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 :ملخص البحث
اري، حيـث   عنـد اإلمـام البخـ    " ليس بـالقوي عنـدهم    "تناول الباحث في هذه الدراسة بيان مدلول مصطلح         

، ثـم تـرجم     "لـيس بـالقوي عنـدهم     "قام باستخراج أسماء الرواة الـذين أطلـق علـيهم اإلمـام البخـاري وصـف                 

لكـل راوٍ بـذِكْر اسـمه كـامالً مـع إيــراد سـنة وفاتـه إنْ وجـدت، واقتـصر فـي ترجمــة كـل راوٍ علـى مـا قيـل فيــه               

خاري فيـه، ثـم خـتم كـل ترجمـة بدراسـة       جرحاً وتعديالً، مع تصدير كل ترجمة من التراجم بقول اإلمام الب       

وقــد حــاول الباحــث فــي هــذه الدِّراســة . أقــوال النُّقــاد فيــه، وتــرجيح مــا رآه الباحــث أنــسب لحالــه مــن أقــوالهم 

ذلــك بموازنــة ، و"لــيس بــالقوي عنــدهم"تجليــة موقــف اإلمــام البخــاري مــن الــرواة الــذين أطلــق علــيهم وصــف 

كالمه فيهم بكالم غيره من النُّقاد لمعرفة منزلتهم عند المحدثين، وما يترتب على ذلك من حكم الروايـة        

عنهم بغرض الوقوف على مذهب اإلمام البخاري في مراده من هذا الوصـف، هـل هـو خـاص بالـضعفاء الـذين          

وتوصـل  .  يُعتبـر بحـديثهم لخفـة ضـعفهم؟    وصلوا حدّ الترك؟ أو أنَّه شامل ألصناف الضعفاء بما في ذلـك مـن            

، وصـف يُطلقـه اإلمـام أبـو عبـد اهللا محمـد بـن             "لـيس بـالقوي عنـدهم     : "الباحث في نهاية دراسته إلى أنَّ عبـارة       

إسماعيل البخـاري، علـى الـضعفاء الـذين وصـلوا حـدّ التـرك، وهـو الغالـب فـي إطالقـه، وقـد يُطلقـه أحيانـاً علـى                     

هم لخفة ضعفهم، لكن ربما يكون مراده من ذلك الجرح الشديد؛ لوجود قرائن       الضعفاء الذين يُعتبر بحديث   

 .تدل على ذلك



 

 

 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 المقدمة
 ونـستغفره ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفـسنا وسـيئات             ،إن الحمد هللا نحمده ونـستعينه     

 وحـده ال   وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا  ، ومن يضلل فال هـادي لـه     ، من يهده اهللا فال مضل له      ،أعمالنا

 :عبده ورسوله، وبعد أن محمداً شريك له، وأشهد

لبخاري من األئمة الكبار المتفقِ على علـوِّ  فإنَّ اإلمام أبا عبد اهللا محمد بن إسماعيل ا   

ــه، الموثــوقِ بأحكــامهم فــي تــصحيح         شــأنهم فــي علــم الحــديث، المعتــرف بإمــامتهم في

األحاديث وتعليلها، وفي جرح الرواة وتعديلهم، الباقيةِ آثارُهم الحسنةُ في أمّـة مَـنْ حَفِـظَ         

 .اهللا بهم سنَّة نبيه صلى اهللا عليه وسلم

طالع على أحـوال الـرواة والمعرفـة بمرويـاتهم، مـع الفهـم الـدقيق            وقد كان واسع اال   

ــأوَها إال      ــا جعـــل ألقوالـــه محـــالً أيَّ محـــلّ، وألحكامـــه منزلـــةً ال يبلـــغُ شـ والخبـــرة التامـــة؛ ممـ

الجهابذةُ من أئمة النقد في العـصر األَوَّل، مـع اعتـدال شـهد لـه بـه الجميـع، وأدب إلـى تقـوى                   

فمـنهم مـن    : ")١(قال الذهبي . ن والرفق وألزماه سبيل المتثبت الورع     كَسَيَا أقوالَه بحِلية اللي   

: والمعتدل فـيهم  ... نَفَسُهُ حادٌّ في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل             

 ".  أحمد بن حنبل والبخاري، وأبو زرعة

د، وقد كان كالم اإلمـام البخـاريِّ فـي الجـرح والتعـديل، مثلـه مثـل غيـره مـن أئمـة النقـ                        

صادراً عن اختبار للرواة واعتبار لمروياتهم ودراية بعلل األحاديث؛ فتفاوتت أحكامُـه علـى              

الرواة تبعاً للواقع في روايـاتهم مـن الـصواب والخطـأ، وبنـاءً علـى القـرائن الدالـة علـى صـدق             

واســتعمل كغيــره مــن  . الــراوي أو اتهامــه، وعلــى تيقُّظــه أو غفلتــه، وعلــى عنايتــه أو إهمالــه  

 . في تعديلهم أو جرحهم: اد مصطلحات مختلفة في وصف الرواةالنق

، "لـيس بـالقوي عنـدهم     : "ومِن تلـك المـصطلحات التـي اسـتعملها فـي الجـرح مـصطلح              

كمــا أنَّــه لــم .وهــي مــن األلفــاظ التــي تفــرد بهــا اإلمــام البخــاري فــي عــصره، ولــم يُــسبق إليهــا

 . يُحدد لنا مدلوله منه

                                     
       ٨٣ الموقظة ص)١



 

 
١٦٠

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

األئمــة  أن يُــصرح ا إمَّــ: ال يخلــو مــن طــريقين  لحات المــصطمــدلول هــذه والوصــول إلــى  

ــى درجــات الفهــم     مــرادهم مــن بعــض األلفــاظ،   ب ــهوهــذا فــي أعل ــا رواه الخطيــب  :، مثال  م

إنـك تقـول فـالن    : قلت ليحيى بن معين: "بن أبي خيثمة أنَّه قال البغدادي بسنده عن أحمد

هـو  : قـة، وإذا قلـت لـك   ليس به بأس فهـو ث : إذا قلت لك: قال ليس به بأس، وفالن ضعيف؟

 .)١("يُكتب حديثه ضعيف فليس هو بثقة، وال

ــا أن يُ باالســتقراء مــن قبــل العلمــاء المتبحــرين فــي هــذا الفــن، قــال       عــرف مــراده وإمَّ

ــذهبي ــامِّ     ثــم أهــم : ")٢(ال ــم باالســتقراء الت ــرْف ذلــك اإلمــام الجهبــذ،    : مــن ذلــك أن نعل عُ

 ."بعباراته الكثيرة واصطالحه، ومقاصده،

يُطلقها اإلمام أحمد على    " منكر الحديث : " ما ذكره الحافظ ابن حجر أن لفظة       :همثال

 .)٣(حاله من يُغْرِب على أقرانه بالحديث، عرف ذلك باالستقراء من

وقد بذل الكثير مـن النقـاد جهـوداً مـضنية للوصـول إلـى مـراد األئمـة مـن مـصطلحاتهم                       

ــي    ــان الفاسـ ــن القطـ ــام ابـ ــافظ،كاإلمـ ــذهبيين والحـ ــر  وا، الـ ــن حجـ ــل بمـــدلول  بـ ؛ ألن الجهـ

والجهـل  : " قال المعلمـي المصطلح قد يؤدي إلى رمي األئمة بالجهل، وإلحاق التناقض بهم،    

 .)٤("بمدلول المصطلح ومراد اإلمام منه قد يؤدي إلى تجهيل األئمة ونسبتهم إلى التناقض 

لــيس : "حوقــد يــسَّر اهللا لــي جمــع الــرواة الــذين أطلــق علــيهم اإلمــام البخــاريُّ مــصطل     

، وقارنــت قولــه بــأقوال غيــره مــن األئمــة النَّقــاد فــي كــل راوٍ علــى حــده، مــع  "بــالقوي عنــدهم

عمل دراسة مستقلة لما قيل في الراوي؛ للخلوص إلـى النتيجـة التـي يقتـضيها البحـث وهـي                    

 .مراد أبي عبد اهللا من هذا المصطلح

                                     
 ٢٢الكفاية في علم الرواية ص) ١
       ٨٢ الموقظة ص)٢
  ٤٧٦هدي الساري ص) ٣
 ٧االستبصار في نقد األخبار ص) ٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦١

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 .أهمية الموضوع
 :تيةتتجلى أهمية الموضوع في النقاط اآل

بحاجــة إلــى دراســة؛ لمعرفــة مــدلولها،  أنَّ كثيــراً مــن ألفــاظ الجــرح والتعــديل ال تــزال) ١

ــصال الموضــوع           ــى حــدة، وذلــك الت ــع واســتقراء كــل لفظــة عل ومــراد أصــحابها منهــا، بتتب

 .بالحكم على األحاديث صحة وضعفاً

ذا دور البحث في تجلية جانب مهم من الجوانب المنهجية عند اإلمام البخاري، وهـ      ) ٢

 .يطبع البحث بأهمية خاصة، نابعة من منزلة هذا اإلمام والقيمة النقدية ألقواله وأحكامه

 .خلوص البحث في الصناعة الحديثية، وقوة ارتباطه بالجانب النقدي عند المحدّثين) ٣

 .أسباب اختيار الموضوع
 :كان وراء اختياري هذا الموضوع أسباب، أبرزها اآلتي

 .د هذا الموضوع بدراسة مستقلة لم أقف على من أفر-١

فـي وصـف    " لـيس بـالقوي عنـدهم     : " يُعدّ اإلمام البخاري أول مـن اسـتعمل مـصطلح          -٢

 .بعض الرواة، ومَنْ جاء بعده كان مقلِّداً كأبي أحمد الحاكم

 حاجة المكتبة الحديثية إلى الدراسات التي تُعنـى باصـطالحات أئمـة النقـد، تحلـيالً                 -٣

 .واستقراءً

 .موضوعأهداف ال
 :يهدف الموضوع إلى عدد من النقاط، وهي

مــن كتــب ، "لــيس بــالقوي عنــدهم: " البخــاري اإلمــام جمــع الــرواة الــذين قــال فــيهم-١

 .الجرح والتعديل

 من أئمة    بأقوال غيره   فيهم ، مع مقارنة قوله   يةتفصيلة جميع الرواة دراسة     دراس -٢

 .الجرح والتعديل

 ، ومقارنــةمــام البخــاري، مــن خــالل ضــم النتــائج  عنــد اإلهــذه اللفظــة تحديــد مــدلول -٣

 .بعض مع بعضها



 

 
١٦٢

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

 .الدِّراسات السابقة

ــم يجــد الباحــث أيَّ دراســة تناولــت بــشكل مــستقل مــدلول           بعــد البحــث والتقــصي ل

، محمــد بــن إســماعيل البخــاري عنــد اإلمــام أبــي عبــد اهللا  " لــيس بــالقوي عنــدهم: "مــصطلح

  ألفاظ الجرح والتعديل عنـد اإلمـام البخـاري،         لكنه عثر على دراسة تناولت دراسة عدد من       

 وأحكامهـا عنـد اإلمـام    )ال بـأس بـه    (و) صدوق(و) مقارب الحديث (:دراسة ألفاظ : "وعنوانها

 .عبد العزيز بن إبراهيم الرميح: ، للباحث)١("البخاري
ــ التـــي تناولـــتمـــن الدِّراســـاتمجموعـــة كبيـــرة كمـــا وقـــف الباحـــث علـــى    دداً مـــن  عـ

 : اآلتيومنها على سبيل المثال ال الحصر،: لقة باإلمام البخاري وكتبهالموضوعات المتع

اإلمـام البخـاري وكتابـه      : "عبد المحسن العبَّاد البدر، بعنوان    . للباحث د  :الدراسة األولى 

 .)٢("الجامع الصحيح

اإلمـام البخـاري وفقـه     : "نور الدين محمـد عتـر بعنـوان       / لألستاذ الكبير  :الدراسة الثانية 

 .)٣("في جامعه الصحيحالتراجم 

مفهــوم الــضبط عنــد  : "عبــد الــسالم أبــو ســمحة، بعنــوان  . للباحــث د:الدراســة الثالثــة 

 .)٤("البخاري

األحاديـث التـي   : "، بعنـوان بـن عبـد الـشكور الزرقـي     عـادل . للباحـث د :الدراسة الرابعـة 

رجمـة سـعيد   إلـى نهايـة ت    أول الكتـاب مـن " التـاريخ الكبيـر  " البخاري في كتابه  اإلمامهاأعلَّ

 . )٥("بن عمير األنصاري

                                     
 درجة الماجستير في السُنَّة وعلومها من كلية أصول الدين بجامعـة اإلمـام          صاحبهارسالة علمية نال بها     ) ١

     ـه٢٧/١٤٢٨محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام 
    ـه١٣٩٠رة، السنة الثانية، العدد الرابع، ربيع الثاني بحث نُشر في مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنو) ٢
     ـه١٤٠٦ عام ٤بحث نُشر في مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، الكويت، العدد ) ٣
 ٣بحث أُلقي في مؤتمر االنتصار للصحيحين، المنعقد في كلية الـشريعة بالجامعـة األردنيـة فـي الفتـرة مـن             ) ٤

     ـه١٤٣١ شعبان ٤ -
 درجة الماجستير في السُنَّة وعلومها من كلية أصول الدين بجامعة اإلمام صاحبها رسالة علمية نال بها     )٥

   ـه١٤١٦محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

مــنهج اإلمــام البخــاري فــي : "أبــي بكــر الكــافي، بعنــوان.للباحــث د: الدراســة الخامــسة

 .)١("تصحيح األحاديث وتعليلها من خالل الجامع الصحيح

األحاديـث  : "عبـد الـرحمن بـن أحمـد العـواجي، بعنـوان           . للباحث د  :الدراسة السادسة 

سعيد بن عامر، إلى : من بداية ترجمة "التاريخ الكبير" ي في كتابهها اإلمام البخارالتي أعلَّ

 .)٢("نهاية الكتاب

األحاديــث : "، بعنــوانعبــد الــرحمن بــن ســليمان الــشائع . دللباحــث: الدراســة الــسابعة

 .)٣(" في التاريخ الكبير ال يُتابع عليه:التي قال فيها اإلمام البخاري

 :خطة البحث
 :ين وخاتمة وهي كاآلتيوقد قسمته إلى مقدمة وفصل

أهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، وأهدافـه، والدراسـات الـسابقة،              :  وتحوي المقدمة

 .ومنهجه البحث خطةو

 : مباحثأربعةالدِّراسة، وفيها : الفصل األول

 . البخاريتعريف موجز باإلمام : المبحث األول

 . قادعند األئمة النّ" ليس بالقوي: " مدلول مصطلح:المبحث الثاني

 ".ليس بقوي: "، وقولهم"ليس بالقوي: "الفرق بين قولهم: المبحث الثالث

، ، وحكــم روايتــه عنــد المحــدثين"لــيس بــالقوي": مرتبــة مــن قيــل فيــه: الرابــعالمبحــث 

 :وفيه مطلبان

 ."ليس بالقوي: " مرتبة من قيل فيه:المطلب األول

                                     
عبد القادر للعلـوم  /رسالة علمية نال بها صاحبها درجة الماجستير في الحديث وعلومه من جامعة األمير     ) ١

  ـه١٤١٨لجزائر عام اإلسالمية بقسنطينة ا
 درجة الماجستير في السُنَّة وعلومها من كلية أصول الدين بجامعة اإلمـام  صاحبهارسالة علمية نال بها   ) ٢

    ـه٢٤/١٤٢٥محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام 
ن أصـول الـدي  و  الـدعوة كليـة من قـسم الكتـاب والـسنَّة ب    درجة الماجستير صاحبهارسالة علمية نال بها     ) ٣

    ـه١٤٢٢عام جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 



 

 
١٦٤
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 .حكم روايته عند المحدثين: المطلب الثاني
لـيس  : " وصـف  أبـو عبـد اهللا البخـاري       الـرواة الـذين أطلـق علـيهم اإلمـام            :يالفصل الثان 

 ".بالقوي عندهم

 .  دراسة تطبيقية مقارنة

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

 :منهج البحث
 :وقد كان منهج البحث على النحو اآلتي

القوي لــيس بــ"وصــف البخــاري اســتخراج أســماء الــرواة الــذين أطلــق علــيهم اإلمــام  ) ١

ــدهم ـــ    " عن الجــرح والتعــديل، والكامــل البــن عــدي، وتهــذيب     (مــن أمــات كتــب الرجــال كــ

 .   إلخ) ... الكمال، والميزان، وكتب الضعفاء

 ببــرامج الحاســوب – بعــد اهللا ســبحانه وتعــالى –اســتعنتُ فــي اســتخراج األســماء  ) ٢

  .توخياً للدقة، واختصاراً للوقت، الحديثية

 :من الرواة بالطريقة اآلتيةترجمتُ لكل راوٍ ) ٣

 .ذكر اسم الراوي كامالً مع إيراد سنة وفاته إنْ وُجدت) أ

 .اقتصرتُ في ترجمة كل راوٍ على ما قيل فيه جرحاً وتعديالً) ب

 . في الراوياإلمام البخاريأُصدِّر كل ترجمة من التراجم بقول ) ج

 .  المجَرِّحين ثانياًعَدِّلين أوالً ثم أقوال المأذكر في كل ترجمة أقوال ) د

 .  مُضَعِّفين ومُضَعِّفين جداً: قسمت أقوال المجَرِّحين إلى قسمين) ـه

أختم كل ترجمة بدراسة أقوال النُّقاد في الراوي، وترجيح ما أراه أنسب لحاله مـن          ) و

 .أقوالهم

 

@     @     @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 المبحث األول

 @يترجمة اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخار

 :  اسمه ونسبه وكنيته

هو اإلمام العَلَم محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة، أبـو عبـد اهللا الجُعْفِـي،                 

 .)١(موالهم البخاري

 : مولده

وُلد يوم الجمعة بعد الصالة لـثالث عـشرة ليلـة خلـت مـن شـوال سـنة أربـع وتـسعين                       

مـد بـن إسـماعيل بخـط أبيـه،          أخـرج لـي ذلـك مح      : ، قال المستنير بـن عتيـق      )٢(ومائة ببخارى 

 . )٣(وجاء ذلك عنه من طرق

 :طلبه للعلم

طلب العلـم وهـو صـبي، وكـان يـشتغل بحفـظ الحـديث وهـو فـي الكُتَّـاب ولـم تتجـاوز                     

سنه عشر سنين، وكان يختلف إلى محدثي بلده ويرد على بعضهم خطأه، فلما بلـغ سـت                 

صحاب الرأي، ثم خرج     سنة كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووكيع وعرف فقه أ           ةعشر

 .)٤(مع أمه وأخيه أحمد إلى مكة، فلما حجَّ رجع أخوه بأمه، وتخلَّف هو في طلب الحديث

                                     
ــة @ ــصادر الترجمـ ــداد  : مـ ــاريخ بغـ ــم ٣٧-٢/٤تـ ــة  ٤٢٦ رقـ ــات الحنابلـ ــم ٢٧٩-١/٢٧١، طبقـ ــذيب ٣٨٧ رقـ ، تهـ

، ٥٠٥٩ رقــم ٤٦٨-٢٤/٤٣٠، تهــذيب الكمــال  ١٩١-٤/١٨٨، وفيــات األعيــان  ٧٦-١/٦٧األســماء واللغــات  

ــالم   ــاريخ اإلسـ ــير أعـــالم ٤٠١ رقـــم ٢٧٤-١٩/٢٣٨تـ ــبالء ، سـ ــات  ١٧١ رقـــم ٤٧١-١٢/٣٩١ النـ ــوافي بالوفيـ ، الـ

ــرى  ٢٠٩-٢/٢٠٦ ــات الـــشافعية الكبـ ــذيب  ٥١ رقـــم ٢٤١-٢/٢١٢، طبقـ ــذيب التهـ ــم ٥٥-٩/٤٧، تهـ ، ٥٣ رقـ

 . ، وغيرها الكثير١٣٦-٢/١٣٤شذرات الذهب 

 ٤٧٧، هدي الساري ص٣٩٢ - ١٢/٣٩١، سير أعالم النبالء ٢٣٩ - ١٩/٢٣٨تاريخ اإلسالم ) ١

 ٤٧٧، هدي الساري ص١٢/٣٩٢، سير أعالم النبالء ١٩/٢٣٩سالم تاريخ اإل) ٢

 ٤٧٧هدي الساري ص) ٣

  بتصرف٢/٧، تاريخ بغداد ١٢/٣٩٣سير أعالم النبالء ) ٤
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 : شيوخه

فمــنهم مــن . لقــد أخــذ البخــاري عــن شــيوخ كثيــرين قــد ذكــرهم مــن تــرجم للبخــاري  

، وحــاول استقــصاءهم، وذكــرهم الــذهبي علــى  )١(صــنفهم علــى حــروف المعجــم كــالمزي 

، وقـد تبعـه الحـافظ ابـن حجـر فـي ذكـرهم علـى          )٣(ذكرهم أيـضاً علـى الطبقـات      ، و )٢(البلدان

 :حروف المعجم، وهذه أسماء بعض شيوخه على )٤(الطبقات

 ي وأبـ ، وإسحاق بن راهويـه ، وأحمد بن حنبل  ،إبراهيم بن حمزة الزبيري   : فقد روى عن  

مــد بــن مح، و وعلــي بــن المــديني، وأبــي نعــيم الفــضل بــن دكــين ،عاصــم الــضحاك بــن مخلــد

 وهشام ، ونعيم بن حماد المروزي   ،بشار بندار، وأبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي       

 .)٥(وأمم سواهم ...  ويحيى بن معين،بن عمار الدمشقي

 : تالميذه

 ، وأبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن أبــي عاصــم    ،إبــراهيم بــن إســحاق الحربــي  : روى عنــه

 وأبـو بكـر عبـد اهللا بـن أبـي داود، وأبـو               ،اد وزنجويه بن محمد اللبـ     ،وإسحاق بن داود التستري   

 وأبـو أحمـد محمـد       ، والقاسم بن إسـماعيل المحـاملي      ،بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي الدنيا       

 ويحيــى بــن ، ومــسلم بــن الحجــاج، ومحمــد بــن عبــد اهللا بــن الجنيــد،بــن ســليمان بــن فــارس

 .)٦(وخلق سواهم ... محمد بن صاعد البغدادي

 :منزلته العلمية

 اإلمام البخاري فـي عـصره بـالحفظ، والعلـم، والـذكاء، وقـد وقعـت لـه حـوادث                     اشتهر

 .)٧(كثيرة تدل على حفظه منها امتحانه يوم دخل بغداد وهي قصة مشهورة

                                     
 ٢٤/٤٣١تهذيب الكمال ) ١
 ١٢/٣٩٤سير أعالم النبالء ) ٢
  ١٢/٣٩٥المصدر نفسه ) ٣
 ٤٧٩هدي الساري ص) ٤
 ٤٣٤ - ٢٤/٤٣١تهذيب الكمال ) ٥
 ٤٣٦ - ٢٤/٤٣٤ نفسه المصدر) ٦
 ٤٨٦هدي الساري ص) ٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

قــرأ علينــا أبــو عبــد اهللا : وكــان واســع العلــم، غزيــر االطــالع، قــال محمــد بــن أبــي حــاتم

ان أو ثالثـة، وفـي كتـاب عبـد اهللا     ليس في هبـة وكيـع إال حـديثان مـسند         : كتاب الهبة فقال  

 .)١(بن المبارك خمسة أو نحوها، وفي كتابي هذا خمسمائة حديث أو أكثر

 :ثناء العلماء عليه

والحفــظ،    اإلمــام البخــاريَّ فتوحــاً ربَّانيَّــة فــي العلــم،     - عــزَّ وجــلَّ  -وكمــا رزق اهللاُ 

 ،كبيرين في قلوب العبـاد  ةً وقَبوالً فقد رزقه محبَّ،والفهم، والفقه، والزُّهد، والورع، والعبادة

 ،عليـه النَّـاسُ بـصورةٍ تفـوق الوصـفَ والبيـان        ازدحم،فكان البخاريُّ كلَّما حلَّ ببلد أو مدينة

لما قدم أبو عبد اهللا البخاري بخارى نُصبت له القباب على فرسـخ مـن البلـد                : "قال الشيرازي 

 )٢("ليه الدراهم والدنانيرواستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكور ونثر ع

  :وهذه طائفةٌ من ثناء العلماء عليه

رأيـتُ منـذ عقلـتُ      فمـا ، والعُبَّـاد ، والزُّهَّـاد ،جالـست الفقهـاء  : ")٣(قال قتيبةُ بـن سـعيد  @ 

 ". وهو في زمانه؛ كعمر في الصَّحابة،مثل محمد بن إسماعيل

 ". رأى مثل نفسهما "- في الثناء على البخاري -: )٤(وقال علي بن المديني@

 ".  ما أخرجت خُراسان مثل محمد بن إسماعيل: ")٥(وقال أحمد بن حنبل@

 ، أحفـظَ مـن محمـد بـن إسـماعيل     ،لم تُخرج خراسانُ قـط : ")٦(وقال أبو حاتم الرازيُّ  @

 ".وال قَدِم منها إلى العراقِ أعلمُ منه

 فمـا رأيـتُ   ،والعـراق  شامقد رأيـتُ العلمـاء بـالحرمين والحجـاز والـ     : ")٧(وقال الدَّارميُّ@

 ".نا طلباًوأكثرُ ناهُق فهو أعلمُنا وأف،فيهم أجمعَ من محمد بن إسماعيل

                                     
 ١٩/٢٥١تاريخ اإلسالم ) ١
 ٥/٤٣٩تغليق التعليق ) ٢
  ٤٨٢هدي الساري ص) ٣
 ٢/١٧تاريخ بغداد ) ٤
 ١٢/٤٢١سير أعالم النبالء ) ٥
 ٩/٥١تهذيب التهذيب ) ٦
 ٢/٢٧تاريخ بغداد ) ٧
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ــيس فــي الــدنيا      : ")١(وقــال اإلمــام مــسلم لــه يومــاً    @ ال يبغــضك إال حاســد، وأشــهد أن ل

 ".مثلك

لتـاريخ  لم أرَ أحداً بـالعراق، وال بخراسـانَ فـي معنـى العِلـل وا              : ")٢(وقال اإلمامُ التِّرمذيُّ  @

 ".ومعرفة األسانيد كثير أحدٍ أعلمَ من محمد بن إسماعيل

 :مؤلفاته

لقد ترك اإلمام البخاري إنتاجاً علمياً غزيراً يدل على علمه وتمكنه، وقد استفاد ممـن               

وســاروا علــى . قبلــه واســتفاد منــه مــن جــاء بعــده فاقتــدوا بــه فــي مــصنفاته، واحتــذوا حــذوه  

اريخ والتراجم أسماء كتبه ومصنفاته، لكن الكثير منها ولقد حفظت لنا كتب الت  . طريقته

 :فقد منذ أمدٍ بعيد، وهذه أسماء كتبه التي ذكرها العلماء

 المطبوع: أوالً

مكتبــة الرشــد،  (اريخ األوســطتــال -٢)  ه١/١٤١٩مكتبــة المعــارف، ط (األدب المفــرد -١

إن المطبــوع :  وقيــل)١/١٤٠٦دار المعرفــة، ط( التــاريخ الــصغير -٣)  ١٤٢٩/ ٢ وط١/١٤٢٦ط

مؤسـسة الكتـب الثقافيـة،     (لتـاريخ الكبيـر   ا-٤. باسم الصغير هـو األوسـط ولـيس الـصغير     

الجــامع  -٦)  دار المــأمون للتــراث، بــدون تــاريخ  )  (فــي الحــديث ( الثالثيــات -٥)  بــدون تــاريخ 

ــر، ط  (الــصحيح ــسلفية   (لقــراءة خلــف اإلمــام   جــزء ا-٧)  ٣/١٤٠٧دار ابــن كثي ــة ال المكتب

)  ١/١٤٢٥دار أطلــس الخــضراء ط ( والــرد علــى الجهميــة  دبــاخلــق أفعــال الع -٨)  ١/١٤٠٠ط

عـالم الكتـب،    ( الـصغير    الـضعفاء  -١٠) ١/١٤١٦دار ابـن حـزم، ط      ( اليدين فـي الـصالة      رفع -٩

 ). طُبع في آخر كتاب التاريخ الكبير( الكنى -١١)  ١/١٤٠٤ط

 المخطوط والمفقود: ثانياً

 -٥    لتفـسير الكبيـر   ا-٤ بر الوالـدين         -٣    األشربة -٢   دانحالو أسامي الصحابة    -١

 -١٠  العلــل -٩  الــسنن فــي الفقــه   -٨    الرقــاق -٧ر   الجــامع الكبيــ  -٦    الجــامع الــصغير 

                                     
 ٣/٩٦١اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ) ١
 ٥/٧٣٨) بوع في آخر السننمط(العلل الصغير له ) ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 قــضايا الــصحابة -١٢  الفوائــد -١١)   مكتبــة الظاهريــة بدمــشق-مخطــوط (عــوالي الــصحاح 

 -مخطــوط  (لمبــسوط فــى الحــديث  ا-١٤ف   المؤتلــف والمختلــ-١٣وأقــاويلهم  والتــابعين 

 مكتبـة   -مخطـوط  (المـسند الكبيـر    -١٦)  مكتبة جامعة كارل ماركس بألمانيا الـشرقية      

 .     الهبة -١٨)   دار العلوم األلمانية بألمانيا الشرقية

 :وفاته

وهي قرية على فرسخين من سمرقند، كان لـه بهـا       " خرتنك"خرج اإلمام البخاري إلى     

 فيها أياماً قليلة، ثم توفي، وكان ذلـك ليلـة الـسبت ليلـة عيـد الفطـر عنـد صـالة            أقرباء فبقي 

العشاء، ودفن يوم الفطـر بعـد صـالة الظهـر سـنة سـتة وخمـسين ومـائتين، وعـاش اثنـين                      

، وكانـت حياتـه كلهـا حافلـة بـالعلم، معمـورة بالعبـادة،        )١(وستين سنة إال ثالثـة عـشر يومـاً     

خيــر الجــزاء، ورحمــه رحمــة واســعة، وأســكنه الفــردوس  فجــزاه اهللا عــن اإلســالم وأهلــه  

 .األعلى من الجنَّة

 

@     @      @ 

 

 

 

                                     
 ٤٩٣، هدي الساري ص١٢/٤٦٦، سير أعالم النبالء ٤/١٩١، وفيات األعيان ٢/٣٤تاريخ بغداد ) ١



 

 
١٧٠

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

 المبحث الثاني

 .عند األئمة النّقاد" ليس بالقوي: "مدلول مصطلح

ــ"لــيس بــالقوي: "يــرى بعــض النُّقــاد أنَّ مــصطلح  صَقَــف بــه نَصِ، يــدل علــى أنَّ الــراوي المتَّ

 .  شأوهم في اإلتقانحفظه عن حفظ الثقات، ولم يبلغ 

، وهذا النَّسائيُّ قـد قـال    )ليس بالقويّ، واحتُجَّ به   : (وقد قيل في جماعات   : ")١(قال الذهبي 

لــيس بجَــرْحٍ ) لــيس بــالقوي: (قولُنــا: قــال.  لهــم فــي كتابــهجُ، ويُخــرِّ)لــيس بــالقويّ: (فــي عِــدَّةٍ

 ".مُفْسِد

، علَّـق   "لـيس بـالقوي    "-لواسـطي    في الحسن بن الصباح البـزار ا       -: )٢(ولما قال النسائي  

بـن  اهذا تليين هيِّن، وقد روى عنه البخاري، وأصحاب الـسنن إال            : ")٣(الحافظ ابن حجر بقوله   

 ".ماجة ولم يكثر عنه البخاري

: )٤(قـال ابـن المـديني     وفي حقيقة األمر أنَّ مدلول هذا المصطلح يختلف من إمـام آلخـر،              

