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(3) 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :مقّدمة  

َل َّ َلَلُه، َوَمَلنح 
ِِ ِدِه اهللُ َفَلَا ُم َتِعينُُه، َمنح ََيح َمُدُه، َوَنسح َد هللِِ َنحح مح إِنَّ اْلحَ

ََنَّ  يَلَه َلَلُه، َو َلَدُه َ  َكِ ََنح َ  إَِلَلَه إِ َّ اهللُ َوحح َلَدُد  ْح ََ لِ ح َفَا َهاِدَي َلَلُه، َو ِح ُي

ًدا عَ   بحُدُه َوَرُسوُلُه. ُُمَمَّ

ٱ ) ( 1)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ۀ ہ ہ ہ )( 2)(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

(3)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
 . 

ُد  ا َبعح  ََمَّ

 -  -فإنَّ َصدَق اْلديِث كتاُب اهلل، وخرَي اهلدي هَلدي ُممَلد 

دثاهتا، وك  ُمدثة بدعة، وك  بدعة ضالة، وك  ضالة وك األمور ُم

 (.4يف النار)

                                                           

 (.101( سورة آل عمران، آية رقم )1)

 (.1( سورة النساء، آية رقم )1)

 (.01، 00( سورة األحزاب، اآليتان رقم )3)

يسَلتتت  اَلا خطبَله كلدَلا، وقَلد َخرجدَلا  -  -( هذه خطبة اْلاجة التي كان النبي 4)

( 1/393، كتَلاب اممعَلة، بَلاب فتيَلص الوَلاة وا)طبَلة )«صحيحه»مسلم يف 

اب مَلا يسَلتحم مَلن ، كتاب النكاح، بَل«املجتبى»(. والنسائي يف 44/848رقم )

 ( وغريمها.3108( رقم )4/89الكام عند النكاح )
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وبعد، فإن َنواع علوم اْلديث كثَلرية ومتعَلددة، ومَلن َهَلم هَلذه 

ُم امَلرح والتعَلدي »العلوم  َلُم الَلذي َيَلتم ببيَلان َحَلوال «ِعلح ، ذلكَلم الِعلح

 الرواة من حيث عدالتدم وضبطدم، وتوثيقدم وجترحيدم.

َلَلِم مَلَلن َمهيَلَلة ُكَلَلوح  يف نتَلَلو  امل َلَلت ل  و  خيتَلَلى مَلَلا هلَلَلذا العِ  لح

بالعلوم الرشعية عموًمَلا وعلَلم اْلَلديث خووًصَلا، فدَلو الطريَل  الَلذي 

َلَلَرُ  بَلَله صَلَلحي  األحاديَلَلث مَلَلن ضَلَلعيتدا، ومقبوهلَلَلا مَلَلن مردودهَلَلا،  ُيعح

وألمهيَلَلة هَلَلذا العلَلَلم اهَلَلتم علَلَلدء اْلَلَلديث قَلَلديًد وحَلَلديًثا بَلَلإبرا  َحَلَلوال 

 حتى العوور املتأخرة. -  -وحابة الرواة، وَنَقَلِة األخبار، من لدن ال

َص،  َلَ  كثَلرًيا مَلن الَلرواة وَضَلعَّ َلم يف الرجَلال، وَوثَّ وكان ممَلن َتَكلَّ

َص عدًدا من  َل اإلماُم ابُن حزم الظاهري، والذي وجدته َضعَّ َح وَعدَّ وَجرَّ

الرواة اتت  ال يخان عىل فريج حديثدم، وهم بطبيعة اْلال ثقات، وإ  

 ثدم!.ما َخرج ال يخان حدي

َلُت يف عَله هَل  ء  -  -َفَعَقدُت العزم، واستعنت بَلاهلل  عح وَكَ

( 31الرواة من كتم ابن حزم املختلتَلة فوجَلدهتم اثنَل  وثاثَل  راوًيَلا )

َتُدم "(، وسميته: 1ممن ضعتدم ابن حزم ب ري امدالة) يَن َضعَّ َواُة الذَّ الرُّ

َتَ  ال َّ  ٍم الظَّاِهِريُّ واتَّ ُن َحزح ِريِج َحِديثِِدماإِلَماُم ابح ، دراسَلة  "يحَخاِن َعىَل َفح

 .  ونقد 

                                                           

( استثنيت بعض الرواة من إدخاهلم يف هذا البحث وهم الذين وصتدم ابَلن حَلزم بَلَل 1)

، فقَلَلد وقتَلَلت عَلَلىل َبحَلَلا  متعَلَلددة اَلَلذا العنَلَلوان، وسَلَليأ  ذكرهَلَلا يف "امدالَلَلة"

 ."الدراسات السابقة"
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 :أسباب اختيار البحث 
كان السبم الرئيس وراء اختيار هَلذا البحَلث هَلو َن اإلمَلام ابَلن 

َتَلَ  ال َليخان عَلىل فَلريج  -رمحه اهلل  -حزم  َص عَلدًدا مَلن الَلرواة اتَّ َضَلعَّ

ر مَلن ، فجاء هَلذا البحَلث ليوَضَلَ  هَلذا األمَل"صحيحيدد"حديثدم يف 

ِ ه  ء الرواة، ودراستدم، ويب  موقص العلَلدء مَلن اإلمَلام  خال َحْصح

ابَلَلن حَلَلزم فَلَليد ذهَلَلم إليَلَله، وهَلَل  َصَلَلاب يف تَِلَلعيته إيَلَلاهم َم جانبَلَله 

 الوواب؟.   

 :أهداف البحث 

َيد  هذا البحث إىل دراسة كَلام اإلمَلام ابَلن حَلزم عَلىل الَلرواة 

َتَ  ال يخان عىل فريج حَلد َتدم واتَّ ، "صَلحيحيدد"يثدم يف الذين َضعَّ

ِمِه بحكم غريه من َهَل  هَلذا ال َلأن، للوصَلول إىل حكَلم  مه مقارنة ُحكح

 هنائي عىل الراوي.

 :أهمية البحث 

 وترجه َمهية هذا البحث إىل عدة َمور:

َتَلَ   َتدم ابَلن حَلزم واتَّ َوً : الوقو  عىل عيه الرواة الَلذين َضَلعَّ

 ."صحيحيدد"ال يخان عىل فريج حديثدم يف 

انًيَلَلا: معرفَلَلة مَلَلندج اإلمَلَلام ابَلَلن حَلَلزم يف الرجَلَلال هَلَل  هَلَلو مَلَلن ث

املت ددين َو من املتساهل  َو من املعتَلدل  مَلن خَلال مقارنَلة َحكامَله 

 مه َحكام غريه من األئمة.
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ثالًثا: الدفاع عن َحاديث الوحيح  اللذين مهَلا َصَل  الكتَلم 

، وهو يف اْلقيقية دفاع عَلن السَلنة وذلَله مَلن خَلال -  -بعد كتاب 

الدفاع عن رجَلال الوَلحيح  بَلدفه التَِلعيص عَلندم، وإثبَلات ثقَلتدم 

وضَلَلَلبطدم ن ألن الطعَلَلَلن يف رجَلَلَلاهلد هَلَلَلو هعَلَلَلن يف َحَلَلَلاديثدد، ويف رد 

 َحاديثدد هدم للسنة ععاء. 

 :حدود البحث 
َتَلَلَ   َتدم اإلمَلَلام ابَلَلن حَلَلزم الظَلَلاهري واتَّ عَلَله الَلَلرواة الَلَلذي َضَلَلعَّ

مقارنة َقوالَله بَلأقوال ، و"صحيحيدد"ال يخان عىل فريج حديثدم يف 

غريه من األئمةن ملعرفة خاصة القول يف الراوي، مه الرد والتعقيم عند 

 اْلاجة.

 :الدراسات السابقة 
تعددت الدراسات التي اهتمت ببيان مَلندج اإلمَلام ابَلن حَلزم يف 

 جرح الرواة وتعديلدم، ومن هذه الدراسات:

، "والتعَلدي نقد ابَلن حَلزم للَلرواة يف املحَلىل يف ميَلزان امَلرح " 

للباحث/ ُممد منوور الوحبي، وهو رسالة دكتوراه ُقَدَمت يف جامعة 

 اإلمام ُممد بن سعود بالسعودية.

، وهَلو "جدالة الراوي عند ابن حَلزم مَلن خَلال كتابَله املحَلىل " 

رسالة ماجستري للباحثة/ عائ ة ُمَلروق، ُقَلَدَمت يف جامعَلة األمَلري عبَلد 

 القادر بامزائر.



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(7) 

َرَج هلم الّ ّيَخان َو َحدمها الرواة الذي "  ََخح ٍم َو ُن َحزح َلُدم ابح ن َجدَّ

، إعداد الزمي  التاض  َد/ عزمي سامل َْلاه ، َسَلتاذ "وليسوا كذله

اْلديث وعلومَله املسَلاعد بكليَلة الدراسَلات اإلسَلامية والعربيَلة للبنَل  

بدسَلَلوق، وهَلَلو بحَلَلث من َلَلور يف يلَلَلة الكليَلَلة سَلَلالتة الَلَلذكر، يف امَلَلزء 

 م. 1011هَل، 1431لعدد الثاين عرش، العاك، من ا

، "جدالَلَلة الَلَلراوي عنَلَلد علَلَلدء اْلَلَلديث وابَلَلن حَلَلزم األندل َلَل" 

)دراسَلَلة تطبيقيَلَلة عَلَلىل كتَلَلاب املحَلَلىّل  بَلَلن حَلَلزم(،َ. ُممَلَلد موسَلَلى نمَلَلر 

 اسليمية، َ. د. عبد السام عطوة التندي.

، لنَلا  بَلن محَلد "امرح والتعَلدي  عنَلد ابَلن حَلزم الظَلاهري " 

هَلَل، 1413َضَلواء السَللص، الطبعَلة األوىل، سَلنة  التدد، وقد هبعتَله دار

 م.1004

وقد بذل فيه الباحَلث جدَلًدا م َلكوًرا، إذ عَله فيَله مَلا يزيَلد عَلىل 

( ترعَلة، وفيدَلَلا  وائَلد عَلَلىل رجَلال التدَلَلذيم، مرتًبَلا إيَلَلاهم عَلَلىل 1439)

 حرو  املعجم.

وكان مندجه فيه َن يذكر الراوي، ثم َمنح َخرج له من َصَلحاب 

عَلن هريَل  اسَلتعدل الرمَلو ، ثَلم  -مَلن رجاهلَلا إن كَلان  -الكتم الستة 

 يذكر كام اإلمام ابن حزم يف الراوي، مه إحالته عىل مودر هذا القول.

وقد اقتْص فيه امل لص عىل عه الرواة فقط دون التعرض إىل ذكر 

، وهو -خاصة الرواة املتكلم فيدم  -األقوال األخر  الواردة يف الراوي 
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بيندا وبَل  حكَلم اإلمَلام ابَلن حَلزم، ومَلن َثَلمَّ  َمر بالغ األمهيةن للرتجي 

 الوصول إىل خاصة حاهلم من التوثي  والتجري .

 :خطة البحث 

هذا، وتتكون خطة البحث من مقدمة، وسَلتة مباحَلث، وخا،َلة، 

 وفدار  علمية.

 املقدمة: وتشتمل على:  -
َسَلَلَلباب اختيَلَلَلار البحَلَلَلث، وَهدافَلَلَله، وَمهيتَلَلَله، وحَلَلَلدوده،  -

 وخطة البحث، ومندجي فيه.والدراسات السابقة، 

 .املبحث األول: ترعة اإلمام ابن حزم الظاهري -

 املبحث الثاين: تعريص علم امرح والتعدي . -

املبحَلَلث الثالَلَلث: َصَلَلنا  َئمَلَلة امَلَلرح والتعَلَلدي  مَلَلن حيَلَلث  -

 الت دد والتساه .

 املبحث الرابه: مكانة رجال الوحيح . -

مَلة امَلرح والتعَلدي ، املبحث ا)امس: منزلة ابن حَلزم بَل  َئ -

 ومندجه يف جرح الرواة وتعديلدم.

املبحَلَلث السَلَلاد : الَلَلرواة الَلَلذين ضَلَلعتدم اإلمَلَلام ابَلَلن حَلَلزم  -

مَلرتب  عَلىل حَلرو   "الظاهري، واتت  ال يخان عَلىل فَلريج حَلديثدم

 املعجم.

 ا)ا،ة: واْتملت عىل َهم نتائج البحث، وتوصياته. -

 يل:هذا، وقد سلكت يف هذه الدراسة املندج التا
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َوً : اتبعت يف هذا البحث املندج ا ستقرائي التام للوقو  عَلىل الَلرواة 

َتدم ابن حزم واتت  ال يخان عىل فريج حديثدم، مه  الذين َضعَّ

ا ستعانة بالتدار  واملراجه التي تع  عىل ذله، ومندا كتاب: 

، لنَلا  بَلن محَلَلد "امَلرح والتعَلدي  عنَلَلد ابَلن حَلزم الظَلَلاهري"

  ذكَلره، وقَلد سَلاعدين كثَلرًيا يف الوقَلو  عَلىل التدد، الذي  سَلب

 ه  ء الرواة.

 ثانًيا: رتبت الرواة يف هذا البحث عىل حرو  املعجم.

ثالًثا: ذكرت َوً  اسم الراوي بالقدر الذي يميزه عن غَلريه، ثَلم ذكَلرت 

ا مَلن تاميَلذه، ثَلم ذكَلرت رمَلوً ا تَلدل  ًِ ا من ْيوخه، وبع ًِ بع

م  حت بَلذكرهم يف آخَلر عىل من َخرج له من األئمة الستة، ث

 الرتعة، مه ذكر وفاة الراوي.

رابًعا: ذكرت كام ابن حزم يف تِعيص الرواة بحروفه، مه توثي  ذلَله 

 من مودره.

خامًسا: ترعت للراوي برتعة كافية ُماوً  استيعاب األقوال يف الراوي 

 من حيث امرح والتعدي ، خاصة الرواة املختلص فيدم.

ال َئمة امرح والتعدي  عىل تاريخ وفيَلاهتم يف األعَلم سادًسا: رتبت َقو

األغلم، وإذا ُوجَلد يف الَلراوي جَلرح وتعَلدي  فَلإين َقَلدم َقَلوال 
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امُلَعَدلِ  ثم َتبعدا بأقوال امُلَجَلَرِح ، وإذا قَلال َكثَلر مَلن إمَلام يف 

فإنني َعه قوهلم فأقول: قال فان، وفَلان، وفَلان  "ثقة"راٍو: 

 عىل غريه.-غالًبا  -وفاة ، مقدًما األقدم "ثقة"

سَلَلابًعا: ختمَلَلت الرتعَلَلة بَلَلذكر خاصَلَلة حَلَلال الَلَلراوي، مَلَله مقارنَلَلة مَلَلا 

توصلت إليه من حاله مه ما قاله ابن حزم، مه التعقيَلم عليَله إن 

اسَلَلتدعى األمَلَلر ذلَلَله مَلَلن خَلَلال َقَلَلوال َهَلَل  العلَلَلم كاإلمَلَلام  

 الذهبي، وابن حجر. 

لحُت َقوال َه  العلم بعزوها إىل م ََصَّ وَلادرها وذلَله بَلذكر اسَلم ثامنًا: 

َُهَِلَل ح بَلَلذكر كَلَل  املعلومَلَلات  املوَلَلدر، وامَلَلزء، والوَلَلتحة، ومل 

املتعلقَلَلَلة باملوَلَلَلدر ألين اكتتيَلَلَلت بَلَلَلذكرها يف فدَلَلَلر  املوَلَلَلادر 

 واملراجه.

تاسًعا: وضعت عامات الرتقيم يف موضعدا املناسم، والتي مَلن َْلأهنا 

 َن تع  القارئ عىل فدم النص بسدولة.

لموادر واملراجه التي رجعت إليدا يف عه املادة عاًكا: عملت فدرًسا ل

العلمية هلذا البحَلث، كَلد عملَلت فدرًسَلا للَلرواة املَلرتجم هلَلم يف 

 البحث، وفدرًسا للموضوعات التي اْتم  عليدا البحث. 
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 -وَنا يف ذله كله متوئ من كَل  حَلول وقَلوة إ  مَلن حَلول اهلل 

البحَلث عَلىل الوجَله  وقوتَله، وتوفيقَله، وتسَلديده يل يف إ،َلام هَلذا -تعاىل

األكم ن حتى َنتته به َوً  ثم ينتته به غريي ممن يطله عليه من هَلاب 

 العلم، واهلل َسأل العتو وال تران، إنه ويل ذله والقادر عليه.

 وآخر دعوانا َن اْلمد هلل رب العامل 

 وَصَ  اللدم عىل نبينا ُممد وعىل آله وصحبه وَسَلم

 الباحث

       



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(12) 

 
 األول املبحث

 .-رمحه اهلل -ترمجة اإلمام ابن حزم الظاهري 
 :امسه، ونسبه، ومولده 

هو اإلمام اْلافظ التقيه َبو ُممد عيل بن َمحد بن سعيد بن حزم، 

التَلَلَلارأل األصَلَلَل  األمَلَلَلوي اليزيَلَلَلدي القرهبَلَلَلي الظَلَلَلاهري، صَلَلَلاحم 

 (.1هَل()384التوانيص، ولد بقرهبة سنة َربه وثدن  وثاثدئة )

 الميذه:شيوخه، وت 
سمه ابن حزم من ْيوخ كثريين مندم: حييى بن مسعود بن وجه 

امنة، صاحم قاسم بن َصبغ، ومن َيب عمر َمحد بن ُممد بن امسور، 

ويونس بن عبد اهلل بن م يث القايض، ومحام بَلن َمحَلد القَلايض، وُممَلد 

بن سعيد بن نبات، وآخرين. وحد  عنه: ابنه َبَلو رافَله التَِل ، وَبَلو 

اْلميدي، ووالد القايض َيب بكر بن العريب، وهائتة، وآخَلر مَلن عبد اهلل 

 (.1رو  عنه مروياته باإلجا ة َبو اْلسن كي  بن ُممد)

 :نشأته، ومذهبه 
ن أ ابن حزم يف تنعم ورفاهية، وُرِ ق ذكاًء مترًها، وذهنًا سياً ، 

 وكتًبا نتيسة كثرية، وكان والده من كواء َه  قرهبَلة، عمَل  الَلو ارة يف

َبَلو ُممَلَلد يف َْلَلبيبته،  -تَلَلوىل الَلَلو ارة  -الدولَلة العامريَلَلة، وكَلذله َوَ َر 

وكَلَلان ابَلَلن حَلَلزم قَلَلد مدَلَلر َو  يف األدب واألخبَلَلار وال َلَلعر، ويف املنطَلَل  

وَجزاء التلستة التي َثرت فيه تأثرًيا كبرًيا، فقد كان له تأليص حيض فيَله 

 عىل ا عتناء باملنط ، ويقدمه عىل العلوم.

