478 /2رقم( ،)4601ميزا ا عتدال ( )238 /3رقم(،)6291
دذيب الت ذيب ( )133 /8رقم( ،)230خسصة تذهيب الكمال (ص.)295 :
( )2تقريب الت ذيب (ص )429 :رقم(.)5158
( )3الثقات ن حبا ( )239 /7رقم(.)9861
( )4اجملروحني ن حبا ( )123 /2رقم(.)714
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أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال أ و حامت" :يكتب حديثه"(.)1
وقال البخاري" :فيه ظر"(.)2
وذكره العقيلي يف الضعفاء(.)3
وذكره ا ن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال(.)4
وقال الذه " :فيه لني"(.)5

وهو.

اخلالصة:
أو ً :أ الراوي ضعيف ،وقد وقفت فضل هللا عل أمر يف غاية األمهية أ

أ اإلمايب ا ن حبا عنده اضطراابت يف الراوي كا ت عل هذا النحو:
( )1ذكر عمرا ن ظبيا يف الثقات ،مث ذكر أ كنيته أ و حفص ،وأ ه من
أهل املدينة ،وأ ه خال إ راهيم ن حممد ن أيب حيىي ،وليس كذلك ،وإمنا الذي من
أهل املدينة ،وخال إ راهيم ن حممد هو عمر ن ص با  ،وليس عمر  ،وليس ثقة
كما سيأيت.
( )2ذكر عمرا ن ظبيا يف "اجملروحني" ،و به عل أ ه من أهل الكوفة،
وهو صاحب الرتمجة الذي روى عنه ا ن عيينة.
( )3كل من ترجم عد ذلك ترجم لعمرا ن ظبيا  ،و به عل التناقض ،ومل
( )1اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )300 /6رقم(.)1663
( )2التاريد الكبري للبخاري ( )424 /6رقم(.)2862
( )3الضعفاء الكبري للعقيلي ( )298 /3رقم(.)1305
( )4الكامل يف ضعفاء الرجال ( )171 /6رقم(.)1274
( )5املغين يف الضعفاء ( )478 /2رقم(.)4601
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ينبه عل أ ا ن حبا خلط ني عمرا ن ظبيا  ،وعمر ن صب ا  ،يف موضع،
وفرق ين ما يف موضع آخر.
فقد ذكر هو يف "اجملروحني" :عمر ن حممد ن ص با األسلمي ،من أهل
املدينة ،قال إ راهيم ن أيب حيىي :يروي عن :انفع ،وزيد ن أسلم؛ روى عنه:
العراقيو  ،وأهل الشايب ،كا ممن يروي عن الثقات املعضست اليت إذا مسع ا من
احلديث صناعته مل يشك أهنا معمولة جيب التنكب عن روايته يف الكتب ،مات
سنة سبع ومخسني ومائة.)1(.
( )4كذا ترجم له اإلمايب ا ن سعد فقال" :عمر ن ص با األسلمي موىل
هلم ،ويكىن أاب حفص ،خال إ راهيم ن حممد ن أيب حيىي ،مات سنة سبع
ومخسني ومائة ،وقد روى عنه عبيد هللا ن موس وغريه ،وكا قليل احلديث"(.)2
( )5قال اإلمايب البخاري" :عمر ْن ص با خال إ ْدراهيم ْن أيب ْحيىي ،منكر

احلديث ،هو عمر ْن حم َّمد ْن ص با األسلمي ،حديثه يف أهل املدينة"(.)3
ْ
وقال يف الضعفاء :عمر ن ص با  :خال إ راهيم ن أيب حيىي ،منكر
احلديث(.)4
( )6ترجم له اإلمايب ا ن أيب حامت فقال :عمر ن ص با  ،ويقال :ا ن حممد
ا ن ص با األسلمي خال ا راهيم ن أيب حيىي مث ذكر قول أ يه" :ضعيف
احلديث ،منكر احلديث ،مرتوك احلديث" ،وقول أيب زرعة" :ضعيف احلديث"(.)5
( )1اجملروحني ن حبا ( )81 /2رقم(.)635
( )2الطبقات الكربى (.)424 /5
( )3التاريد الكبري للبخاري ( )165 /6رقم(.)2050
( )4الضعفاء الصغري للبخاري (ص )96 :رقم(.)257
( )5اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )116 /6رقم(.)626
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فلسا"(.)1
وقال ا ن معني" :عمر ن ص ْ با مدين يسوى ً
وقال النسائي" :عمر ن ص ْ با مدين م ْرتوك احلديث"(.)2
وكذا ترمجه العقيلي يف الضعفاء(.)3
وا ن عدي يف الكامل :عمر ن حممد ن ص با األسلمي .مديين ،يكىن أاب
جعفر ،وهو خال إ راهيم ن أيب حيىي.
وقال عدما ذكر له عدة أحاديث" :عمر هذا له من احلديث غري ما ذكرت،
وعامة أحاديثه ما يتا عه الثقات عليه ،والغلبة عل حديثه املناكري"(.)4
( )7قال احلافظ ا ن حجر يف التقريب" :عمر ن ص با  ،ويقال" :اسم أ يه
حممد األسلمي" ،أ و جعفر املدين ،خال إ راهيم ن أيب حيىي ،ضعيف ،من الثامنة،
مات سنة سبع ومخسني (ق)(.)5
اث ياً :أ ًّ تناقض ا ن حبا تناقض ظاهري ،أل ه جاء ابلرجل ناء عل ما
شرطه يف كتا ه.

( )29العالء بن خالد( )6الواسطي( )7أو البصري ،ضعيف ،رماه أ و سلمة
( )1اتريد ا ن معني  -رواية الدوري ( )254 /3رقم(.)1196
( )2الضعفاء واملرتوكو للنسائي (ص )83 :رقم(.)469
( )3الضعفاء الكبري للعقيلي ( )173 /3رقم(.)1165
( )4الكامل يف ضعفاء الرجال ( )24 /6رقم(.)1188
( )5تقريب الت ذيب (ص )414 :رقم(.)4923
( )6ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )517 /6رقم( ،)3172الضعفاء الكبري
للعقيلي( )344 /3رقم( ،)1374دذيب الكمال ( )493 /22رقم( ،)4564املغين يف الضعفاء
للذه ( )439 /2رقم( ،)4178ميزا ا عتدال ( )98 /3رقم( ،)5726دذيب الت ذيب ()179 /8
رقم( ،)323لسا امليزا ( )308 /7رقم( ،)4077خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص.)299 :
السني ،و عدها طاء م ْ ملة هذه النّ ْسبة إىل
( )7الواسط ّي :فْتح الْواو ،وسكو ْاأللف ،وكسر ّ
مخْسة مواضع :أوهلا :واسط الْعراق وهي مدينة م ْش ورة خرج مْند ا خلق كثري ،ووإىل واسط الرقة ،وواسط
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ابلكذب ،وتناقض فيه ا ن حبا  ،من السا عة ،ووهم من خلطه ابلذي
قبله(()1ت)(.)2
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
ترجم له اإلمايب ا ن حبا مرتني األوىل :يف الثقات ،والثا ية :يف اجملروحني.
أوالًِ :ف الثقات:

العسء ن خالد القرشي يروي ع ْن عطاء ْن أيب راب ٍح ،قال" :رأيْت أاب هريْدرة
ضل الْعيال"( )3حدثناه الثقفي،
يطوف ابلْبدْيت ،وهو يدنادي " :صدقة إَّ ع ْن ف ْ
الي ود قرية طوس ،وواسط مرزاابذ قرية قرب مطرياابذ ،وواسط لد قرية هبا.
(اللباب يف دذيب األ ساب ( ،)347 /3لب اللباب يف حتريراأل ساب (ص.)271 :
( ) 1يقصد ا ن عدي يف الكامل فقد خلطه دالعسء ن خالد األسدي الكاهلي الكويف ينظر:
الكامل يف ضعفاء الرجال ()377 /6ت (.)1374
( )2تقريب الت ذيب (ص )434 :رقم(.)5234
احلس ْني قال:
( )3أخرجه احلسني ن حرب يف الرب والصلة( ،ص )87 :ح( 1659قال" :ح َّدثدنا ْ
ٍ
ي أ و شْيدبة ،ه لفظه.
صر ُّ
"ح َّدثدنا ا ْهلْيدثم ْن مج ٍيل ،قال" :ح َّدثدنا الْعسء ْن خالد الْقرش ُّي الْب ْ
ومسدد كما يف املطالب العالية زوائد املسا يد الثما ية ( )575 /5ح( ،)926قال" :ح َّدثدنا الْعسء
ا ْن خال ٍد هو أ و شْيدبة ... ،ه لفظ متقارب.
دراسة إسناد ابن حبان:
 حممد ن إسحاق ن م را ن عبدهللا الثقفي ،أ و عبدهللا السراج النيسا وري ،حمدث عصره،توىف سنه ثسث عشرة وثسمثائة( .اتريد يسا ور (ص )52 :رقم(.)974
 قتيبة ن سعيد ن مجيل فتح اجليم ا ن طريف ،الثقفي ،أ و رجاء البغسين ،فتح املوحدة،وسكو املعجمة ،يقال :امسه حيىي ،وقيل :علي ،ثقة ثبت ،من العاشرة ،مات سنة أر عني عن تسعني
سنة( .تقريب الت ذيب (ص )454 :رقم(.)5522
 العسء ن خالد القرشي صاحب الرتمجة ضعيف. عطاء ن أيب رابح سبقت ترمجته وهو ثقة. أ و هريرة  صحايب سبقت ترمجته.()165

قال :ثنا قتيبة ن سعيد ،قال :ثنا العسء ن خالد القرشي ،عن عطاء ن أيب رابح
أحسبه الذي روى عن أىب وائل(.)1
اثنياًِ :ف اجملروحني.
العسء ن خالد ،من أهل البصرة ،يروي عن :عطاء ،وقتادة ،واث ت ،روى
عنه :التبوذكي ،ومسدد ،وكا يعرف أبر ع أحاديث ،مث زاد األمر ،وجعل حيدث
كل شيء سئل ،فس حيل ذكره يف الكتب إ عل سبيل القدح فيه(.)2
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال البخاري قال لنا :موس ن إمساعيل" :كا عنده أر عة أحاديث ،ورماه
ابلكذب"(.)3
وذكره العقيلي يف الضعفاء ،و قل قول البخاري فيه(.)4
وذكره ا ن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ،ومل يذكر فيه جرحاً و تعديسً(.)5
وقال الذه " :كذ ه التدَّبوذكي ،وقواه ا ْن حبا "(.)6

اخلالصة:
( )1أ الراجح يف الراوي أ ه" :ضعيف" ،فلم يوثقه أحد.
( )2أما ذكر اإلمايب ا ن حبا له؛ فأل ه عل شرطه يف الثقات ،لذا ذكره يف

احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف فيه العسء ن خالد ضعيف ،ومل يتا ع.
( )1الثقات ن حبا ( )268 /7رقم(.)10006
( )2اجملروحني ن حبا ( )183 /2رقم(.)816
( )3التاريد الكبري للبخاري ( )517 /6رقم(.)3172
( )4الضعفاء الكبري للعقيلي ( )344 /3رقم(.)1374
( )355 /6( )5رقم(.)1958
( )6املغين يف الضعفاء ( )439 /2رقم(.)4178
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"الثقات" ،ناء عل شرطه يف كتا ه.
( )3أ األصل عند اإلمايب ا ن حبا أ ه "ضعيف"؛ لذا أعاد ذكره يف
"اجملروحني" ،فالعمل عند اإلمايب ا ن حبا عل تضعيفه.
( )30عيسى بن طهمان( ،)1اجلشمي( ،)2ضم اجليم ،وفتح املعجمة ،أ و
كر البصري ،زيل الكوفة ،صدوق ،أفرط فيه ا ن حبا  ،والذ ب فيما استنكره
من حديثه لغريه ،من اخلامسة( .خ مت س)(.)3
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
عيس ن ط ما الكويف ،كنيته أ و ليث ،يروي عن :أ س ،روى عنه :ا ن
املبارك ،وأهل العراق ،ينفرد ابملناكري عن أ س ،وأييت عنه مبا يشبه حديثه كأ ه
( )1ينظر ترمجته يف :اتريد ا ن معني  -رواية الدوري ( )24 /4رقم( ،)2958التاريد الكبري (/6
 )401رقم( ،)2779الضعفاء الكبري للعقيلي ( )385 /3رقم( ،)1425اتريد أمساء الضعفاء والكذا ني
(ص )145 :رقم( ،)466ذكر أمساء التا عني ومن عدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري
ومسلم ( )182 /1رقم( ،)837فتح الباب يف الكىن واأللقاب (ص )132 :رقم( ،)960رجال صحيح
البخاري = اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ( )579 /2رقم( ،)916تسمية من أخرج م
البخاري ومسلم (ص )199 :رقم( ،)1309اتريد غداد وذيوله ( )143 /11رقم( ،)5841التعديل
والتجريح ،ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح ( )1018 /3رقم( ،)1175الضعفاء واملرتوكو ن
اجلوزي ( )239 /2رقم( ،)2642دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )617 /22رقم(،)4632
الكاشف ( )110 /2رقم( ،)4378املغين يف الضعفاء ( )498 /2رقم( ،)4804املقتىن يف سرد الكىن
( )115 /1رقم( ،)737من تكلم فيه وهو موثق (ص )149 :رقم( ،)273ميزا ا عتدال ()314 /3
رقم( ،)6574دذيب الت ذيب ( )215 /8رقم( ،)399لسا امليزا ( )331 /7رقم( ،)4329خسصة
التذهيب (ص .)302 :وط ما  :فتح الطاء امل ملة ،وسكو اهلاء ،و عدها ميم ،و عد األلف و (.
وفيات األعيا (.)26 /7
اجليم ،وفتح الشني الْم ْعجمة ،ويف آخرها الْميم ،هذه النّ ْسبة إىل جشيم من
اجلشمي :ضم ْ
(ْ )2
األ صار وغريهم( .اللباب يف دذيب األ ساب ( ،)279 /1لب اللباب يف حتريراأل ساب (ص.)65 :
( )3تقريب الت ذيب (ص )439 :رقم(.)5301
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كا يدلس ،عن أ نا ن أيب عياش ،ويزيد الرقاشي عنه ،جيوز ا حتجاج
خبربه ،وإ اعترب مبا وافق الثقات من حديثه ،فس ضري ،وهو الذي روى عن أ س
ٍ
ين قد ْوٍيب افْدتدقر،
ا ن مالك قال :قال رسول هللا ْ " :ارمحوا ثسثةً :عزيز قد ْويب ذ َّل ،وغ َّ
اجل َّ ال"( )1أخربانه ا ن قتيبة ،قال :حدثنا يوسف ن هاشم أ و
وعال ًما ني ْ
( )1أخرجه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه ( )61 /1ح( ،)154قال" :أان عبد الغفار ن حممد
املؤدب ،أان عمر ن أمحد الواعظ ،ان عبد هللا ن عمر ن سعيد الطالقاين ،ان عمار ن عبد اجمليد ،ان
حممد ن مقاتل الرازي ،عن أيب العباس ،جعفر ن هارو  ،عن مسعا ن امل دي ،عن أ س ،قال  :قال
رسول هللا  فذكره لفظ مقارب.
وله شواهد ضعيفة جداً منها:
من حديث ابن عباس أخرجه:
ا ن حبا يف اجملروحني ( )74 /3رقم ( ،)1129قال :قال :ح َّدثدنا عمر ْن سنا ٍ  ،قال ح َّدثدنا
الصائغ ،قال ح َّدثدنا وح ْن ا ْهلْيدثم ،قال :ح َّدثدنا وْهب ْن وْه ٍ
ب ،عن ا ْن جريْ ٍج ،ع ْن
ضل َّ
أ ْمحد ْن الْف ْ
ٍ
عط ٍاء ،ع ْن ا ْن عبَّ ٍ
ين قد ْوٍيب افْدتدقر ،وعال ًما
"ارمحوا ثسثةً :عزيز قد ْويب ذ َّل ،وغ َّ
اس ،قال :قال رسول هللا ْ :
الصْبديا ".
تدتسعب ه ّ
وا ن اجلوزي يف املوضوعات ( ،)236 /1قال" :أ بأان حم َّمد ْن عبدالباقي الْبدَّزاز ،قال :أ ْدبأان أ و
ين ،عن أيب حامت ْن حبَّا  ،قال :ح َّدثدنا عمر ْن سنا ٍ  ...ه لفظه.
حم َّم ٍد ْ
اجل ْوهري ،عن الدَّارقطْ ّ
ومن حديث أيب هريرة أخرجه:
ٍ
ي ،ثنا
ُّسرت ُّ
الش اب القضاعي يف مسنده ( )427 /1ح( ،)734قال" :أ ْخربان حم َّمد ْن مْنصور الت ْ
صرة ،ثنا حم َّمد ْن إ ْسحاق ْن مْيمو ٍ  ،ثنا أ ْمحد ْن يوسف
عْبد َّ
اّلِل ْن أ ْمحد ْن الْيما الْع ْسقسينُّ ،ابلْب ْ
اّلِل ا ْن
ي ،ع ْن مْنصوٍر ،ع ْن جماه ٍد ،ع ْن عْبد َّ
السلم ُّي ،ثنا عْبد َّ
اّلِل ْن الْوليد الْعدينُّ ،ثنا س ْفيا الثد َّْور ُّ
ُّ
ٍ
اّلِل  :لفظ مقارب.
م ْسعود ،قال" :قال رسول َّ
وأورده بدون سند :ا ن عبدالرب يف جامع يا العلم وفضله ( )524 /1ح( ،)857وا ن اجلوزي
يف املوضوعات ( )237 /1وقال" :هذا حديث م ْوضوع عل رسول هللا .
وروي من كالم الفضيل ابن عياض:
احلافظ،
والبي قي يف املدخل إىل السنن الكربى (ص )394 :ح( ،)699قال" :أ ْخربان أ و
عبداّلِل ْ
َّ
الش ْعراينَّ ،يدقول :مس ْعت ج ّدي ،يدقول :مس ْعت سعيد
ضل ْن حم َّمد َّ
قال" :مس ْعت إ ْمساعيل ْن حم َّمد ْن الْف ْ
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امليمو  ،قال :حدثنا يزيد ن أيب الزرقاء املوصلي ،قال حدثنا عيس ن ط ما
عن أ س(.)1

ا ْن مْنصوٍر ،يدقول :قال الْفضْيل ْن عي ٍ
اجل َّ ال "
اضْ :ارمحوا عزيز قد ْوٍيب ذ َّل ،وغنيًا افْدتدقر ،وعال ًما ْني ْ
وعا عن النَّ ّ  م ْن أ ْوج ٍه كلّ ا ضعيف ٍة.
وقال" :وروي هذا م ْرف ً
دراسة إسناد ابن حبان:
 أ و حممد عبدهللا ن مسلم ن قتيبة الدينوري ،وقيل :املروزي ،النحوي اللغوي ،صاحب كتاب"املعارف" و" أدب الكاتب "؛ كا فاضسً ثقة ،سكن غداد ،وكا ت و دته سنة ثسث عشرة ومائتني،
وتويف يف ذي القعدة سنة سبعني ،وقيل سنة إحدى وسبعني (وفيات األعيا ( ،)42 /3سري أعسيب
النبسء ( )296 /13رقم(.)138
 يوسف ن قاسم ،أ و امليمو  ،عن :زيد ن أيب املرزاب  ،وعنه :حممد ن احلسن ن قتيبة ،أخرجله ا ن حبا يف ترمجة عيس ن ط ما يف الضعفاء حديثاً ،واستنكره لعيس  ،وعيس من رجال
البخاري وإلصاقه يوسف أوىل ،فإ ين أعرفه ،ومل أر له يف اتريد البخاري ،و كتاب ا ن أيب حامت ،و
ثقات ا ن حبا ذكراً(.لسا امليزا ( )327 /6رقم(.)1167
 يزيد ن أيب الزرقاء الدارمي ،يروي عن :أمه عن أيب أمامة ،روى عنه :مسلم ن قتيبة( .الثقاتن حبا ( )623 /7رقم(.)11774
 عيس ن ط ما صاحب الرتمجة صدوق. أ س  صحايب سبقت ترمجته.احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف جداً فيه علتا :
األوىل :يوسف ن هاشم ،أ و امليمو يعرف.
الثا ية :يزيد ن الزرقاء جم ول ،ومل يتا ع.
وقال ا ن القيسراين" :رواه أ و البخرتي ن وهب ،عن ا ن جريج ،عن عطاء ،عن ا ن عباس ،وأ و
البخرتي كذاب ،ورواه عيس ن ط ما الكويف ،عن أ س ،وعيس هذا مرتوك احلديث ،ولعل أاب
البخرتي سرقه منه"( .تذكرة احلفاظ ن القيسراين (ص.)54 :
( )1اجملروحني ن حبا ( )117 /2رقم(.)700
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أقوال علماء اجلرح والتعديل فيه:
()2
()1
ين( )3وغريهم".
ط
ق
َّار
الد
و
،
حامت
و
أ
و
،
"وثقه أمحد
ْ
ّ
وقال ا ن معني" :لْيس ه أبْس"(.)4
وقال العقيلي." :و يتا ع عل حديثه ،ولعله أيت من قبل خالد ،أل أاب عيم
وخسدا حيداث عنه أحاديث مقار ة"(.)5
قال ا ن حجر" :وهو كما ظن العقيلي ،وأما ا ن حبا فأفحش القول فيه يف
كتاب الضعفاء .." ،"..مث مل يسق له إ حديثاً واحداً ،واآلفة فيه ممن دو ه"(.)6

اخلالصة:
( )1أ ه صدوق حيتج مبا رواه عنه الثقات.
( )2أ ّ تضعيف اإلمايب ا ن حبا  ،سبب الرواية املذكورة آ فاً.
( )3أ ّ احلمل يف الرواية ليس عليه ،وإمنا احلمل عل أيب امليمو كما به
عل ذلك احلافظ ا ن حجر.
( )4أشار اإلمايب ا ن حبا إىل هذا ا عتبار قوله" :وإ اعترب مبا وافق
الثقات من حديثه ،فس ضري".

( )1حبر الديب فيمن تكلم فيه اإلمايب أمحد مبدح أو ذيب (ص )123 :رقم(.)807
( )2اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )280 /6رقم(.)1552
( )3موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله ( )507 /2رقم(.)2701
( )4اتريد ا ن معني  -رواية الدوري ( )201 /4رقم(.)3949
( )5الضعفاء الكبري للعقيلي ( )385 /3رقم(.)1425
( )6دذيب الت ذيب ( )215 /8رقم(.)399
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( )31القاسم بن أمية( )1احلذاء( )2ابمل ملة ،والذال املعجمة املثقلة ،صري،
صدوق ،من كبار العاشرة ،ضعفه ا ن حبا س مستند ،ووقع يف عض سد
الرتمذي ،أمية ن القاسم ،وهو خطأ( .ت)(.)3
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
القاسم ن أمية احلذاء ،شيد يروي عن :حفص ن غياث املناكري الكثرية،
جيوز ا حتجاج ه إذا ا فرد ،وهو الذي روى عن حفص ن غياث ،عن رد أيب
العسء ،عن مكحول ،عن واثلة ن األسقع عن الن  قال " :تظْ ر الشَّماتة
أبخيك ،فريحيه ر ك ويدْبدتليك"( )4أخربانه احلسني ن عبدهللا القطا ابلرقة ،قال:
( )1ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )172 /7رقم( ،)772الكاشف ()127 /2
رقم( ،)4504املغين يف الضعفاء ( )517 /2رقم( ،)4980ميزا ا عتدال ( )368 /3رقم(،)6794
دذيب الت ذيب ( .)308 /8رقم( ،)560خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص.)311 :
احلاء الْم ْ ملة ،والذال الْم ْعجمة الْمش ّددة  -هذه النّ ْسبة ح ْذو الند َّْعل
احلذاء :فْتح ْ
(ْ )2
وعمله(.اللباب يف دذيب األ ساب (.)349 /1
( )3تقريب الت ذيب (ص )449 :رقم(.)5450
( )4أخرجه الرتمذي ،صفة القيامة والرقاق والورع ،ابب  )662 /4( 54ح( ،)2506قال:
"حدثنا عمر ن إمساعيل ن جمالد اهلمداين ،حدثنا حفص ن غياث (ح) ،قال :وأخربان سلمة ن شبيب
حدثنا أمية ن القاسم احلذاء البصري حدثنا ح ْفص ن غي ٍ
اث  ..ه لفظ مقارب ،،وقال  :هذا حديث
ْ
حسن غريب ،ومكحول قد مسع من واثلة ن األسقع ،وأ س ن مالك ،وأيب هند الداري ،ويقال" :إ ه مل
يسمع من أحد من أصحاب الن  إ من هؤ ء الثسثة.
والطرباين يف املعجم الكبري )53 /22( ،ح( ،)127قال" :حدثنا علي ن عبدالعزيز ،ثنا القاسم
ا ن أمية احلداء  ...ه لفظ مقارب.
ويف املعجم األوسط )110 /4( ،ح( ،)3739قال" :ح َّدثدنا عل ُّي ْن عبدالعزيز قال" :ان الْقاسم
احلديث عن مكْح ٍ
ول ،إَّ د ْرد ،و ع ْن د ْرٍد ،إَّ
احل َّذاء  ...ه لفظ مقارب ،وقال" :ملْ يد ْرو هذا ْ
ا ْن أميَّة ْ
ْ
اّلِل إَّ هبذا ْاإل ْسناد"
ح ْفص ،و يد ْروى ع ْن رسول َّ
وأ و عيم يف حلية األولياء ،وطبقات األصفياء ،)186 /5( ،قال" :ح َّدثدنا عبدهللا ْن ج ْعف ٍر ،ثنا
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حدثنا العباس ن إمساعيل ،قال :حدثنا قاسم ن أمية احلذاء عنه ،وهذا
له من كسيب رسول هللا .)1( 