لـم   "- فـي سـليمان بـن قَـرْمٍ          -: )٥(، وقال "بالقويهو وسط، وليس    " - في الفرج بن فضالة    -

ضـعيفٌ، لـيس بـالقوي، ونحـن         "-فـي ابـن أخـي الزُّهـريِّ         -: )٦(، وقـال  "يكن بالقوي، وهو صـالح    

 ".نكتب حديثه

لـيس هـو بقـوي فـي        :  فقـال  ؟سألت أبي عن فرقـد الـسبخي      : ")٧(وقال عبد اهللا بن أحمد    

 ".ليس هو بذاك: هو ضعيف؟ قال: الحديث، قلت

                                     
 ٨٢الموقظة ص) ١
 ٦/١٩٤تهذيب الكمال ) ٢
 ٣٩٧هدي الساري ص) ٣
 ٢٣٤ رقم ١٦٢سؤاالت ابن أبي شيبة ص) ٤
 ٢٤٧ رقم ١٦٩المصدر نفسه ص) ٥
 ١٥٠ رقم ١٢٣المصدر نفسه ص) ٦
  ٧٥١ رقم ٣٨٥ - ١/٣٨٤العلل ومعرفة الرجال ) ٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧١

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

لـيس بـالقوي ، ويُخـرَّج     "- فـي شـبل بـن العـالء بـن عبـد الـرحمن               -: )١(قـال الـدارقطني  و

 ".متوسط الحال، ليس بالقوي "-في سعيد بن يحيى الحميري: )٢(وقال، "حـديثه

لــيس : وأمــا بكــر بــن بكــار، أبــو عمــرو البــصري، فقــال ابــن معــين: ")٣(وقــال ابــن القطــان

 التقويــة أقــرب، فإنهمــا إنمــا يعنيــان بــذلك أنــه لــيس  بــالقوي، وكــذا قــال أبــو حــاتم، وهــو إلــى

 ".بأقوى ما يكون

ــذهبي  ــالقويّ : (وباالســتقراء، إذا قــال أبــو حــاتم  : ")٤(وقــال ال أنَّ هــذا : ، يُريــد بهــا )لــيس ب

، ويريـد  )لـيس بـالقوي  : (الشيخ لم يَبلُغ درَجَة القويِّ الثَّبْت، والبخـاريُّ قـد يُطلـقُ عَلَـى الـشيخ            

 )".ضعيف: (أنَّه

ا فأمَّـ ) ... لـيس بـذلك القـوي     : (أحمد بن بشير الكوفي، قال النَّسائي     : ")٥(وقال ابن حجر  

 ".تضعيف النَّسائي له فمشعر بأنه غير حافظ

الجرح " ليس بالقوي : "أحياناً يقع في كالم النُّقاد ما يدل على أنَّهم أرادوا بلفظة          : قلتُ

 :الشديد، ومما يدل على ذلك اآلتي

ــو زرعــ  -١ ــرازي قــال أب ــز الليثــي     -: )٦(ة ال ــد العزي ــد اهللا بــن عب ــالقوي  "- فــي عب ، "لــيس ب

منكـر  : "، وقال البخاري  "ليس بشيء : "وعبارات سائر األئمة تدل على تركه، قال ابن معين        

 .)٧("ال يُشتغل به: "، وقال أبو حاتم"الحديث

وي فــي لــيس بــالق "- فــي عبــد الواحــد بــن زيــد البــصري  -: )٨( وقــال أبــو حــاتم الــرازي-٢

 ".الحديث، ضعيف بمرة

                                     
 ٢٢٣ رقم ٨٦سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ص) ١
 ٣٣٧ رقم ٢١٦سؤاالت الحاكم للدارقطني ص) ٢
 ٣/٤٦٢بيان الوهم واإليهام ) ٣
 ٨٣الموقظة ص) ٤
 ٣٨٦ - ٣٨٥هدي الساري ص) ٥
 ٥/١٠٣الجرح والتعديل ) ٦
 ٤٤٢٥ رقم ٢/٤٥٥ترجمته في ميزان االعتدال انظر هذه األقوال وغيرها في ) ٧
 ٦/٢٠الجرح والتعديل ) ٨



 

 
١٧٢

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

، وقد قال    "ليس بالقوي عندهم   "–في أيوب بن خُوط      - :)١( وقال أبو أحمد الحاكم    -٣

ــه ابــن معــين   ــه : "في ــدارقطني  ،"ال يُكتــب حديث ــروك: " وقــال النــسائي، وال :  وقــال األزدي،"مت

ــساجي ،"كــذاب" أجمــع أهــل العلــم علــى تــرك حديثــه، كــان يحــدث بأحاديــث        : " وقــال ال

             .)٢ ("يل، وكان يُرمى بالقدر، وليس هو بحجةبواط

، ويريـد بهـا مـن       "لـيس بـالقوي   : " من األقوال السابقة أنَّ من النُّقاد من يُطلق لفظة         نتبيَّ

ــى             ــه، ومــنهم مــن يُطلقهــا عل ــه، ويُحــتج ب ــت، وهــذا يُخــرَّج حديث ــغ درجــة القــوي الثَّبْ ــم يبل ل

نهم من يُطلقها على شديد الضعف الذي ال يُكتـب     الضعيف الذي يُكتب حديثه لالعتبار، وم     

 . حديثه

 

@    @     @ 

 

                                     
 ٢٧٠ رقم ٣٤٨ - ١/٣٤٧األسامي والكنى له ) ١
     ٧٤١ رقم ٤٠٤ - ١/٤٠٢انظر هذه األقوال وغيرها في ترجمته في تهذيب التهذيب ) ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 المبحث الثالث
 "ليس بقوي: "وقولهم" ليس بالقوي: "الفرق بين قولهم

 ،"قوياللـيس بـ  " :مق فـي عباراتـه فـي النقـد بـين قـوله       من فرَّ المعاصرين من العلماء  نَّإ

 .غوي بين العبارتينرق اللا الف على ذلكبانياً ،"ليس بقوي" :موقوله

 . تنفي الدرجة الكاملة من القوة، فهي عبارة تليين إنما عند هؤالء:فاألولى

 . وإن لم تُثبت الضعف مطلقاً، عندهم تنفي القوة مطلقاً:والثانية

 : وقولـه فيـه    ،"ليس بقوي " : بين قول الناقد في الراوي      بالفرق  المعلمي فقد صرَّح العالمة  

ــالقوي " ــيس بـ ــا " لـ ــد أن قـ ــوثريبعـ ــضهم  - ل الكـ ــي بعـ ــ   ": - فـ ــد النَّـ ــوي عنـ ــيس بقـ  ؛"سائيلـ

، وبين العبارتين فرق    ]ليس بالقوي [سائي  عبارة النَّ : أقول" :بقوله فاستدرك عليه المعلمي  

تنفي القوة مطلقـاً  ] ليس بقوي[ :ال أراه يخفى على األستاذ وال على عارف بالعربية، فكلمة       

 ، إنمـا تنفـي الدرجـة الكاملـة مـن القـوة            ] بالقوي ليس[ : وكلمة ،وإن لم تُثبت الضعف مطلقاً    

سائي يراعـي هـذا الفـرق فقـد قـال هـذه الكلمــة فـي جماعـة أقويـاء مـنهم عبـد ربـه بــن             والنَّـ 

 وعبد الرحمن بن سليمان بـن الغـسيل، فبـين ابـن حجـر فـي ترجمتيهمـا مـن مقدمـة                    ،نافع

 وقــال فــي ترجمــة  ،الفــتح أن المقــصود بــذلك أنهمــا ليــسا فــي درجــة األكــابر مــن أقرانهمــا    

لـيس  : صـالح، وقـال فـي الكنـى       : وثقه أحمد وأبو حـاتم، وقـال النـسائي        [: الحسن بن الصباح  

 ولـم  ، وأصـحاب الـسنن إال ابـن ماجـه         ،هذا تليـين هـين، وقـد روى عنـه البخـاري           :  قلت ]بالقوي

   .)١("يكثر عنه البخاري

 علـــمأواهللا دقيـــق  غيـــر - فـــي نظـــري - التفريـــق مـــن العالمـــة المعلمـــي إنَّ هـــذا: قلـــتُ

 :لألسباب اآلتية

 علـى الجانـب   - فـي المقـام األول       - أنَّ المعلمى بنى قوله في التفريق بين العبـارتين           -١

 .اللغوي بين اللفظين

                                     
 ١/٢٣٢ التنكيل )١



 

 
١٧٤

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

، وال دليل عليها دعوى تحتاج إلى دليل يقوم بها أنَّ هذا التفريق بين اللفظين مجرد  -٢

 . كما سيأتيمن الناحية التطبيقية، بل األمر على خالفه،

 :  الذي يظهر من صنيع المتقدمين عدم التفريق بينهما، ومن أمثلة ذلك-٣

، ونقـل المـزي قولـه    "لـيس بـالقوي  : ")١( إبراهيم بن مهاجر الكوفي، قال عنه النـسائي    -أ

ابـن  : " في ترجمة-: في موضعين من كتابه وغاير بينهما في النقل، فقال في الموضع األول      

، وقـال فـي   "مهـاجر لـيس بـالقوي فـي الحـديث       وإبراهيم بن: ... النسائيوقال": - )٢("مهاجر

  وإبــراهيم بــن: ...وقــال النــسائي": )٣("كليــب بــن شــهاب : " فــي ترجمــة-: الموضــع الثــاني

الحافظـان   فلم ير. )٤( في الموضعينوكذا أعاده ابن حجر، "مهاجر ليس بقوي في الحديث

 .تين هاتين العباربين وابن حجر فرقاً ،المزي

لـيس  : "قـال النـسائي   : )٥(حيي بن عبد اهللا المعافري، عند الـذهبي       :  جاء في ترجمة   -ب

 ".ليس بالقوي: ")٨(، وابن حجر)٧(، والصفدي)٦(، وجاء عند المزي"بقوي

: )١٠(، وقال النـسائي "ليس بقوي: ")٩( عبد اهللا بن شريك العامري، قال عنه أبو حاتم   -ج

 ،حــاتمو أبــوقــال : " بلفــظ-الرجــل  فــي ترجمــة  -همــاقول )١١( المــزي، ونقــل"لــيس بــالقوي"

                                     
 ٧ رقم ٤١ الضعفاء والمتروكون له ص)١
  ٢/٢١٣ تهذيب الكمال )٢
 ٢١٣ - ٢٤/٢١٢ المصدر نفسه )٣
 ٨/٤٤٥ و ١/١٦٨ تهذيب التهذيب )٤
 ٩/١١٩ تاريخ اإلسالم )٥
 ٧/٤٨٩ تهذيب الكمال )٦
 ١٣/١٤١ الوافي بالوفيات )٧
 ٣/٧٢ تهذيب التهذيب )٨
 ٣٧٥ رقم ٨١ - ٥/٨٠ الجرح والتعديل )٩
 ٣٦٥ رقم ١٥٤ الضعفاء والمتروكون له ص)١٠
 ١٥/٨٨ تهذيب الكمال )١١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

فـأين هـذا التفريـق      . )١(وكذا نقله ابن حجـر    ، ولم يفرق بين لفظيهما،      " ليس بقوي  :والنسائي

 المزعوم؟
لـيس  : "قـال النـسائي   : )٢(عسل بن سفيان اليربـوعي، عنـد الـذهبي        :  جاء في ترجمة   -د
فلـــو كـــان هنـــاك فـــرق بـــين ". ويلـــيس بـــالق: ")٤(، وابـــن حجـــر)٣(، وجـــاء عنـــد المـــزي"بقـــوي

 .العبارتين لنبه المتأخرون على ما وقع عند الذهبي
 ورد في كتب الجرح والتعديل ما يخالف صراحة قـول مـن فـرق بـين العبـارتين مـن                     -٤

 التـي تعنـي نفـي كمـال     -"لـيس بـالقوي  : "، حيث أطلق بعض النُقاد عبـارة      ةالناحية التطبيقي 
 : متروكين، ومن أمثلة ذلك على رواةٍ-القوة، عند المعلمي 

، )٦(، وقـال ابـن معـين   "لـيس بـالقوي  : ")٥( بكر بـن خنـيس الكـوفي، قـال عنـه النـسائي          -أ
يـروي كـل    كـان   : ")٩(، وقـال الـسعدي    "ذاهـب ": )٨(زرعةوقال أبو   ،  "ليس بشيء : ")٧(وأبو داود 
 :)١٢(، والـدارقطني )١١(بـن خـراش  وا ،)١٠( المـصري  وقـال أحمـد بـن صـالح      ،" عـن كـل منكـر      منكر

  ."متروك"
ــدارقطني  الحــارث بــن نبهــان الجرمــي   -ب ــالقوي : ")١٣(، قــال عنــه ال ، وقــال ابــن  "لــيس ب
متـــروك : )١٦(وقــال أبــو حــاتم   ، "ال يُكتـــب حديثــه : ")١٥(، وقــال مــرة  "لــيس بــشيء  : ")١٤(معــين 

                                     
 ٥/٢٥٣ب التهذيب  تهذي)١
 ٩/٢٢١ تاريخ اإلسالم )٢
 ٢٠/٥٤ تهذيب الكمال )٣
 ٦/١٩٤ تهذيب التهذيب )٤
 ٤/٢١٠ تهذيب الكمال )٥
 ١٣٤١ رقم ١/٢٠٦ رواية الدوري - تاريخ ابن معين )٦
 ١/٤٨٢ تهذيب التهذيب )٧
 ٢/٤٤٩ الضعفاء له )٨
 ١٦٨ رقم ١٠٨ أحوال الرجال ص)٩
 ٧/٩٠ تاريخ بغداد )١٠
 ١/٤٨٢لتهذيب  تهذيب ا)١١
 ٥٨ رقم ٥٨ سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ص)١٢
 ١٥٥ رقم ١٧٧ - ١٧٦ الضعفاء والمتروكون له ص)١٣
 ٣٤١٢ رقم ٢/٨٨ رواية الدوري - تاريخ ابن معين )١٤
 ٤٣٨٢ رقم ٢/٢١٨ المصدر نفسه )١٥
 ٤٢٦ رقم ٩٢ - ٣/٩١ الجرح والتعديل )١٦



 

 
١٧٦

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

ــديث    ــر الحـ ــديث، منكـ ــعيف الحـ ــديث، ضـ ــاري ، "الحـ ــال البخـ ــديث ": )١(وقـ ــر الحـ ــال ، "منكـ وقـ
 كان مـن الـصالحين الـذين غلـب علـيهم            : ")٣(، وقال ابن حبان   "متروك الحديث ": )٢(النسائي

   ".الوهم حتى فحش خطؤه
: )٥(، وقـال ابـن معـين      "لـيس بـالقوي   : ")٤( عبد العزيز بن أبان القرشي، قال عنه البزار        -ج

، "تركـوه : ")٧(، وقـال البخـاري    "هـو كـذاب   : ")٦(، وقـال ابـن نميـر      "كذاب خبيث يـضع الحـديث     "
: )١٠(، والـدارقطني )٩(، وقال النسائي"حديثه كتب ال يُ،شتغل به، تركوه يُال: ")٨(وقال أبوحاتم 

 ".متروك الحديث"
 لـيس "قـولهم   وبـين  "قوياللـيس بـ  : "همقـول يتبين مما سبق أن ال فـرق بـين   : الخالصة

عند المتقدمين، والمتأخرين الذين هم رجال الجرح والتعـديل، ونُقَّـاده، وأنَّ التفريـق              " بقوي
ن هـو مـن قـول بعـض المعاصـرين اللـذين اعتمـدوا فيـه علـى الجانـب اللغـوي فـي                      بين اللفظي 

 .المقام األول، بينما الجانب التطبيقي يخالفه من كل الوجوه
 

@     @      @ 
 

                                     
 ٢٤٨١ رقم ٢/٢٨٤ التاريخ الكبير )١
 ١١٨ رقم ٧٨ضعفاء والمتروكون له ص ال)٢
  ٢٢٣ - ١/٢٢٢ المجروحون )٣
 ٤/١٥٩ كشف األستار )٤
 ٨٢ رقم ٢٩٣ سؤاالت ابن الجنيد ص)٥
 ١٠/٤٤٦ تاريخ بغداد )٦
  ٢٢٤ رقم ١٥١ الضعفاء الصغير ص)٧
  ١٧٦٧ رقم ٣٧٨ - ٥/٣٧٧ الجرح والتعديل )٨
 ٤١٣ رقم ١٦٨ الضعفاء والمتروكون له ص)٩
 ٥/٤٧٦ السنن له )١٠



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 الرابعالمبحث 

 .وحكم روايته عند المحدثين" ليس بالقوي: "مرتبة من قيل فيه

 ."ليس بالقوي: " مرتبة من قيل فيه:المطلب األول
 ودرجاتهـا،  عنـي النُّقـاد وعلمـاء الرجـال بـذكر ألفـاظ الجـرح والتعـديل، وبيـان مراتبهـا          

ــا هــذا ذكــر ألفــاظ الجــرح عنــد العلمــاء الــذين ذكــروا لفظــة        ــا فــي بحثن لــيس : "والــذي يعنين

 ابـن أبـي حـاتم، وابـن الـصالح، وابـن جماعـة، والطيبـي،                 :ضمن مراتب التجريح وهـم    " بالقوي

 : وإليك بيانها.  والعراقي، والفارسي، والسخاوي،وابن الملقنالذهبي، و

 )٣٢٧ت ()١(والتعديل عند ابن أبي حاتممراتب الجرح : أوالً

 .لين الحديث: األولى

 .ليس بقوي: الثانية

 .ضعيف الحديث: الثالثة

 .متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو  كذاب: الرابعة

  )٦٤٣ت ()٢(مراتب الجرح عند ابن الصالح: ثانياً

 .لين الحديث: األولى    

 .ليس بقوي: الثانية

 .ضعيف الحديث: الثالثة

 .متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو  كذاب: الرابعة

 ) ٧٣٣ت ()٣(مراتب الجرح عند ابن جماعة: ثالثاً

 .، مقارب الحديث مضطرب، أو ال يُحتج به، أو مجهوللين الحديث: األولى    

 .اك، أو ليس بذلك القوي، ليس بذليس بقوي: الثانية

                                     
 ٢/٣٧  الجرح والتعديل)١
 ١٢٦ - ١٢٥ علوم الحديث ص)٢
 ٦٦ - ٦٥ المنهل الروي في مختصر علوم الحديث ص)٣



 

 
١٧٨

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

 .، فيه ضعف، في حديثه ضعفضعيف الحديث: الثالثة

 .، أو ذاهب الحديث، أو كذابمتروك الحديث: الرابعة

 ) ٧٤٣ت ()١(مراتب الجرح عند الطيبي: رابعاً

 .، مقارب الحديث، مضطرب الحديث، أو ال يُحتج به، أو مجهوللين الحديث: األولى

 . ذاك، أو ليس بذاك القوي، ليس بليس بقوي: الثانية

 .ضعيف الحديث: الثالثة

 .، أو ذاهب الحديث، أو كذابمتروك الحديث: الرابعة

 )٧٤٨ت ()٢(مراتب الجرح عند الذهبي: اًخامس

 .دجال، كذاب، أو وضاع يضع الحديث:     األولى

 .متهم بالكذب، متفق على تركه:     الثانية

 .  عنه، ذاهب الحديث، فيه نظر، هالك، ساقطمتروك، ليس بثقة، سكتوا:     الثالثة

 . واهٍ بمرة، ليس بشيء، ضعيف جداً، ضعَّفوه، ضعيف واهٍ، منكر الحديث:     الرابعة

، لـيس بحجَّـة، لـيس بـذاك،         لـيس بـالقوي   يُـضَّعف، فيـه ضـعف، قـد ضُـعِّف،           :     الخامسة

 .يُعرف وينكر

 ) ٨٠٤ت ()٣(مراتب الجرح عند ابن الملقن: سادساً

 .لين الحديث: األولى    

 .ليس بقوي: الثانية

 .ضعيف الحديث: الثالثة

 .، أو ذاهبه، أو كذابمتروك الحديث: الرابعة    

                                     
 ٨٩ - ٨٨ الخالصة في أصول الحديث ص)١
    ١/٤ميزان االعتدال  )٢
 ١/٢٨٦ المقنع في علوم الحديث )٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 )٨٠٦ت ()١(مراتب الجرح عند العراقي: اًسابع

 .كذاب، يكذب، وضَّاع:     األولى

 .فالن متهم بالكذب أو الوضع، هالك ساقط:     الثانية

 واهٍ، ليس بـشيء، أو ال شـيء، أو فـالن ال يـساوي               ،دَّ حديثه، ضعيف جداً   فالن رُ :     الثالثة

 .شيئاً

 .فالن ضعيف، منكر الحديث، أو حديثه منكر، أو مضطرب الحديث:     الرابعة

، تعـرف وتُنكـر، لـيس    فـالن فيـه مقـال، فـالن ضـعيف، لـين، أو لـيّن الحـديث             :     الخامسة

 بذاك، ليس بالمتين، 

 .يس بعمدة، ليس بالمرضي، للضعف ما هو، لليس بالقوي    

 )٨٣٧ت ()٢(مراتب الجرح عند أبي الفيض الفارسي: اًثامن
 .الوصف بأفعل أو أفعال كــ أكذب الناس، كذَّاب، وضَّاع:     األولى

 .متروك، متروك الحديث، متهم بالكذب، متهم بالوضع:     الثانية

 . ف جداً، واهٍ، طرحوا حديثه، ال يساوي شيئاًرُدَّ حديثه، مردود الحديث، ضعي:     الثالثة

 .منكر الحديث، واهي الحديث، ضعَّفوه، ال يُحتج به، ضعيف، مجهول:     الرابعة

، لـيس بـالقوي   فالن فيه مقال، فيه ضـعف، فـي حديثـه ضـعف، لـيس بـذلك،                 :    الخامسة

 .ليّن، ليّن الحديث

 )٩٠٢ت ()٣(مراتب الجرح عند السخاوي: اًتاسع
 .أكذب الناس،  ركن الكذب: ألولى    ا

 .كذَّاب، يضع الحديث، وضَّاع، دجَّال:     الثانية

 .متهم بالكذب، متهم بالوضع، ذاهب الحديث:     الثالثة

                                     
     ١٢ - ٢/١١ التبصرة والتذكرة )١
      ٦١جواهر األصول ص )٢
  ١٢٩ - ٢/١٢٤ح المغيث فت )٣



 

 
١٨٠

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

 . ضعيف جداً، ال يُكتب حديثه، ليس بشيء، أو واهٍ بمرة ال يساوي شيئاً:     الرابعة

 . ال يُحتج بحديثهضعيف، منكر الحديث، له ما يُنكر،:     الخامسة

 . الحفظ، في حديثه شيءيئ، ليّن، سليس بقويضُعِّف، :     السادسة

عنــد األئمــة المــذكورين أعــاله، فقــد تبــيَّن أنهــا فــي المراتــب " لــيس بــالقوي"هــذه مرتبــة 

الدنيا مـن مراتـب الجـرح، فعنـد ابـن أبـي حـاتم، وابـن الـصالح، وابـن جماعـة، والطيبـي، وابـن                       

 الثانيــة مــن مراتــب الجــرح، وهــؤالء رتَّبوهــا مــن األدنــى إلــى األعلــى، وعنــد  الملقــن فــي المرتبــة

الذهبي، والعراقي، والفارسي، والسخاوي في المرتبة األخيرة، وهؤالء رتَّبوها من األعلى إلـى             

 .األدنى

 .حكم روايته عند المحدثين: المطلب الثاني
ة األولى فـي كتبـة حديثـه إال أنـه           ، فهو بمنزل  )ليس بقويّ : (وإذا قالوا : "قال ابن أبي حاتم   

 .يُكتب حديثه، ويُنظر فيه اعتباراً": ليّن الحديث"، وقد قال في األولى التي هي "دونه

 .في القوة: أي" ، كاألول لكنه دونه)ليس بقويّ: (الثانية: "وقال ابن جماعة

 أنـه دونـه     ، فهو بمنزلة األولى في كتب حديثـه إال        )ليس بقويّ (هو  : الثانية: "وقال الطيبي 

 ".في القوة

 )".   ليّن(، فيُكتب حديثه، إالَّ أنَّه دون )ليس بقويّ: (ثانيها: "وقال ابن الملقن

ــه    : وكــل مــن ذكــر مــن بعــد قــولي    : "وقــال العراقــي  ــرَّج حديث ــه يُخَ ال يــساوي شــيئاً فإن

 . أهـ"لالعتبار، وهم المذكورون في الرابعة والخامسة

 يُكتـب   - أي الرابعـة والخامـسة       -هـاتين المـرتبتين     ففـي   : "أبـو الفـيض الفارسـي     وقال  

 ".حديثه لالعتبار

 .  الخامسة كما سبق آنفاً في ماذُكر عنده" ليس بالقوي: "ولفظ: قلتُ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

ــسخاوي  ــه ال يُ    : ")١(وقــال ال ــع أن حــتج بواحــد مــن أهلهــا، وال    والحكــم فــي المراتــب األرب

يـساوي شـيئاً وهـو مـا عـدا األربـع،         بعد لفـظ ال       من عتبر به، وكل من ذكر    ستشهد به، وال يُ   يُ

 ".  هذه الصيغ بصالحية المتصف بها لذلك، وعدم منافتها لهاإلشعارج حديثه لالعتبار، خرَّي

 . جاءت عند السخاوي في السادسة"ليس بالقوي: "ةلفظو: قلتُ

أطلــق علــيهم  لــرواة الــذين  ل عرضــا ً الدِّراســة المــوجزة إليــك أخــي القــارئ  وبعــد هــذه  

، مع  المعجممرتبين على حروف    " ليس بالقوي عندهم  : "عبد اهللا البخاري وصف   اإلمام أبو   

، ومـن ثـم   مقارنة حكمه مع أحكام غيره من النقاد للوقوف على واقـع حـال هـؤالء الـرواة              

 .معرفة مراد البخاري من قوله

 

@     @     @ 

 

                                     
 ٢/١٢٩فتح المغيث ) ١



 

 
١٨٢

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

 الفصل الثاني

 الّدِراسـة التطبيقيــة
 "ليس بالقوي عندهم: " وصفالبخاري الرواة الذين أطلق عليهم اإلمام

 . )١()١٦٠ت(الباهلي، أبو الفضل البصري، المعروف بالسَّقَّاء   بن كنيزبحر -١

 ".  لَيْسَ عِنْدهم بِقَوِيّ : ")٢(قال البخاري

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 ".ال بأس به: ")٣(قال أبو الحسن الكوفي

 .نجَرِّحوالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

، وقـال  "ضـعيف : ")٨(، والدارقطني)٧(، وأبو داود  )٦(، والحربي )٥(، وأبو حاتم  )٤(قال ابن سعد  

تُروى عنـه منـاكير، ولـيس هـو عنـدهم بقـوي          : ")١٠(، وقال الساجي  "لم يكن بالقوي  : ")٩(البزار

 ".يفضع: ")١٢(، وقال ابن حجر"ضعيف، ال يُحتج به: ")١١(، وقال البيهقي"في الحديث

 

                                     
 ٦٣٩ رقم ١٤ - ٤/١٢ تهذيب الكمال )١
      ١٩٢٧ رقم ٢/١٢٨ التاريخ الكبير )٢
 ٢/٣٥٠ إكمال تهذيب الكمال )٣
 ٧/٢٨٤ الطبقات الكبرى )٤
 ٢/٤١٨ الجرح والتعديل )٥
 ١/٤١٩ تهذيب التهذيب )٦
 ١٣٤٠ رقم ٢/١٢٩ سؤاالت اآلجري ألبي داود )٧
 ١/٣٣٥ السنن له )٨
 ٩/٦٣ مسند البزار )٩
 ٢/٣٥٠ إكمال تهذيب الكمال )١٠
 ٥/٣٢٧ السنن الكبرى له )١١
 ٦٤٢ رقم ١٦٣ تقريب التهذيب ص)١٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

ليس بشيء كل الناس أحـب      : ")٢(، وقال ابن معين   "كان ال شيء  : ")١(قال يزيد بن زريع   

، )٥(، وقــال أبــوداود"ســاقط: ")٤(، وقــال الجوزجــاني"ال يُكتــب حديثــه: ")٣(، وقــال مــرة"إلــيّ منــه

، وقــال فــي "الحــديث: "ي، زاد النــسائ"متــروك: ")٨(، والــدارقطني)٧(، والنــسائي)٦(وابــن الجنيــد

كان ممن فحـش خطـؤه   : ")١٠(، وقال ابن حبان"ليس بثقة، وال يُكتب حديثه : ")٩(موضع آخر 

 بعـد أن سـاق لـه نحـواً مـن ثالثـين            -: )١١(، وقـال ابـن عـدي      "وكثر وهمـه حتـى اسـتحق التـرك        

 والــضعف علــى  ،وكــل رواياتــه مــضطربة ويخــالف النــاس فــي أســانيدها ومتونهــا      "-حــديثاً 

ال خيـر  : ")١٣(، وقـال ابـن حـزم   "ليس بالقوي عندهم: ")١٢(، وقال أبو أحمد الحاكم"نبيِّحديثه  

متفـق علـى   : ")١٥(، وقـال فـي موضـع آخـر    "تركـوه : ")١٤(، وقـال الـذهبي  "فيه، متفق على اطِّراحه  

، )١٨(، وقــال ابــن ناصــر الــدين الدمــشقي "متــروك: ")١٧(، والهيثمــي)١٦(، وقــال ابــن الملقــن"تركــه

 ".ضعَّفوه جداً: ")٢٠(، وقال الخزرجي"هٍوا: ")١٩(وابن حجر

                                     
 ٢/٤١٨ الجرح والتعديل )١
 ٢/٥٠ الكامل في ضعفاء الرجال )٢
  الموضع السابق)٣
  ١٤٦ رقم ٩٨ أحوال الرجال ص)٤
 ١/٤١٩ تهذيب التهذيب )٥
 ١٣٦ - ١/١٣٥المتروكون البن الجوزي  الضعفاء و)٦
 ٨٤ رقم ٦٤ الضعفاء والمتروكون له ص)٧
  ١٣٠ رقم ١٦٢ الضعفاء والمتروكون له ص)٨
 ١/٤١٩ تهذيب التهذيب )٩
 ١/١٩٢ المجروحين )١٠
 ٢/٥٥ الكامل في ضعفاء الرجال )١١
 ٤/١٣ تهذيب الكمال )١٢
 ١/٢٢٧ المحلى )١٣
 ٨٤٩ رقم ١/١٥٢ المغني في الضعفاء )١٤
 ٥٤٦ رقم ١/١٠٩ ديوان الضعفاء والمتروكين )١٥
 ١/٦٩٢ البدر المنير )١٦
 ٤/٨٧ مجمع الزوائد )١٧
 ٧/٢٩٨ توضيح المشتبه )١٨
 ٣/١١٨٨ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )١٩
 ٤٦ خالصة تذهيب تهذيب الكمال ص)٢٠



 

 
١٨٤

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

 :الدِّراسة والترجيح

 مـنهم ، واختلفـت عبـاراتهم فـي ذلـك ف         بحر بـن كنيـز الـسَّقَّاء       النقَّاد على جرح     أجمع

وأبي حاتم، والحربي، والبزار، والـساجي، ومـنهم   من سهَّل القول في جرحه كــ ابن سعد،    

  مـــرة حيـــث وصـــفوهرقطني، وابـــن حجـــر،مــن ذكـــر فـــي حالـــه األمـــرين كـــــ أبـــي داود، والـــدا 

، ووصفوه مرة بعباراة تدل على طرحه، وقولهم األول مـدفوع بـأقوالهم             "ضعيف: "بقولهم

ا  وأمَّــأهــدروه وطرحــوا حديثــه، أئمــة النقــد الــذين الجمهــور مــن األخــرى فيــه، لموافقتهــا رأي