                                                           

 (.183/99-18/184« )سري َعام النباء»( ينظر: 1)

 ( املودر نتسه. 1)
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ي : إنه تتقه َوً  لل افعي، ثَلم َداه اجتدَلاده إىل َما عن مذهبه فق

القول بنتي القيا  كله جليَله وختيَله، واألخَلذ بظَلاهر الَلنص، وعمَلوم 

الكتَلَلاب واْلَلَلديث، والقَلَلول بَلَلالواءة األصَلَللية، واستوَلَلحاب اْلَلَلال، 

وصنص يف ذله كتًبا كثرية، وناظر عليه، وبسط لسَلانه وقلمَله، وبسَلبم 

عَلن توَلانيته عاعَلة مَلن األئمَلة، جتائه مه العلدء بعض ال َل  َعَلرض 

وهجروها، ونتَلروا مندَلا، وَحرقَلت يف وقَلت، واعتنَلى اَلا آخَلرون مَلن 

العلدء، وفت وها انتقاًدا واستتادة، وَخًذا وم اخذة، ويف امملة فالكدل 

، وكَلان -  -عزيز، وك  َحد ي خذ مَلن قولَله ويَلرتإ، إ  رسَلول اهلل 

والنثر، وفيَله ديَلن وخَلري،  يندض بعلوم عة، وجييد النق ، وحيسن النظم

ومقاصده عيلَلة، وموَلنتاته متيَلدة، وقَلد  هَلد يف الرئاسَلة، ولَلزم منزلَله 

 (.1مكًبا عىل العلم)

 :أقوال العلماء فيه 
كتاًبا  -تعاىل  -وجدت يف َسدء اهلل "(: 1قال َبو حامد ال زايل)

َلتَلَله َبَلَلو ُممَلَلد بَلَلن حَلَلزم األندل َلَل يَلَلدل عَلَلىل عظَلَلم حتظَلَله، وسَلَليان 

 (.3)"ذهنه

                                                           
 (.180/99-18/184( املودر نتسه )1)

ايِل الطَلوأل، حجَلة اإلسَلام، فيلسَلو  1) ( هو َبو حامد ُممد بن ُممد بن ُممد الَ َلزَّ

ه(، مَلن كتبَله 303نحو مئتي مونص، مولده ووفاته بخراسان سنة ) متوو ، له 

ها. تنظر ترعته يف: وغري "املستوتى من علم األصول"و  "إحياء علوم الدين"

  (. 4/18« )ْذرات الذهم» (. 19/311/104« )سري َعام النباء»

 (.3/493/3311) "لسان امليزان "كد يف « كح األسدء اْلسنى»ينظر:  ( 3)
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(14) 

كان ابن حزم َعه "(: 1ال اإلمام َبو القاسم صاعد بن َمحد)وق

َه  األندلس قاهبة لعلوم اإلسام، وَوسعدم معرفة مه توسعه يف علم 

اللسَلَلَلَلان، ووفَلَلَلَلور حظَلَلَلَله مَلَلَلَلن الباغَلَلَلَلة وال َلَلَلَلعر، واملعرفَلَلَلَلة بالسَلَلَلَلري 

 (.1)"واألخبار

( كان ابن حزم حافًظا للحديث "(: 3وقال َبو عبد اهلل اُْلَميحِديُّ

مستنبًطا لألحكام من الكتاب والسنة، متتننًا يف علوم عة، عامًا وفقده، 

بعلمه، ما رَينا مثله فَليد اجتمَله لَله مَلن الَلذكاء، وحلعَلة اْلتَلظ، وكَلرم 

النتس والتدين، وكان له يف األدب وال َلعر نتَلس واسَله، وبَلاع هويَل ، 

                                                           

( هو َبو القاسَلم صَلاعد بَلن َمحَلد بَلن عبَلد الَلرمحن بَلن صَلاعد، األندل َل الت لبَلي، 1)

يف املرية، ويل القَِلاء يف هليطلَلة إىل َن بحا ، َصله من قرهبة، ومولده  م رخ، 

، "جوامَلَله َخبَلَلار األمَلَلم مَلَلن العَلَلرب والعجَلَلم"ه(، مَلَلن كتبَلَله: 441)  تَلَلويف سَلَلنة 

ب ية امللتمس يف تاريخ رجال َه  »تنظر ترعته يف:  وغريها.  "تاريخ األندلس"و

 بَلن « األندلس الولة يف تاريخ َئمة (. »313أليب جعتر الِبي )ص« األندلس

  (.134ب كوال )ص

 (.393 بن ب كوال )ص« الولة»ينظر:   (1)

(3 ، يُّ
قِ َلن امَلُيَلورح َدُلِ ُّ ، األَنح ، اُْلَميحِديُّ ِديُّ ( هو ُممد بن فتوح بن عبد اهلل َبو عبد اهلل األَ ح

 ، َلَلُ  تَلَلاريخ "صَلَلاحم ابَلَلن حَلَلزم وتلميَلَلذه. لَلَله كتَلَلم مندَلَلا:  الَتِقيحَلَلُه، الظََّلَلاِهِريُّ ُعَ

وغريهَلَلا، مَلَلات سَلَلنة  "وعَلَلظ امللَلَلوإ بوإ يف الَلَلذهم املسَلَل"، وكتَلَلاب "اإلسَلَلام

« النَلَلَلباء سَلَلَلري َعَلَلَلام (. »4/143« )األنسَلَلَلاب»ه(. تنظَلَلَلر ترعتَلَلَله يف: 480)

(19/110/43.)  
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وما رَيت من يقول ال عر عىل البدَية َحلع منه، وْعره كثري ععته عىل 

 (.1)"  املعجمحرو

كان إليه املنتدَلى يف الَلذكاء، وحَلدة الَلذهن، "(: 1وقال الذهبي)

وسَلَلعة العلَلَلم بالكتَلَلاب والسَلَلنة واملَلَلذاهم، وامللَلَل  والنحَلَل ، والعربيَلَلة، 

واآلداب، واملنط ، وال عر، مه الودق، والديانة، واْل مة، والس دد، 

 ."والرياسة،  والثروة، وكثرة الكتم

ا، إ  َنَله لثقتَله وكَلان واسَل"(: 3وقال ابَلن حجَلر) ه اْلتَلظ جَلد،

بحافظته كان َيجم بالقول يف التعدي  والتجري ، وتبي  َسَلدء الَلرواة، 

فيقه له من ذله َوهام ْنيعة، وقد تتبه كثرًيا مندا اْلافظ قطَلم الَلدين 

 ."اْللبي ثم املْصي من املحىل خاصة

املحَلَلّد  صَلَلاحم التوَلَلانيص "(: 4وقَلَلال ابَلَلن ت َلَلري بَلَلردي)

اهر َّ املذهم، وقد تكّلَلم فيَله كَلّ  َحَلد مَلا خَلا َهَل  امل دورة، كان ظ

                                                           

 ( بتْص . 309-3/308« )جذوة املقتبس يف ذكر و ة األندلس»( ينظر: 1)

 (.3/304« )العو يف خو من غو»( ينظر: 1)

 (.3/448/3311« )لسان امليزان»( ينظر: 3)

( هو َبو املحاسن عال الدين يوسص بن ت ري بردي بن عبَلد اهلل الظَلاهري اْلنتَلي، 4)

اثة من َه  القاهرة، مولًدا ووفَلاًة، ن َلأ يف حجَلر قَلايض القَِلاة جَلال  م رخ َبحَّ

الدين البلقيني، وتأدب، وتتقه، وقَلرَ اْلَلديث، وَولَله بالتَلأريخ، وبَلرع يف فنَلون 

، "النجوم الزاهرة يف ملوإ مْص والقاهرة"، التروسية، وصنص كتًبا نتيسة، مندا

ه. تنظَلر ترعتَله 804، وكانت وفاته سَلنة "املند  الوايف واملستويف بعد الوايف"و

 (. 8/111للزركيل )« األعام(. »1/03« )ْذرات الذهم»يف: 
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(16) 

اْلديث، فإهّنم َثبتوا عىل حتظه، كان إماًما عارًفا بتنون اْلديث، إ  َّنه 

كان صاحم لسان خبيث، ويقه يف حّ  العلدء األعام حّتى صار مثًا، 

 (.1«)نعوذ باهلل من سيص اْلّجاج ولسان ابن حزم»فيقال: 

 :م لتاته 

املكتبَلة اإلسَلامية بم لتَلات  -رمحَله اهلل  -مام ابن حَلزم َثر  اإل

 كثرية من َْدرها:

 (.1)"حجة الوداع"كتاب  -1

 (.3)"اإلحكام يف َصول األحكام"كتاب  -1

 (.4)"املحىل يف التقه"كتاب  -3

 (.3)"التو  يف املل  والنح "كتاب  -4

                                                           

 (.3/03« )النجوم الزاهرة يف ملوإ مْص والقاهرة»( ينظر: 1)

ار الدولية للنرش والتو يَله، الريَلاض، السَلعودية، ( مطبوع، هبعته مطبعة بيت األفك1)

 م(.1998بتحقي / َيب صديم الكرمي، األوىل )

 ( مطبوع بتحقي  ال يخ/ َمحد ْاكر، يف مكتبة دار اآلفاق امديدة، ببريوت، بدون.3)

( مطبوع هبعات كثَلرية مندَلا: هبعَلة دار الكتَلم العلميَلة ببَلريوت، بتحقيَل  د/ عبَلد 4)

 م(.1003ه، 1414اري، )ال تار سليدن البند

( مطبوع هبعات متعددة مندا: هبعة دار اميَل  ببَلريوت، بتحقيَل  د/ ُممَلد إبَلراهيم 3)

 نْص، ود/ عبد الرمحن عمرية.
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مراتَلَلَلَلَلم اإلعَلَلَلَلَلاع يف العبَلَلَلَلَلادات واملعَلَلَلَلَلامات "كتَلَلَلَلَلاب  -3

 (.1)"وا عتقادات

 (.1)"عدرة َنساب العرب"كتاب  -4

 :وفاته 

وبعد رحلة هويلة امتدت اثنت  وسبع  عاًما مات ابن حزم سنة 

 ه(.434ست ومخس  وَربعدئة )

       

                                                           

 ( مطبوع، هبعته دار الكتم العلمية، بريوت )بدون(.1)

م(، بتحقيَل  1983ه/1403( مطبوع، هبعته دار الكتم العلمية، بريوت، األوىل، )1)

 علدء.منة من ال
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(18) 

 املبحث الثاني
 تعريف علم اجلرح والتعديل

 :اجلرح يف اللغة 
ُح بَلالتت  موَلدر )َجَلَرَح(، وامَليم والَلراء واْلَلاء َصَلا ن: اَمرح

، إذا عم  "اجرتح"َحدمها الكسم، والثاين ْ  املد، فاألول قوهلم: 

وكسَلَلم... وإنَلَلد سَلَلمي ذلَلَله اجرتاًحَلَلان ألنَلَله َعَمَلَل   بَلَلاموارح، وهَلَلي 

 األعِاء الكواسم. واموارح من الطري والسباع: ذوات الويد.

وَمَلَلا اآلخَلَلر فقَلَلوهلم: َجَرُحَلَله بحديَلَلدة جرًحَلَلا، وا سَلَلم امَلَلرح، 

ال اهَد: إذا َعَثر منه عَلىل مَلا تسَلُقُط بَله عدالُتَله مَلن  ويقال وَجَرح اْلاكمُ 

 كذٍب وغريه، واستجرح فان إذا عم  ما جيرح من َجله.

وقال بعض فقداء الل ة: اُمرح، بالِم يكون يف األبدان باْلديد 

ونحوهن واَمرح بالتت  يكون باللسَلان يف املعَلاين واألعَلراض ونحوهَلا، 

م، وإن كانَلا يف َصَل  الل َلة بمعنَلى كالسم وال تم، وهو املتَلداول بيَلند

 (. 1واحد)

 :اجلرح يف االصطالح 

امرح: وصص  متَلى التحَل  بَلالراوي وال َلاهد "قال ابن األثري: 

 (.1)"سقط ا عتبار بقوله، وبطَ  العمُ  به

                                                           

تَلاج »(، و1/411« )لسَلان العَلرب»(، و1/431« )معجم مقَلاييس الل َلة»( ينظر: 1)

 ."جرح"( مادة 4/334« )العرو 

 (. 1/114« )جامه األصول»( ينظر: 1)
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َلة قادحَلٍة "وقي  يف تعريتَله:  اِوي لِعلَّ َلافِظ املَلتقن ِرَواَيَلة الَلرَّ ردُّ اْلحَ

ََو يِف ِرَواَيتَلَلَلَله  ََو فِيَلَلَلَلِه،  ََو َْلَلَلَلذوذ  ََو كَلَلَلَلذب  لِيس  ََو َتَلَلَلَلدح مَلَلَلَلن فسَلَلَلَل  

وَها  (.1)"َنحح

ََن  اِوي  رتط فِيَمن يَلرد ِرَواَيَلة الَلرَّ ْح ََنه ا ِريص  وياحظ يِف هذا التَّعح

يكون َحافًِظا متقنًا، َوهنا يرد بِِه عىل الحَبعحض الََّلذين ُيقحمَلون َنتسَلدم يِف 

 اَيات.غري ياهلم وفوودم ويطعنون يِف بعض الرَواة َوالَروَ 

وُياحظ عىل التعريت  السابق  قْصَل امَلرح عَلىل مَلا يَل دي إىل 

سقوط عدالة الراوي، وبطان ا حتجاج بروايته، ولكن ليس ك  جرح 

ي ول بواحبه إىل هذه املنزلَلةن بَل  قَلد جيَلرح الَلراوي بَلد   يسَلقطه، بَل  

يبقى حديثه يف درجة حيَلز ا ست َلداد، وا عتبَلارن وهلَلذا عرفَله الَلبعض 

وصص الراوي يف عدالته َو ضَلبطه بَلد يقتتَل تليَلَ  روايتَله َو ": بقوله

 (.1)"تِعيَتدا َو ردَّها

 :التعديل يف اللغة 

ُيطحَل  التعدي  يف الل ة ويراد به عَلدة معَلاٍن مندَلا: التقَلويم: ومنَله 

اه، والتزكيَلة: ومنَله  َل امليزاَن: َسوَّ َم: َقاَمه، والتسوية: ومنه َعدَّ َل اُْلكح َعدَّ

َل   الرجَ :  ّكاه.  َعدَّ

                                                           

، لل يخ الدكتور/ عبد الوهاب عبد اللطيص «املختْص يف علم رجال األثر»( ينظر: 1)

 (.44)ص

دكتور/عبد العزيَلز بَلن ُممَلد العبَلد اللطيَلص ، لل«ضوابط امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (.11)ص
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ل: ضد اَمور، وهو ما قام يف النتو  َنه مستقيم، ورجَل    والعدح

نََلَله  يف ال َلَلدادة، وهَلَلو يف األصَلَل  موَلَلدر ُسَلَلمي بَلَله  : َي ِرًضَلَلا وَمقح ل  َعَلَلدح

فوضه موضه العادل، وهو َبلَلغ منَلهن ألنَله جعَل  املسَلمى نتسَله عَلدً ، 

، ورجَلال  وقد َعُدَل الرجُ  بالِم َعداَلًة، وُعدولة، ويقَلال: رجَل   عَلدل 

ا) ًِ ل  وُعُدول َي  (.1َعدح

 :التعديل يف االصطالح 
َلص  متَلى التحَلَ  اَلد )َي الَلراوي "عّرفه ابَلن األثَلري بقولَله:  َوصح

َُِخَذ به  د و  (.1)"وال اهد( اعُتِوَ قوهُلُ

َلَلَلُص الَلَلَلراوي بوَلَلَلتاٍت تقتتَلَلَل َقُبَلَلَلوَل "وقيَلَلَل  يف تعريتَلَلَله:  َوصح

 (.3)"روايته

رح والتعَلَلدي  باعتبَلَلاره مركًبَلَلا َمَلَلا بالنسَلَلبة إىل تعريَلَلص علَلَلم امَلَل

هَلو علَلم ُيبحَلث "إضافًيا فقد عرفه حاجي خليتة بتعريص يم  فقال: 

ٍٍ صووصَلة، وعَلن مراتَلم  فيه عن قواعد جرح الرواة وتعديلدم، بألتَلا

 (. 4)"تله األلتاٍ

       

                                                           

لسَلَلان »(، و3/1040« )الوَلحاح»(، و4/144« )معجَلم مقَلَلاييس الل َلة»( ينظَلر: 1)

 ."عدل"( مادة 11/430« )العرب

 (. 1/114« )جامه األصول»( ينظر: 1)

، لل َليخ الَلدكتور/ ُممَلد َبَلو َْلدبة «الوسيط يف علوم وموطل  اْلَلديث»( ينظر: 3)

 (.383)ص

 ( بتْص .1/381« )ك ص الظنون»ينظر: ( 4)
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 املبحث الثالث

 أصناف أئمة اجلرح والتعديل من حيث التشدد والتساهل
ئمة يف امرح والتعدي  بَل  الت َلدد والتسَلاه  يتتاوت مندج األ

وا عتدال، بحسم مَلا وضَلعه كَل  واحَلٍد مَلندم مَلن ضَلوابط يف امَلرح 

والتعدي ، فمندم مَلن وضَله ضَلوابط َْلديدة يف امَلرح والتعَلدي  مًعَلا، 

ومندم عكسه وهو الذي وضه ضوابط يسرية يف امَلرح والتعَلدي  مًعَلا، 

َد يف امرح وتساه  يف ال دَّ َْ َد ومندم من  َلدَّ َْ توثي ، ومَلندم عكسَله مَلن 

 يف التوثي  وتساه  يف التجري . 

ويف تونيص ه  ء األئمة ب  الت دد والتساه  وا عتدال يقول 

إن الَلذين َقبَِلَ  النَلاُ  قَلوهَلم يف امَلرح والتعَلدي  عَلىل "اإلمام الذهبي: 

 ثاثة َقسام:

  ي.قسم تكلموا يف َكثر الرواة كابن َمِع ،  وَيب حاتم الرا -1

 وقسم تكلموا يف كثري من الرواة كدله، وْعبة. -1

 وقسم تكلموا يف الرج  بعد الرج  كابن عيينة، وال افعي. -3

ا عىل ثاثة َقسام:  ًِ  قال: والك  َي

ِمَلَلُز  -1 قسَلَلم مَلَلندم متعنََلَلت  يف امَلَلرح، متثَبَلَلت  يف التعَلَلدي ، َي ح

 الراوي بال لطت  والثا ، وُيَلَ ُ بذله حديثه. 

َلَلّ  ْخًوَلَلا َفَعَلَلضَّ عَلَلىل قولَلَله بناجَلَلذيه، و،سَلَله فدَلَلذ ا إذا َوثَّ

بتوثيقه، وإذا َضعََّص رجًا فَلانظر هَل  وافقَله غَلريه عَلىل تَِلعيته؟، فَلإن 
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(22) 

، وإن وثقَله َحَلد  فدَلذا  اِق فدو ضعيص  وافقه، ومل ُيَوَث  ذاإ َحد  من اُْلذَّ

ا، يعني   يكتي َن يق ً ول فيه ابن الذي قالوا فيه:   ُيقب  جترحيه إ  ُمَتَّسَّ

ومل ُيوضَل  سَلبم ضَلعته وغَلريه قَلد وثقَله،  "هَلو ضَلعيص"َمِع  مثًا: 

فمثَلَل  هَلَلذا يتوقَلَلص يف توَلَلحي  حديثَلَله، وهَلَلو إىل اْلسَلَلن َقَلَلرب، وابَلَلن 

 َمِع ، وَبو حاتم، وامو جاين متعنتون.

وقسم يف مقابلة ه  ء كَلأيب عيسَلى الرتمَلذي، وَيب عبَلد اهلل  -1

 اْلاكم، وَيب بكر البيدقي متساهلون.

وقسم كالبخاري، وَمحد، وَيب  رعة، وابن عَلدي معتَلدلون  -3

 (. انتدى.1)"ومنوتون

وفائدة هذا التقسيم: النظر يف َقوال األئمة عند إرادة اْلكم عَلىل 

 الراوي.

فإذا جاء التوثي  من املت ددين، فإنه ُيعضُّ عليه بالنواجذن ل دة 

يص الَلراوي، َو كَلان تثُبتِدم يف التوثي ، إّ  إذا خالص اإلعاع عَلىل تَِلع

ا بد جيرح، فإنه يقدم عىل التوثي .  امرح متَّّسً

حوا َحًدا من الَلرواة، فإنَله ُينظَلر هَل  وافقدَلم َحَلد عَلىل  وإذا جرَّ

ذله؟، فإن وافقدم َحَلد  عَلىل ذلَله التَِلعيص، ومل ُيوَثَل  ذلَله الَلراوي 

اق فدو ضعيص، وإن مل يوافقدم َحد عَلىل التَِلعيص، فإنَله  َحد  من اُْلذَّ

                                                           

َتَمُد قوله يف امرح والتعدي »( ينظر: 1)  (.101-101)ص« ذكر من ُيعح
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خَلَلذ بقَلَلوهلم عَلَلىل إهاقَلَله، ولكَلَلن   يطَلَلرح مطلًقَلَلا، بَلَل  إن عارضَلَله   ي 

ا.  توثي  من معتو فا يقب  ذله امرح إّ  متَّّسً

فَلا يكتَلي َن يقَلول  "إنَله ضَلعيص"فإذا قال ابَلن َمِعَل  يف راٍو: 

ذله دون بيَلاٍن لسَلبم تَِلعيته وغَلريُه قَلد وّثقَله، بَل  مثَل  هَلذا الَلراوي 

َلَلص يف توَلَلحي  حديثَلَله وهَلَلو إىل اْل سَلَلن َقَلَلرب، كَلَلد قالَلَله اْلَلَلافظ ُيتوقَّ

 الذهبي.