أصل

احل َّذاء  ....ه لفظ مقارب.
إ ْمساعيل ْن عبدهللا ،ثنا الْقاسم ْن أميَّة ْ
احلافظ ،أان خمْلد ا ْن
والبي قي يف شعب اإلميا  )119 /9( ،ح( ،)6355قال" :أ ْخربان أ و عبدهللا ْ
احلكم ،ان عمر ن إ ْمساعيل ن جمال ٍد ،ان ح ْفص ن غي ٍ
اث ...ه لفظ
باقرجي ،ان يوسف ْن ْ
ج ْعف ٍر الْ ُّ
ْ
ْ
ْ
مقارب.
دراسة إسناد ابن حبان:
 احلسني ن عبدهللا ن يزيد ن األزرق ،أ و علي الرقي القطا املالكي املعروف ابجلصاص ،قالالذه " :احلافظ ،املسند ،الثقة ....إىل أ قال" :وثقه الدارقطين" ،تويف يف حدود سنة عشر وثسمثائة.
اتريد دمشق ن عساكر ( )90 /14رقم( ،)1550رجال احلاكم يف املستدرك ( ،)324 /1سري أعسيب
النبسء(.)286 14
 العباس ن إمساعيل ن محاد البغدادي موىل ين هاشم ،قال ا ن حبا يف الثقات " :يعترب هحدثنا عنه ا ن قتيبة .. ،صدوق"( .لسا امليزا ن حجر ( )401 /4رقم(.)4096
 القاسم ن أمية صاحب الرتمجة صدوق.حفص ن غياث مبعجمة مكسورة ،وايء ،ومثلثة ا ن طلق ن معاوية النخعي ،أ و عمر الكويف
القاضي ،ثقة فقيه ،تغري حفظه قليسً يف اآلخر ،من الثامنة ،مات سنة أر ع أو مخس وتسعني ،وقد قارب
الثما ني( .تقريب الت ذيب (ص )173 :رقم(.)1430
رد ن سنا  ،أ و العسء الدمشقي ،زيل البصرة موىل قريش ،صدوق رمي ابلقدر ،من اخلامسة.
(تقريب الت ذيب (ص )121 :رقم(.)653
مكحول الشامي ،أ و عبدهللا ،ثقة فقيه كثري اإلرسال ،مش ور ،من اخلامسة ،مات سنة ضع عشرة
ومائة( .تقريب الت ذيب (ص )545 :رقم(.)6875
واثلة ن األسقع ،ابلقاف ،ا ن كعب ،الليثي ،صحايب مش ور ،زل الشايب ،وعاش إىل سنة مخس
ومثا ني ،وله مائة ومخس سنني( .تقريب الت ذيب (ص )579 :رقم( ،)7379اإلصا ة يف متييز الصحا ة
( )462 /6رقم(.)9107
احلكم على اإلسناد:
إسناد حسن فيه القاسم ن أمية صدوق ،و قية رجاله ثقات.
( )1اجملروحني ن حبا ( )213 /2رقم(.)881
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أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال أ و حامت" :ليس ه أبس صدوق".
وقال أ و زرعة" :كا صدوقاً"(.)1
وذكره البخاري ،ومل يذكر فيه جرحاً و تعديسً(.)2
وحسن له الرتمذي(.)3
وقال الذه " :صدوق"(.)4
اخلالصة:
( )1أ الراوي صدوق ،كما هو واضح من أقوال النقاد.
( )2أ قول اإلمايب ا ن حبا فيه حممول عل روايته عن حفص ن غياث،
وكما هو معلويب أ الراوي قد يكو ثقة يف عض شيوخه دو عض ،فس يضعف
الراوي عل اإلطسق ،و يطلق الضعف عليه.
( )3أ حكم احلافظ ا ن حجر عليه أب ه "صدوق" أجاد فيه.
( )32كثري بن السائب املدين ،مقبول ،من الرا عة ،ووهم من جعله
صحا ياً ،وفرق ا ن حبا يف الثقات ني الراوي عن أ س ،والراوي عن حممود ا ن
لبيد ،والذي يظ ر أهنما واحد ،وهو الذي روى عنه عمارة ا ن خزمية (س)(.)5
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:

فرق اإلمايب ا ن حبا

ني الراوي عن حممود ن لبيد ،و ني الراوي عن

( )1اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )107 /7رقم(.)618
( )2التاريد الكبري للبخاري ( )172 /7رقم(.)772
( )662 /4( 54 )3ح(.)2506
( )4الكاشف ( )127 /2رقم(.)4504
( )5تقريب الت ذيب (ص )459 :رقم(.)5612
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أ س  عل هذا النحو.
السائب ،يروي عنْ :حممود ْن لبيد ،روى عنه :ع ْروة ْن الز ري،
( )1كثري ْن َّ
وعمارة ا ْن خزْمية(.)1
( )2كثري ن خنديس ،يدروي عن :أ س ن مال ٍ
ك ،روى عْنه :حم َّمد ْن ع ْمرو
ْ
ْ ْ
ْ
ا ن ع ْلقمة(.)2
وقال ابن حجر ِف هتذيب التهذيب" :كثري بن السائب حجازي.

روى عن :أ ناء قريظة كذا وقع يف النسائي ،والذي عند ا ن حامت عن ا ين
قريظة إهنم عرضوا عل الن  يويب قريظة ،روى عنه :عمارة ن خزمية ن اث ت،
ذكره ا ن أيب حامت هكذا يعين :مل يزد عنه راوايً آخر ،مث قال" :كثري ن السائب
املدين روى عن :حممود ن لبيد ،وعنه :هشايب ن عروة ،وحممد ا ن إسحاق"،
وقال ا ن حبا يف الثقات" :كثري ن السائب ،عن :أ س ،وعنه :حممد ن عمرو
ا ن علقمة" ،فا أعلم هل اجلميع لرجل واحد ،أو ثنني ،أو لثسثة؟.
إىل أ قال" :وذكر ا ن أيب حامت يف آخر من امسه "كثري" كثري ن السائب
قاص أهل فلسطني ،روى عن :عبد الرمحن ن عوف ،روى عنه :أ و سلمة ا ن
عبد الرمحن ،قال ا ن معني " :أعرفه" ،ف ذا حيتمل أ يكو اثلثاً ،أو را عاً(.)3
وقد فرق بينهما:

اإلمايب ا ن أيب حامت عل هذا النحو:
( )1كثري ن السائب ،روى عن حممود ن لبيد ،روى عنه :هشايب ن عروة،

( )1الثقات ن حبا ( )332 /5رقم(.)5088
( )2الثقات ن حبا ( )332 /5رقم(.)5089
( )3دذيب الت ذيب ( )415 /8رقم()746
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وحممد ن إسحاق ،مسعت أيب يقول ذلك(.)1
( )2كثري ن السائب ،روى عن :أيب قريظة؛ روى عنه :عمارة ن خزمية ا ن
اث ت ،مسعت أىب يقول ذلك(.)2
قلت" :وكسيب احلافظ أب اإلمايب ا ن أيب حامت جعل اثلثاً ،أو را عاً ،حيتاج إىل
ظر ،إذ الرتمجة جاءت يف اجلرح والتعديل عل هذا النحو:
ا نا قريظة اهنم عرضوا عل الن  ،فمن م من كا حمتلماً ،أو بتت عا ته،

روى عن ما :كثري ن السائب(.)3
ا ت ت الرتمجة إىل هنا ،ولكن يبدو أ احلافظ وصل هذه الرتمجة ابلرتمجة اليت
تلي ا ،وهي:
قاص أهل فلسطني ،روى عن :عبد الرمحن ن عوف ،روى عنه :أ و سلمة
ن عبد الرمحن ،قال" :قرئ عل العباس ن حممد عن حيىي ن معني أ ه سئل عن
قاص أهل فلسطني الذى روى عن عبد الرمحن ن عوف ،فقال " :اعرفه"(.)4
فجعل احلافظ ا ن حجر آخر الرتمجة (كثري ن السائب) متصسً ابليت
تلي ا(قاص أهل فلسطني) ،فحدث خلط ني الرتمجتني.
وقال العيين" :كثري ن السائب املدِن :مقبول ،ووهم من جعله صحا يًا"(.)5
وقال الذه  :ات عي حجازى ،تفرد عنه عمارة ن خزمية ،يتحقق من
( )1اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )152 /7رقم(.)847
( )2اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )152 /7رقم( ،)848وا ظر :أسد الغا ة ()433 /4
رقم( ،)4427الكاشف ( )144 /2رقم ( ،)4632اإلصا ة يف متييز الصحا ة ()426 /5
رقم( ،)7391لسا امليزا ( )344 /7رقم(.)4474
( )3اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )326 /9رقم(.)1446
( )4اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )326 /9رقم(.)1447
( )5مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر ( )536 /3رقم(.)394
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ذا"(.)1
أما كثري ن خنيس ،الذي أردف ترمجنه اإلمايب ا ن حبا رتمجة كثري ا ن
السائب ،ف ذه ترمجته :كثري ْن خنيس ع ْن أ س روى عنه حم َّمد ْن عمرو ا ن
علقمة(.)2
قال أ و حامت" :مستقيم احلديث ،أبس حبديثه"(.)3
اخلالصة:

( )1أ ه مل حيدث خلط عند اإلمايب ا ن حبا  ،وإمنا فرق ين ما يف ا سم
والرواة ،ككل املرتمجني ،ومن م احلافظ ا ن حجر فسه.
( )2ترمجة هذا الراوي حدث في ا أكثر من مأخذ عل احلافظ ا ن حجر:
األول :أ اإلمايب ا ن حبا مل يذكر الراوي إ مرة واحدة ،والثاين غري األول،
ولكن تعقب احلافظ يدل عل أهنما اشرتكا يف ا سم ،وهذا غري موجود.
الثاين :ما أشار إليه من وجود اثلث وهو قاص فلسطني ،ومن خسل البحث
اتضح أ الرتمجة دخلت مع ترمجة الذي قبله ،وإمنا ا ت ت الرتمجة يف اجلرح أب ا نا
قريظة روى عن ما كثري ن السائب ،ا ت ت الرتمجة إىل هنا ،مث كا ت الرتمجة التالية
لقاص أهد د د د دل فلسد د دطني ،ولكد د دن يب ددو أ احلاف د د د دظ وصد د د دل هذه الرتمجد دة ابلرتمجة
اليت تلي ا.
( )3إ كا مقصود احلافظ ا ن حجر قوله" :وفرق ا ن حبا يف الثقات
ني ال دراوي عن أ س" ،هذين الراويني ،ف و أيضاً فرق ين ما يف " لسا
( )1ميزا ا عتدال ( )405 /3رقم(.)6939
( )2التاريد الكبري للبخاري ( )210 /7رقم (.)915
( )3اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )150 /7رقم( ،)839وينظر :اتريد اإلسسيب ت شار (/3
 )484رقم( )،278لسا امليزا ( )481 /4رقم (.)1519
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امليزا "(.)1
( )33كثري بن سليم( )2الضيب ( ،)3ضعيف ،من اخلامسة ،وهو غري كثري
ا ن عبدهللا األيلي( ،)4ووهم ا ن حبا  ،فجعل ما واحداً( .ق)(.)5

ترمجته عند اإلمام ابن حبان:
كثري ن سليم ،أ و هاشم من أهل األيلة ،وهو الذي يقال له :كثري ا ن
عبدهللا ،يروي عن :أ س ،روى عنه :قتيبة ن سعيد ،كا ممن يروي عن أ س ما
ليس من حديثه من غري رؤيته ،ويضع عليه ،مث حيدث ه حيل كتا ة حديثه ،و
الرواية عنه إ عل سبيل ا ختبار .
وهو الذي روى عن أ س أ أيب سليم قالت" :قال –من القيلولة -رسول هللا
اّلِل ما م ْن أ ْصار رج ٍل ،و ْامرأةٍ إ  ،وق ْد أ ْحتفك ش ْي ٍء
ت ":اي رسول َّ
 مث قال ْ
اّلِل
ب أ ْ تد ْقبدله م ّين خيْدمك ،فدقبلين رسول َّ
غ ْريي لْيس يل إ ولدي هذا ،فأح ُّ
احف ْظ
 ،وأقْدعدين ْني يديْه ،ومسح عل رأْسي ،و رك عل َّي ،وقال يل :اي َّ
ين ْ
( )1لسا امليزا ( )481 /4رقم (.)1519
( )2ينظر ترمجته يف :الضعفاء الكبري للعقيلي ( )5 /4رقم( ،)1557الضعفاء واملرتوكو للنسائي
(ص )89 :رقم( ،)509الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )23 /3رقم( ،)2787دذيب الكمال يف
أمساء الرجال ( )118 /24رقم( ،)494الكاشف ( )144 /2رقم( ،)4633املغين يف الضعفاء
للذه ( )530 /2رقم( ،)5081ميزا ا عتدال للذه ( )405 /3رقم( ،)6940الكشف
احلثيث(ص )212 :رقم( ،)597دذيب الت ذيب ( )416 /8رقم(.)747
( )3الض  :فْتح الضَّاد ،وت ْشديد الْباء الْموحدة  -هذه النّ ْسبة إىل ضبة(.اللباب يف دذيب
األ ساب (.)261 /2
( )4األ لي :فْتح ْاأللف ،وسكو الْياء املنقوطة ابثْدندت ْني من حتت ا ،ويف آخرها َّ
السيب  -هذه د ْلدة
عل ساحل حبر القلزيب ممَّا يلي داير مصر( .اللباب يف دذيب األ ساب (.)98 /1
( )5تقريب الت ذيب (ص )459 :رقم(. )5613
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استط ْعت أ ْ تكو أ ًدا عل الْوضوء ،فك ْن ،فإ َّ ملك
سّري تك ْن م ْؤمنًا اي َّ
ين إ ْ
ٍ
استط ْعت
الْم ْوت إذا قدبض روح الْعْبد وهو عل وضوء كتب له ش اد ًة؛ اي َّ
ين إ ْ
ين
أ ْ تكو أ ًدا تصلّي ،فص ّل ،فإ َّ الْمسئكة يصلُّو علْيك ما د ْمت تصلّي اي َّ
ش صرك عل أح ٍد م ْن أ ْهل قْبدلتك إ سلَّ ْمت
إذا خر ْجت م ْن ر ْحلك ،فس يدْندع ْ
ين إذا دخ ْلت عل
علْي ْم ،فإ َّك تد ْرجع إىل مْنزلك ،وقد ْازد ْدت حسناتك ،اي َّ
أ ْهل دْيتك تكو دركةً علْيك ،وعل أ ْهل دْيتك؛ اي ين إ أطعتين ،فس يكو
ين إذا خر ْجت إىل الصسة ،فاستقبل الْقْبدلة،
ش ْيء أح َّ
ب إلْيك من الْم ْوت؛ اي َّ
و ْارف ْع يديْك ،وك ّْرب ،وأق ْم ص ْلبك ح َّىت يدقع ك ُّل عظٍْم مكا ه ،فإذا سج ْدت ،فأ ْمك ْن
جْبد تك من األ ْرض ،وأق ْم ص ْلبك ،وإذا رفد ْعت رأْسك ،فض ْع عقبك ْحتت إلْيتك،
اّلِل  يدْنظر إىل م ْن يقيم ص ْلبه يف
واذْك ْر ما دا لك ،وأق ْم ص ْلبك ،فإ َّ َّ