  كبيـر   عـدد  ، فقد تبـين لـي مـن خـالل دراسـة           "ليس بالقوي عندهم  : "قول أبي أحمد الحاكم   

 مثالـه مـا   ،من الرواة الذين أطلق عليهم هذا الوصف أنَّ مراده بـه فـي الغالـب الجـرح الـشديد              

، وقد قال فيه ابـن  ) ١("ليس بالقوي عندهم "– في عبد األعلى بن أبي المساور الزهري       -: قاله

: )٤(أبــو زرعــة : ، وقــال"منكــر الحــديث : ")٣( وقــال البخــاري ،)٢("لــيس بــشيء، كــذاب : "معــين

ــو داود "ضــعيف جــداً " ــيس بــشيء : ")٥(، وقــال أب ــسائي)٦(وقــال ابــن نميــر  " ل متــروك  ")٧(، والن

 .؛ لـــذا وضـــعت قولـــه مـــع أقـــوال المـــضعِّفين جـــداً "متـــروك ":)٨(وقـــال الـــدارقطني ،"الحـــديث

 كانــت نتيجــة دراســة - فــي هــذه الدراســة -خـصوصاً وأنَّ كــل مــن وصــفهم بهــذا الوصــف  

 .لرواية عنه، عدا راوٍ واحد، ربما يكون عنده ضعيف جداًترك ا: أقوال األئمة فيه هي

وكل رواياته مضطربة ويخالف الناس فـي  : "وقد بيَّن ابن عدي سبب الطعن فيه  بقوله      

ال خير  : "، ويكفينا في وصف حاله ما لخَّصه ابن حزم من أقوالهم، بقوله           "أسانيدها ومتونها 

                                     
   ٦/٩٨ تهذيب التهذيب )١(
 ٤١٧ رقم ٣٧٥ - ٣٧٤ سؤاالت ابن الجنيد البن معين ص )٢(
 ٢٣٢ رقم ١٥٥ الضعفاء الصغير ص)٣(
   ٢/٣٢٣ الضعفاء له )٤(
  ٢/٥٣١ ميزان االعتدال )٥(
  ٦/٩٨ تهذيب التهذيب )٦(
  ٤٠١ رقم ١٦٥ الضعفاء والمتروكون له ص)٧(
  ٣/١٨٢ السنن له )٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

، وأمــا قــول أبــي الحــسن    "فــق علــى تركــه  مت: "، والــذهبي بقولــه "فيــه، متفــق علــى اطِّراحــه   

 .    فإنه غير مقبول؛ لكثرة مناكير بحر وشدَّتها" ال بأس به: "الكافي

ولــو علــى ســبيل  متــروك، ال يُكتــب حديثــه، بحــر بــن كنيــز الــسَّقَّاء نَّإ: وخالصــة القــول

   .االعتبار، واهللا أعلم

 . )١()١٧١ت ( أبو علي الكوفي، حبان بن علي العنزي-٢

 ".  لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٢(البخاريقال 

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

، "حبـان ومنـدل لـيس بهمـا بـأس         : ")٤(، وقـال فـي موضـع آخـر        "صـدوق : ")٣(قال ابن معـين   

صـــدوق جـــائز الحـــديث، وكـــان يتـــشيع، وكـــان وجهـــاً مـــن وجـــوه أهـــل : ")٥(وقـــال العجلـــي

مـا رأيـت فقيهـاً بالكوفـة أفـضل مـن       : ")٦(قال حجـر بـن عبـد الجبـار    ، و"الكوفة، وكان فقيهاً  

: )٨(، وقـال الخطيـب    "كـان يتـشيع   : "، وقـال  )٧(، وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات          "حبان بن علـي   

 ".فقيه، صالح الحديث: ")٩(، وقال الذهبي"كان صالحاً ديناً"

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

                                     
 ١٠٧١ رقم ٣٤٤ - ٥/٣٣٩ تهذيب الكمال )١
 ٩٣ رقم ٧٦ص      الضعفاء الصغير ٣٠٧ رقم ٨٩ - ٣/٨٨ التاريخ الكبير )٢
 ٢٤٥ رقم ٩٢ رواية الدارمي ص- تاريخ ابن معين )٣
 ٢/٤٢٧ الكامل في ضعفاء الرجال )٤
 ٢٤٢ رقم ١٠٥ تاريخ الثقات ص)٥
 ١/٤٤٩ ميزان االعتدال )٦
٢٤١ - ٦/٢٤٠ )٧ 
 ٨/٢٥٥ تاريخ بغداد )٨
 ٩٠٧ رقم ١/٢٠١ الكاشف )٩



 

 
١٨٦

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

حبان ومندل أحاديثهمـا  : ")٢(، وقال ابن نمير   "فاً في الحديث  كان ضعي : ")١(قال ابن سعد  

، وقـال أبـو إسـحاق       "صالح، ليس بذاك القويّ حديثه    : ")٣(، وقال ابن معين   "فيها بعض الغلط  

، وقـال   "أي ضـعيفان  . سـواء : منـدل وحبـان، جميعـاً سـواء؟ قـال         : قلت ليحيى : ")٤(ابن الجنيد 

: )٦(، وقـال أبـو زرعـة   "ضـعيفا الحـديث  "منـدل؟   بعد أن سُئل عـن حبـان و        -: )٥(في موضع آخر  

 ، "ليِّن"

 :)٨(عبـد اهللا بـن علـي بـن المـديني          ، وقـال    "يُكتب حديثه، وال يُحتج به    : ")٧(وقال أبو حاتم  

قـال  ، و" وحبـان بـن علـي ال أكتـب حديثـه        : قـال أبـي    ،فه فـضعَّ  ؟سألت أبي عن حبان بن علـي      "

: قلـت لـه   ،  "ضـعيف  ": فقـال  ؟منـدل بـن علـي      عـن    - يعنـي أبـاه    -لته  سـأ ": )٩(عبد اهللا بن أحمد   

، وقـــال "مـــا أقربهمـــا:  وقـــال مـــرة- يعنـــي منـــدل - هـــو أصـــلح منـــه ،ال: حبـــان أخـــوه؟ فقـــال

ولحبــان بــن علــي  : ")١٣(، وقــال ابــن عــدي "ضــعيف: ")١٢(، والــدارقطني)١١(، وابــن قــانع)١٠(النــسائي

، وقـال   "كتـب حتمـل حديثـه ويُ     وهو ممـن يُ    ، وعامة حديثه إفرادات وغرائب    ،أحاديث صالحة 

ضــعيفان، ويُخــرَّج   "- حينمــا سُــئل عــن حبــان وأخيــه منــدل      -: )١٤(الــدارقطني مــرة أخــرى  

                                     
 ٦/٣٨١ الطبقات الكبرى )١
 ٣/٢٧٠ الجرح والتعديل )٢
  ٣٠٧ رقم ٩٩كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ص من )٣
  ٧٦٦ رقم ٤٦٢ سؤاالت ابن الجنيد البن معين ص)٤
 ١/٢٩٤ الضعفاء الكبير )٥
 ٣/٢٧٠ الجرح والتعديل )٦
  الموضع السابق)٧
 ٨/٢٥٦ تاريخ بغداد )٨
 ٨٧١ رقم ١/٤١٢ العلل ومعرفة الرجال )٩
 ١٦٥ رقم ٩١ الضعفاء والمتروكون له ص)١٠
 ٣/٣٤٥ إكمال تهذيب الكمال )١١
 ١٧٦ رقم ١٨٧ الضعفاء والمتروكون له ص)١٢
 ٢/٤٢٩ الكامل في ضعفاء الرجال )١٣
 ١١٠ رقم ٦٨ سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ص)١٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٧
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لكنَّــه لــم : ")٢(، وقــال الــذهبي"ضــعيف الحــديث، وهــو شــاعر: ")١(، وقــال ابــن مــاكوال"حــديثهما

وكان لـه فـضل     : "، زاد األخير  "ضعيف:  ")٥(، وابن حجر  )٤(، والبوصيري )٣(، وقال الهيثمي  "يُترك

 ". فقهو

    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

، وقال أبـو    "واهي الحديث : ")٧(، وقال الجوزجاني  "حديثه ليس بشيء  : ")٦(قال ابن معين  

فــاحش الخطــأ : ")٩(، وقــال ابــن حبــان"أحاديثــه عــن ابــن أبــي رافــع عامتهــا بواطيــل : ")٨(داود

، "وي عنــدهملــيس بــالق: ")١٠(، وقــال أبــو أحمــد الحــاكم"فيمــا يــروي، يجــب التوقــف فــي أمــره

ــو بكــر البرقــاني    ــدل؟ فقــال       : )١١(وقــال أب ــه من ــي، وأخي ــان بــن عل ــدارقطني عــن حب : ســألت ال

 ".متروك: ")١٢(، وقال الهيثمي"متروكان"

 :الدِّراسة والترجيح

 - مـع قلـتهم      -اختلف النُّقاد في حِبَّان بن علي العنزي بين مُعدِّل ومُجرِّح، فالمعَدِّلون            

يل، ومـع ذلـك الـنفس ال تطمـئن لتعـديلهم؛ لفحـش خطئـه،               وضعوه فـي أدنـى مراتـب التعـد        

فاحش الخطأ فيمـا يـروي، يجـب التوقـف فـي            : "وكثرة إفراداته وغرائبه، فقد قال ابن حبان      

 حِبَّـان فتبـين أنَّ الـصواب فـي         ...".  وعامة حديثه إفـرادات وغرائـب      "... :، وقال ابن عدي   "أمره

                                     
 ٢/٣٠٩ اإلكمال )١
 ١٢٧٧ رقم ١/٢٣٠ ، المغني في الضعفاء ١٦٨٢ رقم ١/٤٤٩ ميزان االعتدال )٢
 ٦/١١٤ مجمع الزوائد )٣
 ١/١١٩ مصباح الزجاجة )٤
  ١٠٨٤ رقم ٢١٧ تقريب التهذيب ص)٥
 ٣/٢٧٠ الجرح والتعديل )٦
 ٨٤ رقم ٧٠ أحوال الرجال ص)٧
 ٢/١٧٤ تهذيب التهذيب )٨
 ١/٢٦١ المجروحين )٩
 ٢/١٧٤ تهذيب التهذيب )١٠
 ١١٠ رقم ٦٨ سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ص)١١
 ٧/٢٠٦ مجمع الزوائد )١٢
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فـالجمهور  . ي تحديـد المرتبـة التـي يـستحقها        ن فـ  ولمجَرِّحـ ا واختلـف هو الجـرح ال التعـديل،       

، بيـد أن الكثيـر مـنهم        جعلوه من الضعفاء الذين يُكتب حديثهم لالعتبار، وأهـدره البـاقون          

" واهـي الحـديث  : "عدلوا إلى أن ضعْفه غيـر مغـرق، ولـم يبـق معنـا سـوى مـا قالـه الجوزجـاني            

ن أوممـن ينبغـي   : ")١(جـر وهذا مردود؛ ألنه محمـول علـى العـداوة ألجـل المـذهب، قـال ابـن ح               

يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها االخـتالف فـي                  

ــ الحــاذق إذا تأمــل ثَنَّإ فــ،االعتقــاد ، ب أبــي إســحاق الجوزجــاني ألهــل الكوفــة رأى العجــب  لْ

  فتــراه ال يتوقــف فــي جــرح مــن، وشــهرة أهلهــا بالتــشيع،بصْوذلــك لــشدة انحرافــه فــي النَّــ

أحاديثـه عـن ابـن أبـي رافـع          : "، و كذا قـول أبـي داود       "قةلْقة وعبارة طَ  لْذكره منهم بلسان ذَ   

وقـد روى حِبَّـان     . ، فهذه األحاديث علتها ابن أبي رافـع؛ ألنـه شـديد الـضعف             "عامتها بواطيل 

لــذا . عــن جماعــة هــم أشــد منــه ضــعفاً، بــل بعــضهم هالــك متــروك مــتهم؛ ولــم تُنــسب لــه   

 وهــو -لجمهــور هــو األنــسب لحالــه، وممــا يؤيــده قــول أبــي حــاتم فيــه    يكــون مــا وصــفه بــه ا 

يقولهــا أبــو حــاتم فــيمن هــو عنــده  : "وهــي عبــارة" يُكتــب حديثــه، وال يُحــتج بــه  "-المتــشدد 

فـيغلط ويـضطرب، كمـا صـرّح بـذلك فـي        ث بمـا ال يُـتقن حفظَـه   حـدِّ صـدوق لـيس بحـافظ، يُ   

: ا يؤيـده أيـضاً كـالم ابـن عـدي المتقـدم      ، وممـ )٢(قالـه المعلمـي  ". ترجمة إبـراهيم بـن مهـاجر    

حتمل حديثـه    وهو ممن يُ   ، وعامة حديثه إفرادات وغرائب    ،ولحبان بن علي أحاديث صالحة    "

 ".لكنه لم يترك: "، وقول اإلمام الذهبي"كتبويُ

 .إنَّ حِبَّان بن علي العنزي ضعيف، يُكتب حديثه لالعتبار، واهللا أعلم: وخالصة القول

 )٣(طر الفزاري، أبو عمرو الحنَّاط، الكوفيحريث بن أبي م -٣

 ".لَيْسَ عِنْدهم بِالْقَوِيّ: ")٤(قال البخاري

                                     
 ١/١٦ لسان الميزان )١
 ١/٢٣٨ التنكيل )٢
 ١١٧٣ رقم ٥٦٥ - ٥/٥٦٢ تهذيب الكمال )٣
 ٩٠ رقم ٧٤ الضعفاء الصغير ص)٤
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     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 .لم أجد من عدَّله

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

ــضعِّ: ")٣(، وقــال فــي موضــع آخــر "ضــعيف: ")٢(، وأبــوداود)١(قــال ابــن معــين  ، "فون حديثــهيُ

روى : "، زاد األول"ضـــعيف الحـــديث: ")٦(، والـــساجي)٥(، وأبـــو حـــاتم)٤(وقـــال عمـــرو بـــن علـــي 

لـم  : ")٨(، وقـال عمـرو بـن علـي مـرة أخـرى            "عنـده منـاكير   : ")٧(، وزاد األخير  "حديثين منكرين 

، وقــال أبــو  "أســمع يحيــى وال عبــد الــرحمن يحــدثان عــن حريــث بــن أبــي مطــر بــشيء قــط      

 لـم يغلـب خطـأه       يخطـئ كـان ممـن     : ")١٠(، وقال ابـن حبـان     "ليس بحجة : ")٩(إسحاق الحربي 

: )١١(، وقـال البيهقـي    "حـتج بـه   ه إذا انفرد بالشيء ال يُ      ولكنَّ ،على صوابه فيخرج عن حد العدالة     

  ".ضعيف: ")١٢(، وقال ابن حجر"فيه نظر"

                                     
 ٢/٢٠٠ الكامل في ضعفاء الرجال )١
 ٢/٢٣٥ تهذيب التهذيب )٢
 ١١٧٧ رقم ٢١٩ - ٢١٨ تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص)٣
 ٣/٢٦٤ الجرح والتعديل )٤
  الموضع السابق)٥
 ٤/٤٢ إكمال تهذيب الكمال )٦
 ٢/٢٣٥ تهذيب التهذيب )٧
 ١/٢٨٧ الضعفاء الكبير )٨
 ٢/٢٣٥ تهذيب التهذيب )٩
 ١/٢٦٠ المجروحين )١٠
 ١/١٨٧ السنن الكبرى له )١١
 ١١٩٢ رقم ٢٣٠ تقريب التهذيب ص)١٢
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إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
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    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

، "فيـه نظـر  : ")٣(وقـال البخـاري  " يءلـيس بـش  : ")٢(، وقـال مـرة    "ال شـيء  : ")١(قال ابن معـين   

متـــروك : ")٧(، والـــدوالبي)٦(، وقـــال النـــسائي"متـــروك: ")٥(، واألزدي)٤(وقـــال علـــي بـــن الجنيـــد 

، "متـروك الحـديث  : ")٩(، وقـال ابـن القيـسراني   "لـيس بثقـة  : ")٨(، وقـال النـسائي مـرة      "الحديث

، وكـذا قـال     "متـروك : ")١٢(، وقال فـي موضـع آخـر       "ضعَّفوه: ")١١(، وقال مرة  )١٠(وكذا قال الذهبي  

 .)١٣(الهيثمي

 :الدِّراسة والترجيح

 في تحديد المرتبة التي يستحقها، واواختلفاتفق النُّقاد على جرح حُريث بن أبي مطر،      

، والــبعض اآلخــر أهــدر   لالعتبــارفبعــضهم جعــل ضــعفه محــتمالً، ال يمنــع مــن كتــب حديثــه  

. ع اتفــاقهم علــى قلــة منــاكيره وحُجــة الفــريقين مــا عنــده مــن منــاكير، مــ حديثــه وطرحــه، 

فالــذين اعتبــروا بحديثــه رأوا أنّــه لــم يُــستنكر عليــه ســوى حــديثين فقــط، وأمــا اآلخــرون           

ــه كــان قليــل الحــديث، قــال ابــن      : فنظــروا أوالً ــزَّة حديثــه فــي جنــب قلــة منــاكيره؛ ألنَّ إلــى عِ

                                     
 ٣/٢٦٤ الجرح والتعديل )١
 ١١١ رقم ٥٤ من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ص)٢
  ٢٥٤ رقم ٣/٧١ التاريخ الكبير )٣
 ١/١٩٧ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )٤
  الموضع السابق)٥
 ١٢٢ رقم ٧٩ الضعفاء والمتروكون له ص)٦
 ٥/٥٦٤ تهذيب الكمال )٧
 ١/١٥٦ مغاني األخيار )٨
 ٣/١٣٩٦ ذخيرة الحفاظ )٩
 ٨٦٩ رقم ١/١٧٦ ديوان الضعفاء والمتروكين )١٠
 ٩٩٢ رقم ١/٢١٤ الكاشف )١١
 ١٣٥٧ رقم ١/٢٤١ المغني في الضعفاء )١٢
 ١٥٠ - ٥/١٤٩ مجمع الزوائد )١٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩١

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

إلـى شِـدَّة    : انيـاً ، و ث  "وهـو عزيـز الحـديث     : ")٢(، وقـال الحـاكم    "وليس رواياتـه بكثيـرة    : ")١(عدي

 بعد أن ذكر عدداً مـن أصـحاب المنـاكير        -: )٣(وقد قال الذَّهبي في ميزان االعتدال     . نكارتها

ولكــل مــنهم منــاكير تُغتفــر فــي كثــرة مــا روى، وبعــضها منكــر واه، وبعــضها غريــب           "-

  هــويوهــذا الــرأ. ، فــدلّ كالمــه علــى أنَّ مــن قلــة رواياتــه، أو عــزَّة ال تُغتفــر منــاكيره  "محتمــل

ثمانيــة  ســوى  وغيرهــا فــي كتــب الــسنةالبــن أبــي مطــر لــم أجــد األقــرب إلــى الــنفس، حيــث

، "حـتج بـه  ه إذا انفرد بالـشيء ال يُ  ولكنَّ: "انفرد برواية ثالثة منها، وقد قال ابن حبان        أحاديث،

، وهـذا الوصـف ال يُطلقـه إال    "فيـه نظـر    "- وهـو المعتـدل فـي أحكامـه          -وقد قال فيه البخـاري      

يقـول البخـاري فـي الرجـل المتـروك أو      : ")٤(لمتروك أو الساقط من الرواة، قال الذهبيعلى ا 

فــالن كــذَّاب، وال فــالن يــضع الحــديث،  : فيــه نظــر أو ســكتوا عنــه، وال يكــاد يقــول : الــساقط

فقد تبـين لـي مـن خـالل تتبعـي لكثيـر       " ليس بثقة: "، وأما قول النسائي"وهذا من شِدَّة ورعه   

: طلـق علـيهم هـذ الوصــف، أنَّـه يطلقـه غالبـاً علـى المتـروكين، مثـال ذلــك         مـن الـرواة الـذين أ   

متــروك : ")٦(، وقــال عنــه مــرة)٥("لــيس بثقــة: "قولــه فــي إســماعيل بــن أبــان الغنــوي العــامري 

، وقـال   "ظهـر منـه علـيّ الكـذب       : ")٨(، وقـال الجوزجـاني    "متـروك : ")٧(، وقال البخاري  "الحديث

، وقـال ابـن     "متروك الحديث : ")١٠(، وقال الساجي  "كذَّاباًمتروك الحديث، كان    : ")٩(أبو حاتم 

                                     
 ٢/٢٠٠ الكامل في ضعفاء الرجال )١
 ٥٩ رقم ٩٣ - ٩٢ سؤاالت مسعود السِّجزي للحاكم ص)٢
٢/٤٤٢ )٣ 
  ٧٦ رقم ٧٥ السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل ص)٤
 ٣/١٢ تهذيب الكمال )٥(
  ٣٣ رقم ٤٨الضعفاء والمتروكون ص)٦(
 ١٠٩٣ رقم ١/٣٤٧لكبير  التاريخ ا)٧(
 ١١٣ رقم ٨٤ أحوال لرجال ص)٨(
 ٥٣٧ رقم ٢/١٦٠ الجرح والتعديل )٩(
  ١/٢٧١ تهذيب التهذيب )١٠(
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ــان ــى الثقــات   : ")١(حب قــدم بغــداد وحــدث بهــا    " :)٢(، وقــال الخطيــب "كــان يــضع الحــديث عل

وبنـاء علـى مـا      . "أحاديث تبين الناس كذبه فيها، فتجنبوا السماع منه واطرحوا الرواية عنه          

ن جــداً، خــصوصاً وأنَّ كــل مــن    توصــلت إليــه؛ جعلــت عبارتــه هــذه ضــمن أقــوال المــضعِّفي       

:  كانــت نتيجــة دراســة أقــوال األئمــة فيــه هــي- فــي هــذه الدراســة -وصــفهم بهــذا الوصــف 

 .   ترك الرواية عنه

، يــدل علــى ضــعفه الــشديد؛ ألنــه  "ضــعَّفوه: "ووصــف الــذهبي لــه فــي إحــدى رواياتــه بقولــه 

: ، وعبـارة "عيف جـداً ضـ : " مـساوية لعبـارة  )٣(لجعل هـذه العبـارة فـي مقدمـة ميـزان االعتـدا           

 ".  ليس بشيء: "، وعبارة"واهٍ بمرة"

ولــو علــى ســبيل  متــروك، ال يُكتــب حديثــه،  إنَّ حُريــث ابــن أبــي مطــر  : وخالصــة القــول

   .االعتبار، واهللا أعلم

 . )٤()١٦٣ت( حُسام بن مِصَك بن ظالم األزدي، أبو سهل البصري -٤

 .  "لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٥(قال البخاري

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 .لم أجد أحداً عدَّله

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

                                     
  ١/١٢٨ المجروحون )١(
 ٣٢٧٨ رقم ٢٤٢ - ٦/٢٤٠ تاريخ بغداد )٢(
١/٤) ٣ 
 ٦٨ رقم ١٢٦ - ١٠/١٢٥          تاريخ اإلسالم ١١٨٤ رقم ٨ - ٦/٥ تهذيب الكمال )٤
 ١٠٠ رقم ٨٠     الضعفاء الصغير ص٤٥٧ رقم ٣/١٣٥يخ الكبير  التار)٥
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: )٥(النـسائي ، و )٤(، وأبوعاصـم النبيـل    )٣(، وزيد بن الحبـاب    )٢(، والجوزجاني )١( ابن سعد  قال

كـان  : ")٧(علـي ، وقـال عمـرو بـن        "لـست أحـدث عنـه بـشيء       : ")٦(، وقال ابن المـديني    "ضعيف"

ــرحمن ال يحــدث عــن حــسام بــن المــصك     ــالف فــي  : ")٨(، وقــال البخــاري " بــشيءعبــد ال يُخَ

لـيس  : ")١١(، وأبـو حـاتم  )١٠(، وقـال البـزار  "غيره أوثق منـه  : ")٩(، وقال أبو إسحاق الحربي    "حديثه

صدوق فيه ضعف ليس بقـوي فـي        ": )١٢( وقال الساجي  ،"يُكتب حديثه : "، زاد أبوحاتم  "بالقوي

: )١٤(بــن عـــدي اوقـــال ، " ال: قــال ؟ ثقـــةحُــسام  :قيــل ألبـــي داود : ")١٣(وقــال اآلجـــري ، "الحــديث 

 وهـو إلـى الـضعف أقـرب منـه إلـى             ، وهو مـع ضـعفه حـسن الحـديث         ،ديثه إفرادات احأوعامة  "

 ".  أجمعوا على ضعفه: ")١٦(، وقال الهيثمي"يُعتبر به: ")١٥(، وقال الدارقطني"الصدق

                                     
 ٧/٢٨٤ الطبقات الكبرى )١
  ٢٠٠ رقم ١٢١ أحوال الرجال ص)٢
 ٢/٤٣٣ الكامل في ضعفاء الرجال )٣
 ٣/٥٩ المعرفة والتاريخ )٤
 ١٤٦ رقم ٨٥ الضعفاء والمتروكون له ص)٥
 ٤/٥١ إكمال تهذيب الكمال )٦
 ١/٣٠٠ الضعفاء الكبير )٧
 ١٠٥٩ رقم ٤/٦٨١ التاريخ األوسط )٨
 ٤/٥١ إكمال تهذيب الكمال )٩
 ١/٧٣ مسند البزار )١٠
 ٣/٣١٧ الجرح والتعديل )١١
 ٤/٥١ إكمال تهذيب الكمال )١٢
 ٩١١ رقم ١/٤٣٤ سؤاالت اآلجري ألبي داود )١٣
 ٢/٤٣٦ الكامل في ضعفاء الرجال )١٤
 ١٢٢ رقم ٧٠ سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ص)١٥
 ١/٢٥١مع الزوائد  مج)١٦



 

 
١٩٤
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    :ضَعِّفون جداًمُ ال)٢

، وابـن   )٣(، وقـال ابـن معـين      "أسقطنا حديثه : ")٢(، وقال غندر  "ارم به : ")١(ابن المبارك قال  

، وزاد فـي موضـع      "لـيس بـشيء   : ")٥(، وقـال ابـن معـين أيـضاً        "ليس حديثـه بـشيء    " :)٤(الجارود

أرى النـاس قـد     : ")٨(، وقـال مـرة    "مطـروح الحـديث   : ")٧(، وقال أحمد  "وال يُكتب حديثه  : ")٦(آخر

: )١٠(، وقال أبو زرعة " متروك الحديث  ،منكر الحديث : ")٩(وقال عمرو بن علي   ،  "تركوا حديثه 

 : ")١٢(وقــال ابــن حبــان، "منكــر الحــديث: ")١١(، وقــال أبــو داود"واهــي الحــديث، منكــر الحــديث "

متــروك : ")١٣(وقــال الــدارقطني، "خــرج عــن االحتجــاج بــهحتــى  فــاحش الــوهم ،كثيــر الخطــأ

، وقــال ابــن  "ضــعيف جــداً : ")١٥(، وقــال ابــن الملقــن  )١٤(، وكــذا قــال ابــن القيــسراني   "الحــديث

 ".متروك: ")١٧(، وقال المناوي"ضعيف يكاد أن يُترك: ")١٦(حجر

 

                                     
 ١/٣٠٠ الضعفاء الكبير )١
 ١/١٩٨ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )٢
 ٣٢١٢ رقم ٢/٦٠ رواية الدوري - تاريخ ابن معين )٣
 ٤/٥١ إكمال تهذيب الكمال )٤
 ٢٢٩ رقم ٩٠ تاريخ الدارمي عن ابن معين ص)٥
 ٤٣٣ - ٢/٤٣٢ الكامل في ضعفاء الرجال )٦
 ٣/٣١٧ الجرح والتعديل )٧
 ١/٢٧٢ المجروحين )٨
 ٢/٤٣٤ الكامل في ضعفاء الرجال )٩
 ٢/٥٤٤ سؤاالت البرذعي ألبي زرعة )١٠
 ١٢٨٢ رقم ٢/١١٣ سؤاالت اآلجري ألبي داود )١١
 ١/٢٧٢ المجروحين )١٢
  ٥/١٤٠ العلل الواردة في األحاديث النبوية )١٣
 ٢/٨٢١ ذخيرة الحفاظ )١٤
 ١/٧١٢ البدر المنير )١٥
 ١٢٠٣ رقم ٢٣٢ تقريب التهذيب ص)١٦
 ٢/٤٢٣ فيض القدير )١٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 :الدِّراسة والترجيح

أطبق النُّقاد على تـضعيف حُـسام بـن مِـصَك وتجريحـه، ولكـنهم اختلفـوا فـي تعيـين               

 ضـعيفاً ال يُـرد    المرتبة التي يستحقها فمنهم من أسقط حديثه، وطرحه، ومنهم من جعله          

ــار، والجمهــور هــم أهــل الفريــق األول، وممــن ســهَّل القــول فــي          ــه، بــل يُكتــب لالعتب حديث

جرحه أبو داود، والدَّارقطني، لكنَّهما عدال إلى القول بطرحه،  وقد فـسَّر اإلمامـان البخـاري،                  

قـد  ، و "يُخَالِف في حديثه  : "وابن حبان سبب إسقاطهم لحديثه وطرحه، حيث قال البخاري        

تبيَّن لي من خالل تتبعي للرواة الذين أطلق عليهم البخـاري هـذا الوصـف أنَّهـم ممـن كثـرة                     

 الـذي   )١( حتى أصبح حديثهم منكراً؛ فقد أطلقه على ربيـع بـن بـدر             - غالباً   -منهم المخالفة   

ــ: ")٣(، وقــال أبوحــاتم "لــيس بــشيء : ")٢(قــال عنــه ابــن معــين   ــ؛شتغل بــه وال بروايتــه ال يُ ه  فإنَّ

، وقـال ابـن    "متروك الحـديث  : ")٥(، والنسائي )٤(، وقال األزدي  " ذاهب الحديث  ، الحديث ضعيف

، وقـــال "عامـــة حديثـــه ورواياتـــه عمـــن يـــروي عـــنهم ممـــا ال يتابعـــه أحـــد عليـــه         : ")٦(عـــدي

، مــع وصــفه لــه فــي  )٨(، وأطلقــه أيــضاً علــى نجــيح أبــي معــشر "منكــر الحــديث: ")٧(الــدارقطني

ــ )٩(موضع آخر  ، وقـال أبـو     "لـيس بـشيء كـان أميـاً       : ")١٠(، وقـال ابـن معـين      "لحديثمنكر ا : " بــــ

ــا ابــن حبــان فقــد فــسَّر هــدرهم لحــديث ابــن مــصك بقولــه   ". ال شــيء: ")١١(نعــيم  كثيــر : "وأمَّ

                                     
 ١٠٥٠ رقم ٤/٦٧٦ التاريخ األوسط )١
 ٣٢٧٦ رقم ٢/٦٩ رواية الدوري - تاريخ ابن معين )٢
  ٢٠٥٧ رقم ٣/٤٥٥ الجرح والتعديل )٣
 ١/٢٨٠ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )٤
 ٢٠٩ رقم ١٠٦ الضعفاء والمتروكون له ص)٥
 ٦٥١قم  ر٣/١٣٢ الكامل في ضعفاء الرجال )٦
 ٢١٦ رقم ٢٠٧ الضعفاء والمتروكون له ص)٧
 ١٠٨٩ رقم ٤/٧٠٢ التاريخ األوسط )٨
 ٣٨٠ رقم ٢٣٩ الضعفاء الصغير ص)٩
 ٧/٥٢ الكامل في ضعفاء الرجال )١٠
 ٢٥٤ رقم ١٥٣ الضعفاء له ص)١١
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، وغالباً أنَّ الرجل إذا كان كثيـر الخطـأ،          "خرج عن االحتجاج به   حتى   فاحش الوهم    ،الخطأ