وإذا جاء التوثي  من املتساهل  فإنه ُينظر: ه  وافقدم َحَلد مَلن 

َُِخَلَذ بقَلوهلم، وإن انتَلرد  األئمة اآلخرين عىل ذله؟، فَلإن وافقدَلم َحَلد 

 (. انتدى.1َحدهم بذله التوثي  فإنه   ُيسلَّم له)

 

       

                                                           

، د/ عبَلَلد العزيَلَلز بَلَلن ُممَلَلد بَلَلن إبَلَلراهيم العبَلَلد «ضَلَلوابط امَلَلرح والتعَلَلدي »( ينظَلَلر: 1)

 (.33اللطيص )ص
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 املبحث الرابع

 مكانة رجال الصحيحني
ِم به عند من ُيعتد بقوله من َئمة اْلَلديث خاصَلة وَئمَلة  من امُلَسلَّ

املسلم  عامة َن للوحيح  منزلة سامية، ومرتبة رفيعَلة، وَهنَلد َصَل  

، وقد وردت نووص كثرية عن عاعة من -  -الكتم بعد كتاب اهلل 

 َه  العلم ت كد هذا املعنى وتقرره:  

لِم  بوحته من هذا الكتاب عيُه ما َحَكَم ُمسح "قال ابن الواح: 

فدو مقطوع بوَلحته، والعلَلم النظَلري حاصَل  بوَلحته يف نتَلس األمَلر، 

وهكذا ما حكم البخاري بوحته يف كتابهن وذله ألن األمة تلقت ذلَله 

 (.1)"بالقبول، سو  من   ُيعتد بخافه ووفاقه يف اإلعاع

اتت  العلَلدء عَلىل َّن َصَل  الكتَلم بعَلد القَلرآن "وقال النَّووي: 

 (.1)"، وتلقتدد األمة بالقبول"الوحيحان"

اتت  علدء الرشَلق وال َلرب، عَلىل َنَله لَليس بعَلد "وقال الَعيحنِي: 

 (.3)"َص  من صحيحي البخاري ومسلم -تعاىل  -كتاب اهلل 

                                                           

 (.83)ص« صيانة صحي  مسلم»( ينظر: 1)

 (.1/14« )كح مسلم»( ينظر: 1)

 (.1/3« )عمدة القاري»ظر: ( ين3)
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َكاين:  َلَلَلوح واعلَلَلَلم َن مَلَلَلا كَلَلَلان مَلَلَلن األحاديَلَلَلث يف "وقَلَلَلال ال َّ

لتزمَلا الوحيح  َو َحدمها جا  ا حتجاج بَله مَلن دون بحَلثن ألهنَلد ا

 (.1)"الوحة، وتلقت ما فيدد األمة بالقبول

فدذه هائتة قليلة من َقوال األئمة األعام يف َْلأن الوَلحيح ، 

بد ُيتيد اإلعاع عَلىل مكَلانتدد عنَلد األمَلة، وجالَلة قَلدرمها عنَلد العلَلدء 

 كافة، وعند َه  اْلديث خاصة.

 -وإذا كَلَلان األمَلَلر كَلَلذله بالنسَلَلبة للكتَلَلاب  فَلَلإن منزلَلَلة رجَلَلاهلد 

  تقَلَل  عَلَلن منَلَلزلتدد ن ألن ِمَلَلنح َ ِ ِم ذلَلَله هَلَلو تعَلَلدي   -بطبيعَلَلة اْلَلَلال 

رواهتد، وَن القدح فيدم هو قدح يف األحاديث التي رويت من هريقدمن 

 ألهنم هم الذين نقلوا إلينا األحاديث، وعن هريقدم وصلت إلينا. 

فَلَلَلدل هَلَلَلذا عَلَلَلىل َن ُكَلَلَل َّ َمَلَلَلنح رو  عنَلَلَله البخَلَلَلاري ومسَلَلَللم يف 

َلَلا بَلَله يف اْلَلَلال واْلَلَلرام واألصَلَلول، فدَلَلو ثقَلَلة ، "صَلَلحيحيدد" واحتجَّ

عنَلَلدمها، وَمَلَلا مَلَلا كَلَلان مَلَلن روايَلَلة بعَلَلض املَلَلتكلَّم فَلَليدم فَلَلإهند انتقيَلَلا هلَلَلم 

َحاديَلَلَث يعلَلَلدِن َهنَلَلم قَلَلد َحِتظوهَلَلا، ورووهَلَلا عَلَلىل وجددَلَلا، وهَلَلذه 

األحاديث غالًبا يف غري اْلال واْلَلرام، كالتتسَلرِي، وامل َلا ي، واألدب، 

 (. 1َ  )والَرقاق، والتِائ

                                                           

 (.1/13« )ني  األوهار»( ينظر: 1)

 (.1/19بتْص  )« حترير تقريم التدذيم»( ينظر: 1)
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وقد اصطل  بعض األئمة عىل من رو  له صاحبي الوحي  َنه 

. يعني َنه   يلتتت إىل مَلا قيَل  فيَله "قتز القنطرة"، َو "جا  القنطرة"

 من تِعيص َو جرح.  

 (. 1)"هذا جا  القنطرة"قال ال يخ َبو اْلسن املقدأل: 

 وإند ذكرتَله عَلوة لَليعلم"وقال الذهبي يف ترعة حييى بن مع : 

َن ليس ك  كام وقه يف حافظ كبري بم ثر فيَله بوجَله، وحييَلى فقَلد قتَلز 

 (.1)"القنطرة، ب  قتز من امانم الرشقي إىل امانم ال ريب رمحه اهلل

ُرج عنه "وقال ابن دقي  العيد:  وهكذا نعتقد، وبه نقول، و  َنخح

اه إ  بحجة ظاهرة، وبياٍن ْاٍ  يزيد يف غلبة الظن عىل املعنى الذي قدمن

من اتتاق النا  بعد ال يخ  عَلىل تسَلمية كتَلابيدد بالوَلحيح ، ومَلن 

 (.3)"لوا م ذله تعدي  رواهتد

وقال ابن حجر َثناء دفاعه عَلن رجَلال صَلحي  البخَلاري الَلذين 

ينب َلي لكَل   -يعنَلي يف هَلذا الَلدفاع  -وقب  ا)َلوض فيَله "ُهعن فيدم: 

 منوَلَلص َن يعلَلَلم َن فَلَلريج صَلَلاحم الوَلَلحي  ألي راٍو كَلَلان مقَلَلتضٍ 

لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غتلته، و  سيد ما انِا  إىل ذله 

من إهباق عدور األئمة عىل تسمية الكتاب  بالوحيح ، وهذا معنى مل 

حيو  ل ري من ُخَرَج عنه يف الوحي ، فدو بمثابة إهبَلاق اممدَلور عَلىل 

 (. واهلل َعلم.4)"تعدي  من ذكر فيدد، هذا إذا خرج له يف األصول

       
                                                           

 (.1/108« )البدر املنري»( ينظر: 1)

 (.4/410/9434« )ميزان ا عتدال»( ينظر: 1)

 (.33)ص« ا قرتاح يف بيان ا صطاح»( ينظر: 3)

 (.384)ص« هدي الساري»( ينظر: 4)



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(27) 

 
 املبحث اخلامس

منزلة ابن حزم بني أئمة اجلرح والتعديل، ومنهجه يف جرح الرواة 
 وتعديلهم

يعتو ابن حزم من األئمة املجتددين يف امرح والتعدي ، و  يق  

قوله عن قول غريه من اْلتاٍ، ولكن ينظر يف َقواله كَلد ينظَلر يف َقَلوال 

يدم غريه فكامه معتمد مقبول، وإن غريه، فإن تكلم يف رجال مل يتكلم ف

تكلم يف رجال تكلَلم فَليدم غَلريه مَلن اْلتَلاٍ فحينئَلٍذ ُيرجَله إىل قواعَلد 

الرتجي  يف امرح والتعدي  في خذ بالراج  مندا، وحينئٍذ فا فرق بَل  

 ابن حزم وب  غريه من األئمة.

ه اإلمَلاُم السَلخاوي  وَما عن مندجه يف امرح والتعَلدي  فقَلد َعَلدَّ

ساهل  يف امرح والتعدي  فقال عند حديثَله عَلن املتسَلاهل  مَلن من املت

وكابن حزم، فإنه قَلال يف كَل  مَلن الرتمَلذي صَلاحم امَلامه، "العلدء: 

وَيب القسم الب وي، وإسدعي  ابن ُممد الوَلتار، وَيب العبَلا  األصَلم 

(. 1)"وغريهم من امل دورين إنه يدول

َق بَلَل  التسَلَلاه  وقَلَلد تعقبَلَله ال َلَليخ عبَلَلد التتَلَلاح َبَلَلو غَلَلدة، وَفَلَل رَّ

املنسوب إىل الرتمذي واْلاكم وب  ما هو منسَلوب إىل ابَلن حَلزم فقَلال: 

التسّم  والتساه  الذي وقه من الرتمَلذي، واْلَلاكم هَلو يف تَلدويندد "

، فإنَله يَلورد بعَلض َحاديَلث -وخاصة اْلاكم -حديث بعض الِعتاء 

                                                           

 (. 103)ص« اإلعان بالتوبيخ ملن ذم التاريخ»( ينظر: 1)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(28) 

لدد الِعتاء َو الوضاع  وجيعلدا مما يستدرإ عىل الوحيح ، فتسَلاه

آٍت من حيث توثيقدد الِعيص، َو من حيث تدوين حديثه يف كتابيدد، 

وهو غري تساه  ابن حزم الذي حيكم عىل األئمة الثقات األثبَلات بَلأهنم 

 (.1)"يدولون، فكان األوىل عد ابن حزم يف قسم املتعنت  يف امرح

وقد ظدر من خال هذا البحث تِعيته لكثري مَلن الَلرواة الَلذين 

األئمة، وهذا يدل عىل َنه من األئمَلة املتعنتَل  يف امَلرح كَلد قَلال وثقدم 

ِمَلَلُز الَلَلراوي بَلَلأدنى كَلَلام يقَلَلال فيَلَله، وهَلَلذا    ال َلَليخ َبَلَلو غَلَلدة، فدَلَلو َي ح

 يتعارض مه كونه من املتثبت  يف التعدي .

ا َنه ْديد العبَلارة يف امَلرح، فدَلو  ًِ كد بان من خال البحث َي

ص اليسري، ب  ربد استخدمدا فَليمن يستخدم العبارات ال ديدة يف الِع

ِن َمالٍِه الحِ َتاِرَي) ِن ِعَراِإ بح يف غاية "(: 1وثقه األئمة، فقد قال يف ُخَثيحِم بح

َلَلن َنَلَلافٍِه الَواِسَلَلطَِي: "الَِلَلعص،   جتَلَلو  الروايَلَلة عنَلَله َحَلَلة بح ، وقَلَلال يف َهلح

 ، وهذان وثقدد األئمة، كد سيأ  يف ترعتدد. واهلل َعلم."ساقط"

 

 

       

                                                           

 (. 191)ص« التعلي  عىل الرفه والتكمي »( ينظر: 1)

 (. 4( سيأ  الكام عنه متوًا يف الرتعة رقم )1)



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(29) 

 
 املبحث السادس

الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى )
 مرتبني على حروف املعجم (َتْخِريِج َحِديِثِهم

َلَة الُقَلَرِ ُّ  -1 َلِن َميحََّسَ ِن َخالِِد بح ِن بح محح ِن َعبحِد الرَّ ِد بح ُن ُُمَمَّ َباُط بح سح
ََ 

َلٍد الُكَلويِفُّ .عر. رو  عَلن: الثَلوري، وسَلليدن التيمَلي  ُبَلو ُُمَمَّ ََ مو هم، 

 وآخرين. رو  عنه: َمحد، وإسحاق بن راهويه وغريمها. 

 (. 1)"ضعيص"قال ابن حزم: 

، وَمحَلد املَلرو ي، وَبَلو بكَلر 1وقال ابن َمِع ) ِريُّ َلكح (، وابن السُّ

َلَلَمة) ِمي، وَمسح َ .  اد "ثقَلة"(: 3ن حجَلر)(، وابَل4(، والَلذهبي)3اَْلْضح

والكوفيَلَلون "(: 4ُضَلَلَعَص يف الثَلَلوري، و اد ابَلَلن َمِعَلَل )"ابَلَلن حجَلَلر: 

َعُتونه َِ كَلان ثقَلًة، صَلدوًقا إ  َن فيَله بعَلض "(: 0. وقال ابن سَلعد)"ُي

ُثوا عنَله (: 9(، والنسَلائي)8. وقَلال ابَلن َمِعَل  مَلرة)"الِعص، وقد َحدَّ

                                                           

 (.4/183« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (.3/100/1184« )تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 1)

 (.44/301-1/41« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (.1/44/311« )امل ني يف الِعتاء»( ينظر: 4)

 (.34/310)ص« التقريم»( ينظر: 3)

 (.314/3433-0/311« )تاريخ ب داد»( ينظر: 4)

 (.4/344/1014« )الطبقات الكو »( ينظر: 0)

 (.04/149للدارمي )ص« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 8)

 (.330/310-1/334« )هتذيم الكدل»( ينظر: 9)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(31) 

و اد ابن َمِع   (.1، وبنحوه قال العجيل، وابن وضاح)"ليس به بأ "

ه(. رو  100. مَلات سَلنة مَلائت  )"وكان خيط  عن ستيان"(: 1مرة)

 له امدعة. 

، فقَلَلد َهلَلَل  توثيقَلَله عاعَلَلة مَلَلن العلَلَلدء،  وخاصَلَلة حالَلَله: ثقَلَلة 

َح بَله ابَلن حجَلر، وُفِدَلَم مَلن  َتُه بعِدم يف الثوري خاصة، كَلد َ َّ وَضعَّ

روايته عن الثوري،  كام ابن َمِع ، وابن سعد، وهذا التِعيص مقيد  يف

وعليَلَله فدَلَلو ثقَلَلة  يف روايتَلَله عمَلَلن عَلَلداه، وقَلَلد َخَلَلرج لَلَله ال َلَليخان يف 

(، ولعَل  مَلن 3يف غري الثوري، وهو من التوثي  العميل) "صحيحيدد"

َتُه  محَلَل  هَلَلذا التَِلَلعيص املقيَلَلد عَلَلىل العمَلَلوم  -ومَلَلندم ابَلَلن حَلَلزم  -َضَلَلعَّ

 فأخطأ، واهلل َعلم.

ََيِب  -1 َلِن  َلُن ُيَلوُنَس بح يُ  بح
ائِ َ ُبَلو إحِلح ََ  ، َلبِيحِعيُّ َلَدايِنُّ السَّ مح َلَحاَق اهلحَ  إِسح

يِفُّ .عر. رو  عَلن: عاصَلم األحَلول، ومنوَلور بَلن املعتمَلر  ُسَص الحُكوح ُيوح

، وحييى بن  كريا بن َيب  ائدة وغريمها. ِديٍّ  وآخرين. رو  عنه: ابن َمدح

 (. 3)"ضعيص"(. وقال مرة: 4)"ليس بالقوي"قال ابن حزم: 

                                                           
 (. 44/301-1/41« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 1)

وري )« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 1)  (.4/49/3083للدُّ

« صَلَلَلَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَلَلَلَللم(. »9/11/4948« )صَلَلَلَلَلَلَلحي  البخَلَلَلَلَلَلَلاري»( ينظَلَلَلَلَلَلَلر: 3)

(1/018/394.) 

 (.11/103(، )3/303(، )1/184« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 4)

، 388، 4/340(، )1/101(، )341، 4/341(، )1/111« )امُلَحَلَلَلىلَّ »( ينظَلَلَلر: 3)

409 ،440( ،)0 /119( ،)8/141 ،199 ،313( ،)9/313 ،313 ،)

(10/148.) 
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(31) 

َليل)1محد، وابن َمِع )(، و1َوقال ابن سعد) (، وَبَلو 3(، والِعجح

.  اد "ثقَلة"(: 4(، وابن حجر)3(، وابن نمري، وابن السكري)4حاتم)

 .  "ُتُكَلَم فيه با حجة"ابن حجر: 

يعنَلي  -إحلائي  َثبحُت اْلديِث، كان حييَلى "(: 0وقال َمحد مرة)

 . "ناكريحَيحِمُ  عليه يف حال َيب حييى القتات، قال: رو  عنه م -القطان 

: "ضعيص"(: 8وقال ابن املديني) ِديٍّ إحلائيَل  ". وقال ابن َمدح

إحلائيَل  عَلَلن َيب "(: 10(. وقَلَلال َمحَلد مَلرة)9)"لَلص يَّسَلق اْلَلديث

، سمه منه بَلَأَخَرةٍ  هَلَل( 140. مَلات سَلنة سَلت  ومائَلة )"إسحاق فيه لِ  

 وقي  بعدها. رو  له امدعة. 

 ن َه  العلم.وخاصة حاله: ثقة، فقد َهل  توثيقه عاعة  م

                                                           

 (.4/331/1441« )الطبقات الكو »( ينظر: 1)

 (.331/1138-1/330« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (، 1/111/80« )معرفة الثقات»( ينظر: 3)

 (. 331/1138-1/330« )امرح والتعدي »( ينظر: 4)

 (.119/444-1/118« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (.40/401)ص« التقريم»( ينظر: 4)

 (.  311/403)ص« س ا ت َيب داود لإلمام َمحد»( ينظر: 0)

 (.1/84/134« )العل »( ينظر: 8)

 (.  1/143/494« )التدذيم»( ينظر: 9)

 (. 331/1138-1/330« )امرح والتعدي »( ينظر: 10)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(32) 

َما ما ورد من ُعُدوِل حييى القطان عن الرواية عنه فَلذله بسَلبم 

روايته مناكري عن ك  من َيب حييَلى الَقتََّلاِت، وإبَلراهيم بَلن ُمَدَلاِجٍر، فقَلد 

ذكر ابن حجر َن ابن املديني، قال ليحيَلى بَلن سَلعيد: إن إحلائيَل  رو  

ح "اثدئة، فقال: عن َيب حييى القتات ثاثدئة، وعن إبراهيم بن مداجر ث مَل

ِ َ ِمنحُدَد َعِيحًعا، يعني من َيب حييى ومن إبراهيم
َُ  ."ُي َت ِمنحُه، 

له َن القطان ليس يف كامه هَلذا  -َظَدرَ  -قال اْلافظ: فقد  ح 

ُي ري إىل ل  ابَلن مدَلاجر "(. وقال الذهبي: 1ما يوهن إحلائي . انتدى)

ائيَلَل ، وإنَلَلد جَلَلاء مَلَلن (. يعنَلَلي مل يَلَلأت الَِلَلعص مَلَلن إحل1)"والقّتَلَلات

 القتات، وابن مداجر. 

وهذه القوة رواها صال  بن َمحد، قال: قال ابن املَلديني ليحيَلى 

ح ُيَل َت "القطان: رو  إحلائيَل  عَلن َيب حييَلى القتَلات ثاثدئَلة، فقَلال:  مَل

ِ َ ِمنحُدَد َعِيحًعا
َُ  (. 3)"ِمنحُه، 

مَلن جدَلة ويتدم من هذا َن حييى القطان َراد َن النكارة جَلاءت 

الرجل  مًعا، َبو حييى وإحلائي ، فأبو حييى لِعته خلط فيدا، ثم  ادها 

إحلائي  فليًطان ألنه مل يَلتقن حتظدَلا عَلن َيب حييَلى، وهَلو اَلذا يَِلعص 

ا، وهو خيالص ما جاء يف الرواية األوىل. ًِ  إحلائي  َي

                                                           

 (. 11/108/1101« )التدذيم»ر: ( ينظ1)

 (. 0/340/133« )سري َعام النباء»( ينظر: 1)

 (. 3/431/1943« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(33) 

وقد وردت هَلذه القوَلة وُنِسَلَم القَلول فيدَلا  بَلن َمِعَل  ولَليس 

(، فقد قي   بن َمِع : 1، ذكرها ابن َيب خيثمة يف تارخيه)ليحيى القطان

إن إحلائي  رو  عن َيب حييى القتات ثاثدئة، وعن إبراهيم بَلن مدَلاجر 

ِ َ ِمنحُدَد "ثاثدئة يعني مناكري، فقال: 
َُ ح ُي َت ِمنحُه،   . "مَل

وهو كد قال ابن َمِع ، فتوجه َن كام حييى "قال اْلافظ معقًبا: 

طان ُممول عىل َنه َنكر األحاديث التَلي حدثَله اَلا إحلائيَل  عَلن َيب الق

حييى، فظن َن النكارة من ِقَبلِِه، وإند هي من ِقَبِ  َيب حييَلى كَلد قَلال ابَلن 

َتُه األئمة النقاد، فاْلم  عليه َوىل من اْلمَل  عَلىل  َمِع ، وَبو حييى َضعَّ

 . انتدى. "من وثقوه

ا ما كان األمر، سَلواء َكَلا ن القائَل  حييَلى القطَلان َم كَلان ابَلن وَي،

َمِعَلَل  فدَلَلذا   يقتتَلَل العَلَلدول عَلَلن الروايَلَلة عَلَلن إحلائيَلَل  بسَلَلم روايتَلَله 

مناكري عن ك  من القتات، وابن مدَلاجر، فمثَل  هَلذا السَلبم   يقتتَل 

تِعيص الراوي، َو ترإ الروايَلة عنَله مطلًقَلا، إنَلد هَلو تَِلعص  ُمَقيََّلد  يف 

ي  من ابن َمِعَل  مَلرة، والقطَلان تله اْلالة فقط،  سيد مه ورود التْص

مرة َخر  بأن اْلم  ليس عىل إحلائيَل  فيَله، وإنَلد عَلىل بعَلض م َلاخيه 

 الِعتاء.