السجود".)1(.
الركوع و ُّ
ُّ

( )1أخرجه ا ن اجلوزي يف العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ( )351 /1ح( ،)579قال" :ا بأان
حممد ن ايب طاهر ،قال" :اان ا و حممد اجلوهري ،عن الدارقطين ،عن أيب حامت ن حبا  ،قال" :اان
اسحاق ن ا راهيم ن إمساعيل ،قال" :اان قتيبة ن سعيد ،قال" :اان كثري أ و هاشم األيلي ،ه لفظه.
وأخرج البي قي جزاء منه يف شعب اإلميا  ،يف فضل الوضوء )285 /4( ،ح(.)2529
صر ْن قدتادة ،حدثنا أ و ع ْمرو ْن مط ٍر ،أ ْخربان حم َّمد ْن ْحيىي ْن سلْيما
قال" :أ ْخربان أ و ْ
ي ،حدثنا ْشر ْن الْوليد ،حدثنا كثري ْن عبدهللا أ و هاش ٍم الناج ُّي ،قال" :مس ْعت أ ًسا ،يدقول :قال
الْم ْروز ُّ
يل رسول هللا  :احلديث خمتصراً.
وأورده السيوطي يف الآلىلء املصنوعة ( ،)315 /2ووصفه ابلوضع ،وا ن عراق يف تنزيه الشريعة
املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة (.)342 /2
وقال" :وفيه كثري ن عبدهللا أ و هاشم األيلي".
دراسة إسناد ابن حبان:
يت( .املتوىف 307 :هد)،
 إسحاق ن إ راهيم ن إمساعيل ن عبداجلبّار القاضي ،أ و حممد الب ْس ّوعلي ن حجر .وعْنه :أ و حامت ن حبا البسيت .ذكره ا ن حبا يف الثقات
روى ع ْن :قدتدْيبة ن سعيدّ ،
()178

أخربانه إسحاق ن إ راهيم ن إمساعيل ،قال :حدثنا قتيبة ن سعيد ،قال:
حدثنا كثري أ و هاشم األيلي ،مسعت أ س ن مالك حيدث ،عن معاوية ن قرة
وساق طوله أان اختصرته(.)1
قال احلافظ ا ن حجر" :وات عه الدارقطين عل أ كث د د دري د د د دن س د د دليم ،وكثري
ا ن عبدهللا واحد ،وفرق ين ما غري واحد من األئمة ،وهو الصحيح إ شاء هللا
تعاىل(.)2
قلت" :مل يتا عه الدارقطين؛ ل فرق ين ما ،فقال يف الضعفاء" :كثري ا ن
سليم صري ع د دن أ س ،مث أردف رتمجة كثد دري ن عبدهللا األ لي أ و هاشم ،عن
عاقس ،مات سنة
بيس ً
وقال" :أحد النبسء من احملدثني والعقسء من املتقني ،وقال الذه  :كا متقنًا ً
سبع وثسمثائة( .الثقات ن حبا ( )122 /8رقم( ،)12537اتريد اإلسسيب ( )115 /7رقم(.)315
 قتيبة ن سعيد سبقت ترمجته وهو ثقة إمايب.عبداّلِل األ لي ،ع ْن :أ س ،منكر احلديث ،سبه إ ْدراهيم اهلروي(.التاريد
 كثري أ و هاشم ْنَّ
الكبري للبخاري ( )218 /7رقم(.)950
 معاوية ن قرة ن إايس ن هسل املزين ،أ و إايس البصري ،ثقة عامل ،من الثالثة ،مات سنة ثسثعشرة ،وهو ا ن ست وسبعني سنة( .تقريب الت ذيب (ص )538 :رقم(.)6769
 أ س ن مالك  صحايب سبقت ترمجته. أيب سليم نت ملحا ن خالد األ صارية ،والدة أ س ن مالك ،يقال" :امس ا س لة ،أو رميلة،أو رميثة ،أو مليكة ،أو أ يسة ،أ يثة ،وهي الغميصاء ،أو الرميصاء ،اشت رت كنيت ا ،وكا ت من
الصحا يات الفاضست ،ماتت يف خسفة عثما (.اإلصا ة يف متييز الصحا ة ( )408 /8رقم(،)12077
(تقريب الت ذيب (ص )757 :رقم(.)8737
احلكم على اإلسناد:
إسناد ضعيف جداً؛ فيه كثري أ و هاشم منكر احلديث ،ل ذكر ا ن حبا أ ه موضوع ،وكذا ا ن
اجلوزي ،والسيوطي.
( )1اجملروحني ن حبا ( )223 /2رقم(.)896
( )2دذيب الت ذيب (.)417 /8
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أ س"(.)1
أوالً :من فرق بينهما.
النسائي( ،)2وا ن عدي( ،)3وا ن اجلوزي( ،)4واملزي( ،)5والذه

(،)6

اثنياً :من جعلهما واحداً.
الدارقطين( ،)7وا ن حبا كما مر.
درجتهما:

ين" :ضعيف" ،وقال
( )1كثري ن سليم َّ
الض ّّ ،عن أ س ،قال حيىي ،والدَّارقطْ ّ
النَّسائ ّي" :م ْرتوك" ،وقال ا و ْزرعة" :واهي احلديث"(.)8
ي:
( )2كثري ن عبد هللا أ و هاشم األ لي الوشاء ،عن أ س ،قال البخار ّ
"منكر احلديث" ،وقال النَّسائ ّي :م ْرتوك"(.)9
اخلالصة:

( )1الواضح من خسل الرتمجة هلما أهنما اثنا .
( )2أ َّ سبب اخللط ين ما أهنما ضعيفا يرواي عن أ س.
( )3جعل ما اثنني أيضاً اإلمايب الدارقطين.
( )1الضعفاء واملرتوكو للدارقطين ( )128 /3رقم( ،)442وت (.)443
( )2الضعفاء واملرتوكو للنسائي (ص )89 :رقم(.)509
( )3الكامل يف ضعفاء الرجال ( )200 /7رقم(.)1601
( )4الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي ( )23 /3رقم(.)2789
( )5دذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)120 /24
( )6اتريد اإلسسيب ( )484 /4رقم(.)330
( )7تعليقات الدارقطين عل اجملروحني ن حبا (ص )224 :رقم (.)291
( )8ديوا الضعفاء (ص )330 :رقم ( ،)3472املغين يف الضعفاء ( )530 /2رقم (.)5081
( )9املغين يف الضعفاء ( )530 /2رقم(.)5083
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( )4أ َّ كوهنما اثنني
الضعف.

يضر يف احلكم عل اإلسناد ،فالنتيجة واحدة ،وهي

( )34يونس بن أيب الفرات( )1القرشي مو هم ،أ و الفرات البصري
اإلسكاف( ،)2ثقة ،من السادسة ،مل يصب ا ن حبا يف تليينه( .خ ت س
ق)(.)3
ترمجته عند اإلمام ابن حبان:

يو س ن أيب الفرات اإلسكاف موىل لقريش ،يروي عن :سعيد ن املسيب،
وقتادة؛ روى عنه :هشايب الدستوائي ،وخمرمة ا ن كري ،منكر احلديث عل قلة
روايته ،جيوز ا حتجاج ه لغلبة املناكري يف حديثه(.)4
أقوال علماء اجلرح والتعديل:
قال :أمحد" :أ ْرجو أ يكو ثقة صاحل احلديث"(.)5
وقال حيىي ن معني" :ليس ه أبس صري"(.)1
( )1ينظر ترمجته يف :تسمية من روي عنه من أو د العشرة (ص )165 :رقم( ،)232التاريد
الكبري للبخاري ( )406 /8رقم( ،)3497الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)451 /4رجال صحيح
البخاري ( )819 /2رقم( ،)1383التعديل والتجريح ( )1245 /3رقم( ،)1525الضعفاء واملرتوكو
ن اجلوزي ( )225 /3رقم( ،)3781دذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )535 /32رقم(،)7182
الكاشف ( )404 /2رقم( ،)6474املغين يف الضعفاء ( )767 /2رقم( ،)7273من تكلم فيه وهو
موثق (ص )205 :رقم( ،)391ميزا ا عتدال ( )483 /4رقم( )9916دذيب الت ذيب ()446 /11
رقم( ،)860لسا امليزا ( )449 /7رقم( ،)5360خسصة تذهيب دذيب الكمال (ص.)441 :
السني الْم ْ ملة ،ويف آخرها الْفاء  -يدقال هذا ملن ْيعمل
( )2اإلسكاف :ك ْسر ْاأللف ،وسكو ّ
اللوالك والشمشكات( .اللباب يف دذيب األ ساب ( ،)57 /1وهو صا ع األحذية.
( )3تقريب الت ذيب (ص )614 :رقم(.)7912
( )4اجملروحني ن حبا ( )139 /3رقم(.)1241
( )5العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ا نه عبدهللا ( )518 /2رقم(.)3419
()181

وقال الدار قطين" :ثقة ثبت"(.)2
وقال الذه " :وثقه أمحد ،وغريه" ،وقال ا ن حبا  " :جيوز أ حيتج ه
لغلبة املناكري يف حديثه" ،قلت (الذه ) " :ل ا حتجاج ه واجب لثقته"(.)3
وخلص حاله فقال :صدوق( ،)4ويف الكاشف قال :ثقة(.)5
اخلالصة:
( )1الراجح أ الراوي ثقة ،فلم يضعفه سوى ا ن حبا .
( )2أ َّ تضعيف اإلمايب ا ن حبا مب م غري مفسر ،وكسيب النقاد يدل عل
توثيقه ،ل إ َّ اإلمايب الذه أوجب ا حتجاج خبربه ،ومن هذا حاله يدخله
العلماء يف كتب الضعفاء ،و يقولو عنه ضعيف ،إذ التوثيق عليه ني ،واألخذ
خبربه زيب ،وهللا أعلم.
( )3أصاب احلافظ ا ن حجر وأجاد حني وثق الرجل يف "تقريبه".
أيب ابن أم حرام( )6امسه عبد هللا ن عمرو ،وقيل" :ا ن كعب
( )35أبو ّ
األ صاري" ،صحايب زل يت املقدس ،وهو آخر من مات من الصحا ة هبا ،وزعم

( )1سؤا ت ا ن اجلنيد (ص )418 :رقم((.)609
( )2تعليقات الدارقطين عل اجملروحني ن حبا (ص.)91 :
( )3ميزا ا عتدال (.)483 /4
( )4من تكلم فيه وهو موثق (ص )564 :رقم(.)395
( )5الكاشف ( )404 /2رقم(.)6474
( )6ينظر ترمجته يف  :التاريد الكبري للبخاري ( )7 /9رقد دم ( ،)38الك د د دىن واألمساء لإلمايب
مسلم( )107 /1رقم ( ،)249اجلرح والتعديل ن أيب حامت ( )117 /5رقم ( ،)532معجم الصحا ة
ن قا ع ( )106 /2رقم ( ،)561معرفة الصحا ة أليب عيم ( ،)1590 /3ا ستيعاب يف معرفة
األصحاب ( )959 /3رقم ( ،)1619اإلصا ة يف متييز الصحا ة ( )3 /4رقم (.)4538
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ا ن حبا أ امسه مشعو ( .د ق)(.)1
ترمجته عند اإلمام ابن حبان.
أوالًِ :ف الثقات.
عبد هللا ن أيب حرايب ،امرأة عبادة ن الصامت ،وهو عبد هللا ن عمرو ا ن
قيس ن زيد ن سواد األ صاري ،كنيته أ و أيب ،سكن يت املقدس ،روى عنه
إ راهيم ن أيب عبلة(.)2
اثنياًِ :ف مشاهري علماء األمصار.
عبد هللا ن أيب حرايب ن امرأة عبادة ن الصامت ،وهو عبد هللا ن عمرو ا ن
قيس ا صاري أ و أيب(.)3
أما ترمجة مشعون فذكرها ِف الثقات.
مشعو الكناين( ،)4أ و رحيا ة ،وقد قيل :امسه عبد هللا ن النضر ،واألول أصح
سكن مصر ومات بيت املقدس ،وله هبا عقب(.)5
التعليق على ما سبق:
( )1مل يرد عند اإلمايب ا ن حبا ذكر لشمعو يف ترمجة أيب أيب ا ن أيب حريب،
وإمنا وافق ترمجته ترمجة املرتمجني له ،ومن م احلافظ ا ن حجر.
( )2مل يرد لشمعو ذكر عند اإلمايب ا ن حبا إ يف ترمجة مشعو الكناين،
( )1تقريب الت ذيب (ص )617 :رقم (.)7924
( )2الثقات ن حبا ( )233 /3رقم (.)752
( )3مشاهري علماء األمصار (ص )91 :رقم (.)366
( )4ينظر ترمجته يف :التاريد الكبري للبخاري ( )264 /4رقم ( ،)2748الكىن واألمساء لإلمايب
مسلم ( )325 /1رقم (،)1156
( )5الثقات ن حبا ( )189 /3رقم (.)637
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ومل خيتلط عنده اب ن أيب حرايب ،و تكاد خترج أقواله عن أقوال املرتمجني له ،ومن م
احلافظ ا ن حجر فسه(.)1
( )3قل احلافظ يف ترمجة مشعو قول اإلمايب ا ن حبا " :أ و رحيا ة مشعو
وقيل" :امسه عبدهللا ن النضر" ،واألول أصح ،وهو حليف حضرموت"(.)2
( )4لعل سبب ظن احلافظ ا ن حجر أ اإلمايب ا ن حبا قال" :إ ه
مشعو " ،كو ا ن أيب حرايب ،ومشعو ماات بيت املقدس.
( )36صفية بنت احلارث( )3ن طلحة العبدرية( ،)4صحا ية ،هلا عن
عائشة ،وذكرها ا ن حبا يف التا عني( .د ت ق)(.)5
ترمجتها عند اإلمام ابن حبان:
اّلِل صسة امرأة حاضت غري
صفية نت احلارث تروي عن عائشة ":يد ْقبل َّ
مخا ٍر"(.)6
( )1دذيب الت ذيب ( )365 /4رقم (.)626
( )2ينظر :دذيب الت ذيب ( ،)366 /4اإلصا ة يف متييز الصحا ة ( )289 /3رقم(.)3940
( )3ينظر ترمجت ا يف :اتريد ا ن معني  -رواية الدوري ( )22 /3رقم( ،)105دذيب الكمال يف
أمساء الرجال ( )209 /35رقم ( ،)7872الكاشف ( )511 /2رقم ( ،)7025اإلصا ة يف متييز
الصحا ة ( )209 /8رقم ( ،)11405دذيب الت ذيب ( )429 /12رقم( ،)2827التاريد وأمساء
احملدثني وكناهم (ص )103 :رقم(.)455
( )4الْعبدري فْتح الْعني وسكو الْباء وفتح الدَّال الْم ْ ملة ويف آخرها راء  -هذه النّ ْسبة إىل عبد
الدَّار ن قصي (.اللباب يف دذيب األ ساب (.)312 /2
( )5تقريب الت ذيب (ص )749 :رقم (.)8620
( )6أخرجه أ و داود ،كتاب الصسة ،ابب الْم ْرأة تصلّ غ ْري مخا ٍر )244 /1( ،ح( ،)641قال:
ح َّدثدنا حم َّمد ْن الْمث َّىن ،ح َّدثدنا ح َّجاج ْن مْند ٍال ،ح َّدثدنا محَّاد ،ع ْن قدتادة ع ْن حم َّمد ْن سريين  ...ه
َّىب ."
لفظ مثارب ،وقال أ و داود" :رواه سعيد  -يد ْعىن ا ْن أىب عرو ة  -ع ْن قدتادة عن ْ
احلسن عن الن ّ
احلائض إَّ خبما ٍر )215 /2( ،ح(،)377
والرتمذي ،كتاب الصسة ،ابب :ما جاء تد ْقبل صسة ْ
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قال :ح َّدثدنا هنَّاد قال :ح َّدثدنا قبيصة ،ع ْن محَّاد ْن سلمة ،ع ْن قدتادة ...ه لفظ مقارب.
وا ن ماجه ،كتاب الط ارة وسنن ا ،ابب إذا حاضت اجلارية مل تصل إ خبمار)215 /1( ،
ح( ،)655قال :حدثنا حممد ن حيىي ،قال :حدثنا أ و الوليد ،وأ و النعما  ،قا  :حدثنا محاد ن
سلمة ،عن قتادة ... ،ه لفظ مقارب.
وأمحد يف املسند ( )87 /42ح( ،)25167قال :حدثنا أ و كامل ،وعفا  ،قا  :حدثنا محاد،
عن قتادة ...ه لفظ مقارب ،ويف ( )28 /43ح( )25833قال:حدثنا هبز ،حدثنا محاد ن سلمة،
قال :حدثنا قتادة ،ويو س ،قال :حدثنا محاد ،عن قتادة ...ه لفظ مقارب ،ويف ( )29 /43حديث
( )25834قال :حدثنا عفا  ،حدثنا محاد ،قال :أخربان قتادة ...،ه لفظ مقارب ،ويف ()282 /43
حديث( )26226قال :حدثنا يو س ،حدثنا محاد ،عن قتادة ... ،ه لفظ مقارب.
وا ن خزمية ،يف صحيحه ،كتاب الصسة ،ابب في قبول صسة احلرة املدركة غري مخار)380 /1( ،
حديث( ،)775قال :حدثنا هشايب ن عبد امللك أ و الوليد ،واحلجاج ن املن ال قا  :حدثنا محاد ا ن
سلمة ،عن قتادة ..ه لفظ مقارب .وا ن حبا يف صحيحه ،كتاب الصسة ،ابب شروط الصسة ،ذكر
األمر تغطية فخذه إذ الفخذ عورة )612 /4( ،ح( ،)1711قال :أخربان أ و خليفة ،قال :حدثنا أ و
الوليد الطيالسي ،قال :حدثنا محاد ن سلمة ،عن قتادة  ...ه لفظ مقارب.
واحلاكم يف ،املستدرك عل الصحيحني ،كتاب الط ارة )380 /1( ،ح( ،)917قال :حدثنا علي
ن محشاذ ،ثنا علي ن عبد العزيز ،ثنا حجاج ن املن ال ،ثنا محاد ،عن قتادة ...،ه لفظ مقارب.
دراسة إسناد أيب داود:
 حممد ن املثىن ن عبيد العنزي ،فتح النو  ،والزاي ،أ و موس البصري ،املعروف ابلزمن مش وركنيته وابمسه ،ثقة ثبت ،من العاشرة ،وكا هو و ندار فرسي رها وماات يف سنة واحدة أي سنة اثنتني
ومخسني (.تقريب الت ذيب (ص )505 :رقم(.)6264
 حجاج ن املن ال ،األمناطي ،أ و حممد السلمي مو هم البصري ،ثقة فاضل ،من التاسعة ،ماتسنة ست عشرة أو سبع عشرة( .تقريب الت ذيب (ص )153 :رقم(.)1137
 محَّاد ن سلمة سبقت ترمجته وهو ثقه عا د ،أثبت الناس يف اث ت ،وتغري حفظه أبخرة. قدتادة سبقت ترمجته وهو ثقة ثبت. حم َّمد ْن سريين سبقت ترمجته وهو ثقة ثبت عا د.احلارث صاحبة الرتمجة ثقة.
 صفيَّة ْنت ْ عائشة رضي هللا عن ا أيب املؤمنني سبقت ترمجت ا.()185