 في ترجمـة محمـد بـن        -: )١(قال ابن حبان  . تُرِكفاحش الوهم؛ كثرة المناكير في رواياته ف      

كـان رديء الحفـظ كثيـر الـوهم فـاحش الخطـأ يـروي الـشيء           "-عبد الرحمن بن أبي ليلى      

  -: )٢(، وقال"فاستحق الترك على التوهم ويحدث على الحسبان فكثر المناكير في روايته

وهم، فـاحش  كـان سـيئ الحفـظ، كثيـر الـ     " -في ترجمة عاصم بـن عبيـد اهللا العمـري           

 ".   ك من أجل كثرة خطئهرِالخطأ، فتُ

ولـو علـى سـبيل       متروك، ال يُكتب حديثه،      حُسام بن مِصَك األزدي    نَّإ: وخالصة القول 

 .االعتبار، واهللا أعلم

 . )٣( سعد بن طريف اإلسكافي الحنظلي، أبو العالء الكوفي-٥

 .  "لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٤(قال البخاري

 :    لنُقَّاد فيهأقوال ا

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 .لم أجد أحداً عدَّله

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

: ، زاد عمــرو بــن علــي"ضــعيف الحــديث: ")٧(، والعجلــي)٦(، وعمــرو بــن علــي)٥(قــال أحمــد

: )١٠(لبزار، وقال ا  "يُضعَّف: ")٩(، وقال الترمذي  "ليّن: ")٨(، وقال أبو زرعة   "وهو يُفرط في التشيع   "

                                     
 ٢/٢٤٤ المجروحين )١
 ٢/١٢٧ المصدر نفسه )٢
 ٢٢١٢ رقم ٢٧٥ - ١٠/٢٧١تهذيب الكمال ) ٣
 ١٤٨ رقم ١١١   الضعفاء الصغير ٦٤٧ رقم ٣/٤٣٠   التاريخ األوسط ١٩٥٦ رقم ٤/٥٩ الكبيرالتاريخ ) ٤
  ٣/٣٤٩الكامل في ضعفاء الرجال ) ٥
 ٣/٤٧٣تهذيب التهذيب ) ٦
 ٥٢٣ رقم ١٧٩تاريخ الثقات ص) ٧
 ٤/٨٧الجرح والتعديل ) ٨
 ٣/١٥٥السنن ) ٩
 ١٣/١٣٩مسند البزار ) ١٠



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

ث عنهمــا  وقــد حـدَّ ، وسـعد اإلســكاف لـم يكونــا بـالقويين فــي الحـديث    ،والنـضر بـن حميــد  "

، وكــذا قــال ابــن  "ضــعيف: ")٢(، وأبــو الوليــد)١(، وقــال أبــو داود"أهــل العلــم واحتملــوا حــديثهما 

 .)٣(األثير الجزري

 :   ضَعِّفون جداًالمُ) ٢

ليس : " )٥( فقال- عدد من الرواة   ضمن -، وذكره مرة    "ليس بشيء : ")٤(قال ابن معين  

منكــر : ")٧(، وقــال أبــو حــاتم  "مــذموم: ")٦(، وقــال الجوزجــاني "يحــل ألحــد أن يــروي عــنهم   

وسـيف، وسـعد بـن طريـف     : ")٨(، وقـال الفـسوي  "الحديث، ضعيف الحديث، متروك الحديث 

 - ضـمن عـدد مـن الـرواة        -: )٩(، وقال عنـه مـرة     "اإلسكاف حديثهما وروايتهما ليس بشيء    

: )١٢(، والــدارقطني)١١(، واألزدي)١٠(، وقــال النَّــسائي "ال يُــذكر حــديثهم، وال يُكتــب إال للمعرفــة   "

ــروك الحــديث " ــساجي "مت ــه   : ")١٣(، وقــال ال  عنــده ، لــيس بــشيء ،ال يحــل ألحــد أن يــروي عن

، وقــال ابــن  "كــان يــضع الحــديث علــى الفــور  : ")١٤(، وقــال ابــن حبــان "منــاكير يطــول ذكرهــا 

ــداً: ")١٥(عــــدي ، وكــــذا قــــال ابــــن  "كــــذَّاب: ")١٦( وقــــال الــــدارقطني مــــرة أخــــرى ،"ضــــعيف جــ

                                     
 ٤٠٧ رقم ١/٢٧٣سؤاالت اآلجري ألبي داود ) ١
 ٢/١٢٠الضعفاء الكبير ) ٢
 ١/٥٧اللباب في تهذيب األنساب ) ٣
 ٣٠٥ رقم ٩٩من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ص) ٤
 ٢٠٥٦ رقم ١/٣٠٨ رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) ٥
 ٥١ رقم ٥٨أحوال الرجال ص) ٦
 ٤/٨٧الجرح والتعديل ) ٧
 ٣/٥٨المعرفة والتاريخ ) ٨
 ٣/٦٤نفسه المصدر ) ٩
 ٢٩٦ رقم ١٣٠الضعفاء والمتروكون له ص) ١٠
 ١/٣١٢الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) ١١
 الموضع السابق) ١٢
 ٥/٢٣٦إكمال تهذيب الكمال ) ١٣
 ١/٣٥٧المجروحين ) ١٤
  ٣/٣٥٢الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٥
 ١٩٠ رقم ٨٢سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ص) ١٦
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، )٥(، والبوصـيري  )٤(، وقـال الـذهبي    "ضـعيف جـداً   : ")٣(، وقال المزي  )٢(، وابن الجوزي  )١(القيسراني

 ".كان رافضياً: "، زاد األخير"متروك: ")٧(، وابن حجر)٦(، وقال الهيثمي"فوهشيعي واهٍ ضعَّ"

 :  الدِّراسة والترجيح

 فـي تحديـد المرتبـة التـي       واواختلفـ نُّقاد علـى جـرح سـعد بـن طريـف اإلسـكافي              اتفق ال 

يستحقها، فمنهم من أسقط حديثه، وطرحه، ومنهم من جعله ضـعيفاً ال يُـرد حديثـه، بـل                

؛ لقـــول جـــدر بـــالقبولاأل هـــو ، ورأيهـــميُكتـــب لالعتبـــار، والجمهـــور هـــم أهـــل الفريـــق األول

، وممـا  "منكـر الحـديث  : "ا وصـفه أبـو حـاتم بقولـه        ، لذ "عنده مناكير يطول ذكرها   : "الساجي

يدل على هالكه وسـقوط روايتـه اتهـام ابـن حبـان لـه بوضـع الحـديث، ورميـه بالكـذب عنـد                         

 .  الدارقطني وغيره

ولــو علــى متــروك، ال يُكتــب حديثــه،  ســعد بــن طريــف اإلســكافي   نَّإ: وخالصــة القــول

  .سبيل االعتبار، واهللا أعلم

 . )٨(وفيك أَبو الصَّبّاح ال موالهم، النخعيابن قسيم،:  وقيلسليمان بن يُسَير، -٦

 ".  لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٩(قال البخاري

 :    أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 .لم أجد أحداً عدَّله

                                     
 ١٩٧حاديث الموضوعة صمعرفة التذكرة في األ) ١
 ١/٢٦٥العلل المتناهية ) ٢
  ١٠/٢٧٥ تهذيب الكمال )٣
 ١٨٤٩ رقم ١/٣٥٢الكاشف ) ٤
 ٢/٣٦٥ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة) ٥
 ٦/٣١٦مجمع الزوائد ) ٦
 ٢٢٥٤ رقم ٣٦٩تقريب التهذيب ص) ٧
 ٢٥٧٥ رقم ١٠٨ - ١٢/١٠٦تهذيب الكمال ) ٨
       ١٩٠٤ رقم ٤/٤٢التاريخ الكبير ) ٩
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 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

، زاد  "ضـعيف   : " )٣(، والـدارقطني  )٢(، ويعقـوب بـن سـفيان      )١( القطـان  قال يحيى بن سـعيد    

، "روى عن همام بن الحارث أحاديث منكرة، وال أحفظ عن سفيان عنه شيئاً     : "ابن سعيد 

 وال عبد الرحمن حـدثا عـن سـفيان عـن سـليمان بـن           ،ما سمعت يحيى  : ")٤(بن المثنى وقال ا 

يم، ضــعيف شــيخ قــد: ")٦(وقــال العجلــي، "غيــر مُقنــع: ")٥(، وقــال الجوزجــاني"بــشيءيــسير 

 بعـد أن    -: )٨(بـن عـدي   اوقال  ،  "ضعيف الحديث، ليس بمتروك   : ")٧(، وقال أبو حاتم   "الحديث

ذكر له حديث كنية النبي صلى اهللا عليه وسلم البن مسعود بـأبي عبـد الـرحمن، وحـديثين               

 ، ولـه عـن إبـراهيم مقـاطيع      ،ليس بالكثير وسليمان بن يُسير له غير هذا الحديث و        "-قبلها  

: )١٠(، وقـال ابـن حجـر     "ضـعَّفوه : ")٩(، وقـال ابـن مـاكوال      " منه إلى الصدق   الضعف أقرب وهو إلى   

 ".ضعيف"

 :   ضَعِّفون جداًالمُ) ٢

لـيس يـسوى شـيئاً      : ")١٣(، وقـال األخيـر مـرة      "لـيس بـشيء   : ")١٢(، وأحمـد  )١١(قال ابن معين  

أبـو زرعـة    ، وقـال    "منكر الحديث : ")١٦(والساجي )١٥(، وأبو زرعة  )١٤(، وقال الفالس  "في الحديث 

                                     
 ٢/١٤٥الضعفاء الكبير ) ١
 ٣/٦٥المعرفة والتاريخ ) ٢
 ١٩٧ رقم ٨٣سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ص) ٣
 ٣/٢٧١الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤
 ١٢٩ رقم ٩٠أحوال الرجال ص) ٥
 ٦٧٨ رقم ١/٤٣٦معرفة الثقات ) ٦
 ٤/١٥٠الجرح والتعديل ) ٧
 ٣/٢٧٢ل الكامل في ضعفاء الرجا) ٨
 ١/٣٠٤اإلكمال ) ٩
 ٢٦٣٥ رقم ٤١٤تقريب التهذيب ص) ١٠
 ١٣٣٦ رقم ١/٢٠٥ رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) ١١
 ٤/٢٣٠تهذيب التهذيب ) ١٢
 ٤٨٤٩ رقم ٣/١٩٦العلل ومعرفة الرجال ) ١٣
 ٤٤٠ - ٤٣٩فتح الباب في الكنى واأللقاب ص) ١٤
 ٢/٤٣٠سؤاالت البرذعي ألبي زرعة ) ١٥
 ٦/١٠٧الكمال إكمال تهذيب ) ١٦
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ضـــعيف، لـــيس هـــو عنـــدهم : ")٢(، وقـــال أبـــوداود"واهـــي الحـــديث، ضـــعيف الحـــديث: ")١(مـــرة

يـأتي  : ")٥(، وقـال ابـن حبـان      "متـروك الحـديث   : ")٤(، والنـسائي  )٣( علي بن الجنيـد    قال، و "بشيء

، وقـال ابـن     "ليس بالقوي عندهم  : ")٦(، وقال أبو أحمد الحاكم    "بالمعضالت عن أقوام ثقات   

 ".ضعَّفوه: ")٩(، وقال الذهبي"متروك الحديث: ")٨(، وقال مرة"ليس بشيء: ")٧(القيسراني

 :الدِّراسة والترجيح

، بيد أنَّ هؤالء المجـرِّحين اختلفـوا فـي تحديـد            سليمان بن يُسَير  اتفق النُّقاد على جرح     

الرتبــة التــي يــستحقها، فبعــضهم جعلــه مــن الــضعفاء الــذين يُكتــب حــديثهم، واألكثــرون  

ي المتروكين، وهو القول األجدر بالقبول في نظري؛ ألني تتبعت مرويات ابـن يُـسير؛    عدُّوه ف 

عن همـام بـن الحـارث، وقـد قـال يحيـى بـن سـعيد                : فلم أجد له سوى ستة أحاديث، أحدها      

عـن قـيس بـن رومـي، قـال        : ، والثـاني  "روى عن همـام بـن الحـارث أحاديـث منكـرة           : "القطان

:  وبقيتها عن إبراهيم بن يزيد النَّخعي، قـال ابـن عـدي            ،"مجهول: ")١٠(عنه الحافظ ابن حجر   

، وهــذه "يــأتي بالمعــضالت عــن أقــوام ثقــات : "، وقــال ابــن حبــان"ولــه عــن إبــراهيم مقــاطيع"

وسليمان بن يُـسير لـه      : "اإلشكاالت مع هذا العدد قد تُتلف أمر الراوي المقِلّ، قال ابن عدي           

، "ضـعَّفوه : "مام الذهبي طرح حديثه حـين قـال      ؛ لذا رجَّح اإل   "ليس بالكثير غير هذا الحديث و   

                                     
 ٤/١٥٠الجرح والتعديل ) ١
 ١٢/١٠٧تهذيب الكمال ) ٢
 ٢/٢٥الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ) ٣
 ٢٦٣ رقم ١٢١الضعفاء والمتروكون له ص) ٤
 ١/٣٢٩المجروحين ) ٥
  ب ٢٠٤ القسم المخطوط ق -األسامي والكنى ) ٦
 ٤/٢٢٢١ذخيرة الحفاظ ) ٧
 ٢/٨٦٧المصدر نفسه ) ٨
 ٢١٥٨ رقم ١/٤٠٢الكاشف ) ٩
 ٥٦٠٩ رقم ٨٠٤تقريب التهذيب ص) ١٠
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حريـث بـن أبـي مطـر أنَّ هـذا وصـف يريـد بـه اإلمـام الـذهبي الجـرح               : وقد مرَّ معنـا فـي ترجمـة       

 .الشديد

ولـــو علـــى ســـبيل متـــروك، ال يُكتـــب حديثـــه، إنَّ ســـليمان بـــن يُـــسَير : وخالصـــة القـــول

  .االعتبار، واهللا أعلم

 . )١( البصري أبو بكر، القُطَعيّ،عبد اهللا:  ويُقالهران، مِ أبي حزم، واسمهبن سُهَيل -٧

 ".  لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٢(قال البخاري

 :    أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

، وقـال  "ثقـة : ")٥(، وقال العجلي"ما أرى به بأساً: ")٤(، وقال أحمد"صالح: ")٣(قال ابن معين  

 ".يثصالح الحد: ")٦(الذهبي

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

، وقــال "روى عــن ثابــت أحاديــث منكــرة : ")٨(، وقــال أحمــد"ضــعيف: ")٧(قــال ابــن معــين 

، وقــال أبــو "لــيس بــالقوي فــي الحــديث : ")١٠(، وقــال الترمــذي"ال يُتــابع فــي حديثــه : ")٩(البخــاري

                                     
 ٢٦٢٦ رقم ٢١٩ - ١٢/٢١٧تهذيب الكمال ) ١
 ١٥٤ رقم ١١٤   الضعفاء الصغير ص٢١٢٩ رقم ٤/١٠٦التاريخ الكبير ) ٢
 ٥١٥ رقم ١٠٨تاريخ أسماء الثقات ص) ٣
 ٤٩٥ رقم٣٣٧سؤاالت أبي داود ألحمد ص) ٤
 ٦٣٦ رقم ٢١٠تاريخ الثقات ص) ٥
 ١٥٣ رقم ٢٥٤ - ٢٥٣ فيه وهو موثق أو صالح الحديث صمن تُكلم) ٦
 ١/٣٥٣المجروحين ) ٧
 ٤/٢٤٧الجرح والتعديل ) ٨
 ٢/١٥٤التاريخ الصغير ) ٩
 ٥/٤٣٠السنن له ) ١٠
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سُــهيل ال يُتــابع علــى  : ")٢(بــزار، وقــال ال"حــتج بــهكتــب حديثــه وال يُ يُ،لــيس بــالقوي: ")١(حــاتم

لـيس  : ")٥(، وقـال أبـو أحمـد الحـاكم        "لـيس بـالقوي   : ")٤(، والـساجي  )٣(،  وقال النـسائي    "حديثه

: )٨(، وقــال ابــن رجــب "ضــعيف: ")٧(، وابــن حجــر)٦(، وقــال ابــن القيــسراني "بالحــافظ عنــدهم

 ".   وسُهيل تُكُلِّم فيه من قِبَل حفظه"

 :   ضَعِّفون جداًالمُ)  ٢

حـــدَّث عـــن ثابـــت عـــن أنـــس  : ")١٠(، وقـــال الـــساجي"منكـــر الحـــديث: ")٩(ال البخـــاريقـــ

اليــشبه  ينفــرد عــن الثقــات بمــا : ")١١(، وقــال ابــن حبــان "بحــديثين تفــرد بهمــا، منكــر الحــديث 

لـسهيل بـن أبـي    و "- بعـد أن ذكـر لـه أربعـة أحاديـث            -: )١٢(، وقـال ابـن عـدي      "حديث األثبـات  

 ومقـدار مـا يـروي    ،ث عنه غير مـن ذكـرتهم   وقد حدَّ ،حزم غير ما ذكرت من الحديث قليل      

 ".من الحديث إفرادات ينفرد بها عن من يرويه عنه

 :  الدِّراسة والترجيح

اختلف النُّقـاد فـي الحكـم علـى سُـهيل بـن أبـي حـزم بـين مُعـدِّل ومُجَـرِّح، فالمعـدِّلون               

لـه هـؤالء فـي أدنـى        ابن معين، وأحمد في إحدى روايتيهما، والعجلي، والذهبي، وقـد جع          : هم

مراتب التعديل، عدا العجلي جعله في العليا منها، فأمَّا تعديل ابـن معـين، وأحمـد فمـدفوع                  

                                     
 ٤/٢٤٨الجرح والتعديل ) ١
 ١٢/٥٦٦المطالب العالية ) ٢
 ٢٩٩ رقم ١٣٠الضعفاء والمتروكون له ص) ٣
 ٦/١٤٦إكمال تهذيب الكمال ) ٤
 ٥٥٢ رقم ١٦٠ - ٢/١٥٩امي والكنى األس) ٥
 ٣/١٦٧٩ذخيرة الحفاظ ) ٦
 ٢٦٨٧ رقم ٤٢١تقريب التهذيب ص) ٧
 ٤٧٢جامع العلوم والحكم ص) ٨
 ١٥٤ رقم ١١٤الضعفاء الصغير ص) ٩
 ١٣٧ رقم ١٢١نقوالت من كتاب الضعفاء للساجي البن شاقال ص) ١٠
 ١/٣٥٣المجروحين ) ١١
 ٣/٤٥٠الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٢
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بتضعيفهما له في الروايتين األخريتين عنهما، وأمَّا توثيق العجلي فال يُلتفـت إليـه؛ لمخالفتـه     

ــا الــذهبي فقــد ذكــره     أيــضاً فــي كتابيــه  رأي جمــاهير النَّقــاد، ولكونــه ســمحاً فــي توثيقــه، وأمَّ

، واقتصر على نقل تـضعيف البخـاري        )٢(، والمغني في الضعفاء   )١(ديوان الضعفاء والمتروكين  

 )٣(والنسائي له، وهذا إشارة منه إلى تضعيفه، وممَّـا يؤيـد ذلـك، مـا ذكـره فـي مقدمـة المغنـي                

 وال ،هكتـب حديثـ   يُ : وال مـن قيـل فيـه       ، محلـه الـصدق    :ذكر فيه مـن قيـل فيـه       أوكذا لم   ": قوله

 هــذا بــاب  فــإنَّ، أو هــو صــالح الحــديث، هــو شــيخ: وال مــن قيــل فيــه، ال بــأس بــه: قيــل فيــهمــن

وبهـــذا يتبـــين أنَّ الـــصواب فـــي سُـــهيل بـــن أبـــي حـــزم الجـــرح ال التعـــديل، بيـــد أنَّ    ". تعـــديل

المجَرِّحين لم يتفقوا على عدِّه في درجـة واحـدة، فبعـضهم طـرح حديثـه، والـبعض اآلخـر                    

روايتـه عـن ثابـت عـن أنـس أحاديـث منكـرة،        : مالً، وسـبب تجـريحهم لـه   جعل ضعفه محـت   

 .ن يرويه عنه إفرادات ينفرد بها عمَّأنَّ أحاديثه: وثانياً

ونظرتُ في رواياته فوجدتُ له عشرة أحاديث، سبعة منهـا مـن روايتـه عـن ثابـت عـن        

، "عـن ثابـت غيـره   وأحاديـث سـهيل ال نعلـم رواهـا      : ")٤(أنس، ولم أجد لـه متابعـاً، قـال البـزار          

  رضـي اهللا عنـه   أبـي عمـران الجـوني عـن جنـدب     :مـن روايتـه عـن   : وأمَّا بقية العشرة، فـاألول  

رواه " مــن قــال فــي القــرآن برأيــه فأصــاب فقــد أخطــأ   : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــال

سند سـهيل بـن أبـي حـزم، عـن      م يـُ لـ : "، وقال)٦(، والطبراني في المعجم األوسط   )٥(الترمذي

خالد الحذاء، عن أبـي قالبـة، عـن أنـس بـن            عن: ، والثاني "عمران الجوني إال هذا الحديث    أبي  

مــن لــم يــرض بقــضاء اهللا ويــؤمن ": قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: مالــك قــال

                                     
 ١٨٢٥ رقم ١/٣٦٦) ١
 ٢٦٨٩ رقم ١/٤٥٥) ٢
١/١٠ )٣  
  ١٣/٢٩٨ مسند البزار )٤
  ٢٩٥٢ رقم ٥/٢٠٠ السنن )٥
 ٥٠٩٧ رقم ٦/٤٧ )٦
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لم يروه عـن  : "وقال ،)١(، رواه الطبراني في المعجم الصغير" غير اهللابقدر اهللا فليلتمس إلهاً 

األعمـش، عـن زيـد بـن وهـب، عـن           عـن    :الثالـث ". ، تفرد به محمـد بـن موسـى        يلهخالد إال سُ  

إن الحافظين إذا نزال علـى     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عبد اهللا بن مسعود قال    

عبد أو أمة معهما كتاب مختوم، فيكتبان ما يلفظه العبد أو األمة، فإذا أرادا أن ينهضا قـال             

، رواه أبـو نعـيم فـي        "الحـديث  ...  المختـوم الـذي معـك فيفكـه        فـك الكتـاب   : أحدهما لآلخـر  

غريــب مــن حــديث األعمــش، لــم نكتبــه إال مــن حــديث الحرشــي، عــن         : "، وقــال)٢(الحليــة

وهذا يدل على دقة الحافظ ابن عدي في سبر مرويات الرواة وبراعته فـي ذلـك؛               . أهـ"هيلسُ

لـسهيل بـن أبـي حـزم        و: "لفبعد أن ذكر أربعة من أحاديث سُهيل عن ثابت عن أنـس قـا             

 ومقـدار مـا يـروي مـن     ،ث عنـه غيـر مـن ذكـرتهم      وقـد حـدَّ    ،غير ما ذكرت من الحديث قليـل      

ينفـرد عـن   : "، ويؤكد قوله هـذا، قـول ابـن حبـان    "ن يرويه عنه الحديث إفرادات ينفرد بها عمَّ    

ــه،     "اليــشبه حــديث األثبــات   الثقــات بمــا  ــذين أســقطوه، وتركــوا حديث ، وبهــذا يكــون رأي ال

 .وجيهاً معتبراً

ــهيل بــن أبــي حــزم متــروك، ال يُكتــب حديثــه ولــو علــى ســبيل      : وخالصــة القــول  إنَّ سُ

 .االعتبار، واهللا أعلم

 .)٣( العُطارديّ السعدي، أَبو سُفيان، األَشَلّ،ابن سعد،:  وقيلف بن شِهاب، طري-٨

  . "لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٤(قال البخاري

 :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 .لم أجد أحداً عدَّله

                                     
 ٩٠٢ رقم ٢/١٢٨ )١
٥/٥٧ )٢ 
 ٢٩٦١ رقم ٣٨٠ - ١٣/٣٧٧تهذيب الكمال ) ٣
 ١٧٨ رقم ١٢٧ - ١٢٦     والضعفاء الصغير ص٣١٣٤ رقم ٤/٣٥٧التاريخ الكبير ) ٤
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 .جَرِّحونالمُ: ثانياً
 :ضَعِّفونالمُ) ١

، "ليس بقوي : "، زاد األخير  "ضعيف الحديث : ")٣(، وأبو حاتم  )٢( والنسائي )١(قال ابن معين  
 وال عبـد الـرحمن بـن مهـدى          ،مـا سـمعت يحيـى بـن سـعيد         : ")٤(وقال عمرو بـن علـي الفـالس       

وألبي سفيان هذا غيـر مـا   : ")٥(، وقال ابن عدي "ن السعدي بشيء قط   يحدثان عن أبى سفيا   
 ،م يـأت بهـا غيـره   لـ نكر عليه في متون األحاديث أشـياء        أُ وإنما ،أمليت وقد روى عنه الثقات    

، وقال ابن عبد    "ضعيف: ")٧(، والدارقطني )٦(، وقال ابن الجارود   "وأما أسانيده فهي مستقيمة   
، "ضـعيف : ")١٠(، وابن حجـر   )٩(، وقال ابن القيسراني   " الحديث أجمعوا على أنه ضعيف   : ")٨(البر

 ".أجمعوا على ضعفه: ")١١(وقال البوصيري
  :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

ال : "، زاد أحمــد "لــيس بــشيء  : ")١٤(، وأبــو داود)١٣(، وأحمــد بــن حنبــل  )١٢(قــال ابــن معــين  
ــه  ــو داود مــرة أخــرى   "يُكتــب عن ــسائي "واهــي الحــديث : ")١٥(، وقــال أب ــروك : ")١٦(، وقــال الن مت

 يهم في    مغفالً كان شيخاً : ")١٨(،  وقال ابن حبان    "ليس بثقة : ")١٧(، وقال مرة أخرى   "الحديث

                                     
 ٤/٤٩٣ل الجرح والتعدي) ١
 ٥/١٢تهذيب التهذيب ) ٢
 ٤/٤٩٢الجرح والتعديل ) ٣
  ٢/٢٢٩الضعفاء الكبير ) ٤
 ٤/١١٨الكامل في ضعفاء الرجال ) ٥
 ٧/٥٩إكمال تهذيب الكمال ) ٦
 ٣٠٨ رقم ٢٥٦الضعفاء والمتروكون له ص) ٧
 ١٠٩٦ رقم ٩١٦ - ٢/٩١٥االستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى ) ٨
 ١/٣٢٦رة الحفاظ ذخي) ٩
 ٣٠٣٠ رقم ٤٦٣تقريب التهذيب ص) ١٠
 ١/٢٠٨ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة )١١
 ٤/١١٦الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٢
  ١٢٠٩ رقم ١/٥١٥ العلل ومعرفة الرجال )١٣
 ١٣/٣٧٩تهذيب الكمال ) ١٤
 ٣٨٥ رقم ١/٢٦٦سؤاالت اآلجري ألبي داود ) ١٥
 ٣٣٤  رقم١٤٤الضعفاء والمتروكون له ص) ١٦
 ٥/١٢تهذيب التهذيب ) ١٧
 ١/٣٨١المجروحين ) ١٨
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كـان  : ")١(، وقال مرة أخـرى "تاليشبه حديث األثبا  ويروي عن الثقات ما ،األخبار حتى يقلبها  
، "كمتــرو: ")٣(، وقــال الــدارقطني"لــيس بــالقوي عنــدهم: ")٢(، وقــال أبــو أحمــد الحــاكم"واهيــاً

: )٦(، وقـــال مـــرة "تركـــوه: ")٥(، وقـــال الـــذهبي "واهٍ متـــروك عنـــدهم : ")٤(وقـــال ابـــن الملقـــن  
: )١٠(، والكناني )٩( والسيوطي )٨(، وقال الهيثمي  "ضعيف متروك : ")٧(، وقال ابن حجر   "ضعَّفوه"
 ".متروك"

 :والترجيحراسة الدِّ

حديــد أطبــق النُّقــاد علــى جــرح طريــف بــن شــهاب الــسعدي، لكــنهم اختلفــوا فــي ت         

المرتبة التي يستحقها، فسهَّل بعـضهم القـول فـي جرحـه، وذهـب الجمهـور األعظـم إلـى                

ابـن معـين،   :  وهـم -أنَّه هالك ساقط، بعد أن عدل جماعة ممن رأى كتـب حديثـه لالعتبـار     

نكر أُ إلى القول بطرحه، وهدر روايته، والصواب قول األكثرين؛ لما  -والنسائي، والدارقطني   

 ،يهـم فـي األخبـار حتـى يقلبهـا         ؛ ولكونـه    م يـأت بهـا غيـره      لـ ألحاديث أشـياء    عليه في متون ا   

 . تاليشبه حديث األثبا ويروي عن الثقات ما

 متــروك، ال يُكتــب حديثــه ولــو علــى   طريــف بــن شــهاب الــسعدي   نَّإ: وخالصــة القــول 

 .سبيل االعتبار، واهللا أعلم

 

                                     
 ١/٢٢٩التلخيص الحبير ) ١
  أ٢١٢األسامي والكنى ق ) ٢
 ٢٣٩ رقم ٩٠سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ص) ٣
 ١/٣٩٤البدر المنير ) ٤
 ٢٩٣٨ رقم ١/٤٩٩المغني في الضعفاء ) ٥
 ٢٤٨٤ رقم ٢/٤٢الكاشف ) ٦
 ١/٢٦التلخيص الحبير ) ٧
 ١٠/٣٨٠ع الزوائد مجم) ٨
 ٢/٤٣٦الاللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة ) ٩
 ٢/٣٧٢تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة ) ١٠
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  .)١( األموي،و الصباح القرشيأب:  أبو عمر، ويقال،جبَّار بن عمر الْأَيْلِيالعبد  -٩

 ".لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٢(قال البخاري 

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 ".ثقة في حديثه تخليط وخالف: " )٤(، وقال أحمد بن صالح"كان ثقة: ")٣(قال ابن سعد

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

ــدارقطني)٨(، والنــسائي)٧(، وأبــو حــاتم )٦(وأبــو داود، )٥(قــال ابــن معــين  ، "ضــعيف: ")٩(، وال

ضــعيف الحــديث، ولــم نــسمع مــن : ")١١(، وقــال الجوزجــاني"عنــده منــاكير: ")١٠(وقــال البخــاري

ضــعيف الحــديث لــيس : ")١٣(، وقــال أبــو زرعــة"يُــضعَّف: ")١٢(، وقــال الترمــذي"يــذكر عنــه بدعــة

 ال يجـوز    ، ممن يأتي بالمعضالت عـن الثقـات       ،الحفظ كان رديء    : ")١٤(، وقال ابن حبان   "بقوي

، "لــيس بــالمتين عنــدهم: ")١٥(، وقــال أبــو أحمــد الحــاكم"االحتجــاج بــه إال فيمــا وافــق الثقــات

                                     
 ٣٦٩٥ رقم ٣٩٠ - ١٦/٣٨٨تهذيب الكمال ) ١
      ٢٣٨ رقم ١٥٨ الضعفاء الصغير ص)٢
 ٧/٥٢٠الطبقات الكبرى ) ٣
 ٩٨٩ رقم ١٦٨تاريخ أسماء الثقات ص) ٤
 ٣٤٠ رقم٣٥٧سؤاالت ابن الجنيد البن معين ص) ٥
  ١٥٣٤ رقم ٢/١٨١ سؤاالت اآلجري ألبي داود )٦
 ٥/٦٥٥علل الحديث البن أبي حاتم ) ٧
 ٤١٦ رقم ١٦٩الضعفاء والمتروكون له ص) ٨
  ٣٥٥ رقم ٢٨٤الضعفاء والمتروكون له ص) ٩
 ١٧١ و ٢/٤٣التاريخ الصغير ) ١٠
 ٢٦٥ رقم ١٥١أحوال الرجال ص) ١١
 ٥/١٤٢السنن له ) ١٢
 ٣٢ - ٦/٣١الجرح والتعديل ) ١٣
 ٢/١٥٨المجروحين ) ١٤
 ٦/١٠٤تهذيب التهذيب ) ١٥
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، وابــن )٣(، وقــال البوصــيري"غيــر محــتج بــه : ")٢(:، وقــال مــرة"لــيس بــالقوي: ")١(وقــال البيهقــي