ا:  ًِ من الثناء، وبعد  -يعني إحلائي  -فدذا ما قي  فيه "وقال َي

َمَلَلُ  ِمَلَلنح متَلَلأخٍر   خَلَلوة لَلَله  ثبَلَلوت ذلَلَله، واحتجَلَلاج ال َلَليخ  بَلَله   حُيح

                                                           

 (.  390)ص« هدي الساري»( ينظر: 1)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(34) 

طحلَِلَلَ  عَلَلىل إحلائيَلَل  الَِلَلعَص، وَيَلَلُردُّ بحقيقَلَلِة حَلَلاِل َمَلَلنح تقدمَلَله، َن يُ 

األحاديث الوحيحة التي يروَيا دائَلًدن  سَلتناده إىل كَلون القطَلان كَلان 

 ( انتدى.1) "حَيحِمُ  عليه من غري َن يعر  وجه ذله اْلم ...

وَمَلَلا تَِلَلعيص ابَلَلن املَلَلديني، وابَلَلن حَلَلزم فتعقبَلَله اإلمَلَلام الَلَلذهبي 

خلَلص َسَلتاذه حييَلى بَلن  -يقوَلد ابَلن املَلديني -م َلى َعَليِل  "بقوله:... 

سَلَلعيد، وقتَلَلى َثرمهَلَلا َبَلَلو ُممَلَلد بَلَلن حَلَلزم، وقَلَلال: ضَلَلعيص، وعمَلَلد إىل 

َحاديثه التي يف )الوحيح ( فردها، ومل حيتج اا، فا يلتتت إىل ذلَله، 

 (.1)"ب  هو ثقة،...

ا يَّسَلق اْلَلديث،  ِديٍّ َن إحلائي  كان لو، َما ما ورد عن ابن َمدح

، يعنَلَلي يأخَلَلذه َخَلَلًذا حليًعَلَلا ي َلَلبه فمَلَلراده َنَلَله كَلَلان يتلقَلَلص العلَلَلم تلقًتَلَلا

ا ختا  والَّسقة،   َنَله يَّسَلق األحاديَلث وينسَلبدا إىل نتسَله، فدَلذا 

رضب من الوضه، وإحلائي  برئ من هذه التدمة، فإن املعرو  عن ابن 

َلِديٍّ  مدد  توثي  إحلائي ، والثناء عليَله، وإ  فكيَلص يقَلول فيَله ابَلن َمدح

 هذا املعنى املنكر وهو يروي عنه؟!.

َمَلَلا مَلَلا جَلَلاء يف َن إحلائيَلَل  ضَلَلعيص يف روايتَلَله عَلَلن جَلَلده َيب و

 إسحاقن ألنه سمه منه بعد اختاهه فالعلدء يف ذله فريقان:

                                                           

 ( ينظر: املودر الساب .  1)

 (.  0/338/133« )سري َعام النباء»( ينظر: 1)
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(35) 

التري  األول: قالوا: إنه ضعيص يف روايته عن جده َيب إسَلحاقن 

إحلائيَل  عَلن َيب إسَلحاق "(: 1ألنه سمه منه بعد اختاهه. قال َمحَلد)

، سمه منه بَأَخَرةٍ   ."فيه لِ  

والتري  الثاين: جاء عَلندم مَلا يتيَلد تَلرجي  روايَلة إحلائيَل  عَلن 

م  عىل غريه فيه ممن ُوِصَص باْلتظ واإلتقان.  جده، وَنه ُمَقدَّ

فقد جاء عن إحلائي  نتسه َنه كان حافًظا ْلديث جده متقنًا له، 

كنت َحتظ حديث َيب إسحاق كَلد َحتَلظ السَلورة "(: 1قال إحلائي )

 ."من القرآن

ِديٍّ عنه)وقال ابن  إنه كان حيتظ حديث جده كد حيتَلظ "(: 3َمدح

 ."سورة اْلمد

اٍر  َلَباَبُة بَلن َسَلوَّ َْ َمُه َبوه عَلىل نتسَله يف َيب إسَلحاق فَليد رواه  وَقدَّ

ُتَلمح "قال: قلت ليونس بن َيب إسحاق:  بِيحَه، َقاَل: اكح ََ َث  ِم َّ َعيَلَّ َحِديح
ََ

هُ  َََملَّ ََيِب  يحَ ، َفإِنَّ 
ائِ َ  (.4)"َعَليحهِ  َعنح إحِلح

كَلَلان َصَلَلحابنا سَلَلتيان "(: 3وقَلَلال َخَلَلوه عيسَلَلى بَلَلن يَلَلونس)

إذا اختلتوا يف حديث َيب إسحاق جييئَلون إىل َيب  -وَعدَّ قوًما -وكيه 

                                                           

 (. 331/1138-1/330« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (. 331/1138-1/330« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (. 1/110« )فت  امل يث»( ينظر: 3)

 (. 331/1138-1/330« )امرح والتعدي »( ينظر: 4)

 (.1/141/494« )التدذيم»( ينظر: 3)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(36) 

فيقول: اذهبوا إىل ابني إحلائي  فدو َرو  عنه مني، وَتقن هلا منَلي، هَلو 

 ."كان قائد جده

ُه الرتمذي وَبو حاتم من َثبت َصَلحاب َيب إ سَلحاق، قَلال وَعدَّ

(: 1. وقَلَلال َبَلَلو حَلَلاتم)"إحلائيَلَل  ثبَلَلت يف َيب إسَلَلحاق"(: 1الرتمَلَلذي)

 . "من َتقن َصحاب َيب إسحاق"

كَلَلد اعَلَلرت  َْلَلعبُة نتُسَلَله برتجَلَلي  إحلائيَلَل  عليَلَله يف حَلَلديث َيب 

نَا عن َيب إسحاق، فقال:  إسحاق، قال حجاج األعور: قلنا ل عبة: َحَدثح

َبُت فيدا مني" ثح ََ  (.  3)"َسُلوا إحلائيَ  فإنه 

َلَلِديٍّ اَتَكالَلَله عَلَلىل إحلائيَلَل  يف حَلَلديث َيب  وقَلَلد ُنِقَلَلَ  عَلَلن ابَلَلن َمدح

ما فَلاتني "(: 4إسحاق بدل ستيانن ألن إحلائي  كان يأ  به َتم، فقال)

َلُت بَله  َكلح الذي فاتني من حديث ستيان الثوري، عن َيب إسحاق إ  ملا اتَّ

 . انتدى. "عىل إحلائي ن ألنه كان يأ  به َتم

َلَ  روايَلة إحلائيَل  يف َيب إسَلحاق  ب  جاء عن ِديٍّ َنَله َرجَّ ابن َمدح

إحلائي  يف َيب إسحاق َثبت مَلن َْلعبة "(: 3عىل الثوري وْعبة فقال)

 . وْعبة وستيان جبان من جبال اْلتظ واإلتقان."والثوري

                                                           

 ( ينظر: املودر الساب .1)

 (. 331/1138-1/330« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (.  131/130، 1/130 بن عدي )« الكام »( ينظر: 3)

 (.  10/11للرتمذي )ص« العل  الكبري»( ينظر: 4)

 (.  131/130، 1/130 بن عدي )« الكام »( ينظر: 3)
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(37) 

إحلائيَلَلَل  اعتمَلَلَلده البخَلَلَلاري ومسَلَلَللم يف "(: 1وقَلَلَلال الَلَلَلذهبي)

م ْعبة َثبَلت منَله إ  يف َيب األصول، وهو يف الثبت كاألسطوانة، ... نع

 . "إسحاق

ولع  السبم يف تبوئه هذه املنزلة هي هول ما مته مده، وكثَلرة 

ممارسته ْلديثه، فإنه   مه عرشة َعوام، وكان قائًدا لَله، و  َْله َن آل 

 الرج  َخص به من غريهم. 

... فَلا يلتتَلت إىل ذلَله، بَل  هَلو ثقَلة، نعَلم، "(: 1قال الذهبي)

بت كستيان وْعبة، ولعله يقاراد يف حديث جَلده، فإنَله ليس هو يف التث

ا: "  مه صباًحا ومساًء عرشة َعوام... ًِ فإن إحلائي  كَلان ". وقال َي

 ."عكا  جده

وسدع إحلائيَل  مَلن َيب إسَلحاق يف غايَلة "(: 3وقال ابن حجر)

ُه، وكان ِخَويًوا به  ."اإلتقان للزومه إياهن ألنه َجدُّ

ُموا َما األئمة َمحد، وابن  َمِع ، ومعاذ بن معَلاذ، والرتمَلذي َفَقَلدَّ

َحي ه  ء يف ْعبة خيالص  ْعبَة والثوريَّ عىل إحلائي  يف َيب إسحاق، َفَر

 رَيه هو يف نتسه كد   خيتى.

                                                           

 (.  1/109/810« )ميزان ا عتدال»( ينظر: 1)

 (.  339/133، 0/338« )سري َعام النباء»( ينظر: 1)

 (.  1/331« )فت  الباري»( ينظر: 3)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(38) 

َم ابَلُن َمِعَل ، وَمحَلُد، َْلعبَة والثَلوريَّ "(: 1قال ابن حجر) وَقَلدَّ

ِديٍّ عل َمه ابن َمدح  . "يددعليه يف حديث َيب إسحاق، وَقدَّ

سَلَلمعت معَلَلاذ بَلَلن معَلَلاذ، وقيَلَل  لَلَله: َي "وقَلَلال ابَلَلن املَلَلديني: 

. وقَلَلال ابَلَلن َيب "َصَلَلحاب َيب إسَلَلحاق َثبَلَلت؟، قَلَلال: َْلَلعبة، وسَلَلتيان

سمعت ابن َمِع ، يقول: َثبت َصحاب َيب إسحاق الثوري، "خيثمة: 

. "وْعبة، ... وقال: مل يكن َحد َعلم بحديث َيب إسحاق من الثَلوري

وريَّ وْعبَة َثبت وَحتظ من عيَله مَلن رو  عَلن وذكر الرتمذيُّ َن الث

 (.1َيب إسحاق)

وكَلَلد هَلَلو ظَلَلاهر فإنَلَله َحَلَلَدَ  اخَلَلتا  بَلَل  َهَلَل  العلَلَلم يف سَلَلدع 

إحلائي  بن يونس من جده َيب إسحاق، فعند َمحد وابن َمِع  َنَله سَلمه 

، وَيب حَلاتم، والرتمَلذي َن سَلدعه منَله  َلِديٍّ منه بآخره، َمَلا عنَلد ابَلن َمدح

 .متقدم ليس بآخره

وخاصَلَلة القَلَلول: بعَلَلد حلد كَلَل  هَلَلذه األقَلَلوال الَلَلواردة يف ترعَلَلة 

إحلائي  بن يونس تبَل  َنَله حظَلي بمكانَلة رفيعَلة يف الروايَلة عَلن جَلدهن 

ْلتظه ْلديثه وتثبته فيَله، وَنَله   يقَل  فيَله عَلن َْلعبة والثَلوري، وذلَله 

 ألمور:

                                                           

 (.  390)ص« هدي الساري»ظر: ( ين1)

 (.    1/009 بن رجم )« كح عل  الرتمذي»( ينظر: 1)
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(39) 

ما جاء يف عبَلارات الثنَلاء واملَلدح إلحلائيَل  ْلتظَله وضَلبطه  -1

جده، األمر الذي   يتت  والقول بأنه سمه منه بَلآخرهن  وتثبته يف حديث

ألنَلَله لَلَلو كَلَلان األمَلَلر كَلَلذله ملَلَلا ُوِصَلَلَص بَلَلذاإ الوصَلَلص، وذاإ الَِلَلبط 

 واإلتقان.

ْدادة ْعبة املتقدمة إلحلائي ، فمه كون ْعبة َقدم سَلدًعا  -1

من إحلائي  يف َيب إسحاق، فقد ْدد لَله بأنَله َثبَلت منَله يف َحاديَلث َيب 

 إسحاق.

َلَلِديٍّ إلحلائيَلَلَ  عَلَلىل َْلَلعبة والثَلَلوري يف َيب  تقَلَلديم -3 ابَلَلُن َمدح

ا با خا . ًِ  إسحاق، والثوريُّ ِمنح َصحاب َيب إسحاق القدماء َي

عن عبيد اهلل بن  "صحيحه"إخراج البخاري يف مواضه من  -4

موسى، وعبداهلل بن رجاء، وآدم بن َيب إيا ، والنْض ابن َْلمي ، عَلن 

ن التوثي  العميل إلحلائيَل  يف روايتَله إحلائي ، عن َيب إسحاق، وهذا م

 (.1عن جده َيب إسحاق)

من الناحية التارخيية نجد َن َبا إسَلحاق جَلد إحلائيَل  مَلات  -3

ه(، 100ه( َو قبلدَلا بقليَل ، يف حَل  َن إحلائيَل  ولَلد سَلنة )119سنة )

( 19وبالتايل يكون إحلائي  عاش يف كنَلص جَلده وبجَلواره مَلا يقَلارب )

إحلائي  مده، وَنه كان قائده وعكا ه ما يوحي سنة، وما قي  يف ما مة 

                                                           

(، 1/110/310(، )1/88/399(، )1/30/114« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

(1/141/811( .)1/144 /1483( ،)3/110/1439.) 



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(41) 

بما مة ْديدة له، َتاحت له سدع اْلَلديث مَلرات متعَلددة، ممَلا جيعلنَلا 

نجزم بأنه سمه حديث جده وَتقنه، وضبطه، إن مل يكن مرات متعَلددة، 

 فمرة واحدة عىل األق .

َلَلَت َمَلَلر آخَلَلر وهَلَلو َن العلَلَلدء نوَلَلوا عَلَلىل َن اخَلَلتاط َيب  -4 َثمَّ

بيعي مل يكن اختاًها فاحً ا، حتى إن الذهبي والعائي نتيَلا إسحاق الس

. وقَلال "َْلاخ ون َل، ومل خيَلتلط"عنه ا ختاط َصًا، يقول الذهبي: 

ا:  ًِ ما اختلط َبو إسَلحاق َبَلًدا، وإنَلد يعنَلي بَلذله الت َلري، ونقَلص "َي

... ومل يعتو َحد من األئمَلة مَلا ذكَلر "(: 1(. وقال العائي)1)"اْلتظ

يب إسحاق، احتجوا به مطلًقا، وذله يدل عىل َنَله مل خيَلتلط من اختاط َ

 ."يف  ء من حديثه

ومن خال األقوال السَلابقة يظدَلر َن اخَلتاط َيب إسَلحاق كَلان 

اختاًهَلَلا يسَلَلرًيا، ومل يكَلَلن فاحً َلَلا، وبالتَلَلايل   يَلَل ثر يف قبَلَلول رواياتَلَله، 

وا حتجاج اا قبَل  ا خَلتاط وبعَلدهن ألنَله بمعنَلى الت َلري اليسَلري عنَلد 

َج له ال يخان كثرًيا يف  عمن رو  عنه  "صحيحيدد"الكَِون ولذله َخرَّ

، َما إذا -عند من قال ذله  -حتى بعد اختاهه ومندم حتيده إحلائي  

                                                           

-1/101/119« )تذكرة اْلتاٍ(. »3/100/4393« )ميزان ا عتدال»( ينظر: 1)

44-3  .) 

 (.  94/33)ص« املختلط »( ينظر: 1)
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(41) 

تب  تأثري اختاهه يف رواية له بعيندا، فإهنا تَلرد بمتردهَلا، و  تَلرد عيَله 

 رواياته من هري  من رو  عنه بعد ا ختاط مطلًقا.

م  يف الرواية عن فالراج   يف حاله َنه: ثقة عىل اإلهاق، وَنه ُمَقدَّ

جده َيب إسحاق، وهو يساوي مرتبة ْعبة، والثَلوري عَلن َيب إسَلحاق، 

كِِه الرواية عنه فإن النكارة جاءت  وَما ما ُذكر ِمنح ت ّدد حييى القّطان وَترح

َتهُ  تبًعَلا  بسبم الرواية عن ْيخيه الَِلعيت ، َمَلا ابَلن املَلديني فقَلد َضَلعَّ

ل َلَلَليخه القّطَلَلَلان، وتعنَّلَلَلت ابَلَلَلن حَلَلَلزم فَِلَلَلّعته ورّد َحاديثَلَلَله التَلَلَلي يف 

الوحيح ، لكن مل يكن عنده مستند لذله، وبالتايل فدو قَلول مَلردود، 

 واهلل َعلم.

َلَلن َويَلَلس بَلَلن مالَلَله  -3 َلَلن َعبَلَلد اهلل بح إِسَلَلدعي  بَلَلن َعبَلَلد اهلل بح

( َبِحيُّ َصح ََُبو َعبحد اهللَِّ املدين، وُهَو َخو َيب1األح ََيب َويس، وابن  (،  بكر بحن 

َخت ماله بن َنس. .خ م د ت قر. رو  عن: ُسَليحدن بحن بال، وَخيه 

ََيب َويس وآخرين. َرَو  َعنه: البخاري، ومسلم  َيب بكر عبد اْلميد بحن 

 وغريمها. 

 (. 1)"ضعيص"قال ابن حزم: 

                                                           

: بتت  األلص، وسَلكون الوَلاد املدملَلة، وفَلت  البَلاء املنقوهَلة بنقطَلة، يف 1) َبِحيُّ ( األَصح

آخرها حاء مدملة، نسبة إىل َصب  واسمه: اْلار  بن عَلو ، وَصَلب  صَلارت 

 (.1/181قبيلة. ينظر: األنساب )

 (.4/130« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(42) 

. "ثقة، وقد قام يف َمر املحنَلة مقاًمَلا ُممَلوًدا منَله"(: 1قال َمحد)

(. ونق  1)"كان من الثقات"ال َبو حاتم فيد ذكره صاحم الكدل: وق

اُه، وقال:  (. 3)"كان ثبًتا يف حديث خاله مالَله"ا)لييلُّ َن َبا حاتم َقوَّ

 (.4وذكره ابن حبان يف الثقات)

. وقَلال َبَلو "  بَلأ  بَله"(: 4(، وابَلن َمِعَل )3وقال َمحد مرة)

ًا "(: 0حاتم) صَلدوق "(: 8وقال الذهبي) ."ُمله الودق، وكان ُمَ تَّ

 . "م دور، ذو غرائم، وسمه منه ال يخان

صَلَلدوق، ضَلَلعيص العقَلَل ، لَلَليس "(: 9وقَلَلال ابَلَلن َمِعَلَل  مَلَلرة)

َلَو  ". وقَلال مَلرة: "ََُبو َويس وابنه ضَلعيتان". وقال مرة: "بذله َيسح

 ِ َسَلَلَل ح ََيب َويَلَلَلس وَبَلَلَلوه يَّسَلَلَلقان "(: 11(. وقَلَلَلال مَلَلَلرة)10)"فِلح َلَلَلن  ابح

                                                           

 (.  1/100« )عرفة والتاريخامل»( ينظر: 1)

 (. 1/184/499« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 1)

 (. 1/340/138« )اإلرْاد»( ينظر: 3)

 (. 8/99« )الثقات»( ينظر: 4)

 (. 1/181/413« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

 (.1/314/131 بن عدي )« الكام »( ينظر: 4)

 (. 1/181/413« )امرح والتعدي »( ينظر: 0)

 (.101/33)ص« من ُتُكَلَم فيه وهو ُمَوثَّ   »( ينظر: 8)

 (.1/181/413« )امرح والتعدي »( ينظر: 9)

 (. 1/80/100للعقييل )« الِعتاء»( ينظر: 10)

 (. 1/313/131 بن عدي )« الكام »( ينظر: 11)
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(43) 

ِديث ، يكذب، ليس ب  ُصَ "(: 1. وقال مرة)"اْلحَ (: 1. وقال مرة)"َلط 

َلَدَ  عنَله ب َل " ، َضعص النا ،   حيَل  ملسَللم َن حُيَ . وقَلال "ضعيص 

كذاب، كان حيد  عَلن مالَله بمسَلائ  َعبَلد اهللَّ "(: 3النْض بن سلمة)

(: 3. َوَقَلال يف موضَله آخَلر)"ضَلعيص"(: 4. قال النسائي)"بن وهم

 ."ره يف الوحي ليس َختا"(: 4. وقال الدارقطني)"ليس بثقة"

رو  عن خاله ماله َحاديَلث غَلري َنَله   "(: 0وقال ابن عدي)

َ  عنَله النَلا ، وَثنَلى عليَله ابَلن َمِعَل   يتابعه َحد  عليدَلا، ... وقَلد َحَلدَّ

. "وَمحد والبخاري، حيد  عنَله الكثَلري، وهَلو خَلري مَلن َبيَله َيب َويَلس

 هَل(، وقي  بعدها. رو  له امدعة سو  النسائي. 114مات سنة )

اصة حاله: من خال النقول السابقة نجَلد َن بعَلض األئمَلة وخ

نََلة مقاًمَلا ُممَلوًدا،  َثنى عليه ومندم اإلمام َمحد بسَلبم قيامَله يف َمَلر املِحح

لكنَّ َكثَرهم عىل تِعيته، والبعض بالغ فاهتمه بالوضه، وكان النسائي 

                                                           

 (. 141/ 311 بن امنيد )ص« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 1)

 (. 1/43/111 بن ُمر  )« ِع تاريخ ابن مَ »( ينظر: 1)

 (. 1/313/131 بن عدي )« الكام »( ينظر: 3)

 (.10/41)ص« الِعتاء واملرتوكون»( ينظر: 4)

 (.3/118/439« )هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (.10/393/108« )سري َعام النباء»( ينظر: 4)

 (. 1/310/131« )الكام »( ينظر: 0)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(44) 

 سَلَلي  الَلَلرَي فيَلَله جَلَلًدا، ملَلَلا بَلَلاَن لَلَله مَلَلن َمَلَلره مَلَلا مل َيَلَلبِنح ل َلَلريه، وتابعَلَله

 الدارقطني.