روى عن ا حممد ن سريين(.)1
التعليق على ما سبق:
مل يرد ذكرها يف تراجم ا ستيعاب للحافظ ا ن عبد الرب ،و يف أسد الغا ة،
ومل ينص أحد عل صحبت ا.
عدا احلافظ ا ن حجر ،هو الذي ذكرها يف الصحا ة.
ودليله:

اّلِل
قال يف اإلصا ة" :قتل أ وها يويب در كافراً ،وتزوجت هي عد ذلك عبد َّ
اّلِل املعروف طلحة الطّلحات
ا ن خلف اخلزاعي ،فولدت له طلحة ن عبد َّ
الز ري".
وأخته رملة ،ذكرها ّ
مث قال" :ومقتض ذلك أ يكو هلا صحبة ،أل ّ أهل مكة ش دوا حجة
الوداع ،ومل يبق مبكة حينئذ أحد إ من كا مسلماً"(.)2

اخلالصة:
( )1األدلة اليت ذكرها احلافظ ا ن حجر ،ترق إىل جعل ا صحا ية ،إذ
كثري ممن كا وا يف حياة الن  ،مل يلقوه ،فعدوهم من التا عني ،ولو ثبت ذلك
لكا ت هذه من م.
( )2الراجح في ا أهنا ات عية ،فلم تثبت صحبت ا أبي طريق.
( )3أ َّ ذكر اإلمايب ا ن حبا هلا يف التا عني ،هو األصح ،وهللا أعلم.

احلكم على اإلسناد:
إسناد صحيح رجاله ثقات مشاهري.
( )1الثقات ن حبا ( )385 /4رقم (.)3486
( )2اإلصا ة يف متييز الصحا ة ( )209 /8رقم ()11405
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اخلامتة:
إله إ هللا ،وأش د أ
احلمد أو ً وآخراً ،ظاهراً وابطناً ،وأش د أ
حممداً عبده ورسوله ،أما عد ،فقد ظ ر من خسل البحث اآليت:
( )1أ اإلمايب ا ن حبا يعد من املتشددين يف اجلرح شأ ه شأ ا ن معني
والنسائي ،وأ ما اشت ر من تساهله كا سبب شرطه يف كتاب الثقات ،وكتاب
التقاسيم واأل واع.
( )2أ معظم التعقبات ،وليس كل ا كا احلق مع احلافظ ا ن حجر ،لذا
جاء عدد الرواة الذين تعقبه في م مخسة وثسثني ( )36راوايً ،كا احلق مع احلافظ
ا ن حجر يف اثنني وعشرين ( )22موضعاً ،وكا احلق مع احلافظ ا ن حبا يف
تسعة ( )9مواضع ،وكا احلق مع غريهم يف مخسة ( )5مواضع.
( )3أ احلافظ ا ن حجر ليس أول متعقب لإلمايب ا ن حبا  ،وإمنا سبقه
اإلمايب الذه  ،لذا كا احلافظ يف عض األحيا ينقل فس عبارة الذه .
( )4أ عض التعقبات كا في ا حتامل من احلافظ ا ن حجر عل اإلمايب
ا ن حبا (.)1
( )5أ التعقب عل ا ن حبا يف التشدد ،أكثر من التعقب عليه يف
التساهل ،فقد تعقبه يف عشرين ( )20موضعاً يف التشدد ،والباقي ( )16يف الوهم
والتساهل.
( )6أحياانً يقول قول ا ن حبا غريه ،ولكن احلافظ يصوب ظره حنو ا ن
حبا وحده ،فينتقده دو غريه ،كما يف ترمجة رقم (. )13 ،7
( )1ا ظر( :تقريب الت ذيب (ص )260 :رقم(( ،)2687ص )260 :رقم(( ،)2694ص:
 )262رقم(( ،)2724ص )262 :رقم(( ،)2727ص )290 :رقم(.)3134
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( )7أ كتاب اجملروحني ن حبا يعد من كتب اجلرح املفسر ،شا ه شأ
كتاب الضعفاء الكبري للعقيلي ،والكامل يف الضعفاء ن عدي.
وقد دا يل عض التوصيات من ا:
( )1أ دتم األقسايب العلمية دراسة علم التعقبات ملا فيه من فتح لباب
احلوار.
( )2أ يقويب قسم احلديث يف كلية أصول الدين طرح موسوعة تعقبات
احلافظ ا ن حجر عل األئمة يف كتبه كلسا امليزا وغريه ،والذه عل أئمة
اجلرح والتعديل من خسل عض كتبه كامليزا وسري أعسيب النبسء  ...اخل كرسائل
علمية لدرجيت التخصص والعاملية.
( )3ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف كتاب اجملروحني ن حبا .
( )4عمل أحباث علمية حول عض األلفاظ اخلاصة بعض علماء اجلرح
والتعديل ،كلفظ (يروي عن الثقات املوضوعات) عند اإلمايب ا ن حبا  ،ولفظ
(اختلف فيه قول اإلمايب) عند احلافظ ا ن حجر ،ولفظ (ليس ابلقوي) عند اإلمايب
النسائي ،ولفظ (ليس شيء) عند اإلمايب ا ن معني.
إذ عض هذه األلفاظ يقصد هبا معىن خاص ،أو معىن غري الذي اصطلح
عليه املتأخرو .
هذا وهللا أعلى وأعلم

وصل اللهم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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ثبت املصادر واملراجع مرتباً على حروف املعجم
( )1األابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري للجورقاين حتقيق :الدكتور عبدالرمحن ن
عبداجلبار الفريوائي ط :دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الرايض  -اململكة العر ية
السعودية ،مؤسسة دار الدعوة التعليمية اخلريية ،اهلند الرا عة 1422 ،هد -
2002يب.
( )2اآلاثر املروية يف األطعمة السرية ن شكوال احملقق :أ و عمار حممد ايسر
الشعريي الناشر :أضواء السلف – الرايض الطبعة :األوىل  2004يب.
( )3اآلحاد واملثاين ن أيب عاصم احملقق :د .ابسم فيصل أمحد اجلوا رة ط :دار الراية
– الرايض األوىل1991 – 1411 ،يب.
( )4األحاديث املختارة = املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم
يف صحيحي ما لضياء الدين املقدسي وحتقيق :الدكتور عبدامللك دهيش ط :دار
خضر للطباعة والنشر والتوزيع ،ريوت – لبنا الثالثة 1420 ،هد  2000 -يب.
( )5أحوال الرجال للجوزجاين ،احملقق :عبدالعليم عبدالعظيم البستوي ط :حديث
اكادمي  -فيصل آابد ،ابكستا .
( )6أخبار املكيني من اتريد ا ن يب خيثمة ن أيب خيثمة احملقق :إمساعيل حسن
حسني ط :دار الوطن – الرايض  :األوىل1997 ،يب.
( )7أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه املؤلف :أ و عبدهللا حممد ن إسحاق ن العباس
املكي الفاك ي (املتوىف272 :هد) احملقق :د .عبدامللك عبدهللا دهيش ط :دار
خضر – ريوت  :الثا ية1414 ،هد.
( )8األدب املفرد للبخاري حتقيق :مسري ن أمني الزهريي ط :مكتبة املعارف للنشر
والتوزيع ،الرايض  :األوىل 1419 ،هد  1998 -يب.
( )9اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي احملقق :د .حممد سعيد عمر إدريس ط:
مكتبة الرشد – الرايض األوىل1409 ،يب.
إكمال دذيب الكمال يف أمساء الرجال ملغلطاي احملقق :عادل ن حممد
()10
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وأسامة ن إ راهيم ط :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر  :األوىل 1422 ،هد -
 2001يب
اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمايب أمحد من الرجال سوى من
()11
ذكر يف دذيب الكمال للحسيين حتقيق :د عبداملعطي أمني قلعجي ط :منشورات
جامعة الدراسات اإلسسمية ،كراتشي  -ابكستا .
اإلكمال يف رفع ا رتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن
()12
واأل ساب ن ماكو ط :دار الكتب العلمية  -ريوت-لبنا  :األوىل
1411هد1990-يب.
ألفية السيوطي يف علم احلديث ،جلسل الدين السيوطي ،صححه وشرحه:
()13
األستاذ أمحد حممد شاكر ،الناشر :املكتبة العلمية.
األمثال يف احلديث النبوي أليب الشيد األصب اين احملقق :الدكتور
()14
عبدالعلي عبداحلميد حامد ط :الدار السلفية  -ومباي – اهلند  :الثا ية1408 ،
 1987يب .األ ساب للسمعاين احملقق :عبدالرمحن ن حيىي املعلمي اليماين وغريه ط:
()15
جملس دائرة املعارف العثما ية ،حيدر آابد األوىل 1382 ،هد  1962 -يب.
حبر الديب فيمن تكلم فيه اإلمايب أمحد مبدح أو للصاحلي حتقيق :الدكتورة
()16
روحية عبدالرمحن السويفي ط :دار الكتب العلمية ،ريوت – لبنا  :األوىل،
 1413هد  1992 -يب.
الرب والصلة (عن ا ن املبارك وغريه) للسلمي املروزي احملقق :د .حممد سعيد
()17
خباري ط :دار الوطن – الرايض  :األوىل 1419 ،هد.
لدا اخلسفة الشرقية ،كي لسرت ج ،مطبعة الرا طة ،غداد ،عايب 1373
()18
هد 1954 /يب ،قله إىل العر ية شري فر سيس وكوريس عواد.
البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ،للفريوزآابدى ،ط :دار سعد الدين
()19
للطباعة والنشر والتوزيع ،األوىل 1421هد2000 -يب.
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()20