 ".ضعيف: ")٤(حجر

    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

، وقـال   "لـيس بـشيء   : ")٦(، وقـال مـرة    "ليس بشيء، وال يُكتب حديثه    : ")٥(ن معين قال اب 

ــم يكــن بــشيء  : ")٨(، وقــال ابــن المــديني  "ال شــيء: ")٧(فــي موضــع آخــر   ــذهلي "ل : )٩(، وقــال ال

منكـر  : ")١٢(، وابـن يـونس  )١١(، وقـال أبـو داود  "واهـي الحـديث   : ")١٠(، وقال أبو زرعة   "ضعيف جداً "

، "ضـعيف الحـديث، منكـر الحـديث جـداً، لـيس محلـه الكـذب        : ")١٣(، وقال أبـو حـاتم     "الحديث

، وقــال "ن والــضعف علــى رواياتــه بــيِّ ،خــالف فــي ذلــك وعامــة مــا يرويــه يُ : ")١٤(وقــال ابــن عــدي 

ــدارقطني ــروك: ")١٥(ال ــأتي بالمعــضالت  : ")١٦(، وقــال ابــن القيــسراني  "مت ، وقــال فــي  "ضــعيف ي

 ".تالف: ")١٨(بي، وقال الذه"ضعيف ال شيء في الحديث: ")١٧(موضع آخر

                                     
 ١٤/١٢٦معرفة السنن واآلثار ) ١
 ٩/٣٥٤السنن الكبرى له ) ٢
 ١/٢٥٩مصباح الزجاجة ) ٣
 ٣٧٦٦ رقم ٥٦٦تقريب التهذيب ص) ٤
 ٥/٣٢٤الكامل في ضعفاء الرجال ) ٥
 ٨٠١ رقم ١/١٣٣دوري  رواية ال-تاريخ ابن معين ) ٦
 ٤٧٨٠ رقم ٣/٢٦٦التاريخ الكبير البن أبي خيثمة ) ٧
 ١٧٢ رقم ١٣٥سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ص) ٨
 ٦/١٠٤تهذيب التهذيب ) ٩
 ١/٤٢١سؤاالت البرذعي ألبي زرعة ) ١٠
 ٣/٨٨الضعفاء الكبير ) ١١
 ٣٠٤ رقم ٢/١١٨تاريخ ابن يونس المصري ) ١٢
 ٦/٣١الجرح والتعديل ) ١٣
 ٥/٣٢٥الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٤
 ٣٢٥ رقم ١٠٥سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ص) ١٥
 ١١٩معرفة التذكرة ص) ١٦
 ٣/١٣٦٠ذخيرة الحفاظ ) ١٧
 ٤/٢٩٢تلخيص المستدرك ) ١٨
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عامة النُّقاد على جرح عبـد الجبـار بـن عمـر األيلـي، سـوى مـا ورد مـن توثيـق لـه مـن ابـن                         

سعد، وأحمد بن صالح المصري، فأمَّا ابن سـعد ففيـه شـيء مـن التـساهل، وممـا يـدل عليـه                        

ه مـا يقـدح فـي ضـبطه،     انفراده بالتوثيق المطلق له، وأمَّا توثيق أحمـد بـن صـالح فقـد اقتـرن بـ            

كــان رديء  : "، ويؤيــده مــا قالــه ابــن حبــان     "ثقــة فــي حديثــه تخلــيط، وخــالف    : "حيــث قــال 

، مـن أسـباب ضـعف الـراوي، ومناقـضة تمامـاً       ورداءة الحفـظ ، التخلـيط ومعلـوم أنَّ    ،  "الحفظ

ــرِّحين، بيــد أنَّهــم لــم يتفقــوا علــى عــدِّه فــي مرتبــ   . لتوثيقــه ة فتبــيَّن أن القــول فيــه قــول المجَ

واحدة، فاألكثرون على تركه، وإهدار أمره، والـبعض اكتفـى فيـه بـذكر عبـارات تُـستعمل        

رداءة الحفـظ التـي أدت إلـى    : في الضعفاء الـذين يُكتـب حـديثهم، وقـد أخـذ عليـه الفريقـان           

التخــاليط، والنكــارة فــي حديثــه، إال أنَّ مــن ســهَّل القــول فيــه، رأى أنَّ مــا عنــده مــن منــاكير،   

ديان إلى طرح مروياته جملـة، بـل يُقبـل منهـا مـا وافـق فيهـا الثقـات، كمـا قـال                        وتخليط ال تؤ  

، وأمــا مــن اطَّرحــه، فقــد رأى أنَّ    "ال يجــوز االحتجــاج بــه إال فيمــا وافــق الثقــات     : "ابــن حبــان 

ــن        ــن الملقـ ــان، وابـ ــن حبـ ــال ابـ ــا قـ ــضها أوالً، كمـ ــشِدَّة بعـ ــل لـ ــه ال تُحتمـ ــارة منـ ــأتي : "النَّكـ يـ

ليل الرواية ثانياً، حيث لم أقف له إال على أحد عشر حديثاً، سمى لـه           ، ولكونه ق  "بالمعضالت

، ومـن عـادة ابـن عـدي     "لـك خـالف فـي ذ  وعامة ما يرويه يُ   : "ابن عدي أربعة منها، وقال بعدها     

 .أن يذكر في كتابه أنكر أحاديث المتَرْجم له، وناهيك به خبيراً في الروايات

متروك، ال يُكتب حديثـه ولـو علـى سـبيل     ر األيلي  عبد الجبَّار بن عم   نَّ  إ: وخالصة القول 

 .االعتبار، واهللا أعلم

 .)١(المروزي أبو األصبغ الخراساني، ثم الحُصَين بْن التُّرجُمان، العزيز بنعبد  -١٠

 ".    لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٢(قال البخاري

 

                                     
  ٤٠٩٨ رقم ٢٨١ - ٣٦/٢٧٥ تاريخ مدينة دمشق )١
 ٢٢٥ رقم ١٥٢    والضعفاء الصغير ص١٥٨٦ رقم ٦/٣٠ التاريخ الكبير )٢
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     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 ".ثقة: ")١(اهللا الحاكمقال أبو عبد 

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

ضــعيف : ")٥(، وابــن منــدة)٤(، وأبوالقاســم البغــوي)٣(، وصــالح بــن محمــد)٢(قــال ابــن معــين

، وقـال ابـن     "ضـعيف : ")٧(، وأبـو علـي الحـسين بـن علـي الحـافظ            )٦(، وقال الـدارقطني   "الحديث

ــيِّ  : ")٨(عــدي  وأحاديــث ، روى عــن الزهــري أحاديــث مــشاهير   وقــد،نوالــضعف علــى رواياتــه ب

 ".ضعيف: ")٩(، وقال ابن القيسراني"مناكير

    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

، وقـال  "ال يسوى حديثه فلـساً : ")١١(، وزاد في موضع آخر"ليس بشيء: ")١٠(قال ابن معين  

مـان روى   عبـد العزيـز بـن الترج      :سمعت أبي يقول  " :)١٢(عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا المديني       

، وقــال "ســكتوا عنــه: ")١٣(، وقــال البخــاري"فه جــداً وضــعَّ، مــن الــبالء بــالءٌ،عنــه معــن وغيــره 

                                     
 ١/١٧ المستدرك على الصحيحين )١
 ٤٨١٥ رقم ١/٢٨٢ رواية الدوري - تاريخ ابن معين )٢
 ١٠/٤٤٠ تاريخ بغداد )٣
 ١/٣١٨ معجم الصحابة )٤
  ٥٩٦ رقم ٩٧ فتح الباب في الكنى واأللقاب ص)٥
  ١/٣٠١ السنن له )٦
  ٣٦/٢٨١ تاريخ مدينة دمشق )٧
 ٥/٢٨٧ الكامل في ضعفاء الرجال )٨
  ٢/١٢١٩ة الحفاظ  ذخير)٩
 ٢٧٤ رقم ٣٣٩ سؤاالت ابن الجنيد ص)١٠
 ٢/١٠٩ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )١١
  ١٠/٤٤٠ تاريخ بغداد )١٢
 ١٠٧١ رقم ٤/٦٩٢ التاريخ األوسط )١٣
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: )٣(، وقــال أبــو داود"ال يُكتــب حديثــه: ")٢(، وقــال أبــو زرعــة الــرازي"ذاهــب الحــديث: ")١(مــسلم

، وقـــال أبـــو زرعـــة  "لـــيس بقـــوي، منكـــر الحـــديث : ")٤(، وقـــال أبـــو حـــاتم "متـــروك الحـــديث"

 عبد العزيز   :ر عن األخذ عن عبد العزيز بن الحصين فقلت له         هِسْسألت أبا مُ  : ")٥(يالدِّمشق

، "متـروك الحـديث   : ")٦(، وقـال النـسائي    " أما أهـل الحـزم فـال يفعلـون         : فقال ؟ممن يؤخذ عنه  

 يكـان ممـن يـرو   : ")٨(، وقـال ابـن حبـان   "ليس بثقة، ال يُكتب حديثه: ")٧(وقال في موضع آخر 

 وأشــبه حديثــه مــا روى عــن الزهــري إال  ، والموضــوعات عــن الثقــات،اتالمقلوبــات عــن األثبــ

: )٩(، وقـال أبـو أحمـد الحـاكم        "الشيء بعد الشيء وال يجوز االحتجاج به بحال مـن األحـوال           

 ".تالف: ")١٢(، وقال األخير مرة"واهٍ: ")١١(، والذهبي)١٠(، وقال المنذري"ليس بالقوي عندهم"

 :الدِّراسة والترجيح

وأبـو عبـد     الحصين بن التُرجمـان فـي المـستدرك،        بن   لعزيز عبد ا  بتوثيقتفرد الحاكم   

 المـستدرك  ألنه اتَّكل فـي    وأظن هذا وهم منه رحمه اهللا؛        ،اهللا من المتساهلين في التوثيق    

أظنه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظـه،     : ")١٣(لى حفظه، قال ابن حجر    ع

                                     
  ١٥١٠ رقم ١/٤٠٠ الكنى واألسماء )١
  ٥/٣٨٠  الجرح والتعدبل )٢
 ٢٩ - ٤/٢٨ لسان الميزان )٣
   ٥/٣٨٠ الجرح والتعديل )٤
 ٨٢٠ رقم ١٦٥ تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص)٥
   ٤١٢ رقم ١٦٧ الضعفاء والمتروكون له ص)٦
  ٤/٢٩ لسان الميزان )٧
  ٢/١٣٨ المجروحين )٨
   ٤٠٧ رقم ٣١- ٣/٣٠ األسامي والكنى )٩
  ٣/١٧٣ الترغيب والترهيب )١٠
  ٢٩٢٩ رقم ١/٣٥٠ المقتنى في سرد الكنى )١١
  ٤٥٤ رقم ١/٦٧ المصدر نفسه )١٢

   ١/٥١٠اتحاف المهرة  )١٣(
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هــذا وذكــرهم للحــاكم بالتــساهل إنمــا     : ")١(، وقــال المعلمــي "فألجــل هــذا كثــرت أوهامــه   

والتعـديل لـم يغمـزه أحـد بـشيء ممـا فيهـا فيمـا          يخـصونه بالمـستدرك فكتبـه فـي الجـرح     

والعمــل جــار علــى جــرح ابــن الحــصين؛ وذلــك أنَّ العقيلــي، وابــن حبــان، وابــن عــدي    . "أعلــم

النُّقــاد ذكــروا فــي ترجمتــه مــن المنــاكير مــا يرفــع القبــول عــن حديثــه، وقــد اختــار جمهــور     

بـــــ  : اطَّراحه ورد حديثه، والقلة هم الذين سهَّلوا القول فيه، وقـد وصـفه اإلمـام الـذهبي مـرة                  

 ".  تالف"بـــ : ، ومرة"واه"

متـروك، ال يُكتـب حديثـه ولـو علـى سـبيل             الحـصين    بـن    لعزيـز نَّ عبد ا  إ: وخالصة القول 

 .االعتبار، واهللا أعلم

 )٢( األَنصاريّ،أَبو مريم الكُوفي،  بن قَهدار بن القاسم بن قيسعبد الغفَّ -١١

 ".   لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٣(قال البخاري

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 .لم أجد أحداً عدَّله

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

ولعبـد  : ")٧(، وقـال ابـن عـدي      )٦(، والـدارقطني  )٥(، وضـعَّفه الفـسوي    "لـيِّن : ")٤(قال أبو زرعـة   

 ، فـي التـشيع     وكـان غاليـاً    ، وفـي حديثـه مـا ال يتـابع عليـه           ،الغفار بن القاسم أحاديـث صـالحة      

 ".كتب حديثه مع ضعفه ويُ،وقد روى عنه شعبة حديثين

                                     
   ١/٤٥٩ التنكيل )١(
 ٢٤٥ رقم ٣٣٢ - ١٠/٣٣١ تاريخ اإلسالم )٢
 ١٩٠٥ رقم ٦/١٢٢ التاريخ الكبير )٣
 ٦/٥٤ الجرح والتعديل )٤
 ٣/٣٤ المعرفة والتاريخ )٥
 ٣٥٦ رقم ٢٨٥ الضعفاء والمتروكون له ص)٦
 ٥/٣٢٨ الكامل في ضعفاء الرجال )٧
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    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

: )٤(ود، وأبــو دا)٣(، وقــال ابــن المــديني )٢(، وعبــد الواحــد بــن زيــاد  )١(كذَّبــه ســماك الحنفــي 

كـان  لـيس بثقـة،     : ")٦(، وقـال أحمـد    "لـيس بـشيء   : ")٥(، وقـال ابـن معـين      "كان يضع الحديث  "

كـان يحـدث   : ")٧(، وقـال مـرة    " رضي اهللا عنـه، وعامـة حديثـه بواطيـل          باليا في عثمان  بيحدث  

، "زائـغ سـاقط   : ")٨(، وقـال الجوزجـاني    " وكـان يـشرب حتـى يبـول فـي ثيابـه            ،باليا في عثمـان   ب

، )١٠(، وقـال أحمـد فـي روايـة        "أنـا أشـهد أنَّ أبـا مـريم كـذَّاب          : " )٩(في موضع آخـر   وقال أبو داود    

وقـد كـان    : "، زاد أحمـد   "متـروك الحـديث   : ")١٣(، وأبـو الوليـد البـاجي      )١٢(، والنسائي )١١(وأبو حاتم 

ــشيع  ــى بالتـ ــاتم "يرُمـ ــو حـ ــه   : "، وزاد أبـ ــشيعة، ال يُكتـــب حديثـ ــاء الـ ــن رؤسـ ــان مـ ــال "كـ ، وقـ

كــان ممــن يــروي المثالــب فــي  : ")١٦( ّ، وقــال ابــن حبــان"متــروك: ")١٥(والــدارقطني: )١٤(الــدوالبي

 ومـع ذلـك يقلـب األخبـار ال يجـوز االحتجـاج              ، وشرب الخمـر حتـى يـسكر       ،عثمان بن عفان  

                                     
 ٣/١٠٠ الضعفاء الكبير )١
 ٣/١٠١ المصدر نفسه )٢
 ٥/٣٢٧ الكامل في ضعفاء الرجال )٣
 ٢٦٣ تعجيل المنفعة ص)٤
 ١٧٧٨ رقم ١/٢٦٩ رواية الدوري - تاريخ بن معين )٥
 ٦/٥٣ الجرح والتعديل )٦
 ٣/١٠٠ الضعفاء الكبير )٧
 ٣١ رقم ٥١ أحوال الرجال ص)٨
 ٣/١٠١ الضعفاء الكبير )٩
 ١٣٥ رقم ١/٢٧ الجامع في العلل ومعرفة الرجال )١٠
 ٦/٥٤ الجرح والتعديل )١١
 ٤٠٩ رقم ١٦٧ الضعفاء والمتروكون له ص)١٢
  ٢/٧٠٠ التعديل والتجريح )١٣
 ٢/٢٢٥ الكنى واألسماء له )١٤
 ٣١٦ رقم ١٠٤ سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ص)١٥
 ٢/١٤٣ المجروحين )١٦
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، وقــال ابــن "تركــوه: ")٢(، وقــال الــذهبي"ال شــيء فــي الحــديث : ")١(، وقــال ابــن القيــسراني "بــه

، وقـال  "كـذَّاب : ")٥(، وقـال مـرة   "وضَّـاع : ")٤(ثمـي ، وقـال الهي   "متروك، كذَّاب، شيعي  : ")٣(كثير

 ".متروك، يضع، شيعي، حدَّث بباليا في عثمان: ")٧(، وقال السيوطي"متروك: ")٦(ابن حجر

 : الدِّراسة والترجيح

 األنصاري؛ لكنهم لم يتفقوا علـى       ار بن القاسم  عبد الغفَّ اتفق جميع النُّقاد على جرح      

فالقلـة عـدّوه فـي الـضعفاء الـذين يُكتـب حـديثهم لالعتبـار،                تحديد المرتبة التي يستحقها،     

ــه،         ــه، وطرحــوا روايات وشــذ الــبعض فرمــاه بالوضــع والكــذب، وجمهــور النُّقــاد تركــوا حديث

 :واألسباب التي حملتهم على غمزه، والطعن فيه، هي

 شـدة   -ـهـ .     اللـين والـضعف    -د.     الكـذب  -ج.     شرب الخمر  -ب.    سوء المذهب  -أ

 .   كارة في حديثهالنَّ

قــال . فقــد رُمــي بالتــشيع، بــل كــان رأســاً وغاليــاً فيــه، وداعيــة إليــه     :  ســوء المــذهب -أ

كان ممن يروي المثالـب فـي عثمـان    : "، وقال ابن حبان"كان من رؤساء الشيعة  : "أبوحاتم

، والـذي عليـه أئمـة النقـد، طـرح حـديث          " في التـشيع    وكان غالياً  : "، وقال ابن عدي   "بن عفان 

 فـي الجملـة   - تلبَّس بهذه البدعة الغليظة، التي ال تُحتمل، خاصة وأنَّ كالم المجرحين   من

فأمـا الغـالة مـن    : ")٨(قـال الـذهبي  .  يدل على أن الرجل كان داعية، وإن لـم يـصرحوا بـذلك             -

 فكـان جمهـور     ، والدعاة من هذه الفرق    ، والجهمية ، والقدرية ، والخوراج ، والشيعة ،الناصبة

 ". وال يرون الرواية عنهم، منهمالسلف يحذرون

                                     
 ٣/١٦٤٦ ذخيرة الحفاظ )١
 ٣٧٦٨ رقم ٢/٣ المغني في الضعفاء )٢
 ٦/١٧٠ تفسير القرآن العظيم )٣
 ٧/٣٣١ مجمع الزوائد )٤
 ١٠/٢٨١ المصدر نفسه )٥
 ٢/٣٧٥ التلخيص الحبير )٦
 ١/٤٠٩ الآلليء المصنوعة )٧
 ٢/٥٢٣ المغني في الضعفاء )٨
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، "يـشرب حتـى يبـول فـي ثيابـه         وكان  : "فقد تفرد اإلمام أحمد بقوله    :  شُرْب الخمر  -ب

، وكأنــه تبــع أحمــد فــي ذلــك؛ ألنــي لــم أقــف "وشــرب الخمــر حتــى يــسكر: "وقــال ابــن حبــان

 .  لغيرهما كالماً فيه بهذا الشأن

حد بن زياد، وأبو داود، وتبعهم مـن  فقد رماه به سماك الحنفي، وعبد الوا:  الكذب -ج

ابن كثير، والهيثمي، والسيوطي، لكن البعض كذَّبوه ألجل الحديث الذي رواه           : المتأخرين

 صـلى  يـرد محمـداً  :  قـال )١(لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ : عن الحكم، عن مجاهد في قول اهللا عز وجل        

بـه اآلخـرون ألجـل الباليـا التـي حـدَّث         وكذَّ  )٢("اهللا عليه وسلم إلى الدنيا حتى يرى عمل أمتـه         

ألبـي  بها في عثمان، والذي يظهر لي أنَّ عبد الغفار لم يكـن يختلـق الحـديث، ويفتعلـه؛ قيـل            

مـن قبـل    :  أو مـن قبـل حديثـه؟ قـال         ؟ مـن قبـل رأيـه      ؟أبو مريم مـن أيـن جـاء ضـعفه         : عبد اهللا 

 وفـي حديثـه مـا ال    ،صـالحة بـن القاسـم أحاديـث     اولعبد الغفـار    : "، وقول ابن عدي عنه    )٣("رأيه

ــاً ،يتــابع عليــه  كتــب حديثــه مــع   ويُ، وقــد روى عنــه شــعبة حــديثين  ، فــي التــشيع  وكــان غالي

 .، دليل على عدم تعمده للكذب في الحديث"ضعفه

فهو شيء ظـاهر، وقـد ذكـر لـه ابـن عـدي عـدة أحاديـث،                 :  اللين والضعف في حديثه    -د

  .صالحة لالعتبار: أي" ةولعبد الغفار بن القاسم أحاديث صالح: "ثم قال

وعامـة  : "فقد أشار إليها جملةً بعـضُ األئمـة، قـال أحمـد           :  شدة النَّكارة في حديثه    -ـه

، وحُكْـمُ   "ومـع ذلـك يقلـب األخبـار ال يجـوز االحتجـاج بـه              : "، وقال ابن حبان   "حديثه بواطيل 

 .     جمهور النُّقاد عليه بالترك، مؤيد لِما ذهب إليه أحمد، وابن حبان

إنَّ عبد الغفـار بـن القاسـم متـروك، ال يُكتـب حديثـه ولـو علـى سـبيل                     : خالصة القول  و

االعتبار؛ لشدة غلوه في مذهبه، ولشدة المنـاكير التـي أشـار إليهـا بعـض النَّقـاد فـي حديثـه،              

                                     
 ٨٥  آية:القصص سورة )١
 ٣/١٠١ أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير )٢
 ٣/١٠٢ المصدر نفسه )٣



 

 
٢١٦

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

. يضاف إلى ذلك رمي بعضهم له بشرب الخمـر، واتهـام الـبعض اآلخـر لـه بالوضـع والكـذب             

 .   واهللا أعلم

 )١( الواسطي، أبو مالك النخعي،الملك بن الحسين عبد -١٢

 ".لَيْسَ عِنْدهم بِالْقَوِيّ: ")٢(قال البخاري

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 .لم أجد من عدَّله

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :المضَعِّفون) ١

شــيعياً، كــان  : ")٥(، وقــال الفــسوي "ضــعيف الحــديث : ")٤(، وأبــو حــاتم )٣(قــال أبــو زرعــة 

 ".ضعيف: ")٧(، والدارقطني)٦(وقال أبو داود ،"عندنا رافضياً، صاحب رأي

    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

ضــعيف الحــديث، منكــر  : ")٩(، وقــال عمــرو بــن علــي  "لــيس بــشيء : ")٨(قــال ابــن معــين 

، "متـروك الحــديث : ")١٢(، واألزدي)١١(، وقـال النـسائي  "متـروك : ")١٠(، وقـال الجوزجـاني  "الحـديث 

                                     
 ٧٥٩٩ رقم ٢٤٩ - ٣٤/٢٤٧ تهذيب الكمال )١
 ٢١٩ رقم ١٤٩      الضعفاء الصغير ص١٣٣٦ رقم ٥/٤١١ التاريخ الكبير )٢
 ٥/٣٤٧ الجرح والتعديل )٣
  الموضع السابق)٤
 ٦٢١ - ٢/٦٢٠ المعرفة والتاريخ )٥
 ٣/١١٦٤ مغاني األخيار )٦
 ٤/٣٩٨ السنن له )٧
 ٢٦٣ رقم ٢/١١٤ رواية ابن محرز - معرفة الرجال )٨
 ٣/١١٦٤ار  مغاني األخي)٩
 ٥٦ رقم ٦٠ أحوال الرجال ص)١٠
 ٤٠٤ رقم ١٦٦ الضعفاء والمتروكون له ص)١١
 ٢/١٤٩ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )١٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

كـان ممـن يـروي    : ")٢(، وقـال ابـن حبـان   "لـيس بثقـة، وال يُكتـب حديثـه       : ")١(قال النسائي مرة  و

 وال االعتبار فيمـا لـم يخـالف         ، ال يجوز االحتجاج به فيما وافق الثقات       ،المقلوبات عن األثبات  

، وقـال أبـو أحمـد       "لـه أحاديـث حـسان، وعامتهـا ال يتـابع عليهـا            : ")٣(، وقال ابـن عـدي     "األثبات

، "لــيس بــشيء فــي الحــديث: ")٥(، وقــال ابــن القيــسراني"لــيس بــالقوي عنــدهم: ")٤(مالحــاك

ــذهبي  منكــر : ")٨(، وقــال الهيثمــي "ضــعيف جــداً : ")٧(، وقــال ابــن رجــب  "ضــعَّفوه: ")٦(وقــال ال

 ".متروك: ")٩(، وقال ابن حجر"الحديث

 : الدِّراسة والترجيح

ي؛ لكـنهم اختلفـوا فـي تحديـد         أطبق النُّقاد على جرح عبـد الملـك بـن الحـسين النَّخعـ             

الدرجة التي يستحقها، فعامة األئمة على أنَّه هالك، ساقط، واقتـصر الـبعض علـى عبـارات               

: ال تــدل علــى الــضعف الــشديد، ولعلهــم أرادوه؛ فقــد وصــفه أبــو زرعــة، وأبوحــاتم بقولهمــا     

فـي  ، وهذا اللفظ قد اسـتعماله فـي أنـاس متـروكين، فهـذا أبـو زرعـة قـال                     "ضعيف الحديث "

، وهـؤالء  "ضـعيف الحـديث  : ")١٢(، ورشـدين بـن سـعد   )١١(، وداود بـن المحبـر    )١٠(حرام بن عثمان  

                                     
 ٣٤/٢٤٩ تهذيب الكمال )١
 ١٣٥ - ٢/١٣٤ المجروحين )٢
 ٥/٣٠٤ الكامل في ضعفاء الرجال )٣
 ٢٢٠ - ١٢/٢١٩ تهذيب التهذيب )٤
 ١٠٦٠ - ٢/١٠٥٩ ذخيرة الحفاظ )٥
 ٣٨٠٧ رقم ٢/٩ المغني في الضعفاء )٦
 ١/١٧٢ فتح الباري له )٧
 ١/١٢٥ مجمع الزوائد )٨
 ٨٤٠٣ رقم ١٢٠٠ - ١١٩٩ تقريب التهذيب ص)٩
 ٣/٢٨٣ الجرح والتعديل )١٠
 ٢/٥٠٩ سؤاالت البرذعي ألبي زرعة )١١
 ٣/٥١٣ الجرح والتعديل )١٢



 

 
٢١٨

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

ضــعيف الحــديث، : ")١(وهــذا أبــو حــاتم قــال فــي ســالم بــن ســلم الطويــل   . الثالثــة متروكــون

 ". ضعيف الحديث، وتُرك حديثه: ")٢(، وقال في سلم بن سالم البلخي"تركوه

ــدارقطني  ــراً هــذا اللفظــة ويريــد بهــا تــرك     ، فهــو "ضــعيف: "وأمــا قــول ال يــستعمل كثي

: - فـي الـدارقطني    - عن الذهبي قولـه      )٣(حديث الراوي، قال المناوي في مقدمة فيض القدير       

 ".فإنَّه ال يُضعف إال من ال طبَّ فيه"

لذا فإنَّ أئمة النَّقد كادوا أن يجمعوا على هدر عبد الملك بـن الحـسين، وتـرك حديثـه،                   

 .يف أبي داود لهلوال ما كان من تضع

 متـروك، ال يُكتـب حديثـه ولـو علـى سـبيل              عبد الملك بن الحـسين    نَّ  إ: وخالصة القول 

 .، واهللا أعلماالعتبار

  )٤()٢٠٤ت(، أبو نصر العجلي، موالهم البصري عبد الوهاب بن عطاء الخفاف -١٣

 ".   لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٥(قال البخاري

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

ــاً، صـــدوقاً إن شـــاء اهللا   : ")٦(قـــال ابـــن ســـعد  ، وقـــال ابـــن "كـــان كثيـــر الحـــديث معروفـ

 كـان يحيـى بـن سـعيد حـسن الـرأي           : ")٩(، وقال أحمد  "ليس به بأس  : ")٨(، وابن نمير  )٧(معين

                                     
 ١١٢٢ رقم ٤/٢٦٠ المصدر نفسه )١
 ١١٤٩رقم  ٢٦٧ - ٤/٢٦٦ المصدر نفسه )٢
١/٢٨ )٣ 
 ٣٦٠٥ رقم ٥١٦ - ١٨/٥٠٩ تهذيب الكمال )٤
 ٢٣٣ رقم ١٥٦ الضعفاء الصغير ص)٥
  ٧/٣٣٣ الطبقات الكبرى )٦
 ٥١٩ رقم ١٥٠ رواية الدارمي ص- تاريخ ابن معين )٧
 ٦/٧٢ الجرح والتعديل )٨
 ٢٥٦٦ رقم ٢/٣٥٤ العلل ومعرفة الرجال )٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

يُكتـب حديثـه،    : ")١(، وقـال أبـو حـاتم      " وكـان يعرفـه معرفـة قديمـة        ،في عبد الوهاب الخفـاف    

، وقــال ابــن "ال بــأس بــه: ")٣(، وقــال ابــن عــدي)٢(، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات"حلــه الــصدقم

، )٨(، وصــالح بــن محمــد )٧(، والعجلــي)٦(، والحــسن بــن ســفيان )٥(، والــذهلي)٤(معــين فــي روايــة 

، "صـدوق : ")١٢(، وقـال الـذهبي    "ثقـة : ")١١(، وأبو الحـسن بـن القطـان       )١٠(، والخطيب )٩(والدارقطني

، وقـال ابـن     "صـدوق وُثـق   : ")١٤(، وقال في موضع آخـر     "حديثه في درجة الحسن   ": )١٣(وقال مرة 

، "دلَّـسه عـن ثـور   : صدوق، ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثاً في فضل العبـاس، يُقـال       : ")١٥(حجر

 ".صدوق، معروف: ")١٦(وقال في موضع آخر

                                     
 ٦/٧٢ الجرح والتعديل )١
 ٧/١٣٣ الثقات )٢
 ٥/٢٩٦ الكامل في ضعفاء الرجال )٣
 ٣٢٤٨ رقم ٢/٦٥ رواية الدوري - تاريخ ابن معين )٤
 ٢/٥٦٢ البدر المنير )٥
 ٦/٤٥٣ تهذيب التهذيب )٦
 ٢/٥٦٢ البدر المنير )٧
 ٦/٤٥٢ تهذيب التهذيب )٨
 ١١/٢٤ تاريخ بغداد )٩
  الموضع السابق)١٠
 ٥/٣٩٧ بيان الوهم واإليهام )١١
 ٥٣٢٢ رقم ٦٨٢ - ٢/٦٨١ ميزان االعتدال )١٢
 ٩/٤٥٤ سير أعالم النبالء )١٣
 ٢٣١ رقم ٣٥٨ - ٣٥٧ من تُكلِّم فيه وهو موثق ص)١٤
 ٤٢٩٠ رقم ٦٣٣ تقريب التهذيب ص)١٥
 ٨٥ رقم ٤١ تعريف أهل التقديس ص)١٦



 

 
٢٢٠

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري
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 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