بالغ النسَلائي يف الكَلام عليَله إىل َن يَل دي "(: 1قال الالكائي)

إىل تركه، ولعله بان له ما مل يبن ل ريهن ألن كام هَل  ء كلدَلم يَل ول إىل 

 .  "َنه ضعيص

(: 1وكان الذي بلغ النسائي عنه ما نقلَله سَللمة بَلن َْلبيم قَلال)

ََيب َويس يقول: ربد كنَلت َضَله ا" ْلَلديث ألهَل  سمعت إِسدعي  بن 

(: 3. قَلَلال اْلَلَلافظ ابَلَلن حجَلَلر)"املدينَلَلة إذا اختلتَلَلوا يف َْلَل  فَلَليد بيَلَلندم

وهذا هو الذي بان للنسائي منه حتى جتنم حديثه، وَهلَل  القَلول فيَله "

 .  "بأنه ليس بثقة، ولع  هذا كان من إسدعي  يف ْبيبته ثم انول ،...

 وَما عن إخراج ال يخ  له فقَلد َخَلرج لَله البخَلاري الكثَلري ممَلا

 (.4، ومسلم َق  منه قرابة العرشين حديًثا)"صحيحه"توبه عليه يف 

احَلَلتج بَلَله ال َلَليخان إ  َهنَلَلد مل يكثَلَلرا مَلَلن "(: 3يقَلَلول اْلَلَلافظ) 

فريج حديثه، و  َخرج له البخاري ممَلا تتَلرد بَله سَلو  حَلديث ، وَمَلا 

                                                           

 (.3/118/439« )هتذيم الكدل»( ينظر: 1)

 (.40/9)ص« س ا ت الوقانى للدارقطني»( ينظر: 1)

 (.1/311/348« )التدذيم»( ينظر: 3)

(. 1/80/330(، )1/31/100(، )1/14/04« )صَلَلحي  البخَلَلاري»( ينظَلَلر: 4)

( 1490-1/1133/11(، )1111-111/ 1/803« )صَلَلَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَلَلَللم»

 وغريها.

 (.391)ص« هدي الساري»( ينظر: 3)
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(45) 

َلا)"مسلم فأخرج له َق  مما َخرج له البخاري،... ًِ ... "(: 1. وقال َي

فَلا يظَلن اَلد َهنَلد َخرجَلا عنَله إ  الوَلحي  مَلن حديثَله  وَما ال يخان

 .  "الذي ْارإ فيه الثقات

والظاهر َهند انتقيا من حديثه الوحي  املثبَلت يف َصَلوله، يقَلول 

(: ... وروينا يف مناقَلم البخَلاري بسَلند صَلحي  َن إسَلدعي  1اْلافظ)

ََِذَن له َن ينتقَي مندا، وَن ُيَعَلَلم لَله عَلىل مَل ا حيَلد  بَله َخرج له َصوله و

عر  بأن ما َخرجَله البخَلاري عنَله  ليحَدَ  به وُيعِرَض عد سواه، وهو ُم ح

وعَلىل هَلذا   ". ثم قال: "هو من صحي  حديثهن ألنه كتم من َصوله

حيتجُّ بيشء من حديثه غري ما يف الوحي  من َج  ما َقَلَدَح فيَله النسَلائي 

 . انتدى."وغريه إ  إن ْارَكُه يف غريه فُيعَتَو فيه

وكان عامل َهَل  املدينَلة، وُمَلدثدم يف  مانَله عَلىل "وقال الذهبي: 

ِزَح حديثه عَلن  نقص يف حتظه وإتقانه، ولو  َن ال يخ  احتجا به َلُزحح

 . "درجة الوحي  إىل درجة اْلسن، ...

َلَلا:  ًِ الرجَل  قَلَلد وثَلم إىل ذاإ الَلَلو، واعتمَلده صَلَلاحبا "وقَلال َي

تن مَلر يف سَلعة مَلا  ، و  ريم َنه صاحم َفراد ومنَلاكري"الوحيح "

 (.3) "رو ، فإنه من َوعية العلم، ...

                                                           

 (.1/311/348)« التدذيم»( ينظر: 1)

 (.391)ص« هدي الساري»( ينظر: 1)

 (.10/393/108« )سري َعام النباء»( ينظر: 3)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(46) 

َتَلَلو بَلَله، فيقبَلَل  يف املتابعَلَلات  فَلَلالراج  يف حالَلَله َنَلَله: ضَلَلعيص ُيعح

وال واهدن لكثرة مَلا عنَلده مَلن ال رائَلم واألفَلراد، َمَلا َحاديثَله التَلي يف 

فإن ال يخ  انتقيَلا لَله صَلحيَ  حديثَله، وبَلذله يوافَل   "الوحيح "

يته إياه، لكنه خيالص يف تَِلعيته مطلًقَلا، وكَلان اإلمام ابن حزم عىل تِع

األوىل َن يقال: ضعيص يعتو به، فيول  حديثه يف ال واهد واملتابعات، 

 كد هو اْلال يف إخراج ال يخ  له، واهلل َعلم.

4- ( يُّ ََيِب األََسِد الحَعنحَوِ ُن  َبُة بح َليُّ .خ م د 1َتوح ِ ُبَلو املحَُلَوَرِع الَبْصح ََ  ،)

، وال عبي وآخرين. رو  َعنَله: -  -ن: َنس بن ماله  ر.  رو  عَ 

 محاد بحن سلمة، وْعبة وغريمها. 

 (. 1)"ضعيص، متت  عىل ضعته"قال ابن حزم: 

ُبَلَلو حَلَلاتم)3َوَقَلَلال ابَلَلن َمِعَلَل ) ََ َلَلن 4(، و َلَلِد بح َلَلن ُُمَمَّ (، وإبَلَلراهيم بح

َلي) ِ َلن َصَلالِ  املِْصح َد بح ََمحح َعَرَة، والنََّسائي، و ابَلن (، و4(، والَلذهبي)3َعرح

                                                           

: بتت  الع  املدملة، وسكون النون، وفت  الباء املنقوهة بواحَلدة، والَلراء، 1) يُّ ( الَعنحَوِ

نسبة إىل بني العنو، وهم عاعة من بني ،يم ينتسبون إىل العنو بن عمرو بن ،يم. 

 (.9/381نظر: األنساب )ي

 (.9/343« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (.81/101للدارمي )ص« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 3)

 (.1/444/1090« )امرح والتعدي »( ينظر: 4)

 (.4/338/809« )هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (.1/180/409« )الكاْص»( ينظر: 4)
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(47) 

. فقد قَلال "َخطأ األ دي إذ ضعته".  اد ابن حجر: "ثقة"(: 1حجر)

ُص "األ دي:  َلعَّ َِ (. 1)"منكر اْلديث، و عم َن حييى بن َمِع  قَلال: ُي

هَلَلَلَل(. رو  لَلَلَله 131مَلَلَلات يِف الطَلَلَلاعون سَلَلَلنة إحَلَلَلد  وثاثَلَلَل  ومئَلَلَلة )

 البخاري، ومسلم، وَبو داود، والنََّسائي. 

، فقد َهل  توثيق ه عاعَلة مَلن العلَلدء، وَْلذَّ وخاصة حاله: ثقة 

َتاه، وقد َخرج له ال َليخان يف الوَلحي   األ دي، وتبعه ابن حزم إذ َضعَّ

(، كَلد َن 3ثاثة َحاديث من رواية ْعبة عنه، وهو من التوثي  العمَليل)

َتُه مل يذكر لذله سبًبا، فدَلو مَلن قبيَل  امَلرح غَلري املتَّسَل، وهَلو  من َضعَّ

 لم.مردود لتوثي  األئمة له، واهلل َع

3- ( ُبو اهَليحَلَثِم الَلَبَجيِلُّ
ََ ُن َصحَلٍد  )4َخالُِد بح ، الَقَطَلَوايِنُّ يِفُّ ( 3(، الُكَلوح

.ع كَلَلدر. رو  عَلَلن: سَلَلليدن بَلَلن بَلَلال، ومالَلَله وآخَلَلرين. رو  عنَلَله: 

 البخاري، وَبو بكر ابن َيب ْيبة وغريمها.

                                                           

 (.83/808)ص« التقريم»( ينظر: 1)

 (.3/41/841« )كدل هتذيم الكدلإ»( ينظر: 1)

-3/1341/41« )صحي  مسلم»(، 1/38/1103« )صحي  البخاري»( ينظر: 3)

1944.) 

: بتت  الباء املنقوهة بواحدة، واميم، هذه النسبة إىل قبيلة بجيلَلة. األنسَلاب 4) ( الَبَجيِلُّ

(1/91.) 

: بتَلت  القَلا ، والطَلاء املدملَلة، والَلواو، ويف 3) آخرهَلا النَلون، هَلذا موضَله ( الَقَطَوايِنُّ

بالكوفة، ولعله اسم رج ، َو قبيلَلة نزلَلت هَلذا املوضَله فنسَلم املوضَله إلَليدم. 

 (.10/439ينظر: األنساب )
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(48) 

 (. 1)"قد تكلم النا  فيه"قال ابن حزم: 

يِل) ، فيه"(: 1وقال الِعجح  . "قلي  ت يه، وكان كثري اْلديث ثقة 

ثقَلة  يف اْلَلديث إ  َنَله كَلان مَلتدًد "(: 3وقال صال  بَلن ُممَلد)

كلدَلم "بال لو. ووثقه الدارقطني إذ قَلال يف إسَلناد فيَله خالَلد بَلن صلَلد: 

. "لَليس بَله بَلأ "(: 3(. وقال ابَلن َمِعَل )4)"ثقات، و  َعلم له علة

ابَلن عَلدي بعَلد َن  . وقَلال"صدوق ولكنَله يت َليه"(: 4وقال َبو داود)

... ومل َجد يف كتبه َنكر ممَلا ذكرتَله، "(: 0ساق له عدة َحاديث منكرة)

  بَلأ   -إن ْاء اهلل  -فلعله تومًها منه، َو محًا عىل اْلتظ، وهو عندي

. وقَلال "من ْيوخ البخاري، صدوق إن َْلاء اهلل". وقال الذهبي: "به

، يأ  ب رائم وبمنَلاكري"مرة:  ، صدوق  اإلمَلاُم، "ال مَلرة: . وقَل"ْيعي 

ِرُب   (.  8)"املحدُ ، اْلافُظ، املكثُر، امُل ح

                                                           

 (.134)ص« حجة الوداع»( ينظر: 1)

 (.1/331/394« )معرفة الثقات»( ينظر: 1)

 (.3/110/111« )التدذيم»( ينظر: 3)

 (.3/149/1140« )السنن»( ينظر: 4)

 (.104/301للدارمي )ص« تاريخ ابن َمِع : »( ينظر3)

 (.103/19)ص« س ا ت اآلجري أليب داود»( ينظر: 4)

 (.3/444/393« )الكام »( ينظر: 0)

« السَلَلري(. »1/198/411(. تَلذكرة اْلتَلَلاٍ )1/104/1881« )امل نَلَلي»( ينظَلر: 8)

(10/110/33.) 
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(49) 

، يت َلَليُه، ولَلَله َفَلَلراد"(: 1وقَلَلال ابَلَلن حجَلَلر) . وقَلَلال "صَلَلدوق 

يف حديثَلَله بعَلَلَلض املنَلَلاكري، وهَلَلَلو عنَلَلدنا يف عَلَلَلداد َهَلَلَل  "(: 1األ دي)

 . "ثقة  صدوق  "(: 3. وقال عثدن بن َيب ْيبة)"الودق

ِرًهَلَلا، كَلَلان منكَلَلر اْلَلَلديث يف "(: 4وقَلَلال ابَلَلن سَلَلعد) الت َلَليه ُمتح

. وقال َبَلو "له َحاديث مناكري"(: 3. وقال َمحد)"وكتبوا عنه رضورة

و َجاين)"يكتم حديثه"(: 4حاتم) لِنًَلا "(: 0. َوَقاَل امح َلتَّاًما ُمعح َْ َكَلاَن 

هبه هَلَل(. رو  لَله َبَلو 113. مات سنة ثا  عرشة ومَلائت  )"بِسوِء مذح

 ، والباقون.«حديث ماله»داود يف 

َقُه عاعة، وَنزلَله إىل مرتبَلة الوَلدوق آخَلرون وخاصة حا له: َوثَّ

بسبم املناكري التي تترد اا خاصة عن ماله، لكن روايته عن سليدن بن 

بَلَلال صَلَلحيحةن ألنَلَله حتظدَلَلان وهلَلَلذا فَلَلإن ُجَلَل َّ األحاديَلَلث التَلَلي يف 

                                                           

 (.140/1400)ص« التقريم»( ينظر: 1)

 (.3/118/111« )التدذيم»( ينظر: 1)

 (.04/314 بن ْاه  )ص« الثقات»( ينظر: 3)

 (.4/301/1048« )الطبقات الكو »( ينظر: 4)

 (.1/10/1403« )العل »( ينظر: 3)

 (.3/334/1399« )امرح والتعدي »( ينظر: 4)

 (.131/111)ص« َحوال الرجال»( ينظر: 0)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(51) 

(، وهَلذا يَلدل عَلىل َن 1له إند هي عن سليدن بن بَلال) "الوحيح "

 حي  حديث الراوي إلدخاله يف الوحي .ال يخ  كانا ينتقيان ص

َ   -َي من الْضَلب الثَلاين  -ومندم "قال ابن رجم:  مَلن َحَلدَّ

َ  عَلَلن غَلَلريهم فلَلَلم  عَلَلن َهَلَل  مْصَلَل َو إقلَلَليم فحتَلَلظ حَلَلديثدم، وَحَلَلدَّ

ومندم خالد بن صلد، قال ال ايب: القطَلواين ي خَلذ "... قال:  "حيتظ،

بال، ومعنى هذا َنه عنه م يخة املدينة وابن بال فقط، يريد سليدن بن 

  ي خذ عنه إ  حديثه عن َهَل  املدينَلة، وسَلليدن بَلن بَلال مَلندم لكنَله 

(. وعىل هذا حيمَل  جَلرح َمحَلد عَلىل حديثَله عَلن َهَل  1)"َفرده بالذكر

 الكوفة.

... فإن صَلاحبي الوَلحي  مل حيتجَلا "(: 3وقال ابن عبد اهلادي)

َلَرُج به إ  يف ْيخ َمِع    يف غريه، فا يكون عىل كهدد ، وهَلذا كَلد خُيَ

البخاري ومسلم حديث خالد بن صلد القطواين عَلن سَلليدن بَلن بَلال، 

ِدٍر) ( وغريمها، و  خُيََرَجان حديثه عن عبَلداهلل بَلن املثنَلى، 4وعيل بن ُمسح

 ."وإن كان البخاري قد رو  لعبد اهلل بن املثنى من غري رواية خالد عنه

                                                           

(، 1/144/1404(، )1/31/199(، )1/11/41« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

(، 144-1/114/34(، )133-18/ 110/ 1« )صَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَلَلَلَلَلَلَللم»

(1/388/19-838.) 

 (.1/003« )كح عل  الرتمذي»( ينظر: 1)

ارُم املحُنحكِي يف الرد عىل السبكي»( ينظر: 3)  (.193-194)ص« الوَّ

-3/1491/14« )صحي  مسلم»(، 3/11/3010« )صحي  البخاري»( ينظر: 4)

1144.) 
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(51) 

جَلود املنَلاكري يف حديثَله فقَلد وَما ما ُوِصَص به من الت َليه، ويف و

نَا َنَله إذا كَلان َثبحَلَت "َجاب عن ذله اْلافظ فقال:  مح َما الت يه فقَلد َقَلدَّ

وَمَلا ". قَلال: "األخذ واألداء   يْضه،   سيد ومل يكَلن داعيَلة إىل رَيَله

املناكري فقد تتبعدا َبو َمحَلد ابَلن عَلدي مَلن حديثَله، وَوردهَلا يف كاملَله، 

البخَلاري، بَل  مل َر لَله عنَلده مَلن َفَلراده وليس فيدا  ء ممَلا َخرجَله لَله 

َمَلَلنح َعَلَلاَد  يِل َولِي،َلَلا... "سَلَلو  حَلَلديث واحَلَلد وهَلَلو حَلَلديث َيب هريَلَلرة: 

 (.1)"اْلديث

هَلذا حَلديث غريَلم "(: 1وهذا اْلديث ذكره الذهبي ثَلم قَلال)

ا، لو  هيبة  لعّدوه يف منكرات خالَلد بَلن صلَلد،  "امامه الوحي "جد،

 ."وذله ل رابة لتظه...

وقص يف تَِلعيص اْلَلديث ملكانَلة الوَلحي ن  حَلتدل فالذهبي ت

كون البخاري اهله عىل قرائن مل يطله عليدا الذهبي، كعلم البخاري َن 

هذا اْلديث من صحي  حديث القطَلواين َو نحَلو ذلَله، وهَلذا مَلا بينَله 

اْلافظ ابن حجر وذكر َن للحديث هرًقا َخر  يَلدل يموعدَلا عَلىل َن 

 (.3له َصًا)

                                                           

( بتْصَلَل ، واْلَلَلديث َخرجَلَله البخَلَلاري يف 400)ص« اريهَلَلدي السَلَل»( ينظَلَلر: 1)

 (.8/103/4301صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضه )

 (.1/441/1443« )ميزان ا عتدال»( ينظر: 1)

 ( بتْص . 11/341« )فت  الباري»( ينظر: 3)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(52) 

نه: صدوق حسن اْلديث إذا توبهن لكثَلرة مَلا فالراج  يف حاله َ

َد، لكن روايته عَلن سَلليدن بَلن  َتَوُ به إذا َتَترَّ عنده من املناكري، ضعيص ُيعح

بال وَه  املدينة صحيحة، وهَلي اْلالَلة التَلي َخَلرج لَله فيدَلا صَلاحبي 

َتُه "الوحي " مح  هذا التِعيص  -ومندم ابن حزم  -، ولع  من َضعَّ

أخطأ، والوواب َن يقال: ضعيص إ  يف روايتَله عَلن املقيد عىل العموم ف

َلِدٍر وَهَل  املدينَلَلة فإهنَلا صَلَلحيحة، واهلل  سَلليدن ابَلن بَلَلال، وعَليل بَلَلن ُمسح

 َعلم.

َلَراِهيم 1ُخَثيحُم) -4 ، والَلد إِبح ِن َمالٍِه الحِ َتَلاِريُّ املحََلَديِنُّ ُن ِعَراِإ بح ( بح

ه عراإ بَلن مالَله. بحن خثيم .خ م  ر. َرَو  َعن: ُسَليحدن بحن يسار، وَبي

 َرَو  َعنه: حييى بحن َسِعيد األَنحواِرّي، وحييى بحن َسِعيد القطان وآخرون. 

 (.1)"يف غاية الِعص،   جتو  الرواية عنه"قال ابن حزم: 

(: 3. َوَقال ابَلن حجَلر)"ثقة"(: 4(، والذهبي)3وقال النََّسائي)

ُبَخاِرّي، . رو  له الح "منكر اْلديث"(: 4. وقال األ دي)"  بأ  به"

 ومسلم، والنََّسائي. 

                                                           
 (، 141/1003)ص« التقريم»( ُخَثيحم: بمثلثة، مو ًرا. ينظر: 1)

 (.4/409« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (.8/119/1409« )هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

« امل نَلَلَلَلَلَلَلَلَلي يف الَِلَلَلَلَلَلَلَلَلعتاء»(، و1/301/1308« )الكاَْلَلَلَلَلَلَلَلَلص»( ينظَلَلَلَلَلَلَلَلَلر: 4)

(1/109/1901.) 