الز يدي احملقق :جمموعة من
اتج العروس من جواهر القاموس للمرتض َّ ،

احملققني ط :دار اهلداية.
اتريد ا ن معني (رواية الدوري) احملقق :د .أمحد حممد ور سيف ط :مركز
()21
البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسسمي  -مكة املكرمة  :األوىل– 1399 ،
1979يب.
اتريد ا ن معني (رواية عثما الدارمي) احملقق :د .أمحد حممد ور سيف
()22
ط :دار املأمو للرتاث  -دمشق
اتريد أمساء الثقات ن شاهني حتقيق صبحي السامرائي الدار السلفية
()23
ا وىل  1404ه  1984 -يب ط الدار السلفية.
اتريد اإلسسيب ووفيات املشاهري واألعسيب للذه احملقق :عمر عبدالسسيب
()24
التدمري ط :دار الكتاب العريب ،ريوت  :الثا ية 1413 ،هد  1993 -يب.
التاريد األوسط للبخاري احملقق :تيسري ن سعد ط :دار الرشد – الرايض
()25
 :األوىل2005 – 1426 ،يب.
التاريد الصغري للبخاري حتقيق  :حممود ا راهيم زايد ف رس أحاديثه :
()26
يوسف املرعشي ط  :دار املعرفة ريوت – لبنا .
التاريد الكبري للبخاري ط :دائرة املعارف العثما ية ،حيدر آابد – الدكن
()27
طبع حتت مراقبة :حممد عبداملعيد خا .
اتريد املصريني ن يو س املصري ط :دار الكتب العلمية ،ريوت األوىل،
()28
 1421هد.
اتريد غداد للخطيب البغدادي احملقق :الدكتور شار عواد معروف ط:
()29
دار الغرب اإلسسمي – ريوت  :األوىل1422 ،هد  2002 -يب.
اتريد جرجا للجرجاين احملقق :حتت مراقبة حممد عبداملعيد خا ط :عامل
()30
الكتب – ريوت  :الرا عة  1407هد  1987 -يب.
اتريد دمشق ن عساكر احملقق :عمرو ن غرامة العمروي ط :دار الفكر
()31
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للطباعة والنشر والتوزيع عايب النشر 1415 :هد  1995 -يب.
اتريد مولد العلماء ووفيادم ن ز ر الر عي احملقق :د .عبدهللا أمحد
()32
سليما احلمد ط :دار العاصمة – الرايض  :األوىل1410 ،ه.
التاريد وأمساء احملدثني وكناهم أليب عبدهللا املقدمي احملقق :حممد ن إ راهيم
()33
اللحيدا ط :دار الكتاب والسنة  :األوىل 1415 ،هد  1994 -يب.
تبصري املنتبه تحرير املشتبه ،أليب الفضل ا ن حجر العسقسين ،حتقيق:
()34
حممد علي النجار ،مراجعة :علي حممد البجاوي ،الناشر :املكتبة العلمية ،ريوت –
لبنا .
التبيني ألمساء املدلسني لسبط ا ن العجمي احملقق :حيىي شفيق حسن ط:
()35
دار الكتب العلمية – ريوت  :ا وىل  1406هد  1986 -يب.
جتريد األمساء والكىن املذكورة يف كتاب املتفق واملفرتق للقاضي أيب يد ْعل
()36

البغداديتحقيق :د .شادي ن حممد ن سامل آل عما ط :مركز النعما للبحوث
والدراسات اإلسسمية وحتقيق الرتاث والرتمجة ،اليمن  :األوىل 1432 ،هد -
 2011يب.
التحفة اللطيفة يف اتريد املدينة الشريفة للسخاوي ط :الكتب العلميه،
()37
ريوت –لبنا  :ا وىل 1414هد1993/يب.
تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،جلسل الدين السيوطي ،حققه :أ و
()38
قتيبة ظر حممد الفاراييب ،الناشر :دار طيبة.
تذكرة احلفاظ (أطراف أحاديث كتاب اجملروحني ن حبا ) ن
()39
القيسراين حتقيق :محدي عبداجمليد السلفي ط :دار الصميعي للنشر والتوزيع،
الرايض  :األوىل 1415 ،هد  1994 -يب.
تذكرة احلفاظ للذهىب حتقيق :زكراي عمريات ط :دار الكتب العلمية
()40
ريوت-لبنا األوىل 1419هد1998 -يب.
الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك ن شاهني حتقيق :حممد حسن
()41
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حممد حسن إمساعيل ط :دار الكتب العلمية ،ريوت – لبنا  :األوىل 1424 ،هد
  2004يبالرتغيب والرتهيب لقوايب السنة (املتوىف535 :هد) احملقق :أمين ن صاحل ن
()42
شعبا ط :دار احلديث – القاهرة  :األوىل  1414هد  1993 -يب .
تسمية من أخرج م البخاري ومسلم وما ا فرد كل واحد من ما للحاكم
()43
النيسا وري املعروف اب ن البيع احملقق :كمال يوسف احلوت ط :مؤسسة الكتب
الثقافية  ،دار اجلنا – ريوت  :األوىل1407 ،هد.
تس يل الفوائد وتكميل املقاصد ،ن مالك الطائي اجلياين ،أيب عبدهللا،
()44
مجال الدين ،احملقق :حممد كامل ركات ،ط :دار الكتاب العريب للطباعة والنشر،
1387هد 1967 -يب.
تعجيل املنفعة زوائد رجال األئمة األر عة ن حجر العسقسين احملقق :د.
()45
إكرايب هللا إمداد احلق ط :دار البشائر د ريوت  :األوىل د 1996يب.
التعديل والتجريح  ،ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح أليب الوليد
()46
الباجي حتقيق :أمحد لبزار أستاذ كلية اللغة العر ية مبراكش.
التعريفات للجرجاين احملقق :ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف
()47
ط ط :دار الكتب العلمية ريوت –لبنا  :األوىل 1403هد 1983-يب.
تقريب الت ذيب ن حجر العسقسين احملقق :حممد عوامة ط :دار الرشيد
()48
– سوراي  :األوىل1986 – 1406 ،يب.
التقييد ملعرفة رواة السنن واملسا يد ن قطة احلنبلي البغدادي (املتوىف:
()49
629هد) ،احملقق :كمال يوسف احلوت ،ط :دار الكتب العلمية ،األوىل  1408هد
  1988يب.التكملة لكتاب الصلة ن األابراحملقق :عبدالسسيب اهلراس ط :دار الفكر
()50
للطباعة – لبنا سنة النشر1415 :هد1995 -يب.
تلخيص املتشا ه يف الرسم للخطيب البغدادي حتقيق :سكينة الش ايب ط:
()51
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طسس للدراسات والرتمجة والنشر ،دمشق  :األوىل 1985 ،يب.
تلخيص اتريد يسا ور أليب عبدهللا احلاكم املعروف اب ن البيع تلخيص:
()52
عر ه عن الفرسية :د /هبمن
اخلليفة النيسا وري ط :كتاخبا ة ا ن سينا – ط را ّ
كرميي د ط را .
تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة ن عراق الكناين
()53
احملقق :عبدالوهاب عبداللطيف  ،عبدهللا حممد الصديق الغماري ط :دار الكتب
العلمية – ريوت  :األوىل 1399 ،ه.د
دذيب الت ذيب ن حجر العسقسين ط :مطبعة دائرة املعارف النظامية،
()54
اهلند األوىل1326 ،هد.
دذيب الكمال يف أمساء الرجال للمزي احملقق :د .شار عواد معروف ط:
()55
مؤسسة الرسالة – ريوت  :األوىل1980 – 1400 ،يب.
توضيح األفكار ملعاين تنقيح األ ظار ،لألمري الصنعاين ،احملقق :أ و
()56
عبدالرمحن صسح ن حممد ن عويضة ،ط :دار الكتب العلمية ،ريوت -لبنا ،
األوىل 1417هد1997/يب.
توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأ ساهبم وألقاهبم وكناهم ن انصر
()57
الدين احملقق :حممد عيم العرقسوسي ط :مؤسسة الرسالة – ريوت  :األوىل،
1993يب.
التوقيف عل م مات التعاريف لعبدالرؤوف املناوي ط :عامل الكتب 38
()58
عبداخلالق ثروت-القاهرة  :األوىل1410 ،هد1990-يب.
الثقات ن حبا البسيت ط :وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية حتت
()59
مراقبة :الدكتور حممد عبداملعيد خا مدير دائرة املعارف العثما ية ط :دائرة املعارف
العثما ية حبيدر آابد الدكن اهلند  :األوىل 1393 ،ه = 1973يب.
الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ن قطْل ْو دغا دراسة وحتقيق :شادي
()60
ن حممد ن سامل آل عما ط :مركز النعما للبحوث والدراسات اإلسسمية
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وحتقيق الرتاث والرتمجة صنعاء ،اليمن األوىل 1432 ،هد  2011 -يب.
جامع التحصيل يف أحكايب املراسيل للعسئي احملقق :محدي عبداجمليد
()61
السلفي ط :عامل الكتب – ريوت  :الثا ية1986 – 1407 ،يب.
اجلامع الصحيح املسند املختصر من أمور رسول هللا  وسننه وأايمه وهو
()62
(صحيح البخاري) –ط /دار ا ن كثري اليمامة ريوت الثالثة 1407هد 1987 -يب
حتقيق  /مصطف ديب البغا .
اجلامع الكبري  -سنن الرتمذي احملقق :شار عواد معروف ط :دار الغرب
()63
اإلسسمي – ريوت سنة النشر 1998 :يب.
جامع يا العلم وفضله ن عبدالرب حتقيق :أيب األشبال الزهريي ط :دار
()64
ا ن اجلوزي ،اململكة العر ية السعودية  :األوىل 1414 ،هد  1994 -يب.
اجلرح والتعديل ن أيب حامت ط :جملس دائرة املعارف العثما ية  -حبيدر
()65
آابد الدكن اهلند دار إحياء الرتاث العريب ريوت  :األوىل 1271 ،هد  1952يب.
حسن احملاضرة يف اتريد مصر والقاهرة ،جلسل الدين السيوطي ،احملقق :
()66
حممد أ و الفضل إ راهيم ،ط :دار إحياء الكتب العر ية  -عيس البايب احلل
وشركاه – مصر ،األوىل  1387هد  1967 -يب.
حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب عيم األصب اين ط :السعادة -
()67
جبوار حمافظة مصر1394 ،هد 1974 -يب.
خسصة تذهيب دذيب الكمال يف أمساء الرجال (وعليه إحتاف اخلاصة
()68
تصحيح اخلسصة للعسمة احلافظ البارع علي ن صسح الدين الكوكباين الصنعاين)
للخزرجي احملقق :عبدالفتاح أ و غدة ط :مكتب املطبوعات اإلسسمية/دار البشائر
 حلب  /ريوت  :اخلامسة 1416 ،هد .خلق أفعال العباد والرد عل اجل مية وأصحاب التعطيل للبخاري احملقق:
()69
ف د ن سليما الف يد ط :دار أطلس اخلضراء  :األوىل 2005 ،ه.د
دستور العلماء = جامع العلويب يف اصطسحات الفنو للقاضي عبدالن
()70
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ن عبدالرسول األمحد كري (املتوىف :ق 12هد) عرب عباراته الفارسية :حسن هاين
فحص ط :دار الكتب العلمية  -لبنا  /ريوت  :األوىل1421 ،هد 2000 -يب.
الدعاء للطرباين احملقق :مصطف عبدالقادر عطا ط :دار الكتب العلمية –
()71
ريوت  :األوىل1413 ،هد.
ديوا الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجمل ولني وثقات في م لني للذه
()72
احملقق :محاد األ صاري ط :مكتبة الن ضة احلديثة مكة :الثا ية1387 ،هد -
1967يب .
ذخرية احلفاظ (من الكامل ن عدي) ن القيسراين احملقق :د.
()73
عبدالرمحن الفريوائي ط :دار السلف – الرايض  :األوىل 1416 ،هد 1996-يب.
ذكر أمساء التا عني ومن عدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند
()74
البخاري ومسلم للدارقطين احملقق :ورا الضناوي  /كمال يوسف احلوت ط:
مؤسسة الكتب الثقافية  -ريوت – لبنا  :األوىل1406 ،هد 1985 -يب.
رجال صحيح مسلم ن مْنجويه احملقق :عبدهللا الليثي ط :دار املعرفة –
()75
ريوت  :األوىل1407 ،هد.
الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل للكنوي اهلندي احملقق :عبدالفتاح أ و
()76
غدة ط :مكتب املطبوعات اإلسسمية – حلب  :الثالثة1407 ،هد.
الروض الداين (املعجم الصغري) للطرباين احملقق :حممد شكور حممود احلاج
()77
أمرير ط :املكتب اإلسسمي  ،دار عمار ريوت ،عما :األوىل1985 .1405،يب.
السنة ن أيب عاصم ط :املكتب اإلسسمي األوىل1400 ،هد1980 /يب.
()78
حممد كامل قره
()79
سنن ا ن ماجه احملقق :شعيب األر ؤوط  -عادل مرشد َّ -
للي  -عبداللّطيف حرز هللا ط :دار الرسالة العاملية  :األوىل 1430 ،هد -
 2009يب.
السج ْستاين احملقق :شعيب األر ؤوط  -حم َّمد كامل قره للي
()80
سنن أيب داود ّ
ط :دار الرسالة العاملية  :األوىل 1430 ،هد  2009 -يب
()196