، وقـال  "بكـذَّاب، ولكـن لـيس هـو ممـن يُتَّكـل عليـه       لـيس  : ")١(قال عثمان بن أبـي شـيبة    

 عبـد الوهـاب ثقـة ؟        : ")٣(، وقـال المـروذي لإلمـام أحمـد        "ضعيف الحديث، مـضطرب   : ")٢(أحمد

حـتج  يُ:  قيـل لـه  ،كتـب حديثـه  يُ: ")٤(، وقال البخـاري  "تدري من الثقة؟ الثقة يحيى القطان     : قال

ــ: بــه؟ قــال : )٥(، وقــال أبــو حــاتم" أحاديــث منــاكيره كــان يــدلس عــن ثــور وأقــوامأرجــو؛ إال أنَّ

: فالخفاف؟ قال:  زرعة وأنا شاهدألبيقيل : )٦( البرذعيقالو، "ليس عندهم بقوي الحديث   "

لـيس بقـوي، وقـد احتمـل     : ")٧(، وقـال البـزار  " يعنـي  مـن علـي بـن عاصـم         - هو أصلح منه قلـيالً    

صـدوق لـيس بـالقوي      : ")٩(، وقال الساجي  "ليس بالقوي : ")٨(وقال النسائي " أهل العلم حديثه  

إنـي قـد حـدثت ببغـداد        : عندهم، خرج إلى بغداد من البـصرة فكتبـوا عنـه، فكتـب إلـى أخيـه                

، وقـال  "يُكتـب حديثـه، وال يُحـتج بـه    : ")١٠(، وقـال الخليلـي  "فصدقوني، وأنا أحمد اهللا على ذلـك    

 ".ضعيف: ")١١(السيوطي

    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

 .لم أجد من طرحه

                                     
  ١٦٧ تاريخ أسماء الثقات ص)١
 ٣٥٩ رقم ٢٠١ ص من كالم اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال)٢
 ٤٨ رقم ٥٩ المرجع السابق ص)٣
 ١٤٤٠ رقم ٤/١١٠٦ التاريخ األوسط )٤
 ٦/٧٢ الجرح والتعديل )٥
 ٢/٣٩٧ سؤاالت البرذعي ألبي زرعة )٦
 ٦/٤٥٣ تهذيب التهذيب )٧
 ٣٩٥ رقم ١٦٣ الضعفاء والمتروكون له ص)٨
 ١١/٢٢ تاريخ بغداد )٩
 ٩٢م  رق١/٢٥٢ اإلرشاد في معرفة علماء الحديث )١٠
 ٢/٣٣١ الآلليء المصنوعة )١١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢١
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  :ترجيحالدراسة وال

اختلف النُّقاد في الحكم على عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف بين مُعدِّل ومُجَرِّح، كمـا    

اختلــف المعــدِّلون فــي تحديــد المرتبــة التــي يــستحقها، فجمهــور المعــدِّلين وثَّقــوه مطلقــاً،     

وعــدَّه بعــضهم فــي الدَّرجــة التاليــة، ومــنهم مــن جعلــه فــي أدنــى درجــات التعــديل، وأمــا             

حون فقد أطبقوا جميعاً على عـدِّه فـي مرتبـة مـن يُكتـب حديثـه لالعتبـار، وممـا ُأخـذ                المجرِّ

ه كـان يـدلس عـن ثـور     إال أنَّـ : "على الخفَّاف التدليس عـن ثـور وأقـوام آخـرين، قـال البخـاري            

ــاكير   ــث منـ ــوام أحاديـ ــافظ ا "وأقـ ــدَّه الحـ ــة   ، وعـ ــة الثالثـ ــي الطبقـ ــر فـ ــن حجـ ــات  بـ ــن طبقـ  مـ

من أكثـر مـن التـدليس، فلـم     : الثالثة: "- فاتحة رسالته   -م في   ، الذين قال عنه   )١(المدلسين

يحتج األئمـة مـن أحـاديثهم إال بمـا صـرحوا فيـه بالـسماع، ومـنهم مـن رد حـديثهم مطلقـاً،                      

ومع كونه مدلساً فلم يُنكر عليه سوى الحديث الذي رواه عن ثور في             ". ومنهم من قبلهم  

 رواه لثــور بــن يزيــد عــن الخفــاف حــديثاً ىأنكــروا علــ: "فــضل العبــاس، قــال صــالح بــن محمــد

 فــي فــضل  بــن عبــاس عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم حــديثاً    امكحــول عــن كريــب عــن   

 هـذا موضـوع وعبـد الوهـاب     : فكان يحيى بن معين يقـول   ، وما أنكروا عليه غيره    ،)٢(العباس

الخفَّـاف  ، وبهذا يكون الصواب فـي عبـد الوهـاب           )٣(" ولعله دلس فيه   ، حدثنا ثور  :لم يقل فيه  

 علـى   - كما بينته آنفـاً      -التعديل ال الجرح، والمعدِّلون مختلفون في الدرجة التي يستحقها          

ــصار إلــى رأيــه، لكونــه مــن المكثــرين مــن التــدليس، ولروايتــه     : فــرق ثالثــة فــالفريق األول ال يُ

                                     
 ٨٥ رقم ٤١ تعريف أهل التقديس ص)١
كالهمــا عــن ) ٣٧٦٢ رقــم ٥/٦٥٣(، والترمــذي فــي الــسنن  )٥٢١٣ رقــم ١١/٣٨١( أخرجــه البــزار فــي مــسنده  )٢

حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثـور بـن يزيـد عـن مكحـول عـن كريـب         : إبراهيم بن سعيد الجوهري قال    
إذا كان غداة االثنـين  ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعباس     :  قال  عنهما  رضي اهللا  عن ابن عباس  

، فغـدا وغـدونا معـه فألبـسنا كـساء ثـم       "فأتني أنت وولدك حتى أدعو لهم بدعوة ينفعك اهللا بهـا وولـدك           
هـذا  : "ل وقـا .»اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة ال تغادر ذنبا، اللهـم احفظـه فـي ولـده      ": قال

 " حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه
 ١١/٢٣ تاريخ بغداد )٣
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الخفَّـاف  أنكروا على   : ")١(أحاديث مناكير، والفريق الثالث ال ينزل إلى رأيه؛ لقول صالح جزرة          

، ويظهــر لــي أنَّ أعــدل أقــوالهم فيــه  "حــديث ثــور فــي فــضل العبــاس مــا أنكــروا عليــه غيــره   

، كمــا فعــل ابــن "ال بــأس بــه: "أوســطها، وهــو مــن أنزلــه عــن مرتبــة الثقــة المطلقــة إلــى قولــه 

وهي عبارة الذهبي، وابن حجر، وربما صدر هذا منهما عـن خبـرة بالرجـل،               " صدوق"عدي، أو   

 وبذلك حـصل االخـتالف بـين حكمهمـا، وحكـم غالـب المتقـدمين فـي كثيـر                   وعِلمٍ بحاله، 

 . من الرواة

إنَّ عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف صدوق، إال في روايته عن ثور فإنَّه ال              : وخالصة  القول  

 .  يُقبل منها إال ما صرَّح فيه بالسماع، واهللا أعلم

  .)٢()٢٠١ت(شي، التَّيْمِي  علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسن القُرَ-١٤

 ".  لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٣(قال البخاري

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

كـان  : ")٥(، وقـال العجلـي  "ما صح من حديث علـي بـن عاصـم فـال بـأس بـه           : ")٤(أحمدقال  

، وقـال  "ا فلـم يفعـل  ثقة معروفاً بالحديث، والناس يظلمونـه فـي أحاديـث يـسألون أن يـدعه           

 ".صدوق: ")٦(الحاكم

                                     
  ٢/٦٨٢ ميزان االعتدال )١
 ٤٠٩٤ رقم ٥٢٠ - ٢٠/٥٠٤ تهذيب الكمال )٢
 ٢٥٤ رقم ١٦٦        الضعفاء الصغير ص٢٤٣٥ رقم ٢٩١ - ٦/٢٩٠ التاريخ الكبير )٣
 ٣/١٢٢٤ مسائل حرب الكرماني لإلمام أحمد )٤
 ١٣٠٤ رقم ٢/١٥٦ة التقات  معرف)٥
 ٤/٣٣٨ المستدرك على الصحيحين )٦
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  .جَرِّحونالمُ: ثانياً

  :ضَعِّفونالمُ) ١

قـال عبـاد بـن      ، و "خـذوا مـن حديثـه مـا صـح، ودعـوا مـا غلـط أو أخطـأ فيـه                    : ")١(قال وكيـع  

اقــون  وكــان الورَّ، موســراً ولكنــه كــان رجــالً ،نكــر عليــه أنــه لــم يــسمع  لــيس يُ: ")٢(العــوام

: )٤(، وقال أحمـد "ليس بثقة: ")٣(، وقال ابن معين" من كتبه التي كتبوها يَتِيكتبون له فنراه أُ   

: )٥(، وسُئل عنه مـرة فقـال  "كان يغلط ويخطئ، وكان فيه لجاج، ولم يكن متهماً بالكذب      "

 مـا  ؟ أتراه أضعف مـن حـديث ابـن لهيعـة    ،أروي حديث علي بن عاصم هو مثل الناس يغلط        "

 ، أخطــأ يتــرك خطــأه  ،كتــب حديثــه  يُ؟مــا لــه : "؟ فقــال)٦(، وســئل عنــه أخــرى  !"أراه أضــعف

فيـه ضـعف، وكـان إن شـاء اهللا مـن أهـل       : ")٧(، وقال الفالس" قد أخطأ غيره   ،كتب صوابه ويُ

ســمعت علــي بــن عاصــم علــى اخــتالف أصــحابنا فيــه  : ")٨(، وقــال يعقــوب بــن شــيبة"الــصدق

يـه فـي ذلـك وتركـه      منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم مـن أنكـر عليـه تماد              

الرجوع عما يخالفه الناس فيه ولجاجته فيه وثباته على الخطأ، ومنهم من تكلم في سوء               

ث بـه مـن سـوء ضـبطه وتوانيـه عـن تـصحيح مـا         حفظه واشتباه األمر عليه في بعض ما حـدَّ        

كتب الوراقون له، ومنهم مـن قـصته عنـده أغلـظ مـن هـذه القـصص، وقـد كـان رحمـة اهللا                         

، "ن أهل الدين والصالح والخير البارع، شـديد التـوقي، وللحـديث آفـات تفـسده           علينا وعليه م  

لـيس  : ")١٠( وقال صالح بن محمد،"ليِّن الحديث، يُكتب حديثه وال يُحتج به   : ")٩(وقال أبو حاتم  

                                     
 ٧٠ رقم ١/١٥٦ العلل ومعرفة الرجال )١
 ٧/٣٤٥ تهذيب التهذيب )٢
 ٦/١٩٨ الجرح والتعديل )٣
 ٧٠ رقم ١/١٥٦ العلل ومعرفة الرجال )٤
 ١١٦٦ رقم ٣١٠ رواية ابنه صالح ص- مسائل اإلمام أحمد )٥
 ١٩٩ - ٦/١٩٨ الجرح والتعديل )٦
 ٣/١٣٦ ميزان االعتدال )٧
 ٤٤٧ - ١١/٤٤٦ تاريخ بغداد )٨
 ٦/١٩٩ الجرح والتعديل )٩
 ١١/٤٤٨ تاريخ بغداد )١٠



 

 
٢٢٤

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

 يغلــط فــي أحاديــث ، كثيــر الــوهم،الحفــظ  وهــو سـيء ،هـو عنــدي ممــن يكــذب ولكــن يهــم 

كـان مـن أهـل الـصدق،        : ")١(، وقال الساجي  "ح مستقيم  وسائر حديثه صحي   ،يرفعها ويقلبها 

ك مـا انفـرد بـه مـن         رْتـَ : والذي عنـدي فـي أمـره      : ")٢(، وقال ابن حبان   "ليس بالقوي في الحديث   

 وقد يخطئ االنسان فـال  ، وكتابةحلة وسماعاًن له رِ أل؛ واالحتجاج بما وافق الثقات   ،خباراأل

 أنـه   وهمـاً تَم يرجع فيشبه أن يكون فـي ذلـك مُ         ن له من خطئه فل    يِّ بُ  ما  وأما ،يستحق الترك 

ن ف بـيِّ   والـضعْ  ،سـائر أحاديثـه يـشبه بعـضها بعـضاً         : ")٣(، وقال ابـن عـدي     "هث ب كان كما حدَّ  

، "شر مـا لـه   ه لـيس البينـه مـن المنـاكير عـُ           ألنَّـ  ؛ وابنـاه خيـر منـه الحـسن وعاصـم          ،على حديثه 

، وقـال ابـن   "ضـعيف : ")٥( الهيثمـي ، وقـال "كان يغلط ويثبـت علـى غلطـه     : ")٤(وقال الدارقطني 

 ".صدوق يُخطئ ويصرَّ، ورمي بالتشيع: ")٦(حجر

    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

، وقـال يزيـد بـن       "كذَّاب فاحـذروه  : ")٨(، وقال خالد الحذَّاء   "ال تكتبوا عنه  : ")٧(قال شعبة 

ل فــي كــذَّاب، لــيس بــشيء، وقــا : ")١٠(، وقــال ابــن معــين "مــا زلنــا نعرفــه بالكــذب : ")٩(هــارون

كـان كثيـر الغلـط، وكـان       : ")١٢(، وقال ابـن المـديني     "ليس بشيء، وال يُحتج به    : ")١١(موضع آخر 

                                     
 ٢٠/٥١٤ تهذيب الكمال )١
 ٢/١١٣ المجروحين )٢
 ٥/١٩٤ الكامل في ضعفاء الرجال )٣
 ٢٥٢ سؤاالت أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني ص)٤
 ٤/٣١ مجمع الزوائد )٥
 ٤٧٩٢ رقم ٦٩٩ب ص تقريب التهذي)٦
 ٣/٢٤٦ الضعفاء الكبير )٧
 ٦/٢٩١ التاريخ الكبير )٨
 ٢/١٩٥ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )٩
 ٢ رقم ١/٥٠ معرفة الرجال )١٠
 ٧/٣٤٧ تهذيب التهذيب )١١
 ٢٠/٥١٠ تهذيب الكمال )١٢
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 -سـمعت يزيـد بـن هــارون    : ")١(، وقـال أبـو بكــر بـن أبـي شـيبة     "إذا غلـط فـرُدَّ عليـه لـم يرجـع     

ــد   ــاك بيزيـ ــرتين      -وكفـ ــرة وال مـ ــر مـ ــذب غيـ ــاه بالكـ ــم رمـ ــن عاصـ ــي بـ ــر علـ ــال "  إذا ذكـ وقـ

 ".واهٍ: ")٣(، وقال الذهبي" متروك الحديثضعيف،: ")٢(النسائي

 :   الدراسة والترجيح

ــرِّح، كمــا     ــدِّل ومُجَ اختلــف النُّقــاد فــي الحكــم علــى علــي بــن عاصــم الواســطي بــين مُعَ

فالمعـدِّلون مـنهم مـن وثَّقـه مطلقـاً،          . اختلف كل فريق فـي تحديـد المرتبـة التـي يـستحقها            

ا التوثيق المطلق فقد وصـفه بـه العجلـي، وهـو            ومنهم من جعله في أدنى مراتب التعديل، أم       

بعيد عنه كل البعد؛ ألن تساهله ظاهر في التوثيق، وأما الذين جعلوه في مراتـب مـن يُحـتج                

وبهـذا انتفـى قـول      . بهم فقد جانبوا الصواب؛ لكثرة مناكيره التي أوقعه فيها سوء حفظه          

ــرِّحين الــذين بــدورهم لــم يتفقــ     ــدِّلين، وبقــي قــول المجَ وا علــى عــدِّه فــي رتبــة واحــدة،   المعَ

فجمهــورهم جعلــه ضــمن مــن يُكتــب حديثــه لالعتبــار، وعــدَّه البــاقون فــيمن تُــرك حديثــه،    

وطُــرح، وبــالغ بعــضهم فاتهمــه بالكــذب، لكــن المــتَّهِم ال يُقبــل قولــه، خاصــة وأن بعــض          

، "دقوكان إن شاء اهللا من أهل الـص       : "المجَرِّحين بيَّن صدق الرجل في نفسه، قال الفالس       

وقد كان رحمـة اهللا علينـا وعليـه مـن أهـل الـدين والـصالح والخيـر                   : "وقال يعقوب بن شيبة   

، "ولـم يكـن متهمـاً بالكـذب       : "، ونفى بعضهم عنه الكذب، قال أحمـد       "البارع، شديد التوقي  

، وحـسبك فـي نفـي تلـك التهمـة عنـه             "ليس هو عندي ممـن يكـذب      : "وقال صالح بن محمد   

 .    وإن كان هذا التعديل غير مقبول فيهتعديل بعض النُّقاد له،

سـوء الحفـظ الـذي أوقعـه فـي كثـرة       : أحـدهما : وعلَّة الواسطي عند المجَرِّحين أمران 

وابناه خير : "قال ابن عدي. الخطأ، والغلط، واألوهام؛ مما أدى إلى كثرة المناكير في حديثه        

                                     
 ٧١٣ رقم ٢/٢١٣ معرفة الرجال )١
 ٤٥٣ رقم ١٧٩ الضعفاء والمتروكون له ص)٢
 ٢/١٤٠مستدرك  تلخيص ال)٣
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. إصـراره علـى الغلـط   : الثـاني ". هشر ما له ليس البينه من المناكير عُ ألنَّ؛منه الحسن وعاصم  

 ".كان يغلط ويثبت على غلطه: "قال الدارقطني

وهذان األمران كفيالن بهالكه، وإسقاط حديثه؛ لكن هناك أقوال لبعض مـن سـهَّل              

خـذوا مـن   : "القول فيه تدفع اطِّراحه، وترفعه عـن درجـة الـواهين والمتـروكين، قـال وكيـع        

 قـد أخطـأ   ،كتـب صـوابه    ويُ ، أخطـأ يتـرك خطـأه      ،ديثـه كتب ح يُ: "، وقال أحمد  "حديثه ما صح  

 وسـائر حديثـه صـحيح    ،يغلـط فـي أحاديـث يرفعهـا ويقلبهـا       : "، وقال صـالح بـن محمـد       "غيره

ن لـه مـن خطئـه فلـم يرجـع      يِّ بـُ مـا "، وأمـا إصـراره علـى الغلـط؛ فـرأى ابـن حبـان أنَّ          "مستقيم

 ".هث ب أنه كان كما حدَّوهماًتَفيشبه أن يكون في ذلك مُ

إنَّ علــي بــن عاصــم الواســطي، ضــعيف يُكتــب حديثــه لالعتبــار، واهللا    : خالصــة القــولو

 أعلم 

 . )١()١٧٢ت( الكوفي أَبو ثابت: البكري، أبو محمد، ويقالعمرو بن ثابت بن هُرمُز -١٥

  ".  لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٢(قال البخاري

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

كـان صـدوقاً فـي      : ")٤(، وقـال فـي موضـع آخـر        "أحاديثه كانت مستقيمة  : ")٣( أبو داود  قال

 ".الحديث

                                     
 ٤٣٣٣ رقم ٥٥٩ - ٢١/٥٥٣ تهذيب الكمال )١
  ٢٥٧ رقم ١٦٧     الضعفاء الصغير ص٢٥١٤ رقم ٦/٣١٩ التاريخ الكبير )٢
 ١/٣٤٢ سؤاالت اآلجري ألبي داود )٣
 ١/٧٧ السنن له )٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

، "ال يكـذب فـي حديثـه      : ")٣(، وقـال ابـن معـين مـرة        "ضـعيف : ")٢(، وأحمـد  )١(قال ابـن معـين    

 عـن حـديث عمـرو بـن     - بـن مهـدى  ا : يعنـى - سألت عبـد الـرحمن  " :)٤(:مرو بن على وقال ع 

 عنـه لحـدثت بحـديث أبيـه عـن سـعيد بـن                لو كنت محدثاً   : وقال !ن يحدث عنه  أ فأبى   ؟ثابت

، زاد "ضــعيف الحــديث : ")٧(، وأبــو حــاتم )٦(، وأبــو زرعــة )٥(، وقــال مــسلم "جبيــر فــي التفــسير 

ل قد حدَّث عنه أهـ    : ")٨(، وقال البزار  " الرأي شديد التشيع   رديء كان   ،كتب حديثه يُ" :األخير

قـد احتمـل   : ")٩(، وقـال مـرة  "العلم، ورووا عنه على أنه كان رجـالً يتـشيع ولـم يتـرك حديثـه               

غيـر محـتج   : ")١١(، وقـال البيهقـي  "الضعف على رواياته بـيِّن : ")١٠(، وقال ابن عدي"الناس حديثه 

 ".ضعيف، رمي بالرفض: ")١٢(،  وقال ابن حجر"به

    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

 ومـنهم مـن ال   ، لـيس هـو بـشيء فـي الحـديث     ، مفرطـاً  متـشيعاً  كان: ")١٣(قال ابن سعد  

 عمــرو بــن : قلــت،بــن المبــاركاسَــأَلْتُ ": )١٤(عبــد الملــك، وقــال "يكتــب حديثــه لــضعفه ورأيــه

                                     
 ١٦٢٤ رقم ١/٢٤٧ رواية الدوري - تاريخ ابن معين )١
 ٤٥٤  رقم١٤٢ تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ص)٢
 ٣/٢٦٢ الضعفاء الكبير )٣
 ٦/٢٢٣ الجرح والتعديل )٤
 ٤٨٣ رقم ١/١٦٧ الكنى واألسماء له )٥
 ٦/٢٢٣ الجرح والتعديل )٦
  الموضع السابق)٧
 ١/٢٠٧ مسند البزار )٨
 ١٤/٢٥٥ المصدر نفسه )٩
 ٥/١٢٢ الكامل في ضعفاء الرجال )١٠
 ١/٣٣٩ السنن الكبرى )١١
 ٥٠٣٠ رقم ٧٣١ تقريب التهذيب ص)١٢
 ٨/١٠ تهذيب التهذيب )١٣
 ٣/٢٦٢ الضعفاء الكبير )١٤
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، وقـال علـي بـن    " كـان يـشتم الـسلف فلـذلك تركـت حديثـه      : قـال ؟ حديثـه  تركـتَ مَثابت لـِ  

ــه   ال تحــدثو: ســمعت ابــن المبــارك يقــول : ")١(الحــسن بــن شــقيق  ا عــن عمــرو بــن ثابــت فإنَّ

، زاد ابـن معـين فـي        "لـيس بثقـة وال مـأمون      : ")٣(، والنـسائي  )٢(، وقال ابن معـين    "يسب السلف 

كــان : ")٦(، وقــال أحمــد"لــيس بــشيء: ")٥(، وقــال فــي موضــع آخــر"ال يُكتــب حديثــه: ")٤(روايــة

أراه إال وأخبرنــي مــن ســمعه ومــا : ")٧(قـال هنــاد ، و"يـشتم عثمــان تــرك ابــن المبــارك حديثــه 

: )٨(،  وقـال العجلـي   " كفر الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إال أربعـة             :نوفل يقول 

: )١٠(، وقـال مـرة    "من شرار النـاس   : ")٩(، وقال أبو داود   "شديد التشيع غالٍ فيه، واهي الحديث     "

، وقال  "متروك الحديث : ")١٢(، وقال النسائي  "رافضي خبيث : ")١١(، وقال مرة ثالثة   "رَجُلَ سَوء "

كـــان ممـــن يـــروي : ")١٤(، وقـــال ابـــن حبـــان"مـــذموم، وكـــان ينـــال مـــن عثمـــان: ")١٣(الـــساجي

ــره إال علــى ســبيل االعتبــار   لــيس : ")١٥(، وقــال أبــو أحمــد الحــاكم "الموضــوعات، ال يحــل ذِكْ

                                     
  الموضع السابق)١
  ١٧٨١ رقم ١/٢٧٠ رواية الدوري - تاريخ ابن معين )٢
  ٢١/٥٥٨ تهذيب الكمال )٣
  ٥/١٢١ الكامل في ضعفاء الرجال )٤
 ٥٢٠ رقم١٥١ رواية الدارمي ص- تاريخ ابن معين )٥
 ٨/١٠ تهذيب التهذيب )٦
 ٣/٢٦١ الضعفاء الكبير )٧
 ١٣٦٩ رقم ٢/١٧٣ معرفة الثقات )٨
 ٣٣٣ رقم ١/٢٤٤ سؤاالت اآلجري ألبي داود )٩
 ٥٩١ رقم ١/٣٤١ المصدر نفسه )١٠
 ٣/٢٥٠ ميزان االعتدال )١١
 ٤٧٤ رقم ١٨٥ الضعفاء والمتروكون له ص)١٢
 ٨/١٠ تهذيب التهذيب )١٣
 ٢/٧٦ المجروحين )١٤
 ٩٦٨ رقم ٢/٤٢٤ األسامي والكنى )١٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

، )٣(، وابـن الملقـن    )٢(، وقال الذهبي  "متروك الحديث : ")١(، وقال ابن القيسراني   "بالقوي عندهم 

 ".متروك:")٥( والسخاوي،)٤(والهيثمي

 : الدِّراسة والترجيح

أحاديثـه كانـت   : "اتفق النُّقاد على تجريح عمرو بن ثابت بن هرمز، وشذَّ أبـو داود فقـال   

 -وال يُسلَّم له بذلك؛ فقد قال ابـن عـدي      ". كان صدوقاً في الحديث   : "، وقال أيضاً  "مستقيمة

، ناهيــك عــن وصــف أبــي داود  "ه بــيِّنالــضعف علــى رواياتــ : "-وهــو الخبيــر بالروايــات وعللهــا 

ــوء"، و "مــن شــرار النــاس : "نفــسه لــه فــي مــواطن أُخــر بقولــه   ، "رافــضي خبيــث"، و "رَجُــلَ سَ

وقـد  . فهذه األوصاف كفيلة بإسقاط عدالة الرجـل، ومـن سـقطت عدالتـه سـقطت روايتـه               

، ال يُكتـب    اختلف النُّقاد في الرتبة التي يستحقها، فعـدَّه الجمهـور ذاهـب الحـديث، مـردوده               

ــه، وعــدَّه البــاقون فــي الــضعفاء المعتبــر بهــم     وســبب الطعــن عنــد الفــريقين، ســوء    . حديث

 .المذهب، والضعف في الحديث

كـان  : "فقد كـان شـديد التـشيع غـالٍ، ومفـرط فيـه، قـال ابـن سـعد                : أما سوء المذهب  

 اهللا ، وكـان يـشتم عثمـان رضـي      "شـديد التـشيع غـالٍ فيـه       : "، وقال العجلـي   " مفرطاً متشيعاً

: عنه، ويـسب الـسلف، وقـال بكفـر الـصحابة بعـد رسـول اهللا إال أربعـة، وقـال ابـن المبـارك                     

: قـال هنـاد  ، و"كان يشتم عثمـان  : "، وقال أحمد  "كان يشتم السلف فلذلك تركت حديثه     "

 كفـر النـاس بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه               :وأخبرني مـن سـمعه ومـا أراه إال نوفـل يقـول            "

 ".وسلم إال أربعة

فقــد ضــعَّفه فــي حديثــه ابــن مهــدي، وابــن معــين، وأحمــد،      : أمــا الــضعف فــي الحــديث  و

ومسلم، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبزار، وابن عدي، وابن حجر، وربما الذي حمل هـؤالء إلـى            

                                     
 ٣/١٥٩٧  ذخيرة الحفاظ)١
 ٤٦٣٧ رقم ٢/١٤١ المغني في الضعفاء )٢
 ٣/٦٣ البدر المنير )٣
 ٤/٣٢٧ مجمع الزوائد )٤
 ٢٦٤ المقاصد الحسنة ص)٥
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قــال ابــن   أنــه لــم يكــن داعيــة،    - رغــم غلــوه فــي الــرفض    -عــدم طــرح حديثــه، وهــدره،    

أن عمــرو بــن ثابــت كــان رافــضياً، فمــسلَّم، لكــن لــم وأمــا قــول يحيــى بــن معــين : ")١(الملقــن

 علــى كتــب حديثــه اعتبــاراً  كونــه لــم - أيــضاً -، وممــا حملهــم "ينقــل أحــد أنَّــه كــان داعيــة

 معروفـون بـذلك، قـال ابـن         - في الجملـة     -يُعرف عنه كذب في حديثه، مع أنَّ غالة مذهبه          

 حـديث مـن تلـبَّس بهـذه البدعـة       والذي عليه أئمـة النقـد، طـرح       ". ال يكذب في حديثه   : "معين

الغليظــة، التــي ال تُحتمــل، وقــد كــان عمــرو بــن ثابــت يقــول بكفــر النــاس بعــد رســول اهللا إال 

 . أربعة، وهذا غلو فاحش في الرفض، ومن كان هذا حاله فال تحل الرواية عنه وال كرامة

عتبــار، ال يُكتــب حديثــه ولــو علــى ســبيل االإنَّ عمــرو بــن ثابــت متــروك، : خالصــة القــول

 .واهللا أعلم

  .)٢()٢١٩ت (البصري  أبو عثمان بن أبي الوضاح األزدي،امكَّعمرو بن حَ -١٦

 ".  لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٣(قال البخاري

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 .لم أقف على من عدَّله

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

 :)٦(، وقال ابن أبي حاتم    "ليس بالقوي : ")٥(، وقال أبو زرعة   "ليس بثقة : ")٤(ينقال ابن مع  

  كثيـراً  خـرج إلـى خراسـان ورجـع فـأخرج حـديثاً          :فقـال ؟   عن عمرو بن حكـام       يسألت أب "

                                     
 ٣/٦٣ البدر المنير )١
      ٢٩١ رقم ٣١٩ - ١٥/٣١٧        تاريخ اإلسالم ٢٥٥٣ رقم ٢/٢٢٥ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )٢
 ٣/٢٦٧ الضعفاء الكبير )٣
 ١٢٣ رقم ٥٧ كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ص من)٤
 ٦/٢٢٨ الجرح والتعديل )٥
  الموضع السابق)٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣١

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 النجاشي أهدى إلـى النبـي صـلى اهللا عليـه         نَّأ ، حديث الزنجبيل  إالعن شعبة فلم ينكر عليه      

 هـو شـيخ     : قال ؟ ما تقول فيه   : قلت .ن الحديث له أصل   إعد ف أب   فال :ي قال أب  ،وسلم الزنجبيل 

عمـرو بـن حكـام مـولى آل        : ")١(العبـاس بـن مـصعب     ، وقـال    "كتب حديثه  يُ ، ليِّن، ليس بالقوي 

 وكان شعبة له انقطاع إلى جبلة فسمع    ،جبلة قدم مرو وكان من أروى الناس عن شعبة        

 عـن شـعبة     ث حـديثاً  ثقـات حتـى حـدَّ      وكـان عنـدهم مـن ال       ، كثيـراً  منه بذلك السبب حـديثاً    

 ملـك الـروم أهـدى إلـى النبـي صـلى اهللا       عن علي بن زيد عن أبي المتوكل عـن أبـي سـعيد أنَّ          

ممــن ينفــرد عــن الثقــات ممــا ال كــان : ")٢(، وقــال ابــن حبــان" فقبــل منــهعليــه وســلم زنجبــيالً

 -أن أورد لـه حـديثين    بعـد   - :)٣(، وقـال ابـن عـدي      "حتج به إذا انفـرد     ال يُ  ،يشبه حديث األثبات  

عامـة مـا يرويـه غيـر     ولعمرو بن حكَّام غيـر مـا ذكـرت مـن األحاديـث عـن شـعبة وغيـره و                  "

كــان يــدلس عمــن لــم   : ")٤(، وقــال أبــو عبــد اهللا الحــاكم  "كتــب حديثــه متــابع عليــه إال أنــه يُ 