 (، 141/1003)ص« التقريم»( ينظر: 3)

 (.1/131/1101 بن امو ي )« الِعتاء»( ينظر: 4)
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(53) 

َقَلَلُه عَلَله مَلَلن األئمَلَلة، وَخَلَلرج لَلَله  وخاصَلَلة حالَلَله: ثقَلَلة، فقَلَلد َوثَّ

َتُه 1ال يخان، وهو من التوثي  العميل) (، وقد رد اْلَلافظ عَلىل مَلن َضَلعَّ

َلَلذَّ األ دي فقَلَلال: منكَلَلر اْلَلَلديث، وغتَلَل  ابَلَلن حَلَلزم فَلَلاتبه "فقَلَلال:  َْ و

ا در  َن األ دي ضَلعيص األ دي وَفرط، فقال   جتو  الرواية عنه، ومَل

فكيص يقب  منَله تَِلعيص الثقَلات؟!، ومَله ذلَله فَلد رو  لَله البخَلاري 

. وقَلال مَلرة: "سو  حديث واحد بمتابعة سليدن بن يسار له عن عراإ

َتُه األ دي با مستند" (. وعليه: فدو ثقَلة، وبَلذله يعلَلم خطَلأ 1)"َضعَّ

 األ دي وابن حزم، واهلل َعلم.

*   *   * 

َلَداِديُّ .خ م د َداُوُد بُن  -0 ، ُثَلمَّ الَب ح ِميُّ ِ  اُ)َلَواِر ح ِح ََُبو الَت يحٍد  َْ ُر

  قر. َرَو  َعن: إسدعي  ابن ُعَليَّة، وه يم بحن ب َلري وآخَلرين. َرَو  

ُبَلَلَلو َداُوَد، وابَلَلَلن َماَجَلَلَلهح وغَلَلَلريهم. قَلَلَلال ابَلَلَلن حَلَلَلزم:  ََ َعنَلَلَله: مسَلَلَللم، و

 (.3)"ضعيص"

                                                           

-1/404/9« )صَلحي  مسَللم»(، 1/111/1444« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

981( ،)3/1194/13-1339.) 

 ( بتْص .441، 401-400)ص« هدي الساري»( ينظر: 1)

 (.11/14« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(54) 

اَرُقطنِّي)1َوَقال ابحن سعد) . "ثقَلة"(: 3ن حجَلر)(، وابح 1(، والدَّ

ُبَلَلو حَلَلاتم)"َحَلَلد الثقَلَلات"(: 4وقَلَلال ابَلَلن حجَلَلر مَلَلرة) ََ (: 3. َوَقَلَلال 

هَل(. رو  لَله امدعَلة 139. مات سنة تسه وثاث  ومئت  )"صدوق"

 إ  الرتمذي. 

َقُه عه من األئمة، ومل يِعته سَلو   وخاصة حاله: ثقة، فقد َوثَّ

وغتَل  ابَلن "(: 4ابن حزم فأخطأ، وقد رد عليه اْلافظ ابن حجر فقَلال)

 . واهلل َعلم."حزم فقال: ضعيص، فكأنه اْتبه عليه

، َبو امُلنحِذر اُ)َراَسَلايِنُّ . ع ر.  -8 يُّ د التَِّميِميُّ الَعنحَوِ ُ َهرُي بُن ُُمَمَّ

َرَو  َعن: محيد الطوي ، و يد بحن َسلم وآخَلرين. َرَو  َعنَله: الَِلحاإ 

 (.0)"ضعيص"بن حزم: بحن صلد، وَبو عامر العقدي وغريمها. قال ا

                                                           

 (.0/130/3331« )الطبقات الكو »( ينظر: 1)

 (.10/140/1044« )تاريخ دم  »( ينظر: 1)

 (.140/1084)ص« التقريم»( ينظر: 3)

 (.401)ص« هدي الساري»( ينظر: 4)

 (.3/411/1884« )رح والتعدي ام»( ينظر: 3)

 (. 401)ص« هدي الساري»( ينظر: 4)

 (.3/48(، )1/310(، )1/400« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 0)
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(55) 

َلَلَلن َمِعَلَلَل ) (، 3(، وعيسَلَلَلى بَلَلَلن يَلَلَلونس)1(، وَمحَلَلَلد)1َوَقَلَلَلال ابح

ِرُب، ويَلأ  بَلد ".  اد الذهبي: "ثقة"(: 3(، وابن حجر)4والذهبي) ُي ح

إ  َن روايَلة َهَل  ال َلام عنَله غَلرُي مسَلتقيمة، ". و اد ابن حجر: "ُينحَكرُ 

َعَص بسببدا ُِ َد مرة)"ف ََمحح . وذكره ابَلُن "ثمستقيم اْلدي"(: 4. َوَقال 

 (.0)"خيط  وخيالص"َوَقال:  "الثقات"ِحبَّان يف 

َلا)"صال "(: 8َوَقال ابحن َمِع  مرة) ًِ لَليس بَله "(: 9. َوَقال َي

َلا)"مقَلارب اْلَلديث"(: 10. َوَقال َمحد مرة)"بأ  ًِ (: 11. وقَلال َي

 (. 11. َوَقال العجيل: جائز اْلديث)"مل يكن به بأ "

                                                           

وري )« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 1)  (.4/334/4031للدُّ

 (.19/111/1191« )تاريخ دم  »( ينظر: 1)

 (.3/90/1493« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (.1/408/1444« )اْصالك»( ينظر: 4)

 (.144/1049)ص« التقريم»( ينظر: 3)

 (.3/390/1403« )امرح والتعدي »( ينظر: 4)

 (.4/330« )الثقات»( ينظر: 0)

 (.3/390/1403« )امرح والتعدي »( ينظر: 8)

(. وابَلَلَلَلن امنيَلَلَلَلد 1/90/333 بَلَلَلَلن ُمَلَلَلَلر  )« تَلَلَلَلاريخ ابَلَلَلَلن َمِعَلَلَلَل »( ينظَلَلَلَلر: 9)

(1/400/344.) 

 (.1/91/349للعقييل )« الِعتاء»( ينظر: 10)

 (.133/118)ص« س ا ت َيب داود لإلمام َمحد»( ينظر: 11)

 (.1/301/303« )معرفة الثقات»( ينظر: 11)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(56) 

َلَلن َمِعَلَل  مَلَلرة) لَلَليس "(: 1. وقَلَلال مَلَلرة)"عيصضَل"(: 1َوَقَلال ابح

(: ليس بالقوي. 4. َوَقال مرة)"ضعيص"(: 3. َوَقال النََّسائي)"بالقوي

ََيب سَلَللمة عنَلَله "(: 3َوَقَلَلال َخَلَلر ) َلَلن  َلَلرو بح لَلَليس بَلَله بَلَلأ ، وعنَلَلد َعمح

 هَل(. رو  له امدعة. 141. مات سنة اثنت  وست  ومئة )"مناكري

َته آخَلرون َقُه عاعة، ُوَضَلعَّ بسَلبم مَلا وقَله يف  وخاصة حاله: َوثَّ

َ  بال َلام مَلن حتظَله، ومل تكَلن كتبَله  حديثه بال ام من املناكري، فإنه َحدَّ

معه فوقعت املناكري يف رواياته، َما رواية العَلراقي  عنَله فدَلي صَلحيحةن 

َ  مندَلَلا، ومَلَلا ُخَلَلَرَج عنَلَله يف الوَلَلحي  فمَلَلن  ألن كتبَلَله كانَلَلت معَلَله فَحَلَلدَّ

 روايات العراقي  عنه.

و  َه  ال ام عَلن  هَلري فإنَله منَلاكري، ما ر"(: 4قال البخاري)

. "لَلَليس هلَلَلا َصَلَل ، ومَلَلا رو  عنَلَله َهَلَل  البْصَلَلة فإنَلَله صَلَلحي  اْلَلَلديث

                                                           

 (.1/91/349للعقييل )« الِعتاء»( ينظر: 1)

 (.19/111/1191« )تاريخ دم  »( ينظر: 1)

 (.9/418/1010« )هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (.111/118)ص« ونالِعتاء واملرتوك»( ينظر: 4)

 (.9/418/1010« )هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

« التَلَلَلَلَلَلَلاريخ األوسَلَلَلَلَلَلَلط(. »3/410/1410« )التَلَلَلَلَلَلَلاريخ الكبَلَلَلَلَلَلَلري»( ينظَلَلَلَلَلَلَلر: 4)

(3/394/913.) 
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(57) 

(، وَمحَلَلد بَلَلن 3(، وابَلَلن عَلَلدي)1(، وَبَلَلو حَلَلاتم)1وبنحَلَلوه قَلَلال َمحَلَلد)

 (.3(، وابن رجم)4صال )

فإهند مل خيرجا له إ  ما توبَله  "الوحيح "وَما رواياته التي يف 

اقي  عنَله، َو كَلان يف ال َلواهد، قَلال ابَلن عليه، َو كَلان مَلن روايَلة العَلر

َخرج له البخاري حديًثا تابعَله عليَله الوليَلد بَلن كثَلري عنَلد "(: 4حجر)

( تابعه عليه حتص بَلن 8(، وَخرج له البخاري ومسلم حديًثا)0مسلم)

َخرجَلَلَلَله مسَلَلَلَللم يف "(: 10(. َوَقَلَلَلَلال الَلَلَلَلذهبي)9)"ميَّسَلَلَلَلة عنَلَلَلَلدمها

 . "ال واهد

                                                           

 (.19/111/1191« )تاريخ دم  »( ينظر: 1)

 (.3/390/1403« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (.4/180/014« )الكام »( ينظر: 3)

 (.90/309)ص« دء الثقاتتاريخ َس»( ينظر: 4)

 (. 1/000« )كح عل  الرتمذي»( ينظر: 3)

 (.403)ص« هدي الساري»( ينظر: 4)

« صَلَلَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَلَلَللم(. »0/114/3441« )صَلَلَلَلَلَلحي  البخَلَلَلَلَلَلاري»( ينظَلَلَلَلَلَلر: 0)

(4/1991/31-1303.) 

 (. 8/31/4119« )صحي  البخاري»( ينظر: 8)

« صَلَلَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَلَلَللم(. »3/131/1443« )صَلَلَلَلَلَلحي  البخَلَلَلَلَلَلاري»( ينظَلَلَلَلَلَلر: 9)

(3/1403/114-1111.) 

 (. 109/118)ص« من ُتُكَلَم فيه وهو ُمَوثَّ   »( ينظر: 10)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(58) 

لبخَلاري مَلن روايَلة َيب عَلامر قال الباحث: والروايتان اللتَلان يف ا

العقدي عنه، وهو بْصَلي، فيكَلون صَلحيًحا مَلن وجدَل ، األول روايَلة 

بْصي عنه، والثاين املتابعة. فالراج  يف حاله َنه: ثقَلة صَلحي  اْلَلديث 

يف روايَلَلة العَلَلراقي  عنَلَله، ضَلَلعيص إذا رو  عنَلَله ال َلَلاميون، ولعَلَل  مَلَلن 

َتُه  ببلَلد معَل  عَلىل  محَل  هَلذا التَِلعيص املقيَلد -ومندم ابن حزم  -َضعَّ

العمَلَلوم فأخطَلَلأ، والوَلَلواب َن يقَلَلال: ضَلَلعيص يف روايَلَلة ال َلَلامي  عنَلَله، 

 صحي  اْلديث إذا رو  عنه العراقيون، واهلل َعلم.

9- ( يُّ
ائِ ِن الطَُّتيحِ  الَبكَّ ُن َعبحِد اهللَِّ بح َلٍد 1ِ َياُد بح ُبَلو ُُمَمَّ ََ  ، ( الَعَلاِمِريُّ

 ، وُممَلد ابَلن إسَلحاق بَلن الُكويِفُّ .خ م ت قر. رو  عن: محيد الطويَل

 يسار وآخرين. رو  عنه: َمحد، وُممد بن موسى اْلر  وغريمها. 

 (.3)"ليس بالقوي"(. وقال مرة: 1)"ضعيص"قال ابن حزم: 

. "ليس به بأ ، حديثه حَلديث َهَل  الوَلدق"(: 4وقال َمحد)

سئ  حييى عنَله "(: 4. وقال ابن امنيد)"صدوق"(: 3وقال َبو  رعة)

، قلت له: فد رو  غري امل ا ي؟ قَلال: "بأ  يف امل ا يليس به "فقال: 

                                                           

ائِّي: بتت  الباء، وت ديد الكا  ويف آخرها الياء، نسبة إىل بني البكاء مَلن بنَلي 1) ( الَبكَّ

 (.1/189عامر بن صعوعة. ينظر: األنساب )

 (. 11/301(. )9/103(. )4/341(. )1/403« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (. 10/131« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)

 (.3/198/3313« )العل »( ينظر: 4)

 (.338/1413 -3/330« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

« تَلاريخ ابَلن َمِعَل (. »484/840)ص« سَل  ت ابَلن امنيَلد  بَلن َمِعَل »( ينظر: 4)

 (.114/348للدارمي )ص
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(59) 

، ثم قَلال يل حييَلى: قَلال يل عبَلد اهلل بَلن إدريَلس: "  يرغبون يف حديثه"

باع  ياد بن عبد اهلل البكائي ْقًوا من داره وَكَتَبَدا، يعنَلي: كتَلم ابَلن "

 . "نعم"، قلت ليحيى: كتبت عنه ْيًئا؟ قال: "إسحاق

. وقَلَلَلَلال "  برواياتَلَلَله بأًسَلَلَلامَلَلَلَلا َر"(: 1وقَلَلَلال ابَلَلَلن عَلَلَلدي)

، َثبحَلَلت يف ابَلَلن إسَلَلحاق"(: 1الَلَلذهبي) ، م َلَلدور  . وقَلَلال ابَلَلن "صَلَلدوق 

، ثبت  يف امل ا ي، ويف حديثه عن غري ابَلن إسَلحاق "(: 3حجر) صدوق 

 . "ل ، ومل يثبت َن وكيًعا كذبه، وله يف البخاري موضه واحد متابعة

َلء، َوقَلد كتبَلت َعنَل"(: 4وقال ابن َمِع ) . "ُه املحََ َلاِ يَلَليحَس بيَِشح

(: 4. وقَلال النسَلائي)"يكتم حديثه و  حيتج بَله"(: 3وقال َبو حاتم)

 . "ليس بالقوي"(: 0. وقال مرة)"ضعيص"

كان فاحش ا)طأ، كثَلري الَلوهم،   جيَلو  "(: 8وقال ابن حبان)

ا حتجاج بخوه إذا انترد، وَما فيد واف  الثقات يف الروايات فإن اعتَلو 

                                                           

 (.140/491-4/134« )الكام »( ينظر: 1)

 (.110/119)ص« ُكَلَم فيه وهو ُمَوثَّ   من تُ »( ينظر: 1)

 (.144/1083)ص« التقريم»( ينظر: 3)

وري )« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 4)  (.3/108/1331للدُّ

 (.338/1413 -3/330« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

 (.490/1033-9/483« )هتذيم الكدل»( ينظر: 4)

 (.114/114)ص« الِعتاء واملرتوكون»( ينظر: 0)

 (.300-1/304« )املجروح »( ينظر: 8)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(61) 

« امل َلا ي»لَليس كتَلاب "(: 1. وقال صال  جَلزرة)"اا معتو فا ضري

عند َحد َص  منه عند  ياد البكائي، و ياد يف نتسه ضعيص، ولكن هو 

من َثبت النا  يف هذا الكتاب، وذله َنه باع داره وخرج َيُدوُر مه ابَلن 

. مَلَلات سَلَلنة ثَلَلا  وثدنَلَل  ومائَلَلة "إسَلَلحاق حتَلَلى سَلَلمه منَلَله الكتَلَلاب

واحَلَلًدا مقروًنَلَلا ب َلَلريه، ومسَلَللم، هَلَلَل(. رو  لَلَله البخَلَلاري حَلَلديًثا 183)

 والرتمذي، وابن ماجه. 

َبَله،  وخاصة حاله: َنه صَلدوق يف نتسَله، ومل يثبَلت َن َحَلًدا َكذَّ

 بَلَلن « امل َلَلا ي»لكَلَلن األكثَلَلرين عَلَلىل تَِلَلعيته، إ  َنَلَله َثبحَلَلت  يف كتَلَلاب 

إسحاق، إذ سمه منه الكتاب مَلرت ، فدَلو ِمَلنح َثبَلت مَلن رو  امل َلا ي 

 كتبدا عنه. عنه، حتى إن ابن َمِع 

َلَرجح لَله إ  موضَلًعا  َما ب أن رواية ال يخ  له فإن البخَلاري مل خُيَ

(، وكذله َخرج له مسَللم ثاثَلة َحاديَلث يف املتابعَلات 1واحًدا متابعة)

(3 .) 

ليس له عند البخاري سو  حديثه عن محيد "(: 4يقول اْلافظ)

 . "عن َنس ... مقروًنا بحديث عبد األعىل عن محيد

                                                           

 (.301/4343-9/499« )تاريخ ب داد»( ينظر: 1)

 (. 4/19/1803« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

(، 1080-1/040/11(، )310-1/343/143« )صَلَلَلحي  مسَلَلَللم»( ينظَلَلَلر: 3)

(1/933/101-1183 .) 

 (.404)ص« هدي الساري»( ينظر: 4)
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(61) 

َقُه مطلًقا محَل  هَلذا وبذله حُتح  َمُ  األقوال التي قيلت فيه، فمن َوثَّ

َتُه مطلًقا محله عىل رواية اْلديث، وبذله  التوثي  عىل امل ا ي، ومن َضعَّ

َتُه مطلًقا  إذ محَل  هَلذا التَِلعيص  -ومندم ابن حزم -يعلم خطأ من َضعَّ

ت  يف املقيد عىل املطل ، والوواب َن يقال: ضعيص يف رواية اْلديث، َثبح 

 كتاب امل ا ي عن ابن إسحاق، واهلل َعلم. 

َليُّ .عر. َرَو   -10 ِ ُبَلو الَعَلاء املِْصح ََ  ، ََيب ِهَال الَليحثِيُّ َسِعيد بن 

َِن، و يد بحن َسلم وآخرين. َرَو  َعنه: خالد  محح ََيب َعبحد الرَّ َعن: ربيعة بحن 

رو بحن اْلَلار  وغريمهَلا. قَلال ا ي، وَعمح ِ لَليس "بَلن حَلزم: بحن َيِزيَد املِْصح

 (.1)"بالقوي

يل)1وقال ابن سعد) (: 4. وقال ابُن ِحبََّلان)"ثقة"(: 3(، والِعجح

َج ابَلن خزيمَلة لَله "كان َحد املتقنَل ، وَهَل  التَِل  يف الَلدين" . وَخَلرَّ

هَلَلَلذا إسَلَلَلناد ثابَلَلَلت   ارتيَلَلَلاب يف "ثَلَلَلم قَلَلَلال: « صَلَلَلحيحه»حَلَلَلديًثا يف 

                                                           

 (.1/33« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

وري )« تاريخ ابن َمِع »ينظر:  (1)  (.3/100/1184للدُّ

 (.1/403/410« )معرفة الثقات»( ينظر: 3)

 (.301)ص« م اهري علدء األموار»( ينظر: 4)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(62) 

لدَلم هذا صحي ، ورواتَله ك"(: 1(. وقال الدارقطني بعده)1)"صحته

 . "وهو إسناد صحي "(: 3. وقال البيدقي عقبه)"ثقات

هذا حديث ُمتَلوٍ مَلن حَلديث خالَلد "(: 4وقال ابن عبد الو)

 . "بن يزيد عن سعيد بن َيب هال، ومها عيعا ثقتان من ثقات املْصي 

ََُبو حاتم) مَلا َدري "(: 4. وقَلال َمحَلد)"  بأ  بَله"(: 3وقال 

(: 0. وقَلَلَلَلال السَلَلَلَلاجي)"َي َْلَلَلَل  حديثَلَلَلَله؟! خيلَلَلَلَلط يف األحاديَلَلَلَلث

صدوق، مل "(: 8، ونق  كام َمحد الساب . وقال ابن حجر)"صدوق"

َر  بَلَلن حَلَلزم يف تَِلَلعيته سَلَللًتا، إ  َن السَلَلاجي حكَلَلى عَلَلن َمحَلَلد َنَلَله 

 ه(. رو  له امدعة. 133اختلط. مات سنة مخس وثاث  ومئة )

يل، وابن خزيمَلة،  ، قد وثَّقه ابن سعد، والِعجح وخاصة حاله: ثقة 

دارقطني، وابَلن عبَلد الَلو، والبيدقَلي، ووصَلته ابَلن حبَلان باإلتقَلان، وال

                                                           

 (.3/343/1031« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 1)

 (.1/01/1148« )السنن»( ينظر: 1)

 (.1/48/1394« )السنن الكو »( ينظر: 3)

 (.3/343/1031« )ل هتذيم الكدلإكد»( ينظر: 4)

 (.4/01/301« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

 (.44/49-43)ص« س ا ت األثرم ألمحد»( ينظر: 4)

 (.3/343/1031« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 0)

 (.180/1410)ص« التقريم»( ينظر: 8)
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(63) 

، وهو من املت ددين يف امرح، وَخرج له "  بأَ  به"وقال َبو حاتم: 

 (.1، وهو من التوثي  العميل)"صحيحيدد"ال يخان يف 

َجَلرح غَلري متَّسَل، وهَلو  -ومل يو  عنَله  -َما قول َمحد الساب  

َتُه فقال)مردود لتوثي  األئمة له، وقد  ذَّ "(: 1رد اْلافظ عىل من َضعَّ َْ و

َلَلاِجيُّ فَلَلذكره يف الَِلَلعتاء، ... وتبَلَله َبَلَلو ُممَلَلد بَلَلُن حَلَلزم السَلَلاجيَّ  السَّ

ذكَلره "، وقَلال: "فِعص سعيَد بَن َيب هال مطلًقا، ومل ُيِومح يف ذلَله

، "با حجة، ومل يو  عَلن َمحَلد تَِلعيته -يعني يف الِعتاء -الساجي

تَ   ُه ومندم ابن حزم، واهلل َعلم. وبذله يعلم خطأ من َضعَّ

نِيُّ .عر.  -11
ار الَتَزاِريُّ مو هم، َبو عمَلرو املحََلَدائِ َباَبُة بُن َسوَّ َْ

رو  عن: ْعبة، والليث بن سعد وآخرين. رو  عنه: َمحد، و كريا بن 

حييى بن َيوب املَلدائني وغريمهَلا. رمَلاه ابَلن حَلزم ببدعَلة، مَله إقَلراره لَله 

 (.3د)بالعلم والتِ  وا جتدا

                                                           

-1/114/33« )صَلَلحي  مسَلَللم(. »1/39/134« )صَلَلحي  البخَلَلاري»( ينظَلَلر: 1)

144) . 