()81

سنن الدارقطين حققه وضبط صه وعلق عليه :شعيب ا ر ؤوط ،حسن

عبداملنعم شل  ،عبداللطيف حرز هللا ،أمحد رهويب ط :مؤسسة الرسالة ،ريوت –
لبنا  :األوىل 1424 ،هد  2004 -يب.
السنن الكربى للبي قي احملقق :حممد عبدالقادر عطا ط :دار الكتب
()82
العلمية ،ريوت – لبنات  :الثالثة 1424 ،هد  2003 -يب.
سؤا ت ا ن اجلنيد أليب زكراي حيىي ن معني احملقق :أمحد حممد ور سيف
()83
ط :مكتبة الدار  -املدينة املنورة  :األوىل1408 ،هد1988 ،يب.
سؤا ت أيب داود لإلمايب أمحد ن حنبل يف جرح الرواة وتعديل م احملقق:
()84
د .زايد حممد منصور ط :مكتبة العلويب واحلكم  -املدينة املنورة  :األوىل.1414 ،
سؤا ت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل احملقق:
()85
حممد علي قاسم العمري ط :عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسسمية ،املدينة
املنورة ،اململكة العر ية السعودية  :األوىل1403 ،هد1983/يب
سؤا ت احلاكم النيسا وري للدارقطين احملقق :د .موفق ن عبدهللا ن
()86
عبدالقادر ط :مكتبة املعارف – الرايض  :األوىل1984 – 1404 ،يب.
سؤا ت السلمي للدارقطين حتقيق :فريق من الباحثني إبشراف وعناية د/
()87
سعد ن عبدهللا احلميد و د /خالد ن عبدالرمحن اجلريسي  :األوىل 1427 ،ه.د
سري أعسيب النبسء املؤلف للذه احملقق  :جمموعة من احملققني إبشراف
()88
الشيد شعيب األرانؤوط ط  :مؤسسة الرسالة  :الثالثة 1405 ،هد  1985 /يب.
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ن العماد العكري احلنبلي ،حققه:
()89
حممود األرانؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرانؤوط ،ط :دار ا ن كثري ،دمشق
– ريوت ،األوىل 1406 ،هد  1986 -يب.
شرح السنة للبغوي حتقيق :شعيب األر ؤوط-حممد زهري الشاويش ط:
()90
املكتب اإلسسمي  -دمشق ،ريوت  :الثا ية1403 ،هد 1983 -يب .
شرح معاين اآلاثر للطحاوي ط :دار الكتب العلمية – ريوت األوىل،
()91
()197

 1399حتقيق :حممد زهري النجار .
شعب اإلميا للبي قي ط  :دار الكتب العلمية – ريوت األوىل1410 ،
()92
حتقيق  :حممد السعيد سيوين زغلول.
صحيح ا ن حبا رتتيب ا ن لبا احملقق :شعيب األر ؤوط ط :مؤسسة
()93
الرسالة – ريوت  :الثا ية1993 – 1414 ،يب.
صحيح ا ن خزمية أليب كر ا ن خزمية  ،احملقق :د .حممد مصطف
()94
األعظمي ،الناشر :املكتب اإلسسمي – ريوت.
صحيح مسلم املسند الصحيح املختصر نقل العدل عن العدل إىل رسول
()95
هللا  احملقق  :جمموعة من احملققني ط  :دار اجليل – ريوت .د
صفة ال صفوة ن اجلوزي احملقق :أمحد ن علي ط :دار احلديث ،القاهرة،
()96
مصر 1421 :هد2000/يب.
ضبط من غرب فيمن قيده ا ن حجر (مطبوع ضمن جمموع رسائل ا ن عبد
()97
اهلادي) ،جلمال الدين الصاحلي ،ا ن امل ْربد احلنبلي ،عناية :جلنة خمتصة من احملققني
إبشراف :ور الدين طالب ،ط :دار النوادر ،سوراي ،األوىل 1432 ،هد2011 -يب.
الضعفاء الكبري للعقيلي احملقق :عبداملعطي أمني قلعجي ط :دار املكتبة
()98
العلمية – ريوت  :األوىل1404 ،هد 1984 -يب.
الضعفاء أليب عيم احملقق :فاروق محادة ط :دار الثقافة  -الدار البيضاء :
()99
األوىل1984 – 1405 ،يب.
( )100الضعفاء واملرتوكو ن اجلوزي (املتوىف597 :هد) احملقق :عبدهللا القاضي
ط :دار الكتب العلمية – ريوت  :األوىل1406 ،هد.
( )101الضعفاء واملرتوكو للدارقطين احملقق :د .عبدالرحيم حممد القشقري ،ط:
جملة اجلامعة اإلسسمية ابملدينة املنورة.
( )102الضعفاء واملرتوكني للنسائي حتقيق :حممود ا راهيم زايد دار املعرفة ريوت -
لبنا طبعة جديدة ومنقحة ا وىل  1406هد  1986 -يب .
()198

()103

الضوء السمع ألهل القر التاسع ،لشمس الدين السخاوي ،ط :منشورات

دار مكتبة احلياة – ريوت.
( )104طبقات احلنا لة أليب احلسني ا ن أيب يعل احملقق :حممد حامد الفقي ط:
دار املعرفة – ريوت.
( )105طبقات الفق اء الشافعية ،لتقي الدين ا ن الصسح ،احملقق :حميي الدين
علي جنيب ،ط :دار البشائر اإلسسمية – ريوت ،األوىل1992 ،يب.
( )106الطبقات الكربى ن سعد احملقق :إحسا عباس ط :دار صادر –
ريوت  :األوىل 1968 ،يب.
( )107طبقات علماء إفريقية لإلفريقي ،أيب العرب ط :دار الكتاب اللبناين،
ريوت – لبنا .
( )108الطبقات خلليفة ن خياط رواية :أيب عمرا موس ن زكراي ن حيىي
التسرتي (ت ق  3هد) ،حممد ن أمحد ن حممد األزدي (ت ق  3هد) احملقق :د
س يل زكار ط :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع سنة النشر 1414 :هد =
 1993يب
( )109علل احلديث ن أيب حامت حتقيق :فريق من الباحثني إبشراف وعناية د/
سعد ن عبدهللا احلميد و د /خالد ن عبدالرمحن اجلريسي ط :مطا ع احلميضي :
األوىل 1427 ،هد  2006 -يب
( )110العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ن اجلوزي ط :دار الكتب العلمية
– ريوت األوىل 1403 ،حتقيق :خليل امليس.
( )111العلل الواردة يف األحاديث النبوية العلل الواردة يف األحاديث النبوية
للدارقطين .حتقيق وختريج :حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي .ط :دار طيبة – الرايض
األوىل  1405هد  1985 -يب.
( )112العلل ومعرفة الرجال عن أمحد ن حنبل رواية املروذي وغريه احملقق  :وصي
هللا ن حممد عباس ط  :الدارس السلفية مكا النشر :ومباي ،اهلند  :األوىل سنة
()199

الطبع1408 :هد1988 ،يب.
( )113العيال ن أيب الد يا احملقق :د جنم عبدالرمحن خلف ط :دار ا ن القيم -
السعودية – الدمايب  :األوىل1410 ،هد 1990 -يب.
( )114الغريبني يف القرآ واحلديث أليب عبيد أمحد ن حممد اهلروي ،حتقيق
ودراسة :أمحد فريد املزيدي ،ط :مكتبة زار مصطف الباز  -اململكة العر ية
السعودية األوىل 1419 ،هد  1999 -يب
( )115الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري للسيوطي احملقق :يوسف
النب اين ط :دار الفكر  -ريوت  /لبنا  :األوىل1423 ،هد 2003 -يب.
( )116فضائل األوقات للبي قي احملقق :عدان عبدالرمحن جميد القيسي ط :مكتبة
املنارة  -مكة املكرمة  :األوىل1410 ،
( )117الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة للشوكاين ط  :املكتب اإلسسمي
– ريوت الثالثة 1407 ،حتقيق  :عبدالرمحن حيىي املعلمي.
( )118الفوائد لتمايب الرازي حتقيق محدي عبداجمليد السلفي ط مكتبة الرشد سنة
النشر  1412مكا النشر الرايض.
( )119الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة للذه احملقق :حممد
عوامة أمحد حممد منر اخلطيب ط :دار القبلة للثقافة اإلسسمية  -مؤسسة علويب
القرآ  ،جدة  :األوىل 1413 ،هد  1992 -يب
( )120الكامل يف ضعفاء الرجال ن عدي حتقيق :حيىي خمتار غزاوي ط :دار
الفكر ،ريوت سنة النشر 1988 – 1409يب.
( )121كتاب الكليات للكفوي ط :مؤسسة الرسالة  -ريوت 1419 -هد -
1998يب .حتقيق  :عدان درويش  -حممد املصري.
( )122الكشف احلثيث عمن رمي وضع احلديث ،لربها الدين احلل سبط ا ن
العجمي احملقق :صبحي السامرائي ط :عامل الكتب  ،مكتبة الن ضة العر ية –
ريوت  :األوىل1987 – 1407 ،يب.
()200

()123

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس للعجلوين ط :املكتبة العصرية حتقيق:

عبداحلميد ن أمحد ن يوسف ن هنداوي  :األوىل1420 ،هد 2000 -يب
( )124كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال للمتقي اهلندي احملقق :كري حياين
 صفوة السقا ط :مؤسسة الرسالة  :اخلامسة1401 ،هد1981/يب.( )125الكىن واألمساء ملسلم ن احلجاج احملقق :عبدالرحيم حممد أمحد القشقري
ط :عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسسمية ،املدينة املنورة ،اململكة العر ية
السعودية  :األوىل1404 ،هد1984/يب.
( )126لب اللباب يف حترير األ ساب ،جلسل الدين السيوطي ،ط :دار صادر -
ريوت.
( )127اللباب يف دذيب األ ساب ،أليب احلسن عز الدين ا ن األثري ،ط :دار
صادر – ريوت.
العلوي
( )128حلظ األحلاظ ذيل طبقات احلفاظ ،أليب الفضل تقي الدين
ّ
األصفوين ،ط :دار الكتب العلمية ،األوىل 1419هد 1998 -يب.
( )129لسا امليزا ن حجر العسقسين احملقق :عبدالفتاح أ و غدة ط :دار
البشائر اإلسسمية  :األوىل 2002 ،يب.
( )130املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي حتقيق :الدكتور حممد صادق آيد
احلامدي ط :دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق  :األوىل 1417 ،هد -
 1997يب
( )131اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ن حبا احملقق :حممود إ راهيم
زايد ط :دار الوعي – حلب  :األوىل1396 ،هد .
( )132جممع الزوائد ومنبع الفوائد لل يثمي ط  :دار الفكر ،ريوت  1412 -هد
( )133املدلسني أليب زرعة ويل الدين ،ا ن العراقي احملقق :د رفعت فوزي
عبداملطلب ،د .انفذ حسني محاد ط :دار الوفاء  :األوىل 1415هد1995 ،يب
( )134مساوئ األخسق ومذموم ا للخرائطي حتقيق :مصطف ن أ و النصر
()201

الشل ط :مكتبة السوادي للتوزيع ،جدة  :األوىل 1413 ،هد  1993 -يب .
( )135املستدرك عل الصحيحني للحاكم احملقق :أ و عبدالرمحن مقبل ن هادي
الوادعي ط :دار احلرمني البلد :القاهرة – مصر سنة الطبع1417 :هد  1997 -يب
( )136مسند أيب يعل احملقق :حسني سليم أسد ط :دار املأمو للرتاث – جدة
 :الثا ية 1410 ،هد  1989 -يب.
( )137مسند أمحد احملقق :شعيب األر ؤوط  -عادل مرشد ،وآخرو إشراف :د
عبدهللا ن عبداحملسن الرتكي ط :مؤسسة الرسالة  :األوىل 1421 ،هد 2001-يب.
( )138مسند إسحاق ن راهويه  -مسند ا ن عباس احملقق :حممد خمتار ضرار
املفيت ط :دار الكتاب العريب  :األوىل 1423 ،هد 2002 -يب.
( )139مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار احملقق :حمفوظ الرمحن زين هللا،
(حقق األجزاء من  1إىل  )9وعادل ن سعد (حقق األجزاء من  10إىل )17
وصربي عبداخلالق الشافعي (حقق اجلزء  )18ط :مكتبة العلويب واحلكم  -املدينة
املنورة  :األوىل ( ،دأت 1988يب ،وا ت ت 2009يب)
( )140مسند الشاميني للطرباين احملقق :محدي ن عبداجمليد السلفي ط :مؤسسة
الرسالة – ريوت  :األوىل1984 - 1405 ،
( )141مسند الش اب القضاعي احملقق :محدي ن عبداجمليد السلفي ط :مؤسسة
الرسالة – ريوت  :الثا ية1986 - 1407 ،
( )142مشاهري علماء األمصار وأعسيب فق اء األقطار ن حبا حتقيق :مرزوق
عل ا راهيم ط :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع املنصورة  :األوىل  1411هد -
 1991يب
( )143مصباح الزجاجة يف زوائد ا ن ماجه للبوصريي احملقق :حممد املنتق
الكشناوي ط :دار العر ية – ريوت  :الثا ية 1403 ،هد.
( )144مصنف عبدالرزاق الصنعاين احملقق :حبيب الرمحن األعظمي ط :اجمللس
العلمي -اهلند يطلب من :املكتب اإلسسمي  -ريوت
()202