 ".ضعيف: ")٦(، وقال الهيثمي"ليس بحجة: ")٥(، وقال الذهبي"يسمع منه

    :اًضَعِّفون جدمُال) ٢

عمـرو  : اتركـوا حـديث العَمْـرَين     : ")٨(، وقـال مـرة    "ذهب حديثـه  : ")٧(قال علي بن المديني   

: )١١(، وقـال أبـو داود  "تُـرك حديثـه  : ")١٠(، ومـسلم )٩(، وقال أحمد"بن حَكَّام، وعمرو بن مرزوق 

                                     
 ٥/١٣٧ الكامل في ضعفاء الرجال )١
 ٢/٨٠ المجروحين )٢
  ٥/١٣٨ الكامل في ضعفاء الرجال )٣
 ١٤٨ رقم ٥٦ صهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسأتعريف  )٤
 ١١/٢٣٢ سير أعالم النبالء )٥
 ٢/٦٠ مجمع الزوائد )٦
 ٢/٢٢٥ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )٧
 ٣/٢٦٧ الضعفاء الكبير )٨
 ٤٣٨٦ رقم ٣/١٠١ العلل ومعرفة الرجال )٩
 ٢٢٢٧ رقم ١/٥٥٢ الكنى واألسماء )١٠
 ٦٤٧ رقم ١/٣٦١ سؤاالت اآلجري ألبي داود )١١



 

 
٢٣٢

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

لــيس : ")٢(، وقــال أبــو أحمــد الحــاكم   "متــروك الحــديث : ")١(، وقــال النــسائي "لــيس بــشيء "

 ". ضعيف بمرة: ")٣(، وقال الذهبي"همبالقوي عند

 :الدِّراسة والترجيح

اتفـق األئمـة النُّقـاد علــى تجـريح عمـرو بـن حكَّــام األزدي، لكـنَّهم اختلفـوا فـي تحديــد          

الدَّرجة التي يـستحقها، فبعـضهم طـرح حديثـه، والـبعض اآلخـر سـهَّل القـول فـي جرحـه،                      

أخــرج : "لزنجبيــل، قــال أبــو حــاتم والــسبب فــي جــرح النُّقــاد لــه اســتنكارهم عليــه حــديث ا  

، )٤(،  والحديث أخرجه العقيلـي     " حديث الزنجبيل  إال عن شعبة فلم ينكر عليه        كثيراً حديثاً

حـدثنا شـعبة عـن علـي بـن زيـد بـن        : ام قال عمرو بن حكَّمن طريق : ، كالهما )٥(وابن عدي 

  الروم إلىأهدى ملك :  قال الخدري رضي اهللا عنهجدعان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد

 فـأطعم   ،ة زنجبيـل  رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم هـدايا فكـان فيمـا أهـدى إليـه جـرَّ                   

هــذا منكــر مــن  : ")٦(قــال ابــن حجــر . ، واللفــظ لــألول" وأطعمنــي قطعــة،كــل إنــسان قطعــة 

 : وثانيهـا  ، للنبي صلى عليه وآله وسـلم       ملك الروم أهدى شيئاً    عرف أنَّ ه ال يُ   أنَّ : أحدها :وجوه

ره العقــل فهــو نظيــر هديــة التمــر مــن نكِــة الزنجبيــل مــن الــروم إلــى الحجــاز شــيء يُ هديــأنَّ

، ووصفه الحاكم بالتـدليس عمـن لـم يـسمع منـه، وعـدَّه الحـافظ        "الروم إلى المدينة النبوية  

 فاتحـة   -، الـذين قـال عـنهم فـي          )٧(خامـسة مـن طبقـات المدلـسين       بن حجر فـي الطبقـة ال      ا

  بـأمر آخـر سـوى التـدليس فحـديثهم مـردود ولـو صـرَّحوا         مـن ضُـعِّف   : الخامـسة : "-رسالته  

و عمرو لم يُـضَعَّف بـأمر آخـر سـوى مـا تقـدم           ". بالسماع، إال أن يُوثق من كان ضعفه يسيراً       

                                     
 ٤٧٢ رقم ١٨٤ الضعفاء والمتروكون له ص)١
 ٤/٣٦١  لسان الميزان)٢
 ١٥/٣١٨ تاريخ اإلسالم )٣
 ٣/٢٦٧ الضعفاء الكير )٤
 ٥/١٣٧ الكامل في ضعفاء الرجال )٥
 ٤/٣٦٠ لسان الميزان )٦
 ١٤٨ رقم ٥٦ صهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسأتعريف  )٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

من استنكارهم عليه حديث الزنجبيل، ولم يتهمه أحد بالكذب، وسرقة الحديث، لذا فـإن      

 خالفــاً لمــا زعمــه بعــض األئمــة، وعلــى مــا اســتُنْكِر عليــه ال يــدل علــى هالكــه، وطــرح حديثــه،

ــه      . رأســهم ابــن معــين المتــشدد فــي الجــرح     ــه القلــب القــول بكتــب حديث ــذي يطمــئن ل وال

 :لالعتبار لألسباب اآلتية

لـيس بـالقوي، لـيّن، يُكتـب     : "- وهو المتشدد والمتعنت في الجـرح  - قول أبي حاتم  -١

 ".حديثه

كر عليـه سـوى حـديث واحـد، قـال       على كثرة رواياته عـن شـعبة وغيـره لـم يُـستن            -٢

 عـن شـعبة عـن علـي بـن      ث حديثاًوكان عندهم من الثقات حتى حدَّ  : "العباس بن مصعب  

 .وذكر حديث الزنجبيل المتقدم" زيد

 علــى عــدم االحتجــاج - وهــو المتعنــت والمتــشدد فــي الجــرح  - اقتــصر ابــن حبــان -٣

 ".نفردحتج به إذا اال يُ: "برواياته في حالة االنفراد، حيث قال

:  علــى كتــب حديثــه فقــال- وهــو الخبيــر بــسبر الروايــات وعللهــا - نــصَّ ابــن عــدي -٤

 ".كتب حديثهعامة ما يرويه غير متابع عليه إال أنه يُو"

إنَّ عمــرو بــن حكَّــام األزدي، ضــعيف، يُكتــب حديثــه لالعتبــار، واهللا       : وخالصــة القــول 

 .أعلم

 لحنفــي، أبــو عبــد اهللا اليمــامي   محمــد بــن جــابر بــن ســيار بــن طلــق الــسحيمي، ا    -١٧

 )١()١٧٧ت(

 ".لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٢(قال البخاري

                                     
 ٢/٢٠٩الوافي بالوفيات  ٥١١٠ رقم ٥٦٩ - ٢٤/٥٦٤ تهذيب الكمال )١
 ٣١٣ رقم ٢٠٤ الضعفاء الصغير ص)٢



 

 
٢٣٤

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 عـن محمـد بـن جـابر وابـن      يئل أبـ سُ: ")٢(قال ابن أبي حاتمو، "ال بأس به : ")١(قال الذهلي 

 ". بن لهيعةا من يَّلإب  ومحمد بن جابر أح، محلهما الصدق: فقال ؟لهيعة

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

ــي)٣(قــال ابــن معــين   ــدارقطني)٦(، والنــسائي)٥(، ويعقــوب بــن ســفيان  )٤(، والعجل ، )٧(، وال

يـروي  ": )١٠(أحمـد قـال   ، و "عَمِي واختلط عليـه   : ")٩(، وقال ابن معين مرة    "ضعيف: ")٨(والبيهقي

، حديثه عـن حمـاد فيـه     اًرأوا في كتبه لحق   : ، يقولون أحاديث مناكير، وهو معروف بالسماع    

صدوق، كثير  : ")١٢(، وقال عمرو بن علي    "ليس هو بالقوي  : ")١١(، وقال في موضع آخر    "اضطراب

ذهـب كتبـه فـي آخـر عمـره      : ")١٤(، وقـال أبـو حـاتم   "يتكلمـون فيـه  : ")١٣(، وقال البخاري  "الوهم

 وكـان   ،ى يحدث عنه ثم تركـه بعـد        وكان عبد الرحمن بن مهد     ،نقَّلَ وكان يُ  ،وساء حفظه 

                                     
 ٩/٩٠ تهذيب التهذيب )١
 ٧/٢١٩ الجرح والتعديل )٢
 ٦/١٤٧ الكامل في ضعفاء الرجال )٣
 ١٤٤٠ رقم ٤٠١ تضمينات الحافظ ابن حجر ص- تاريخ الثقات )٤
 ٢/١٢١ المعرفة والتاريخ )٥
 ٥٥٩ رقم ٢١٧ الضعفاء والمتروكون له ص)٦
 ٢/٥٣ السنن له )٧
 ١٣٥ - ١/١٣٤ السنن الكبرى )٨
 ٢٦٤٧ رقم ٣٩١ - ١/٣٩٠ رواية الدوري - معين  تاريخ ابن)٩
 ٤١٧٦ رقم ٦٢ - ٣/٦١ العلل ومعرفة الرجال )١٠
   ٢٢٥٥ رقم ٢/٢٢٨ رواية ابن هانئ - مسائل اإلمام أحمد )١١
 ٧/٢١٩ الجرح والتعديل )١٢
 ١٠٣٤ رقم ٤/٦٦٨ التاريخ األوسط )١٣
 ٧/٢١٩ الجرح والتعديل )١٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 وحديثـه عـن   ، وهو معروف بالسماع جيـد اللقـاء رأوا فـي كتبـه لحقـاً     ،يروى أحاديث مناكير  

سـمعت أبـى وأبـا    : ")١(، وقال ابن أبـي حـاتم  "، روى عنه عشرة من الثقات     حماد فيه اضطراب  

 ،مكـة  محمـد بـن جـابر يمـامي األصـل ومـن كتـب عنـه كتـب عنـه باليمامـة وب                       :زرعة يقوالن 

وقـد روى   : ")٢(، وقـال ابـن عـدي      " صـحاح  يما أصوله فهـ   أن في حديثه تخاليط و    أال  إوهو صدوق   

 ، وشـعبة  ، والثـوري  ، وهـشام بـن حـسان      ، وابـن عـون    ، أيـوب  :عن محمد بن جابر من الكبـار      

 ولوال أن محمد بن جـابر فـي ذلـك المحـل لـم يـرو عنـه              ،وابن عيينة وغيرهم ممن ذكرتهم    

، "كتب حديثـه  وقد خالف في أحاديث ومع ما تكلم فيه من تكلم يُ،هؤالء الذين هو دونهم  

:  قيـل لـه    ، وأيـوب بـن جـابر أخـوان ضـعيفان متقاربـان            ،محمـد بـن جـابر     : ")٣(وقال الـدارقطني  

، وقــال "لــيس بــالقوي، ضــعيف  : ")٤(، وقــال فــي موضــع آخــر   "عتبــر بهمــا  يُ،ال:  قــال،؟يتركــان

صـدوق، ذهبـت كتبـه      : ")٧(وقـال ابـن حجـر     " فضـعي : ")٦(، وقال مرة  "سيء الحفظ : ")٥(الذهبي

 ".فساء حفظه، وخلط كثيراً، وعمي فصار يُلقَّن، ورجَّحه أبو حاتم على ابن لهيعة

    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

ال يُكتـب   : ")٩(، وقال في موضـع آخـر      "ال يُحدث عنه إال من هو شر منه       : ")٨(قال ابن معين  

، وقـال  "لـيس بـشيء  : ")١٢(، وأبـو داود )١١(، وابـن معـين  )١٠(، وقال ابن المبارك"حديثه، ليس بثقة 

                                     
 ٢٢٠ - ٧/٢١٩ المصدر نفسه )١
 ١٥٤ - ٦/١٥٣ في ضعفاء الرجال  الكامل)٢
 ٤٧٢ رقم ١٣١ سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ص)٣
 ٢/١٦٣ السنن له )٤
 ٤٨٣٠ رقم ٣/٢٧ الكاشف )٥
 ٣٦٢٧ رقم ٢/٢٨٦ ديوان الضعفاء والمتروكين )٦
 ٥٨١٤ رقم ٨٣١ تقريب التهذيب ص)٧
 ٧٧٠ رقم ١/٣٨٩ العلل ومعرفة الرجال )٨
 ٣٧٥ رقم ١١٦ى بن معين في الرجال ص من كالم أبي زكريا يحي)٩
 ٢/١٢١ المعرفة والتاريخ )١٠
 ٧٤٢ رقم ٢٠٢ رواية الدارمي ص- تاريخ ابن معين )١١
 ٩/٨٩ تهذيب التهذيب )١٢



 

 
٢٣٦

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

سـاقط الحـديث عنـد      : ")٢(وقـال أبـو زرعـة      ،"كثير الـوهم متـروك الحـديث      : ")١(عمرو بن علي  

ال يُتـابع عليهمـا وال علـى عامـة      "- بعـد أن ذكـر لـه حـديثين     -: )٣(، وقـال العقيلـي    "أهل العلم 

 ويــسرق مــا ،تبــه مـا لــيس مــن حديثـه  لحـق فــي ك عمــى يُأكــان : ")٤(وقــال ابــن حبـان ، "حديثـه 

 لـيس  ، وأخـوه محمـد بـن جـابر    ،أيـوب بـن جـابر     : ")٥(، وقال ابـن شـاهين     "ث به حدِّوكر به فيُ  ذُ

مـا هـو  بحجـة،    : ")٧(، وقـال الـذهبي  "لـيس بـشيء  : ")٦(، وقال ابن القيـسراني "حديثهما بشيء 

 ".وله مناكير عدة كابن لهيعة

 : الدِّراسة والترجيح

قاد على جرح محمد بن جـابر اليمـامي لـوال مـا ورد مـن تعـديل الـذهلي،            كاد أن يُجمع النُّ   

وأبي حاتم له، أما قول أبي حاتم فمدفوع بأقواله األخرى المضعِّفة له، وأما قـول الـذهلي فـال             

يُلتفــت إليــه؛ لمخالفتــه اإلجمــاع، وقــد اختلــف هــؤالء فــي تحديــد المرتبــة التــي يــستحقها،           

لـذين يُعتبـر بهـم، وجعلـه البـاقون مـن المطَّـرحين الـذين ال                 فجمهورهم عدَّه من الضعفاء ا    

كـان  : "وقد بيّن بعض الذين أسقطوه السبب في هالكه، فقال ابن حبـان    . يُكتب حديثهم 

: ، وقـال الـذَّهبي  "ث بـه حـدِّ وكـر بـه فيُ     ويـسرق مـا ذُ     ،لحق في كتبه ما ليس من حديثه      عمى يُ أ

فيـان فـي إثبـات تـرك حـديث محمـد بـن              ، فهـذان القـوالن يك     "ليس بحجة، له منـاكير عـدة      "

 .  جابر، وردِّ تضعيفه المسهل، فضالً عن تعديله

ولـو علـى سـبيل    ال يُكتـب حديثـه،   إنَّ محمد بن جـابر اليمـامي متـروك،     : وخالصة القول 

   .االعتبار، واهللا أعلم

                                     
 ٦/١٤٨ الكامل في ضعفاء الرجال )١
 ٧/٢٢٠ الجرح والتعديل )٢
 ٤/٤٢ الضعفاء الكبير )٣
 ٢/٢٧٠ المجروحين )٤
  ٥٦٩ رقم ١٦٧ين ص تاريخ أسماء الضعفاء والكذاب)٥
 ٥٦ تذكرة الموضوعات ص)٦
 ٥٠ رقم ٨/٢٣٨ سير أعالم النبالء )٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 .)١(التمَّار، أبو حمزة األعور، الكوفي: ميمون القصَّاب، ويُقال -١٨

 ".  لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم: ")٢(قال البخاري

     :أقوال النُقَّاد فيه

 .دِّلونعَالمُ: أوالً

 ".صدوق الحديث: ")٣(قال السعدي

 .جَرِّحونالمُ: ثانياً

 :ضَعِّفونالمُ) ١

لـيس هـو    : ")٦(، وقال أحمد في موضـع آخـر       "ضعيف الحديث : ")٥(، والسعدي )٤(قال أحمد 

لـيس  : ")٩(، وقـال أبـو حـاتم      "ليس بذاك : ")٨(، والساجي )٧(، وقال البخاري  "بالقوي، هو ضعيف  

، وقـال أبـو     "ليس بمتروك، وال هـو حجـة      : ")١٠(، وقال يعقوب بن سفيان    "بقوي، يُكتب حديثه  

، "لــيس هــو بــالقوي عنــد أهــل الحــديث : ")١٣(، وقــال الترمــذي"ضــعيف: ")١٢(، والــدارقطني)١١(داود

                                     
  ٦٣٤٦ رقم ٢٤٣ - ٢٩/٢٣٧ تهذيب الكمال )١
                   ٥٠٢ رقم ٣٢٦ - ٣/٣٢٥ التاريخ األوسط )٢
 ٦/٤١٢ الكامل في ضعفاء الرجال )٣
  ٤٥٢٨ رقم ٣/١٢٤ العلل ومعرفة الرجال )٤
 ٨٧ رقم ٧٢ص أحوال الرجال )٥
  ٢٢٤٦ رقم ٢/٢٢٧ رواية ابن هانئ - مسائل اإلمام أحمد )٦
 ٣٥٢ رقم ٢٢٤الضعفاء الصغير ص ١٤٥٥ رقم ٣٣٩ - ٧/٣٣٨ التاريخ الكبير )٧
 ١٠/٣٩٦ تهذيب التهذيب )٨
   ٢٣٦/ ٨ الجرح والتعديل )٩
 ٣/٦٥ المعرفة والتاريخ )١٠
 ٢٨٦ رقم ١/٢٣٢ سؤاالت اآلجري ألبي داود )١١
 ٥٢٨ رقم ٣٧٢ - ٣٧١فاء والمتروكون له ص الضع)١٢
 ٣/٣٠٣ السنن له )١٣



 

 
٢٣٨

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

، وابــن )٣(، والهيثمــي)٢(وقــال ابــن رجــب ، "حديثــه لــيس بالقــائم : ")١(وقــال أبــو أحمــد الحــاكم 

 ".ضعيف ":)٤(حجر

    :ضَعِّفون جداًمُال) ٢

ال يُكتــب  : ")٦(، زاد فــي روايــة ابــن أبــي خيثمــة عنــه      "لــيس بــشيء  : ")٥(قــال ابــن معــين  

، وقـال   "ضعيف، ذاهب الحديث  : ")٨(، وقال البخاري  "متروك الحديث : ")٧(، وقال أحمد  "حديثه

ال يُتـابع عليـه،      "- بعـد أن ذكـر لـه حـديثاً واحـداً             -: )١٠(قال العقيلي ، و "ليس بثقة : ")٩(النسائي

ــه جملــة مــن األحاديــث    -: )١١(، وقــال ابــن عــدي "وال علــى كثيــر مــن حديثــه    - بعــد أن ذكــر ل

، وقال ابـن  "ولميمون األعور غير ما ذكرت، وأحاديثه خاصة عن إبراهيم مما ال يُتابع عليها   "

، " الوهم، يـروي عـن الثقـات مـا ال يُـشْبه حـديث األثبـات            كان فاحش الخطأ، كثير   : ")١٢(حبان

 ".متروك الحديث: ")١٤(وقال ابن القيسراني". ال تقوم به حجة: ")١٣(وقال الخطيب

                                     
 ٢٩/٢٤٠ تهذيب الكمال )١
 ٧/٩٩ فتح الباري له )٢
 ٢/٥٦ مجمع الزوائد )٣
  ٧١٠٦ رقم ٩٩٠ تقريب التهذيب ص)٤
  ٣٣ رقم ١/٥٣ معرفة الرجال )٥
    ٢٣٦/ ٨ الجرح والتعديل )٦
  ٣٢١٤ رقم ٢/٤٨٨ العلل ومعرفة الرجال )٧
 ١٨٣الترمذي الكبير ص علل )٨
  ٦٠٩ رقم ٢٣١ الضعفاء والمتروكون له ص)٩
 ٤/١٨٨ الضعفاء الكبير )١٠
 ٦/٤١٣ الكامل في ضعفاء الرجال )١١
  ٦ - ٣/٥ المجروحين )١٢
 ٣/٩٦٧ مغاني األخيار )١٣
  ٣/١٧١٠ ذخيرة الحفاظ )١٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 :الدِّراسة والترجيح

صـدوق  : "أطبق النُّقاد على جرح ميمون األعور، وشذ السعدي في إحدى روايتيـه فقـال             

اآلخــر الــذي وافــق فيــه إطبــاق النُّقــاد علــى جرحــه، ، وهــذا القــول منــه مــدفوع بقولــه "الحــديث

الذين لم يتفقوا على عدِّه في مرتبة واحدة، بل ذهب فريق منهم إلى أنَّ ضعفه شـديد غيـر                  

محتمل، وذهب آخرون إلى أنَّه ضعيف، يُكتب حديثـه لالعتبـار، وهـذا المـذهب مرجـوح غيـر                    

ا حديثـه بمـا يـدل علـى هالكـه،           وقد عبَّـر بعـض الـذين طرحـو        . مقبول؛ ألنه مبهم غير مفسر    

وأحاديثه خاصة عـن إبـراهيم   : "، وقال ابن عدي  "ال يُتابع على كثير من حديثه     : "قال العقيلي 

، وهذان القوالن دليالن علـى شـدة المنـاكير فـي رواياتـه، وسـببها مـا قالـه           "مما ال يُتابع عليها   

 ".   يُشْبه حديث األثباتكان فاحش الخطأ، كثير الوهم، يروي عن الثقات ما ال: "ابن حبان

إنَّ ميمـون األعــور متـروك، ال يُكتـب حديثـه ولــو علـى سـبيل االعتبــار،       : وخالصـة القـول  

 . واهللا أعلم

 

@     @     @ 



 

 
٢٤٠

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

 لخاتمةا

 النتائج والتوصيات

الحمد هللا وكفى والصالة والسالم علـى النبـي المـصطفى وعلـى آلـه وصـحبه ومـن سـار                     

                               :    على نهجه واقتفى  وبعد

 .نتيجة الدِّراسة: أوالً

لـيس  : "توصل الباحث بعد إتمام هذا البحث، إلى نتيجـة هامـة تتعلـق بمـدلول مـصطلح                

 : عند اإلمام البخاري على النحو اآلتي" بالقوي عندهم

" لـيس بـالقوي عنـدهم     " : اإلمام البخاري مـصطلح     عليهم  أطلق بلغ عدد الرواة الذين   ) ١

 . عشر راوياًمانيةث

: أســفرت دراســة أقــوال النُّقــاد فــي الــرواة الــذين حكــم علــيهم اإلمــام البخــاري بـــــ   ) ٢

 : عن النتائج اآلتية"ليس بالقوي عندهم"

 أطلق اإلمام البخاري هذا الوصف على أربعة عشر راوياً،كانت نتيجة دراسة أقوال    -أ

 : وهم وفق الجدول اآلتي.العتبارالنُّقاد فيهم ترك الرواية عنهم، ولو على سبيل ا

 البخاريحكم  اسم الراوي م
نتيجة 

 الدِّراسة

 متروك ليس عندهم بقوي الباهلي، أبو الفضل البصري  بن كنيزبحر ١

 متروك ليس عندهم بالقوي حريث بن أبي مطر الفزاري، أبو عمرو الحنَّاط ٢

 متروك عندهمليس بالقوي  حُسام بن مِصَك بن ظالم، أبو سهل األزدي ٣

 متروك ليس بالقوي عندهم سعد بن طريف اإلسكافي، أبو العالء الحنظلي ٤

 متروك ليس بالقوي عندهم وفيكأبو الصَّبّاح ال سليمان بن يُسَير، ٥

 متروك ليس بالقوي عندهم  البصري أبي حزم، أبو بكربن سُهَيل ٦

 متروك القوي عندهمليس ب  السعديأَبو سُفيان األَشَلّ، ف بن شِهاب،طري ٧

 متروك ليس بالقوي عندهم  القرشي أبو عمر،جبَّار بن عمر الْأَيْلِيالعبد  ٨



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤١

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 البخاريحكم  اسم الراوي م
نتيجة 

 الدِّراسة

 متروك ليس بالقوي عندهم  الحُصَين بْن التُّرجُمانالعزيز بنعبد  ٩

 متروك ليس بالقوي عندهم أَبو مريم الكُوفي، ار بن القاسمعبد الغفَّ ١٠

 متروك ليس عندهم بالقوي لك النخعي أبو ما،عبد الملك بن الحسين ١١

 متروك ليس بالقوي عندهم  البكري، أبو محمد الحدَّادعمرو بن ثابت بن هُرمُز ١٢

 متروك ليس بالقوي عندهم  السحيمي، أبو عبد اهللامحمد بن جابر بن سيار ١٣

 متروك ليس بالقوي عندهم التمَّار، أبو حمزة األعور: ميمون القصَّاب، ويُقال ١٤

 
 أطلــق اإلمــام البخــاري هــذا الوصــف علــى ثالثــة رواة،كانــت نتيجــة دراســة أقــوال      -ب

 : وهم وفق الجدول اآلتي.النُّقاد فيهم الضعف

 البخاريحكم  اسم الراوي م
نتيجة 

 الدِّراسة

 ضعيف ليس بالقوي عندهم  أبو علي الكوفي،ان بن علي العنزيبَّحِ ١

 ضعيف ليس بالقوي عندهم واسطيعلي بن عاصم بن صهيب، أبو الحسن ال ٢

 ضعيف ليس بالقوي عندهم  بن أبي الوضاح، أبو عثمان األزديامكَّعمرو بن حَ ٣

 أطلق اإلمام البخاري هذا الوصف على راوٍ واحد فقط،كانت نتيجـة دراسـة أقـوال                -ج

 : وفق الجدول اآلتي.النُّقاد فيه أنَّه صدوق

 اسةنتيجة الدِّر البخاريحكم  اسم الراوي م

 ، أبو نصر العجليعبد الوهاب بن عطاء الخفاف ١
ليس بالقوي 

 عندهم

صدوق، إال في روايته 

عن ثور فإنَّه ال يُقبل 

منها إال ما صرح فيه 

 بالسماع

 



 

 
٢٤٢

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

 : تبيَّن من النتيجة السابقة اآلتي-٣

هـم  " لـيس بـالقوي عنـدهم     : " أنَّ غالبية الرواة الذين وصفهم  اإلمـام البخـاري بقولـه            -أ

 حيـث بلغـت     - حـسب نتيجـة دراسـة أقـوال النُّقـاد فـيهم              - المطَّـرحين والمتـروكين،      من

وممـا يؤكـد هـذه النتيجـة وصـف اإلمـام البخـاري             .  تقريباً من مجموع الـرواة     %٨٠نسبتهم  

لبعضهم بأوصاف أخرى تدل على هالكهم، وسقوط حـديثهم، فقـال عـن حُريـث بـن أبـي                   

: ، وعـن سـهيل بـن مهـران    "يخـالف فـي حديثـه   : "، وعـن حـسام بـن مِـصَك       "فيـه نظـر   : "مطر

: ، وعــن ميمــون القــصَّاب "ســكتوا عنــه : "، وعــن عبــد الملــك بــن الحــصين  "منكــر الحــديث "

 ". ذاهب الحديث"

 أنَّ هناك رواة أطلق علـيهم اإلمـام البخـاري هـذا الوصـف وكانـت نتيجـة دراسـة                     - ب

 : أسباب راجع لعدة- في نظري -أقوال النُّقاد فيهم مجرد الضعف، وهذا 

والبخــاري قــد يُطلــق علــى الــشيخ  : ")١( أن يكــون أراد بــه مجــرد الــضعف، قــال الــذهبي -١

 . ، وهذا ينسجم مع نتائج الدِّراسة القاضية فيهم بالضعف"، ويريد أنّه ضعيف)ليس بالقوي(

 أن يكـــون حكمـــه علـــى هـــؤالء الـــرواة بهـــذا الوصـــف خاضـــع ألحكـــام خاصـــة فـــي -٢

ولـيس بـالقوي    : ")٢(ترجمة حبان بن علـي العنـزي حيـث قـال          أحاديث معينة؛ كما حصل في      

ثنا حبان بن علي العنزي حدثنا سهيل عن أبيه عـن أبـي             حد: وقال محمد بن صباح   عندهم،  

ولـك  : إذا دعا ألخيـه بظهـر الغيـب قالـت المالئكـة           (: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم     : هريرة

سـهيل عـن طلحـة الخزاعـي عـن أم         حدثنا يزيـد بـن زريـع عـن روح عـن              :، وقال أمية  )بمثل

حـدثنا  :  حـدثنا حبـان عـن يـسار قـال     : وقـال موسـى   ،الدرداء عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم       

: طلحة بن عبيد اهللا بن كريز الخزاعي حدثتني أم الدرداء أنـه دخـل عليهـا بالـشام فقالـت               

بـن عبيـد اهللا    قال أخبرنا موسى بن ثروان حدثنا طلحـة   :كان أبو الدرداء يقوله، وقال النضر     

 :سمع أم الدرداء حدثني سيدي عن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم، وقـال أحمـد بـن إشـكاب        

                                     
       ٨٣ الموقظة ص)١
       ٨٩ - ٣/٨٨ التاريخ الكبير )٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

حدثنا ابن فضيل عن أبيـه عـن طلحـة بـن كريـز عـن أم الـدرداء عـن أبـي الـدرداء عـن النبـي                    

حــدثنا عبــد الملــك بــن أبــي   خبرنــا ابــن أبــي غنيــة : صــلى اهللا عليــه وســلم، وقــال ابــن ســالم  

الزبير عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان سمع أم الدرداء عـن النبـي صـلى    سليمان عن أبي    

 ." عن النبي صلى اهللا عليه وسلمهفلقيت أبا الدرداء فذكر:  قال-اهللا عليه وسلم 

وما حصل لعمـرو بـن حكَّـام مـن اسـتنكارهم عليـه حـديث الزنجبيـل، ولـم يُـستنكر                      

 حــديث إالن شــعبة فلــم ينكــر عليــه    عــ كثيــراًأخــرج حــديثاً : "عليــه غيــره، قــال أبــو حــاتم  

ام  عمرو بـن حكَّـ  من طريق : ، كالهما )٢(، وابن عدي  )١(،  والحديث أخرجه العقيلي    "الزنجبيل

 الخـدري   حدثنا شعبة عن علي بن زيد بـن جـدعان عـن أبـي المتوكـل عـن أبـي سـعيد                     : قال

 فكان فيمـا  أهدى ملك الروم إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هدايا        :  قال رضي اهللا عنه  

: )٣(، قـال ابـن حجـر   " وأطعمنـي قطعـة  ، فـأطعم كـل إنـسان قطعـة    ،ة زنجبيلأهدى إليه جرَّ 

 للنبـي صـلى عليـه وآلـه      ملك الروم أهـدى شـيئاً    عرف أنَّ ه ال يُ   أنَّ : أحدها :هذا منكر من وجوه   "

ره العقـل فهـو نظيـر    نكـِ  هديـة الزنجبيـل مـن الـروم إلـى الحجـاز شـيء يُ          أنَّ : وثانيها ،وسلم

 ".دية التمر من الروم إلى المدينة النبويةه

 أن يكون راجع إلى قناعته الخاصة فيهم، كما حصل في ترجمـة علـي بـن عاصـم                 -٣

 سـمعت يزيـد بـن زريـع         :وقال وهب بن بقيـة    ليس بالقوي عندهم،    : ")٤(الواسطي حيث قال  

م آخـر   ثـ ،عـن حـديث فـأنكره     فـسألنا خالـداً   علي عن خالد ببضعة عشر حـديثاً     دثناح: قال

 وعلـى هـذا يكـون مـراده بـه           ."كـذاب فاحـذروه   ":  فأخبرناه فقـال   ، ثم ثالث فأنكره   ،فأنكره

 .الجرح الشديد

                                     
 . ترجمة عمرو بن حكَّام تقدم تخريجه في)١
 . تقدم تخريجه في الموضع السابق)٢
 ٤/٣٦٠ لسان الميزان )٣
       ٨٩ - ٣/٨٨ التاريخ الكبير )٤
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 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