 (.441، 404)ص« هدي الساري»( ينظر: 1)

 (.13)ص« مراتم اإلعاع»( ينظر: 3)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(64) 

(، 3(، وابَلَلَلن املَلَلَلديني)1(، وابَلَلَلن َمِعَلَلَل )1قَلَلَلال ابَلَلَلن سَلَلَلعد)

َلَليل) (، وابَلَلن 0(، والَلَلذَهبِّي)4(، وابَلَلن قَلَلانه)3(، والَلَلدارقطني)4والِعجح

صَلَلال  األمَلَلر يف اْلَلَلديث، وكَلَلان ".  اد ابَلَلن سَلَلعد: "ثقَلَلة"(: 8حجَلَلر)

. و اد ابَلَلن حجَلَلر: "َوَكَلَلاَن يَلَلر  اإلرجَلَلاء". و اد العجَلَليل: "مرجًئَلَلا

، رمي باإلرجاء"  . "حافظ 

َج حديثَلَلَله يف "مسَلَلَلتقيم اْلَلَلَلديث"وقَلَلَلال ابَلَلَلن حبَلَلَلان:  . وَخَلَلَلرَّ

ُه النا  لإلرجَلاء الَلذي "(: 10(. وقال ابن عدي)9«)صحيحه» إند َذمَّ

كان فيه، وَما يف اْلديث فإنه   بأ  به، والذي َنكر عليه ا)طأن ولعله 

                                                           

 (.0/131/3440« )الطبقات الكو »( ينظر: 1)

 (.44/108للدارمي )ص« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 1)

 (.4/391/1013« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

 (.1/440/013« )معرفة الثقات»( ينظر: 4)

 (.1/143/1333« )السنن»( ينظر: 3)

 (.4/101/1334« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 4)

 (. 141/3433/ 1« )ميزان ا عتدال»( ينظر: 0)

 (.108/1033)ص« التقريم»( ينظر: 8)

 -كَلَلَلد يف اإلحسَلَلَلان-«صَلَلَلحي  ابَلَلَلن حبَلَلَلان»(. و311/ 8« )الثقَلَلَلات»( ينظَلَلَلر: 9)

(4/33/1131.) 

 (.01/903 -3/01« )الكام »( ينظر: 10)
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َ  به حتًظَلا صَلدوق، يكتَلم حديثَله و  "(: 1. وقَلال َبَلو حَلاتم)"َحدَّ

. "تركته مل َرو عنه لإلرجَلاء، وكَلان داعيَلة"(: 1َمحد). وقال "حيتج به

ه(.  104ه،  103ه،  104مات سَلنة َربَله َو مخَلس، َو سَلت ومَلائت  )

 رو  له امدعة. 

َقُه عه  من األئمة، وَنزلَله إىل  ، فقد َوثَّ ، حافظ  وخاصة حاله: ثقة 

مرتبة الودوق آخرونن ولع  ذله بسَلبم مذهبَله وهَلو اإلرجَلاء، وقَلد 

(، لكن إن رو  قب  رجوعه عن 3 رعة الرا ي بأنه رجه عنه)جزم َبو 

اإلرجاء ْيًئا ي يد بدعته ُيَرّد، وَما ما نق  عن َمحد فإنه حُيحم  عىل َنَله مل 

 يعلم برجوعه، َو َنه قال ذله قب  رجوعه.

ثر ذله منَله، وا)طَلأ   يسَللم  َُنحكَِر عليه فلم َيكح وَما ا)طأ الذي 

أ القلي  النزول عَلن مرتبَلة الثقَلة إىل غريهَلا إ  منه َحد، و  يقتت ا)ط

إذا كان هو ال الم عىل الراوي، وهذا مل يقله َحد من األئمة، وقد َخرج 

(، وبَلذله 4له ال يخان يف َكثر من موضه، وهَلو مَلن التوثيَل  العمَليل)

ُيَوافِ  اإلمَلاُم ابَلن حَلزم العلَلدَء يف وصَلص َْلبابة بَلن سَلوار بالبدعَلة مَله 

 والثقة، واهلل َعلم.اعرتافه له بالتِ  

*   *   * 

                                                           

 (.4/391/1013« )امرح والتعدي » ( ينظر:1)

 (. 01/903 -3/01« )الكام »( ينظر: 1)

 (.1/400« )الِعتاء»( ينظر: 3)

-1/131/131« )صحي  مسلم(. »4/10/1808« )صحي  البخاري»( ينظر: 4)

143 .) 
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ُبَلو َعبَلد اهللَِّ املَلدين  -11 ََ  ، يب َنِمَلٍر الُقَلَرِ ُّ
ََ يه بُن َعبِد اهللَِّ بِن  َكِ

َلَلن يسَلَلار  .خ م د تَلَلم   قر. َرَو  َعَلَلن: َسَلَلِعيد بَلَلن امُلَسَلَليَّم، وعطَلَلاء بح

وآخرين. َرَو  َعنه: ستيان الثوري، وماله بن َنس وغريمها. قَلال ابَلن 

 . (1)"ضعيص"حزم: 

َليل)1َوَقال ابحن سَلعد) .  اد "ثقَلة"(: 4(، وَبَلو داود)3(، والِعجح

َلَلِديث"ابَلَلن سَلَلعد:  َوَقَلَلال:  "الثقَلَلات". وَذَكَلَلره ابَلَلُن ِحبََّلَلان يف "كثَلَلري اْلحَ

 . "ربد َيم يف ال   بعد ال  "(: 4(. وقال مرة)3)"ربد َخطأ"

َلَلن َمِعَلَل ) (: 8. َوَقَلَلال الَلَلذهبي)"لَلَليس بَلَله بَلَلأ "(: 0وقَلَلال ابح

                                                           

 (.3/390(. )1/140« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (. 3/398/1138« )الطبقات الكو »( ينظر: 1)

 (. 1/433/014« )معرفة الثقات: »( ينظر3)

 (. 4/133/1383« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 4)

 (. 4/340« )الثقات»( ينظر: 3)

 (. 131)ص« م اهري علدء األموار»( ينظر: 4)

وري )« تَلَلَلَلَلَلاريخ ابَلَلَلَلَلَلن َمِعَلَلَلَلَلَل »( ينظَلَلَلَلَلَلر: 0) (. والَلَلَلَلَلَلدارمي 3/191/801للَلَلَلَلَلَلدُّ

 (.131/410)ص

َلَل   (. »190/1043)ص« امل نَلَلي يف الَِلَلعتاء»( ينظَلَلر: 8) « مَلَلن ُتُكَلَلَلَم فيَلَله وهَلَلو ُمَوثَّ

 (.141/139)ص
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(: 1. وقَلال ابَلن عَلدي)"صال  اْلديث"(: 1محد). وقال َ"صدوق"

 . "إذا رو  عنه ثقة فإنه   بأ  بروايته، إ  َن يروي عنه ضعيص"

. َوَقَلال ابَلن "ليس بالقوي"(: 4(، والنسائي)3وقال ابن َمِع )

ليس به بأ ، ولَليس بَلالقو ، وكَلان حييَلى بَلن َسَلِعيد   "(: 3امارود)

ه(. رو  لَله امدعَلة، 140) . مات بعَلد سَلنة َربعَل  ومائَلة"حيد  عنه

ِمِذّي يِف   ال دئ ."والرَتح

َقُه عاعة، وتكلَلم  ، عنده ما ُينحَكر، فقد َوثَّ وخاصة حاله: صدوق 

َم  فيه آخرون بسبم خطئه يف حديث املعراج، حيث  اد فيه وَنَقص، وَقَلدَّ

َر، وخالص اْلتَلاٍ مَلن َصَلحاب َنَلس  ََخَّ مثَل  ابَلن َْلداب،  -  -و

 َحد  مندم بد َتى به كيه. وقتادة، فلم يأت 

وهذه الروايَلة ممَلا اسَلتنكرها اْلتَلاٍ عَلىل كيَله، وعَلدوها مَلن 

. وقَلال: "وهذا من غرائَلم الوَلحي "غرائم الوحي ، َقال الذهبي: 

ويف حديث اإلحلاء من هريقه َلتاٍ، مل يتابه عليدا، وذله يف صحي  "

 روايتَله احَلتج بَله امدعَلة، إ  َن يف"(: 0(. وقال اْلافظ)4)"البخاري

                                                           
 (. 143/41رواية املروذي )ص -«العل »( ينظر: 1)

 (. 3/9/880« )الكام »( ينظر: 1)

وري )« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 3)  (. 3/149/048للدُّ

 (. 133/300)ص« الِعتاء واملرتوكون»( ينظر: 4)

 (. 4/133/1383« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (. 4/140/03« )سري َعام النباء(. »1/100/3494« )امليزان»( ينظر: 4)

 (. 1/383« )فت  الباري(. »408)ص« هدي الساري»( ينظر: 0)
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. وبنحَلَلوه قَلَلال عبَلَلد اْلَلَل  "عَلَلن َنَلَلس ْلَلَلديث اإلحلاء مواضَلَله َْلَلاذة

 (.1اإلْبييل)

ولع  ال يخ  َخرجا هذا اْلديث ليبينا علته، كد هَلو معَلرو  

، خاصَلَلَلة وَهنَلَلَلد ذكَلَلَلرا الروايَلَلَلات "الوَلَلَلحي "مَلَلَلن مَلَلَلندج كلَلَلَليدد يف 

 الوحيحة الثابتة مه هذه الرواية.

يَلح ابَلن حبَلا َلِعُر بأنَله قليَل  وبالنسبة إىل َخطائه َفَقوح ن السَلابَِق ح ُي ح

، وإنَلد تكلَلم العلَلدء فيَله مَلن َجَل  هَلذا  ا)طأ، وا)طأ   يسلم منه َحد 

اْلديث، وخطأ الراوي يف حديث واحد   يقتت التِعيص املطل ، إ  

 إذا ُكُثَر ذله منه فيكون قادًحا. 

وَما عن إخراج ال يخ  له، فإهند َخرجَلا َحاديَلث عَلن بعَلض 

ملتكلم فيدم، وهذا يدل عىل َهند ينتقيَلان بعَلض َحاديَلث هَل  ء الرواة ا

الرواة، وهي األحاديث التي تيقنا َهنم َصابوا فيدا، ورووها عىل وجددا 

الوحي ، ولع  هذا ما َحَدَ  مه كيه هذا، إذ َخرجا له يف األصَلول 

(، َما إذا ثبت لدَيد َن هذا اْلديث ممَلا َخطَلأ فيَله الَلراوي 1واملتابعات)

                                                           

 (. 118-1/110« )اممه ب  الوحيح »( ينظر: 1)

(، 1/18/1013(، )1/13/43« )صَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلحي  البخَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلاري»( ينظَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلر: 1)

(، 141-1/148/141« )صَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَللم»(، 4/191/3300)

 ( وغريها.4/1848/19-1403(، )3/1419/134-1048)
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 ْه َهند يتجنبان إيَلراده يف الوَلحي ، كَلد هَلو معَلرو  مَلن مَلندج فا

 كليدد.

َص  ، ومندم ابَلن حَلزم -كيًكا مطلًقا  وقد رد األئمة عىل من َضعَّ

َلاُه، واهتمَله بالوضَله، وهَلذا "(: 1يقول الَلذهبي) وذكَلره ابَلن حَلزم َفَوهَّ

جد  منه، فإن هذا ال يخ ممن اتت  البخاري ومسلم عىل ا حتجاج بَله، 

غريه َوث  منه وَثبت، وهو راوي حديث املعراج وانترد فيه بألتَلاٍ نعم 

َتُه "غريبة ... َلُم خطأ من َضعَّ  -ومَلندم ابَلن حَلزم  -. انتدى. وبذله ُيعح

إذا مح  هذا التِعيص املقيد عىل العمَلوم، والوَلواب َن يقَلال: صَلدوق 

عنده ما ُينحَكر، فإذا توبه عَلىل حَلديث فدَلو صَلحي ، وإذا تتَلرد بحَلديث 

 مردود، واهلل َعلم. فدو

َيان الَواِسَلطِيُّ . ع ر. َرَو   -13 ُبَلو ُسَلتح ََ  ، ُن َنافٍِه الُقَرِ ُّ َحُة بح َهلح

َلن مالَله، وجَلابر بَلن َعبَلد اهلل  وآخَلرين. َرَو  َعنَله:  -  -َعن: َنس بح

 ، وْعبة وغريمها.-وهو راويته -األعمش

 (. 3)"ساقط"(. وقال مرة: 1)"ضعيص"قال ابن حزم: 

                                                           

-4/139« )سَلَلري َعَلَلام النَلَلباء(. »3/891/111« )تَلَلاريخ اإلسَلَلام»( ينظَلَلر: 1)

 ( بتْص  يسري.140/03

 (. 11/140(. )10/131(. )4/43(. )314، 141، 1/144« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (. 4/130« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)
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َلَلَلد)"ثقَلَلَلة"(: 1(، والَلَلَلذهبي)1زار)َوَقَلَلَلال البَلَلَل َ ََمحح (، 3. وقَلَلَلال 

(: 4(، وابن حجر)3. َوَقال الذهبي مرة)"ليس به بأ "(: 4والنسائي)

َلَلن َعَلَلِدّي)"صَلَلدوق"   بَلَلأ  بَلَله، رو  عنَلَله األعمَلَلش "(: 0. َوَقَلَلال ابح

 ."َحاديث مستقيمة

كَلان "(: 9. وقَلال ابَلن املَلديني)"   ء"(: 8َوَقال ابحن َمِع )

َلَلَعتُ  َِ (، وابَلَلن 10. وقَلَلال َبَلَلو خالَلَلد الَلَلدا ين)"وَنُه يف حديثَلَلهَصَلَلحابنا ُي

. وقَلَلَلَلال "يكتَلَلَلَلم حديثَلَلَلَله، ولَلَلَلَليس بَلَلَلَلالقوي"(: 11املَلَلَلَلديني مَلَلَلَلرة)

(: 13. وقال ابن حبان)"جائز اْلديث، وليس بالقوي"(: 11العجيل)

                                                           

 (. 0/84/1404« )إكدل هتذيم الكدل»ظر: ( ين1)

 (. 310/1940)ص« امل ني يف الِعتاء»( ينظر: 1)

 (. 1/404/3113رواية ابنه ) -« العل  ألمحد»( ينظر: 3)

 (. 13/439/1983« )هتذيم الكدل»( ينظر: 4)

 (. 3/193/139« )سري َعام النباء»( ينظر: 3)

 (. 114/3033)ص« التقريم»( ينظر: 4)

 (. 3/181/938« )الكام »( ينظر: 0)

 (. 4/403/1084« )امرح والتعدي »( ينظر: 8)

 (. 144/190)ص« س ا ت ابن َيب ْيبة»( ينظر: 9)

 (. 1/401/413« )التعدي  والتجري »( ينظر: 10)

 (. 0/84/1404« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 11)

 (. 1/481/098« )معرفة الثقات»( ينظر: 11)

 (. 103)ص« م اهري علدء األموار»( ينظر: 13)
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ضَلعيص   ". وقال َبو ُممَلد اإلَْلبييل: "كان َيم يف ال   بعد ال  "

(. وقَلَلال ابَلَلن عبَلَلد 1)"غَلَلريه َوثَلَل  منَلَله". وقَلَلال امريَلَلري: "حيَلَلتج بَلَله

. رو  "ليس به بأ  عندهم، وفيه مه ذله ل ، ليس باملت "(: 1الو)

 له امدعة، الحُبَخاِرّي مقروًنا ب ريه.

َتُه غَلَلريهم، وتوسَلط آخَلَلرون  َقَلَلُه قَلوم، وَضَلعَّ وخاصَلة حالَله: َوثَّ

صَلَلحيتة، وَحاديَلَلث  -  -، وحديثَلَله عَلَلن جَلَلابر "صَلَلدوق"فقَلَلالوا: 

صَلدوق عنَلده "يظدر َن َق  َحواله َنه األعمش عنه مستقيمة، والذي 

، فإذا ما توبَله عَلىل حَلديث  "َوهام ح  ُمَتَّسَّ  كد ذكر ابن حبان، فدذا َجرح

َقُه عىل جانَلم العدالَلة   الَِلبط، وَمَلا  فدو صحي ، وحُيحَمُ  قول من َوثَّ

عن رواية ال يخ  له، فقد َخرج له البخاري َربعة َحاديَلث ُقَلِرَن فيدَلا 

 (.4لم فأخرج له يف املتابعات)(، وَما مس3ب ريه)

ما َخرج له البخَلاري عَلن جَلابر غَلري َربعَلة "(: 3يقول اْلافظ)

َحاديث، وهو مقرون فيدا عنده ب ريه، مندا حديثان يف األكبة، وثالَلث 

                                                           

 (. 0/84/1404« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 1)

 (. 1/911/1088« )ا ست ناء»( ينظر: 1)

(. 4/131/4899(. )3/33/3803« )صَلَلَلَلَلَلَلَلَلحي  البخَلَلَلَلَلَلَلَلَلاري»( ينظَلَلَلَلَلَلَلَلر: 3)

(0/108/3403 ،3404 .) 

 (.1031-3/1411/144(، )1334-3/1108/90« )صحي  مسلم»( ينظر: 4)

 (.411)ص« هدي الساري»( ينظر: 3)
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يف التِائ  قرنه فيدا بأيب صال ، ومندا حديث يف تتسري سَلورة اممعَلة 

 . "قرنه فيه بسامل بن َيب امعد

َلَلمُ  َتُه  وبَلذله ُيعح َتُه  -ومَلندم ابَلن حَلزم  -خطَلأ مَلن َضَلَلعَّ إذ َضَلَلعَّ

يعتَلَلو بَلَله، فيوَلَلل  حديثَلَله يف  مطلًقَلَلا، وكَلَلان األوىل َن يقَلَلال: ضَلَلعيص 

   َعلم. ال واهد واملتابعات، كد هو اْلال يف إخراج ال يخ  له، واهلل 

14- ( َرِقَليُّ َدِن الزُّ َيى بِن الَلنُّعح ُن حَيح َحُة بح ، امَلَل1َهلح َديِنُّ (، األَنحوَلاِريُّ

.خ م د   قر. َرَو  َعن: الِحاإ بن عثدن اِْلَزامي، ويونس بن يزيَلد 

ََيب  َدِعي  بحن  يحَبة، وُممد بن إِسح َْ ََيب  األييل وآخرين. َرَو  َعنه: عثدن بن 

 فديه وغريمها.