()145

املصنف يف األحاديث واآلاثر ن أيب شيبة احملقق :كمال يوسف احلوت

ط :مكتبة الرشد – الرايض  :األوىل1409 ،هد.
( )146معامل التنزيل يف تفسري القرآ = تفسري البغوي ،أليب حممد البغوي ،احملقق:
عبد الرزاق امل دي ،ط :دار إحياء الرتاث العريب  -ريوت األوىل  1420 ،هد.
( )147معجم ا ن األعرايب حتقيق :عبداحملسن ن إ راهيم ن أمحد احلسيين ط :دار
ا ن اجلوزي ،اململكة العر ية السعودية  :األوىل 1418 ،هد  1997 -يب.
( )148معجم أيب يعل احملقق :إرشاد احلق األثري ط :إدارة العلويب األثرية -
فيصل آابد  :األوىل1407 ،
( )149املعجم األوسط للطرباين احملقق :طارق ن عوض هللا ن حممد  ،عبداحملسن
ن إ راهيم احلسيين ط :دار احلرمني  -القاهرة
( )150معجم الشيوخ ن عساكر احملقق :الدكتورة وفاء تقي الدين ط :دار
البشائر – دمشق  :األوىل  1421هد  2000 -يب
( )151معجم الصحا ة ن قا ع احملقق :صسح ن سامل املصرايت ط :مكتبة
الغرابء األثرية  -املدينة املنورة  :األوىل1418 ،
( )152معجم اللغة العر ية املعاصرة د.أمحد خمتار عبداحلميد عمر (املتوىف:
1424هد) مبساعدة فريق عمل ط :عامل الكتب  :األوىل 1429 ،هد  2008 -يب.
( )153املعجم الوسيط املؤلف :جممع اللغة العر ية ابلقاهرة (إ راهيم مصطف /
أمحد الزايت  /حامد عبدالقادر  /حممد النجار) ط :دار الدعوة
( )154املعجم أليب كر حممد ن إ راهيم األصب اين اخلاز  ،املش ور اب ن املقرئ
(املتوىف381 :هد) ،حتقيق :أيب عبد احلمن عادل ن سعد ،ط :مكتبة الرشد،
الرايض ،شركة الرايض للنشر والتوزيع ،األوىل 1419 ،هد  1998 -يب.
( )155معجم لغة الفق اء لد حممد رواس قلعجي  -حامد صادق قني ط :دار
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  :الثا ية 1408 ،هد  1988 -يب
( )156معرفة التذكرة يف األحاديث املوضوعة ن طاهر املقدسي املعروف اب ن
()203

القيسراين احملقق :الشيد عماد الدين أمحد حيدر ط :مؤسسة الكتب الثقافية –
ريوت  :األوىل 1406 ،هد 1985 -يب .
( )157معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهب م
وأخبارهم للعجلي احملقق :عبدالعليم عبدالعظيم البستوي ط :مكتبة الدار  -املدينة
املنورة – السعودية  :األوىل1985 – 1405 ،يب.
( )158معرفة الرجال عن حيىي ن معني وفيه عن علي ن املديين وأيب كر ن أيب
شيبة وحممد ن عبدهللا ن منري وغريهم /رواية أمحد ن حممد ن القاسم ن حمرز
احملقق :اجلزء األول :حممد كامل القصار ط :جممع اللغة العر ية – دمشق  :األوىل،
1405هد1985 ،يب.
( )159معرفة الصحا ة أليب عيم األصب اين ،حتقيق :عادل ن يوسف العزازي،
ط :دار الوطن للنشر ،الرايض ،األوىل  1419هد  1998 -يب.
()160
الفرقا
()161
حممد

املعني يف طبقات احملدثني للذه احملقق :د .مهايب عبدالرحيم سعيد ط :دار
 عما – األرد  :األوىل1404 ،مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر لبدر الدين العيىن حتقيق:
حسن حممد حسن إمساعيل ط :دار الكتب العلمية ،ريوت – لبنا :

األوىل 1427 ،هد  2006 -يب
( )162املغين يف الضعفاء للذه احملقق :الدكتور ور الدين عرت ،ط -دار
املعارف  -حلب..
( )163من تكلم فيه وهو موثق للذه احملقق :حممد شكور ن حممود احلاجي
أمرير املياديين ط :مكتبة املنار – الزرقاء  :األوىل1406 ،هد 1986 -يب
( )164املنتخب من مسند عبد ن محيد ط  :مكتبة السنة – القاهرة األوىل،
1408هد 1988يب حتقيق صبحي البدري السامرائي  ،حممود خليل الصعيدي .
( )165من اج السنة ن تيمية ط :مؤسسة قرطبة األوىل 1406 ،حتقيق :د.
حممد رشاد سامل.
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املؤتلف واملختلف يف أمساء قلة احلديث وأمساء آابئ م وأجدادهم

لعبدالغين ن سعيد األزدي احملقق :مثىن حممد محيد الشمري  -قيس عبد إمساعيل
التميمي أشرف عليه وراجعه :الدكتور شار عواد معروف ط :دار الغرب اإلسسمي
 :األوىل  1428هد  2007 -يب.
( )167موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله جملموعة من
املؤلفني (الدكتور حممد م دي املسلمي  -أشرف منصور عبدالرمحن  -عصايب
عبداهلادي حممود  -أمحد عبدالرزاق عيد  -أمين إ راهيم الزاملي  -حممود حممد
خليل)  :األوىل 2001 ،يب ط :عامل الكتب للنشر والتوزيع  -ريوت ،لبنا .
( )168موسوعة أقوال اإلمايب أمحد ن حنبل يف رجال احلديث وعلله مجع وترتيب:
السيد أ و املعاطي النوري  -أمحد عبدالرزاق عيد  -حممود حممد خليل ط :عامل
الكتب  :األوىل 1417 ،هد  1997 /يب
( )169موسوعة كشاف اصطسحات الفنو والعلويب للت ا وي حتقيق :د.رفيق
العجم ود .علي دحروج قل النص الفارسي إىل العر ية :د .عبدهللا اخلالدي الرتمجة
األجنبية :د .جورج زيناين ط :مكتبة لبنا انشرو – ريوت  :األوىل 1996 -يب.
( )170ميزا ا عتدال يف قد الرجال للذه حتقيق الشيد علي حممد معوض
والشيد عادل أمحد عبداملوجود ط دار الكتب العلمية سنة النشر  1995ريوت.
( )171النجويب الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،ن تغري ردي ،أيب احملاسن،
مجال الدين ط :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دار الكتب ،مصر.
( )172اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد – رجال صحيح البخاري
للكسابذي احملقق :عبدهللا الليثي ط :دار املعرفة – ريوت  :األوىل1407 ،هد.
( )173الوايف ابلوفيات لصسح الدين خليل الصفدي احملقق :أمحد األرانؤوط
وتركي مصطف ط :دار إحياء الرتاث – ريوت عايب النشر1420:هد2000 -يب.
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ثبت املوضوعات
الصفحة

املوضوع
املقدمة

1

مشكلة البحث

3

أمهية البحث

3

من ج البحث

4

اهلدف من البحث

4

الدراسات السا قة

5

خطة البحث

5

من ج البحث

6

املبحث األول حملة عن األلفاظ الواردة يف عنوا البحث

8

املطلب األول املقصود ابلتعقبات ،واأللفاظ اليت هلا عسقة ابلتعقبات

9

ألفاظ هلا عسقة ابلتعقيبات
أمهية هذا العلم.

15

املطلب الثاين ترمجة خمتصرة لإلمامني ا ن حبا  ،وا ن حجر

16

أو ً اإلمايب ا ن حبا .

16

اث ياً احلافظ ا ن حجر.

20
()206

املطلب الثالث حملة عن كتاب تقريب الت ذيب

23

سبب أتليف الكتاب

23

طريقة ترتيب وتقسيم الكتاب

24

مراتب ألفاظ اجلرح والتعديل عند احلافظ ا ن حجر

26

حكم أهل هذه املراتب

28

املآخذ عل الكتاب

29

كتاب تقريب الت ذيب.

29

املبحث الثاين من ج اإلمايب ا ن حبا يف اجلرح والتعديل

32

أو ً من جه يف اجلرح

32

اث ياً مذهبه يف التعديل

35

شرطه يف الثقات

36

شرطه يف كتا ه الصحيح "التقاسيم واأل واع".

39

اخلسصة يف مذهبه يف اجلرح والتعديل

40

أي ما كتبه أو ً الثقات أيب اجملروحني؟.

42

املبحث الثالث العبارات اليت استعمل ا احلافظ ا ن حجر يف تعقبه عل

43

اإلمايب ا ن حبا
احلافظ ا ْن حج ٍر عل ْاإلمايب ا ْن حبَّا
املبحث الرا ع تدعقبات ْ
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46

( )1إسحاق ن إ راهيم الثقفي

46

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

46

أقوال علماء اجلرح والتعديل

47

اخلسصة

47

( )2شر ن شعيب ن أيب محزة

48

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا .

49

وقفة مع تعقب احلافظ ا ن حجر

49

حتقيق قول اإلمايب البخاري

50

التحقق من خطأ النقل عند اإلمايب ا ن حبا

50

من خسل ما سبق يتضح

51

( )3كددر ددن خنيد ددس

51

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

52

أقوال علماء اجلرح والتعديل

52

أو ً من عدله.

52

اث ياً من ضعفه.

52

اثلثاً من ترك حديثه

53

اخلسصة

54
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( )4احلارث ن عمرا اجلعفري

54

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

55

أقوال علماء اجلرح والتعديل

57

اخلسصة

58

( )5روح ن جناح األموي

59

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

60

أقوال علماء اجلرح والتعديل

62

اخلسصة

64

( )6سعديد ن عدبد الرمحن

65

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

65

أقوال علماء اجلرح والتعديل

73

اخلسصة

74

( )7سويد ن إ راهيم اجلحدري

75

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

75

أقوال علماء اجلرح والتعديل

78

اخلسصة

79

( )8سويد ن عمرو الكل

80
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ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

80

أقوال علماء اجلرح والتعديل

85

اخلسصة

86

( )9سيف ن عمر التميمي

87

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

87

أقوال علماء اجلرح والتعديل

87

من وافق ا ن حبا عل ادامه ابلز دقة

88

من ادمه ابلوضع

88

اخلسصة

89

( )10سيف ن هارو الربمجي

89

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

90

أقوال علماء اجلرح والتعديل

92

اخلسصة

93

( )11الصباح ن حممد ن أيب حازيب

93

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

93

أقوال علماء اجلرح والتعديل

96

اخلسصة

96
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( )12صفوا ن أيب الص باء

97

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

97

أو ً يف الثقات

97

اث ياً يف اجملروحني

97

أقوال علماء اجلرح والتعديل

99

اخلسصة

99

( )13عامر ن صاحل ن رستم

100

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

100

أو ً يف الثقات

100

اث ياً يف اجملروحني

100

أقوال علماء اجلرح والتعديل فيه

105

اخلسصة

106

( )14عامر ن مصعب

107

ترجم له اإلمايب ا ن حبا يف موضعني

107

أقوال علماء اجلرح والتعديل

107

اخلسصة

108

( )15عباد ن عباد الرملي

108
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ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

109

يف الثقات

109

ترمجته يف اجملروحني،

109

أقوال علماء اجلرح والتعديل

110

اخلسصة

111

( )16عد ددباد ددن يعق ددوب ال ددرواج ددين

111

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

112

أقوال علماء اجلرح والتعديل

116

اخلسصة

118

( )17عبادة ن مسلم الفزاري

119

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

119

أو ً يف الثقات

119

اث ياً يف اجملروحني

119

أقوال علماء اجلرح والتعديل

120

أو ً عبادة ن مسلم ،وهو املذكور يف "الثقات".

120

اث ياً عباد ن مسلم ،وهو املذكور يف "اجملروحني".

120

اخلسصة

121
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( )18عبدهللا ن حبري

122

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

122

أو ً يف الثقات

123

اث ياً يف اجملروحني

123

أو ً من جعله شخصاً واحداً.

126

اث ياً من جعل ما شخصني.

127

أقوال علماء اجلرح والتعديل

128

اخلسصة

129

صم
( )19عبدهللا ن ع ْ
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ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

130

أو ً يف الثقات.

130

اث ياً يف اجملروحني.

132

أقوال علماء اجلرح والتعديل

133

اخلسصة

134

( )20عبدهللا ن عمر ن غامن

135

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

135

أقوال علماء اجلرح والتعديل

137
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اخلسصة

138

( )21عبدهللا ن عمرية ن حصن

139

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

139

من فرق ين ما

139

اخلسصة

140

( )22عبدهللا ن املؤمل

141

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

141

أو ً يف الثقات.

141

اث ياً يف اجملروحني .

142

اثلثاً يف مشاهري علماء األمصار.

146

أقوال علماء اجلرح والتعديل

146

اخلسصة

147

( )23عبداجمليد ن عبدالعزيز ن أيب رواد

148

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا .

148

أقوال علماء اجلرح والتعديل

149

اخلسصة

150

( )24عقبة ن عبدهللا األصم الرفاعي

151
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ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

151

أو ً يف الثقات

151

اث ياً يف اجملروحني

151

من جعل ما اثنني

153

ومن فرق ين ما جعل

153

من جعله واحداً

154

اخلسصة

154

( )25علي ن غراب

154

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

155

أقوال علماء اجلرح والتعديل

155

اخلسصة

156

( )26عمرو ن حريش

157

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

157

من فرق ين ما

157

أقوال العلماء يف كلي ما

158

فائدة

158

اخلسصة

159
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( )27عمرو ن هاشم أ و مالك

159

ترمجته عن ا ن حبا

159

أقول علماء اجلرح والتعديل

160

اخلسصة

160

( )28عمرا ن ظْبيا

161

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

161

أو ً يف الثقات.

161

اث ياً يف اجملروحني

161

أقوال علماء اجلرح والتعديل

162

اخلسصة

162

( )29العسء ن خالد الواسطي

164

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

165

أو ً يف الثقات

165

اث ياً يف اجملروحني.

166

أقوال علماء اجلرح والتعديل

166

اخلسصة

166

( )30عيس ن ط ما

167
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ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

167

أقوال علماء اجلرح والتعديل فيه

170

اخلسصة

170

( )31القاسم ن أمية احلذاء

171

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

171

أقوال علماء اجلرح والتعديل

173

اخلسصة

173

( )32كثري ن السائب املدين

173

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

173

اخلسصة

176

( )33كثري ن سليم الض

177

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

177

أو ً من فرق ين ما.

180

اث ياً من جعل ما واحداً.

180

درجت ما

180

اخلسصة

180

( )34يو س ن أيب الفرات

181
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ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا

181

أقوال علماء اجلرح والتعديل

181

اخلسصة

182

أيب ا ن أيب حرايب
( )35أ و ّ

182

ترمجته عند اإلمايب ا ن حبا .

183

أو ً يف الثقات.

183

اث ياً يف مشاهري علماء األمصار.

183

ترمجة مشعو يف الثقات.

183

التعليق عل ما سبق

183

( )36صفية نت احلارث

184

ترمجت ا عند اإلمايب ا ن حبا

184

التعليق عل ما سبق

186

دليله

186

اخلسصة

186

اخلامتة

187

ثبت املصادر واملراجع مرتباً عل حروف املعجم

189

ثبت املوضوعات
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