ــا الــراوي الــذي كانــت نتيجــة دراســة أقــوال النُّقــاد فيــه  -ج ، وأطلــق اإلمــام )صــدوق( أمَّ

: ، فـال يُعـد هنـا تـضعيفاً مطلقـاً؛ ألنـه قـال بعـده         "ليس بـالقوي عنـدهم    : "البخاري عليه وصف  

 وال ،وهــذا االصــطالح يــستعمله البخــاري، فــي حــق الرجــل الــذي لــه أوهــام، )١("وهــو مُحتمــل"

، واهللا  "صـدوق يخطـئ   : "يسقط حديثه ويضعف مطلقاً، وربمـا كانـت قريبـة الـشبه بمرتبـة             

 . )٢(أعلم

 :خالصة نتيجة الدِّراسة السابقة

 اإلمـام أبـو عبـد       ، وصـف يُطلقـه    "لـيس بـالقوي عنـدهم     : "مصطلح فإنَّ   على ما سبق  بناء  

اهللا محمد بن إسماعيل البخـاري، علـى الـضعفاء الـذين وصـلوا حـدّ التـرك، وهـو الغالـب فـي                   

إطالقه، وقد يُطلقه أحياناً على الضعفاء الـذين يُعتبـر بحـديثهم لخفـة ضـعفهم، لكـن ربمـا                    

يكــون مــراده مــن ذلــك الجــرح الــشديد، وأمــا إطالقــه هــذا الوصــف علــى مــن كانــت نتيجــة        

 .، فقد ذكر البخاري نفسه ما ينفي الضعف المطلق عنه)صدوق(وال النُّقاد فيه دراسة أق

 .التوصيات: ثانياً

 :يوصي الباحث في ختام هذا البحث باآلتي

 ، مليئــة العلميــة فالــساحة؛ مــصطلحات األئمــة الخاصــة مــدلولمواصــلة الوقــوف علــى@

ميـة بحيــث كثيـراً مــن    وهـي مــن األه  والحاجـة ماســة،  قليلــة، مـن قِبــل المختـصين  والجهـود 

 . مثل هذه المصطلحات الخاصة معرفة مدلولالدراسات قد تتوقف نتائجها على

 . على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًموصل الله

@     @      @ 

 

                                     
       ١٥٦ الضعفاء الصغير ص)١
خالــد بــن منــصور  :  رســالة علميــة للباحــث ١/٤١٣آراء المحــدثين فــي الحــديث الحــسن لذاتــه ولغيــره   :  أنظــر)٢

درجة الدكتوراه من قسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعـة          الدريس، نال بها صاحبها     
 . ه١٤٢١أم القرى عام 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

 المصادر والمراجع

ألبــي الفــضل أحمــد بــن علــي بــن حجــر    : إتحــاف المهــرة بالفوائــد المبتكــرة مــن أطــراف العــشرة    -١

يوســف عبــد الــرحمن المرعــشلي، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة   .د: ، تحقيــق)٨٥٢ت(سقالني العــ

 .  م١٩٩٦ – ـه١/١٤١٧المصحف الشريف، المدينة المنورة، السعودية، ط

ــدين علــي بــن بلبــان الفارســي     ): ٣٥٤ت(اإلحــسان فــي تقريــب صــحيح ابــن حبــان     -٢ ترتيــب عــالء ال

 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨/ ١، بيروت، لبنان، طشعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة: تحقيق ،)٧٣٩ت(

صـبحي  : ، تحقيـق )٢٥٩ت(ألبي إسحاق الجوزجاني إبراهيم بن يعقـوب الـسعدي         : أحوال الرجال  -٣

  .م١٩٨٥ -  ـه ١/١٤٠٥السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

ار باختــص) (٤٤٦ت(ألبــي يعلــى خليــل بــن عبــد اهللا الخليلــي    : اإلرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحــديث    -٤

 .ـه ١/١٤٠٩محمد سعيد إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط: ، تحقيق)السلفي

يوسـف بـن   .د: ، تحقيـق )٣٧٨ت(ألبي أحمد الحاكم محمد بن محمد بن أحمـد      : األسامي والكنى  -٥

 . م١٩٩٤ –هـ ١/١٤١٤محمد الدخيل، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة، السعودية، ط

محمــد : ، تحقيــق)١٣٨٦ت(للــشيخ عبــد الــرحمن بــن يحيــى المعلمــي  : راالستبــصار فــي نقــد األخبــا -٦

 ـه ١/١٤١٧الشنقيطي، دار أطلس، الرياض، السعودية، ط

البـن عبـد البـر يوسـف بـن عبـد اهللا             : االستغناء فـي معرفـة المـشهورين مـن حملـة العلـم بـالكنى               -٧

 -  ـهـــ ٢/١٤١٢ طعبـــد اهللا الـــسوالمة، دار ابـــن تيميـــة، الريـــاض، الـــسعودية،     .د: ، تحقيـــق)٤٦٣ت(

 .م١٩٩٢

: تحقيـق  ،)٩٠٢ت(للحـافظ الـسخاوي محمـد بـن عبـد الـرحمن       : اإلعـالن بـالتوبيخ لمـن ذم التـاريخ     -٨

 . فرانز روزنثال، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

عبـد اهللا عمـر البـارودي، دار    : تعليـق  ،)٥٦٢ت(لإلمام السمعاني عبد الكـريم بـن محمـد    : األنساب -٩

 . م١٩٨٨ –هـ ١/١٤٠٨ن، بيروت، لبنان، طالجنا

محفـوظ  : تحقيـق  ،)٢٩٢ت(للحافظ أبي بكر أحمـد بـن عمـرو البـزار     ): مسند البزار: (البحر الزخار -١٠

 .م١٩٨٨ –هـ ١/١٤٠٩السلفي، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، لبنان، ط

مـر بـن علـي بـن     ألبـي حفـص ع  : البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبيـر        -١١

مــــصطفى أبــــو الغــــيط وآخــــرون، دار الهجــــرة، الريــــاض، الــــسعودية، : ، تحقيــــق)٨٠٤ت(الملقــــن 

 . م٢٠٠٤ –  ـه ١/١٤٢٥ط



 

 
٢٤٦

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

للحافظ ابن القطان الفاسي أبي الحسن علي : بيان الوهَم واإليهام الواقعين في كتاب األحكام -١٢

 –هــ   ١/١٤١٨ الـسعودية، ط   الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض،     .د: ، تحقيق )٦٢٨ت(بن محمد   

 . م١٩٩٧

خليـل  : ، وضـع حواشـيه    )٢٨١ت(لإلمام عبد الرحمن بن عمرو النـصري        : تاريخ أبي زرعة الدمشقي    -١٣

 .م١٩٩٦ –  ـه ١/١٤١٧المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

ــات   -١٤ ــماء الثقـ ــاريخ أسـ ــي : تـ ــاهين     ألبـ ــن شـ ــد بـ ــن أحمـ ــر بـ ــقت. )٣٨٥ت(حفـــص عمـ ــبحي : حقيـ صـ

 . م١٩٨٤ –هـ ١/١٤٠٤ الدار السلفية، الكويت، طالسامرائي،

الـدكتور عمـر عبـد    : تحقيـق  ،)٧٤٨ت (لإلمام الذهبي محمد بن أحمـد بـن عثمـان    : تاريخ اإلسالم -١٥

 . م١٩٩٢ –هـ ١/١٤١٣السالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط

تيـسير بـن سـعد أبـو     . د :تحقيـق  ،)٢٥٦ت(لإلمـام البخـاري محمـد بـن إسـماعيل      : التاريخ األوسط -١٦

 . م٢٠٠٨ -  ـه ٢/١٤٢٩حميد، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط

عبـد المعطـي قلعجـي، دار الكتـب     .د: تحقيـق  ،)٢٦١ت(للعجلـي أحمـد بـن عبـد اهللا     : تـاريخ الثقـات   -١٧

 . م١٩٨٤ –هـ ١/١٤٠٥العلمية، بيروت، لبنان، ط

عبد اهللا أحمد حـسن،     : ، تحقيق )٢٣٣ت(عن ابن معين    ) ٢٧١ت(العباس بن محمد    : تاريخ الدوري  -١٨

 . دار القلم، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

محمـود إبـراهيم زائـد، دار    : تحقيـق  ،)٢٥٦ت(لإلمام البخاري محمد بن إسماعيل : التاريخ الصغير -١٩

 . م١٩٨٦ –هـ ١/١٤٠٦المعرفة، بيروت، لبنان، ط

سسة الكتـب الثقافيـة، بيـروت،       ، مؤ )٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل    : لإلمام البخاري : التاريخ الكبير  -٢٠

 . لبنان، بدون تاريخ

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، بـدون      )٤٦٣ت(للخطيب البغدادي أحمد بن علـي  : تاريخ بغداد  -٢١

 .تاريخ

أحمـد نـور سـيف، مطبوعـات        : عـن ابـن معـين، تحقيـق       ) ٢٧٨ت(تاريخ عثمان بـن سـعيد الـدارمي          -٢٢

 .زيز، جده، السعودية، بدون تاريخمركز البحث العلمي، جامعة الملك عبد الع

: تحقيـق  ،)٥٧١ت(البن عـساكر أبـي القاسـم علـي بـن الحـسن بـن هبـة اهللا         : تاريخ مدينة دمشق -٢٣

 . م١٩٩٥ –هـ ١/١٤١٥عمر ابن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط
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 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

محمـد  : ق، تعليـ  )٨٠٦ت(للحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين         : التبصرة والتذكرة  -٢٤

 .الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

: ، تحقيـق )٨٥٢ت(للحـافظ ابـن حجـر العـسقالني أحمـد بـن علـي          : تبصير المنتبه بتحرير المشتبه    -٢٥

 .  علي محمد البجاوي، وآخر، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

أبــو األشــبال : ، تحقيــق)٨٥٢ت(د بــن علــي للحــافظ ابــن حجــر العــسقالني أحمــ: تقريــب التهــذيب -٢٦

 .هـ ١/١٤١٦أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، السعودية، ط

للحافظ ابن حجر العـسقالني أحمـد بـن علـي        : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير       -٢٧

 . شعبان إسماعيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، بدون تاريخ.د: تحقيق ،)٨٥٢ت(

هللا بـن عبـد البـر    للحـافظ أبـي عمـر يوسـف بـن عبـد ا      : التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد       -٢٨

مــــصطفى بــــن أحمــــد العلــــوي، وزارة عمــــوم األوقــــاف والــــشئون    : تحقيــــق. )٤٦٣ت (القرطبــــي 

 .ـه ١٣٨٧اإلسالمية، المغرب، 

لكنـاني علـي بـن محمـد        البن عراق ا  : تنزيه الشريعة المرفوعة عن األحاديث الشنيعة الموضوعة       -٢٩

 -  ـهــ ٢/١٤٠٢عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط     : ، تحقيــق)٩٦٣(

 .م١٩٨١

عبد الرحمن بن يحيـى بـن علـي بـن محمـد المعلمـي        : التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل       -٣٠

حـــوث العلميـــة واإلفتـــاء، محمـــد ناصـــر األلبـــاني وآخـــرون، الرئاســـة إلدارات الب: ، تحقيـــق)١٣٨٦ت(

 . م١٩٨٣ –  ـه ٢/١٤٠٣الرياض، السعودية، ط

، دار الكتــب العلميــة، )٦٧٦ت( الــدين بــن شــرف يالنــووي محيــلإلمــام : تهــذيب األســماء واللغــات -٣١

 .، لبنان، بدون تاريخبيروت

، مصورة عن طبعة دائـرة      )٨٥٢ت(للحافظ ابن حجر العسقالني أحمد بن علي        : تهذيب التهذيب  -٣٢

 . ف العثمانية، الهند، بدون تاريخالمعار

: تحقيــق ،)٧٤٢ت(للحــافظ المــزي جمــال الــدين يوســف   : تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال   -٣٣

 . م١٩٩٢ –هـ ٥/١٤١٣بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط.د

مــصورة عــن طبعــة دائــرة المعــارف ) ٣٤٥ت(لإلمــام أبــي حــاتم محمــد بــن حبــان البــستي : الثقــات -٣٤

 .عثمانية، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، بدون تاريخال
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محمــد حــسام،  : ، تحقيــق)٢٤١ت(لإلمــام أحمــد بــن حنبــل   : الجــامع فــي العلــل ومعرفــة الرجــال    -٣٥

 .م١٩٩٠ –هـ ١/١٤١٠مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط

: ، تحقيــق )٤٦٣ت (للخطيــب البغــدادي أحمــد بــن علــي      : الجــامع ألخــالق الــراوي وآداب الــسامع    -٣٦

 .م١٩٨١ –هـ ١/١٤٠١محمد رأفت سعيد، مكتبة الفالح، الكويت، ط.د

ــرازي      : الجــرح والتعــديل  -٣٧ ــرحمن بــن أبــي حــاتم ال ــد ال ــد الــرحمن  : ، تحقيــق)٣٢٧ت (لإلمــام عب عب

 .م١٩٥٣ –هـ ١٣٧٢/ ١المعلمي، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، ط

: ، تحقيـق  )٨٣٧ت(د بن علي الفارسي     ألبي الفيض محم  : جواهر األصول في علم حديث الرسول      -٣٨

 .م١/١٩٧٤أطهر المباركفوري، مطبوعات الدار السلفية، بومباي، الهند، ط

ــد اهللا    : خالصــة تــذهيب تهــذيب الكمــال    -٣٩ ــه )٩٢٣ت (للخزرجــي أحمــد بــن عب ــاح  : ، قــدم ل ــد الفت عب

 .أبوغدة، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

صــبحي  : ، تحقيــق)٧٤٣ت(لإلمــام الطيبــي الحــسين بــن عبــد اهللا     : الخالصــة فــي أصــول الحــديث    -٤٠

 .م١٩٨٥ -  ـه ١/١٤٠٥السامرائي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

لجنة من العلماء، : ، تحقيق)٧٤٨ت (لإلمام الذهبي محمد بن أحمد    : ديوان الضعفاء والمتروكين   -٤١

 .م ١٩٨٨ –هـ ١/١٤٠٨دار القلم، بيروت، لبنان، ط

ــاظ  -٤٢ ــرة الحفـ ــاهر    : ذخيـ ــن طـ ــد بـ ــي محمـ ــام المقدسـ ــن   .د: ، تحقيـــق)٥٠٧ت (لإلمـ ــرحمن بـ ــد الـ عبـ

 .م١٩٩٦ –هـ ١/١٤١٦عبدالجبار الفريوائي، دار السلف، الرياض، السعودية، ط

، محمــد بــن علــي األزهــري: تحقيــق :ســؤاالت أبــي بكــر البرقــاني للــدارقطني فــي الجــرح والتعــديل  -٤٣

 . م٢٠٠٦ - ١/١٤٢٧مطبعة الفاروق الحديثة، القاهرة، مصر، ط

ســليمان أتــش، دار العلــوم، الريــاض، . د: تحقيــق: ســؤاالت أبــي عبــد الــرحمن الــسلمي للــدارقطني  -٤٤

 .م ١٩٨٨ –هـ ١/١٤٠٨السعودية، ط

عبد العليم عبـد العظـيم البـستوي،    . د: تحقيق :سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود السجستاني -٤٥

 .م ١٩٩٧ –هـ ١/١٤١٨دار االستقامة، مكة المكرمة، السعودية، ط

موفــق عبــد القــادر، مكتبــة المعــارف، الريــاض،   : تحقيــق :ســؤاالت ابــن أبــي شــيبة البــن المــديني   -٤٦

 .م١٩٨٤ –هـ ١/١٤٠٤السعودية، ط

أحمـــد ســـيف، مكتبـــة الـــدار، المدينـــة المنـــورة،  . د: تحقيـــق :ســـؤاالت ابـــن الجنيـــد البـــن معـــين  -٤٧

 .م١٩٨٨ –هـ ١/١٤٠٨السعودية، ط
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موفق عبـد القـادر، مكتبـة المعـارف، الريـاض،      : تحقيق :ارقطنيسؤاالت الحاكم النيسابوري للد -٤٨

 .م ١٩٨٤–هـ ١/١٤٠٤السعودية، ط

موفــق عبــد القــادر، مكتبــة المعــارف، الريــاض،    :تحقيــق :ســؤاالت حمــزة الــسهمي للــدارقطني   -٤٩

 .م ١٩٨٤ –هـ ١/١٤٠٤السعودية، ط

 الغـــرب موفـــق عبـــد القـــادر، دار : تحقيـــق :ســـؤاالت مـــسعود الـــسجزي للحـــاكم النيـــسابوري  -٥٠

 .م ١٩٨٨ –هـ ١/١٤٠٨اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

محمـد محـي الـدين    : تحقيـق  ،)٢٧٥ت(لإلمام سـليمان بـن األشـعث السجـستاني     : سنن أبي داود -٥١

 .عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

ؤاد عبـد البـاقي،   محمد فـ : تحقيق ،)٢٧٥ت(ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني : هسنن ابن ماج -٥٢

 .دار الحديث، القاهرة، مصر، بدون تاريخ

أحمــد شــاكر، : ، تحقيــق)٢٧٩ت(لإلمــام أبــي عيــسى محمــد بــن عيــسى الترمــذي  : ســنن الترمــذي -٥٣

 .م ١٩٧٥ –هـ ٢/١٣٩٥مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

شـــعيب : ، تحقيـــق)٣٨٥ت(لإلمـــام أبـــي الحـــسن علـــي بـــن عمـــر الـــدارقطني   : ســـنن الـــدارقطني -٥٤

 .   م٢٠٠٤ –  ـه ١/١٤٢٤ألرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طا

، دار المعرفـة، بيــروت، لبنــان، بــدون  )٤٥٨ت(لإلمــام البيهقـي أحمــد بــن الحــسين  : الـسنن الكبــرى  -٥٥

 .تاريخ

عبد الفتاح : ، باعتناء)٣٠٣ت(لإلمام النسائي أحمد بن شعيب     ): المجتبى(سنن النسائي الصغرى     -٥٦

 .م ١٩٨٦ –هـ ٢/١٤٠٦ار البشائر اإلسالمية، بيروت، لبنان، طأبو غدة، د

ــاؤوط، : ، تحقيـــق)٧٤٨ت (لإلمـــام الـــذهبي محمـــد بـــن أحمـــد   : ســـير أعـــالم النـــبالء  -٥٧ شـــعيب األرنـ

 . م ١٩٩٢ –هـ ٨/١٤١٢مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

اث العربــي، ، دار إحيــاء التــر)١٠٨٩ت(البــن العمــاد الحنبلــي  : شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب   -٥٨

 .بيروت، لبنان، بدون تاريخ

صــبحي الــسامرائي، عــالم الكتــب، : تحقيــق ،)٧٩٥ت(البــن رجــب الحنبلــي : شــرح علــل الترمــذي -٥٩

 .م١٩٨٥ –هـ ٢/١٤٠٥بيروت، ط

بـوران الـضناوي، عـالم    : ، تحقيـق )٢٥٦ت(لإلمـام محمـد بـن إسـماعيل البخـاري           : الضعفاء الـصغير   -٦٠

 .م١٩٨٤ –هـ ١/١٤٠٤الكتب، بيروت، لبنان، ط
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عبـد المعطـي قلعجـي،    : تحقيـق  ،)٣٢٢ت(ألبـي جعفـر محمـد بـن عمـرو العقيلـي       : الضعفاء الكبير -٦١

 .م١٩٨٤ –هـ ١/١٤٠٤دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

عبـد اهللا القاضـي،   : تحقيـق  ،)٥٩٧ت(البـن الجـوزي عبـد الـرحمن بـن علـي       : الضعفاء والمتروكـون  -٦٢

 .م١٩٨٦ –هـ ١/١٤٠٦دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

موفـق بـن   : ، تحقيـق )٣٨٥ت(لإلمام الدارقطني أبي الحسن علي بن عمـر         : الضعفاء والمتروكون  -٦٣

 .م١٩٨٤ –  ـه ١/١٤٠٤عبداهللا بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، ط

بــوران الــضناوي، : تحقيــق ،)٣٠٣ت(لإلمــام النــسائي أحمــد بــن شــعيب   : الــضعفاء والمتروكــون -٦٤

 هـ ١/١٤٠٥ل الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، طوكما

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ) ٤٥٨ت(ألبي يعلى محمد بن الحسين : طبقات الحنابلة -٦٥

محمـود الطنـاحي،   : ، تحقيـق )٧٧١ت(للـسبكي عبـد الوهـاب بـن علـي        : طبقات الـشافعية الكبـرى     -٦٦

 .م١٩٩٢ –هـ ٢/١٤١٣شر والتوزيع، الجيزة، مصر، طوعبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والن

دار الكتـــب العلميــة، بيــروت، لبنـــان،   ) ٢٣٠ت(ألبــي عبـــد اهللا محمــد بــن ســعد     : الطبقــات الكبــرى   -٦٧

 .م١٩٩٠ –ه ١/١٤١٠ط

ــات المدلـــسين  -٦٨ ــسقالني    : طبقـ ــافظ ابـــن حجـــر العـ ــم بـــن عبـــد اهللا   : ، تحقيـــق)٨٥٢ت(للحـ عاصـ

 . ن، الطبعة األولى، بدون تاريخالقريوتي، مكتبة المنار، الزرقاء، األرد

ــديني     : العلـــل -٦٩ ــد اهللا المـ ــي بـــن عبـ ــام أبـــي الحـــسن علـ ــد مـــصطفى  . د: ، تحقيـــق)٢٣٤ت(لإلمـ محمـ

 . م٢/١٩٨٠األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

فريــق مــن  : ، تحقيــق)٣٢٧ت(لإلمــام أبــي محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبــي حــاتم       : العلــل -٧٠

 .م٢٠٠٦ –  ـه ١/١٤٢٧يضي، الرياض، السعودية، طالباحثين، مطابع الحم

، قـدم لـه خليـل    )٥٩٧ت(البن الجوزي عبد الرحمن بن علي : العلل المتناهية في األحاديث الواهية    -٧١

 .م١٩٨٣ -  ـه ١/١٤٠٣الميس، دار الكتب  العلمية، بيروت، لبنان، ط

محفـوظ  : تحقيـق  ،)٣٨٥ت(للحافظ الدارقطني علي بن عمر : العلل الواردة في األحاديث النبوية -٧٢

 .م١٩٨٥ –هـ ١/١٤٠٥الرحمن السلفي، دار طيبة، الرياض، السعودية، ط

نـور الـدين عتـر، دار    : تحقيـق  ،)٦٤٣ت(لإلمام ابن الصالح عثمان بن عبـد الـرحمن   : علوم الحديث -٧٣

 .الفكر، دمشق، سوريا، بدون تاريخ
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علــي : ، تحقيــق)٩٠٢ت(للــسخاوي محمــد بــن عبــد الــرحمن    : فــتح المغيــث شــرح ألفيــة الحــديث   -٧٤

 . م٢٠٠٣ –  ـه ١/١٤٢٤حسين علي، مكتبة السنة، القاهرة، مصر، ط

 ،)٧٤٨ت(لإلمـام الـذهبي محمـد بـن أحمـد      : الكاشف في معرفة مـن لـه روايـة فـي الكتـب الـستة       -٧٥

 –هــ  ١/١٣٩٢عزت علي عطية وموسى محمد علي،دار الكتب الحديثة، القاهرة، مـصر، ط           : تحقيق

 .م ١٩٧٢

، دار الفكـــر، بيـــروت، لبنـــان، )٣٦٥ت(لإلمـــام ابـــن عـــدي الجرجـــاني : عفاء الرجـــالالكامـــل فـــي ضـــ -٧٦

 . م١٩٨٨ –هـ ٣/١٤٠٩ط

حبيــب : ، تحقيــق)٨٠٧ت(للحــافظ علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي : كــشف األســتار عــن زوائــد البــزار -٧٧

 .م١٩٨٥ –هـ ١/١٤٠٥الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        )٤٦٣ت( للخطيب البغدادي أحمد بن علي       :الكفاية في علم الرواية    -٧٨

 .لبنان، بدون تاريخ

عبـد الـرحيم    : ، تحقيق )٢٦١ت(لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري       : الكنى واألسماء  -٧٩

هــ  ١/١٤٠٤محمد أحمد القشقري، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسـالمية، المدينـة المنـورة، ط           

 .م١٩٨٤ –

، مــصورة عــن طبعـــة دائــرة المعـــارف    )٨٥٢ت (للحـــافظ ابــن حجــر العـــسقالني   : لــسان الميــزان   -٨٠

 . النظامية بالهند، تصوير مؤسسة األعلمي، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

 ،)٣٥٤ت (ألبي حاتم محمد بن حبان البستي : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين -٨١

 . المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخمحمود إبراهيم زائد، دار: تحقيق

، منــشورات دار اآلفــاق الجديــدة، بيــروت، )٤٥٦ت(ألبــي محمــد ابــن حــزم علــي بــن أحمــد  : المحلــى -٨٢

 .  لبنان، بدون تاريخ

طـارق بـن عـوض     : ، إشـراف  )٢٦٦ت(روايـة ابنـه أبـي الفـضل صـالح           : مسائل اإلمام أحمد بن حنبل     -٨٣

 .م١٩٩٩ -  ـه ١/١٤٢٠اهللا، دار الوطن، الرياض، السعودية، ط

علــي .د: ، تحقيــق)٢٩٠ت(روايــة ابنــه أبــي عبــد الــرحمن عبــد اهللا  : مــسائل اإلمــام أحمــد بــن حنبــل  -٨٤

 .م١٩٨٦ -  ـه ١/١٤٠٦سليمان المهنا، مكتبة الدار، المدينة المنورة، السعودية، ط

زهيــر : ، تحقيــق)٢٧٥ت(روايــة إســحاق بــن إبــراهيم بــن هــانئ    : مــسائل اإلمــام أحمــد بــن حنبــل   -٨٥

 .لشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، بدون تاريخا



 

 
٢٥٢

إلمـام أبـي عبـد اهللا    عند ا " ليس بالقوي عندهم  : "مدلول مصطلح 
 دراسة تطبيقية مقارنة :محمد بن إسماعيل البخاري

 خالد بن محمد بن راجح أبوالقاسم.د

دار ) ٤٠٥ت(للحـاكم النيـسابوري أبـي عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا             : المستدرك على الـصحيحين    -٨٦

 .المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

 . م١٩٩٣ –هـ ١/١٤١٤لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: معجم المؤلفين -٨٧

، )٢٦١ت(ألبـي الحـسن أحمـد بـن عبـد اهللا العجلـي       : ثقات من رجال أهل العلـم والحـديث   معرفة ال  -٨٨

ه ١/١٤٠٥عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنـورة، الـسعودية، ط     : تحقيق

 . م١٩٨٥ –

محمــد كامــل القــصار، : ، تحقيــق)٢٣٣ت(ألبــي زكريــا البغــدادي يحيــى بــن معــين  : معرفــة الرجــال -٨٩

 .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥عات مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا، مطبو

أكــرم العمــري، مؤســسة  .د: ، تحقيــق)٢٧٧ت(للفــسوي يعقــوب بــن ســفيان  : المعرفــة والتــاريخ -٩٠

 .م١٩٨١ –هـ ٢/١٤٠١الرسالة، بيروت، لبنان، ط

ألبي محمد العيني محمود بن أحمد بن موسى    : مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار        -٩١

 –هـــ ١/١٤١٨أســعد الطيــب، مكتبــة نــزار البــاز، مكــة المكرمــة، الــسعودية، ط   : ، تحقيــق)٨٥٥ت(

 . م ١٩٩٧

حازم القاضي، دار الكتـب  : تحقيق ،)٧٤٨ت(لإلمام الذهبي محمد بن أحمد : المغني في الضعفاء -٩٢

 . هـ١/١٤١٨العلمية، بيروت، لبنان، ط

لإلمـام الـسخاوي محمـد      :  علـى األلـسنة    المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المـشتهرة         -٩٣

ــرحمن    ــد الــ ــن عبــ ــق)٩٠٢ت(بــ ــان،     : ، تعليــ ــروت، لبنــ ــة، بيــ ــصديق، دار الكتــــب العلميــ ــد اهللا الــ عبــ

 .م١٩٨٧ -  ـه١/١٤٠٧ط

عبـد اهللا يوسـف   : ، تحقيـق )٨٠٤ت(لإلمـام ابـن الملقـن عمـر بـن علـي       : المقنع فـي علـوم الحـديث     -٩٤

 .م١٩٩٢ -  ـه ١/١٤١٣الجديع، دار فواز، اإلحساء، السعودية، ط

، )٧٤٨ت(لإلمام الذهبي أبـي عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد      : مَنْ تُكلِّم فيه وهو موثَّق أو صالح الحديث  -٩٥

 –  ـهــ ١/١٤٢٦عبــد اهللا بــن ضــيف اهللا الرحيلــي، فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، ط  : تحقيــق

 .م٢٠٠٥

روايـة المـروذي   : فـة الرجـال  من كالم اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بـن حنبـل فـي علـل الحـديث ومعر        -٩٦

 .  م١٩٨٨ -  ـه ١/١٤٠٨وصي اهللا عباس، الدار السلفية، بومباي، الهند، ط.د: وغيره، تحقيق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثالثون ربيع اآلخر   العدد 

ــدقاق، تحقيــق   : مــن كــالم يحيــى بــن معــين فــي الرجــال      -٩٧ ــد ال ــة أبــي خال ــور ســيف،   .د: رواي أحمــد ن

 .منشورات مركز البحث العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، بدون تاريخ

قاسم علي سـعد، دار البحـوث للدراسـات    .د: بي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل   منهج أ  -٩٨

 .م٢٠٠٢ –  ـه ١/١٤٢٢اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ط

، )٧٣٣ت(لإلمــام ابــن جماعــة محمــد بــن إبــراهيم      : المنهــل الــروي فــي مختــصر علــوم الحــديث      -٩٩

 . م١٩٨٦ -  ـه ٣/١٤٠٦حمن رمضان، دار الفكر، دمشق، سوريا، طمحي الدين عبد الر.د: تحقيق

عبـد الـرحمن عثمـان، مكتبـة        :، تحقيـق  )٥٩٧ت(البن الجوزي عبد الرحمن بن علـي        : الموضوعات -١٠٠

 . م١٩٨٧ -  ـه ٢/١٤٠٧ابن تيمية، القاهرة، مصر، ط

حمد البخاري، م: ، تحقيق)٧٤٨ت(لإلمام الذهبي محمد بن أحمد : ميزان االعتدال في نقد الرجال  -١٠١

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

محــب الــدين : تحقيــق ،)٨٥٢ت ( أحمــد بــن علــي للحــافظ ابــن حجــر العــسقالني : هــدي الــساري -١٠٢

 .الخطيب، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ
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Abstract: 

Each biography includes what was told about the narrator in terms of 

discrediting and accrediting (Al-jar wa Al-tad l) starting with the saying of Imam 

Al-Bukhari about him. He concludes each biography by studying the critics' 

sayings about him and what suits best for him from their sayings. The researcher 

compars what was told by Imam Al-Bukhari about the narrator described as (Not 

strong by them) to what was told about them by other critics in order to know 

where they stand among different representatives of the science of Hadith 

(MuHaddith n). 

     However, this aims to evaluate the school of Al-Bukhari in the meaning of 

this expression whether it was targeting the very weak narrators or all kinds of 

weak ones including those which their Hadith are considered for not being too 

weak.                                 

     Eventually, the researcher reaches the conclusion that the expression (Not 

strong by them) is a description set by Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn 

Ismail Al-Bukhari mostly for the very weak narrators. It is also possible to call 

the weak narrators which their Hadith are considered for not being too weak but 

may be he aimed to disprove them as there were some evidence of that. 