 (. 1)"ضعيص جًدا"قال ابن حزم: 

يحَبة: 3َقال ابحن َمِع ) َْ ََيب  ال َبَلو َداُود: . َوَقَل"ثقة"(، وعثدن بحن 

( يف 4(، وابَلَلَلن َْلَلَلاه )3(. وذكَلَلَلره ابَلَلَلن حبَلَلَلان)4)"  بَلَلَلأ  بَلَلَله"

                                                           

َرقِّي: بِم الزاي، وفت  الراء، ويف آخرها القا ، نسبة إىل بني  ري ، بطَلن مَلن 1) ( الزُّ

 (.1/43األنوار من ا)زرج. اللباب )

 (.4/149« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

وري )« تَلَلَلَلَلَلاريخ ابَلَلَلَلَلَلن َمِعَلَلَلَلَلَل »( ينظَلَلَلَلَلَلر: 3) (. والَلَلَلَلَلَلدارمي 3/130/448للَلَلَلَلَلَلدُّ

 (.134/444)ص

 (. 10/400/4833« )خ ب دادتاري»( ينظر: 4)

 (. 8/313« )الثقات»( ينظر: 3)

 (. 111/400)ص« تاريخ َسدء الثقات»( ينظر: 4)
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 ."صدوق َيم"(: 1. َوَقال ابن حجر)"الثقات"

َد) ََمحح ليس "(: 3. َوَقال َبو حاتم)"مقارب اْلديث"(: 1وقال 

يحَبة)"بقوي َْ ا، ومندم من   "(: 4. َوَقال يعقوب بن  ْيخ  ضعيص  جد،

. "مل يكَلن بَلالقوي"(: 3حييى بن سَلعيد). وقال "يكتم حديثه لِعته

ِمِذّي.  رو  له امدعة، سو  الرَتح

َقُه ابن َمِع  وهو من املت ددين، وتابعه عثدن  وخاصة حاله: َوثَّ

بن َيب ْيبة، وقال َبو داود:   بأ  به، وقال ابَلن حجَلر: صَلدوق َيَلم، 

َته آخرون، والذي يظدر َن َق  َحواله َنه   "هامصدوق عنده َو"وَضعَّ

َل، فَلإذا مَلا توبَله عَلىل حَلديث فدَلو  ح  ُمَتَّسَّ  كد ذكر ابن حجَلر، فدَلذا َجَلرح

َقُه عىل جانم العدالة   الِبط.   صحي ، وحُيحَمُ  قول من َوثَّ

وَمَلَلا عَلَلن إخَلَلراج ال َلَليخ  لَلَله، فَلَلإن البخَلَلاري مل حيَلَلتج بَلَله عَلَلىل 

انتراده، ب  َخرج لَله حَلديًثا واحَلًدا يف اْلَلج بمتابعَلة سَلليدن بَلن بَلال، 

ا عن يونس بن يزيد، فقد انتقى البخاريُّ من حديثه هَلذا اْلَلديث كامه

 (.4الذي واف  فيه الثقات)

                                                           

 (. 110/3030-114)ص« التقريم»( ينظر: 1)

 (. 10/404/4833« )تاريخ ب داد»( ينظر: 1)

 (.4/481/1110« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

 (. 10/404/4833« )تاريخ ب داد»( ينظر: 4)

 (. 1/441/410للباجي )« التعدي  والتجري »( ينظر: 3)

 (.1031، 1/108/1031« )صحي  البخاري»( ينظر: 4)
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لَلَله يف البخَلَلاري حَلَلديث واحَلَلد يف اْلَلَلج "(: 1يقَلَلول ابَلَلن حجَلَلر)

 ."بمتابعة سليدن بن بال كامها عن يونس بن يزيد

َلَلُم 1وَما مسَللم فَلأخرج لَله حَلديث  يف املتابعَلات) (. وبَلذله ُيعح

َتهُ  َتُه مطلًقَلا، وكَلان األوىل َن  -ومندم ابن حَلزم  - خطأ من َضعَّ إذ َضَلعَّ

يقال: ضعيص يعتو به، فيول  حديثه يف ال َلواهد واملتابعَلات، كَلد هَلو 

 اْلال يف إخراج ال يخ  له، واهلل َعلم.

13-  ، َلَبِحيُّ َلٍس األَصح َويح َُ َلِن  ِن َعبحَلِد اهللِ بح ُن َعبحِد اهللِ بح ِميِد بح َعبحُد اْلحَ

رٍ  َ ى، وهو َخَلو إسَلدعي  بَلن َيب َويَلس  ََُبو َبكح َعح ٍس املحََديِنُّ األح َويح َُ ََيِب  ُن  بح

.خ م د ت  ر. رو  عن: الثَلوري، وسَلليدن بَلن بَلال وآخَلرين. رو  

عنه: إسحاق بن راهويه، وَيوب بن سليدن بن بال وغريمهَلا. قَلال ابَلن 

ًزا ْديًدا"حزم:   (. 3)"ُغِمَز َغمح

. "ثقَلَلة"(: 4(، وابَلَلن حجَلَلر)3(، والَلَلذهبي)4وقَلَلال ابَلَلن َمِعَلَل )

لَليس بَلن "(: 8. وقَلال ابَلن َمِعَل  مَلرة)"حجَلة"(: 0وقال الدارقطني)

                                                           
 (. 411)ص« هدي الساري»( ينظر: 1)

 (.1349-4/1813/113(. )1094-3/1438/41« )صحي  مسلم»( ينظر: 1)

 (.3/33« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)

 (.4/13/01« )امرح والتعدي »( ينظر: 4)

 (.4/303/10011« )امليزان»(. و410/3110-1/414« )الكاْص»( ينظر: 3)

 (.104/3040)ص« التقريم»( ينظر: 4)

 (.4/118/130« )التدذيم»( ينظر: 0)

 (.311/141 بن َمِع  )ص« س ا ت ابن امنيد»( ينظر: 8)
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(: 1. وجَلَلا   األ دي فقَلَلال)"ضَلَلعيص"(: 1. وقَلَلال النسَلَلائي)"بَلَلأ 

ه(. رو  لَلَله 101. مَلَلات سَلَلنة اثنتَلَل  ومَلَلائت  )"كَلَلان يَِلَله اْلَلَلديث"

 امدعة سو  ابن ماجه.

َقُه عه من األئ مة املعتَلوين، واحَلتج وخاصة حاله: ثقة، فقد َوثَّ

ُه سَلو  النسَلائي 3به ال يخان، وهَلو مَلن التوثيَل  العمَليل) َلَعتح َِ (، ومل ُي

واأل دي، الذي بالغ فاهتمه بالوضه، واأل دي كثري األوهام، فا ي خَلذ 

. وقَلال "وهذه منه َ لََّلة  قبيحَلة"(: 4بقولهن ولذله تعقبه الذهبي فقال)

ووقه عنَلد "(: 4. وقال)"تكلم فيه األ دي با مستند"(: 3ابن حجر)

األ دي: َبَلَلو بكَلَلر األع َلَلى يف إسَلَلناد حَلَلديث فنسَلَلبه إىل الوضَلَله فلَلَلم 

 . وتبه ابُن حزٍم األ ديَّ فِعته، وَخطأ يف ذله، واهلل َعلم. "ُيِومح 

*   *   * 

                                                           

 (.4/118/130« )التدذيم»( ينظر: 1)

 (.1/338/4044« )امليزان»( ينظر: 1)

(. 3/180/1003(. )1/31/1019« )صَلَلَلَلَلَلَلَلحي  البخَلَلَلَلَلَلَلَلَلاري»ظَلَلَلَلَلَلَلَلر: ( ين3)

 (. 1330-3/1191/19« )صحي  مسلم»( وغريها. و4/111/3149)

 (.1/338/4044« )امليزان»( ينظر: 4)

 (.441)ص« هدي الساري»( ينظر: 3)

 (.104/3040)ص« التقريم»( ينظر: 4)
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ََيِب املحَُخَلَلاِرِق) -14 َلَلُن  َميََّلَلة 1َعبحَلَلُد الحَكَلَلِريِم بح َُ ( واسَلَلمه قَلَليس، َبَلَلو 

َلَليُّ امُلَعَلَلَلم، نَلَلزل  ِ مكَلَلة . خَلَلت م ل ت   قر. َرَو  َعَلَلن: اْلسَلَلن الَبْصح

ّي، وياهد بن جو املكي وآخرين. َرَو  َعنه: الثوري، وماله بن  ِ الَبْصح

 َنس وغريمها. 

(. 3)"لَليس بثقَلة"(. وقَلال مَلرة: 1)"غَلري ثقَلة"قال ابن حزم: 

 (. 3)"ساقط"(. وقال مرة: 4)"هاله"وقال مرة: 

َلَلَلءٍ ". وقَلَلَلال مَلَلَلرة: "ضَلَلَلعيص"وقَلَلَلال َمحَلَلَلد:  ، َْلَلَلبه لَلَلَليس بيَشح

(: 8. وقَلَلال مَلَلرة)"لَلَليس ب َلَل "(: 0(. وقَلَلال ابَلَلن َمِعَلَل )4)"املَلَلرتوإ

لَلَليس "(: 10. وقَلَلال مَلَلرة)"لَلَليس بثقَلَلة"(: 9. وقَلَلال مَلَلرة)"ضَلَلعيص"

                                                           

ملدملَلَلة، وآخَلَلره قَلَلا . ( امُلَخَلَلاِرق: بَِلَلم املَلَليم، وفَلَلت  ا)َلَلاء املعجمَلَلة، وكَّسَلَل الَلَلراء ا1)

 (.133)ص« امل ني»

 (.9/193(. )8/190(. )1/144« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (. 1/388« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)

 (. 4/114« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 4)

 (. 4/01« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)

 (. 39/1494، 0/38« )الكام »( ينظر: 4)

 (. 184/481ي )صللدارم« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 0)

وري )« تَلَلَلاريخ ابَلَلَلن َمِعَلَلَل »( ينظَلَلَلر: 8) (. 3/133/1099(. )3/108/089للَلَلَلدُّ

(4/114/3499   .) 

وري )« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 9)  (. 4/99/3340للدُّ

 (. 84/131-83 بن هددن )ص« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 10)
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. "والِعص ب  عىل ك  ما يرويه"(: 1. َوَقال ابن عدي)"حديثه ب  

مَلَلَلرتوإ "(: 3. َوَقَلَلَلال النََّسَلَلَلائي)"غَلَلَلري ثقَلَلَلة"(: 1َوَقَلَلَلال امو جَلَلَلاين)

ضَلعيص ". َوَقَلال َبَلو حَلاتم: "ليس بيشَلءٍ "(: 4). َوَقال مرة"اْلديث

َعَلَلَلة: "اْلَلَلَلديث اَرُقطنِّي)3)"لَلَلَل ". َوَقَلَلَلال َبَلَلَلو ُ رح (: 4(. َوَقَلَلَلال الَلَلَلدَّ

(: 8. َوَقَلَلال ابَلَلن حجَلَلر)"كَلَلان غَلَلري ثقَلَلة"(: 0. َوَقَلَلال مَلَلرة)"مَلَلرتوإ"

(. است َلدد بَله 9)"مرتوإ عند َئمَلة اْلَلديث". وقال مرة: "ضعيص"

، وَبَلَلَلو داود يف كتَلَلَلاب "املتابعَلَلَلات"البخَلَلَلاري، ورو  لَلَلَله مسَلَلَللم يف 

 ، والباقون."املسائ "

ِتِه، وَما عن إخراج البخاري فإنه  وخاصة حاله: ُيحَمه  عىل َضعح

(، ومل يقوَلَلد 10إ  هَلَلذا املوضَلَله) "صَلَلحي  البخَلَلاري"لَلَليس لَلَله يف 

البخاري التخريج له، و  ا حتجاج به يف َصَلول الكتَلاب، وإنَلد َذَكَلَرُه 

                                                           

 (. 0/41/1494« )الكام »( ينظر: 1)

 (. 141/140)ص« رجالَحوال ال»( ينظر: 1)

 (. 100/411)ص« الِعتاء واملرتوكون»( ينظر: 3)

 (. 1/109/319« )السنن الكو »( ينظر: 4)

 (. 4/40/311« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

 (. 1/301/410« )السنن»( ينظر: 4)

 (. 10/10/1819« )العل »( ينظر: 0)

 (.      9/340(. )8/014« )فت  الباري»(. و304/4134)ص« التقريم»( ينظر: 8)

 (.   411)ص« هدي الساري»( ينظر: 9)

 (.1/48/1110« )صحي  البخاري»( ينظر: 10)
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 يَلادة وقعَلت لَله يف حَلديث  عقم حَلديث يف صَلورة التعليَل  مَلن َجَل 

بعينَلَله، وإنَلَلد ا حتجَلَلاج بأصَلَل  اْلَلَلديث، فألجَلَل  ذلَلَله   يعدونَلَله يف 

 (. 1رجاله)

َحَلَلد الَِلَلعتاء ومل خيَلَلرج لَلَله البخَلَلاري َْلَليئا "يقَلَلول اْلَلَلافظ: 

 (.1)"مسنًدا

(. وبَلذله 3وَما مسَللم فَلأخرج لَله حَلديًثا واحَلًدا يف املتابعَلات)

 علم.يواف  اإلمام ابن حزم عىل تِعيته إياه، واهلل َ

*   *   * 

ِن َعبحِد اهللِ  -10 ِرَمُة بُن َخالِد بِن الَعاِص بِن ِهَ اِم بِن امُلِ رَيِة بح ِعكح

، َخو اْلار  بن خالد املخزومي ال َلاعر .خ م  ُزوِميُّ امَلَكيُّ الُقَرِ ُّ امَلخح

َلرة  َلن ُعَمَلر، وَيب ُهَريح . َرَو  َعنَله: -  -د ت  ر. َرَو  َعن: َعبحداهللَِّ بح

ََيب ستيان، واألَو اِعّي وغريمها.حن  ظلة بن 

 (. 3)"ليس بالقوي"(. وقال مرة: 4)"ضعيص"قال ابن حزم: 

                                                           

 ( بتْص  ْديد.   411)ص« هدي الساري»( ينظر: 1)

 (.   0/190« )فت  الباري»( ينظر: 1)

 (. 1101-1/841/83« )صحي  مسلم»( ينظر: 3)

 (.4/84« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 4)

 (.3/330« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)
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َعَلَلَلة)1(، وابَلَلَلن َمِعَلَلَل )1وقَلَلَلال ابَلَلَلن سَلَلَلعد) (، 3(، وَبَلَلَلو ُ رح

(، وابَلَلَلن عبَلَلَلد الَلَلَلرحيم 4(، والَلَلَلذهبي)3(، والنسَلَلَلائي)4والبخَلَلَلاري)

. "ولَله َحاديَلث".  اد ابَلن سَلعد: "ثقَلة"(: 8(، وابن حجَلر)0التبان)

ثقَلَلَلة ". وقَلَلَلال ابَلَلَلن حجَلَلَلر مَلَلَلرة: "حجَلَلَلة"(: 9قَلَلَلال الَلَلَلذهبي مَلَلَلرة)و

(. وذكَلره ابَلُن ِحبََّلان يِف 11)"ثقة متت  عليَله"(. وقال مرة: 10)"ثبت

ه(. رو  له امدعة 114(. مات سنة ست عرشة ومائة )11)"الثقات"

 سو  ابحن ماجه.

                                                           

 (.4/14/1333« )الطبقات الكو »( ينظر: 1)

 (.141/380للدارمي )ص« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 1)

 (.0/9/34« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

 (.3/403« )بيان الوهم واإلَيام»( ينظر: 4)

 (.10/130/4004« )هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (.3/90/3011« )امليزان»(. و108/1848)ص« ديوان الِعتاء»( ينظر: 4)

 (. 9/133/3014« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 0)

 (.339/4448)ص« التقريم»( ينظر: 8)

 (.1/438/4144« )امل ني يف الِعتاء»( ينظر: 9)

 (.1/303« )التلخيص اْلبري»( ينظر: 10)

 (.1/49« )فت  الباري»( ينظر: 11)

 (.3/131« )الثقات»( ينظر: 11)
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، ُمتج به يف  ، ثبت  ، وهو مَلن "الوحيح "وخاصة حاله: ثقة 

، َما عن تِعيص ابن حزم له، فقد َجَلاب عَلن ذلَله (1التوثي  العميل)

َبَلَلو اْلسَلَلن بَلَلن القطَلَلان فقَلَلال تعليًقَلَلا عَلَلىل حَلَلديث ضَلَلعته عبَلَلد اْلَلَل  

فَلاعلم "ما ملخوه:  -صاحم الرتعة -( بعكرمة بن خالد 1اإلْبييل)

َنه حديث   علة به، وقد غلط يف تِعيته ابن حزم وكان له عذر، وتبعه 

ابن حزم فيه هو َنَله كَلان لَله اعتنَلاء  َبو ُممد عبد اْل  ب ري عذر، وعذر

واسَلم  -السَلاجي،  -واسَلمه حييَلى بَلن عبَلد الَلرمحن  -بكتاب َيب حييى 

فاختْصَلَله، ورتبَلَله عَلَلىل اْلَلَلرو ، وكَلَلان يف كتَلَلاب  -كتابَلَله: الَِلَلعتاء

الساجي فليط مل يتطَلن لَله ابَلن حَلزم حَل  ا ختوَلار، وذلَله َن هنَلاإ 

خالَلد، َحَلدمها: رجل  صزومي ، ك  واحد مندد يقال له: عكرمَلة بَلن 

عكرمة بن خالد ابن سعيد بن العاص، وهو تابعي ثقة، والثَلاين يقَلال لَله 

عكرمة بن خالد بن سلمة، وهو منكر اْلَلديث، وكَلان حرًيَلا بَلأن يَلذكر 

، إ  َنَلَلَله ملَلَلَلا َراد ذلَلَلَله خلَلَلَلط "الَِلَلَلعتاء"السَلَلَلاجي الثَلَلَلاين يف كتابَلَلَله 

 (.3)"بيندد

                                                           

(. 3/110/4108(. )3/1/1004(. )1/11/8« )صَلحي  البخَلاري»ينظر:  (1)

(. 1339-3/1193/13(. )14-1/43/11« )صَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَلَلَلَلَلَلَللم»و

(4/1038/4-1443 .) 

 (.344-3/343« )األحكام الوسطى»( ينظر: 1)

 ( بتْص  ْديد.408-3/403« )بيان الوهم واإلَيام»( ينظر: 3)
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(81) 

العَلا  فأما عكرمة بن خالد بن سَلعيد بَلن "(: 1وقال الذهبي)

املخزومي فمكي معرو  ثقة، َخطَلأ ابَلن حَلزم يف تَِلعيتهن وذلَله ألن 

كَلان وقَله إليَله كتَلاب السَلاجي يف  -فَليد حكَلاه ابَلن القطَلان  -َبا ُممَلد 

الرجال فاختْصه، ورتبه عىل اْلرو ، فزل  يف هذا الرج  بالَلذي قبلَله 

وهَلَلو عكرمَلَلة بَلَلن خالَلَلد بَلَلن سَلَللمة املخزومَلَلي، وهَلَلو ابَلَلن عمَلَله، وهَلَلو  -

 . "يتتطن لذلهومل  -ضعيص 

َتُه، ولكنَله كَلان معَلذوًرا يف  َلَلُم خطَلأ ابَلن حَلزم إذ َضَلعَّ وبذله ُيعح

، الذي َخطأ يف األصَل ، ومل يتطَلن ابَلن حَلزم  ذلهن ألن تبه فيه الساجيَّ

 إىل هذا ا)طأ، واهلل َعلم.  

، َقَلايِض املوصَل   -18 يِفُّ ، َبو اَْلَسن الُكَلوح ِدٍر الُقَرِ ُّ ُن ُمسح َعيِلُّ بح

عن: عاصم األحول، وحييى األنواري وآخرين. رو  عنَله: .عر. رو  

لَليس "َبو بكر ابن َيب ْيبة، وهناد بن الَّسي وآخرون. قال ابن حَلزم: 

 (. 1)"بثقة

. "ثقَلَلة"(: 3(، والنسَلَلائي)4(، وابَلَلن َمِعَلَل )3وقَلَلال ابَلَلن سَلَلعد)

                                                           

 ( بتْص .3/90/3011« )امليزان»( ينظر: 1)

 (.103)ص« عدرة َنساب العرب»( ينظر: 1)

 (.4/341/1499« )الطبقات الكو »( ينظر: 3)

 (.1/94/384 بن ُمر  )« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 4)

 (.138/4130-11/133« )هتذيم الكدل»( ينظر: 3)
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(82) 

كَلان ممَلن عَله "(: 1. وقَلال العجَليل)"كَلان ثبًتَلا"(: 1وقال حييى مَلرة)

َلَلا)"اْلَلَلديث، والتقَلَله، ثقَلَلة ًِ صَلَلاحم سَلَلنة، ثقَلَلة يف "(: 3. وقَلَلال َي

. وقَلال "اْلديث، ثبت فيه، صال  الكتاب، كثري الرواية عَلن الكَلوفي 

ثقَلة، لَله "(: 3. وقال ابَلن حجَلر)"كان فقيًدا، ُمدًثا، ثقةً "(: 4الذهبي)

َُرِض  ي َلبه َحِديثَله "وقَلال َمحَلد:  -يعني ذهم بْصه -"غرائم بعد َن 

َحاب اَْلِديث ََصح . "صَلال  اْلَلديث، صَلدوق"رة: . وقال مَل"َحِديث 

(. وقَلال َبَلو 4)"َثبت مَلن َيب معاويَلة الْضَلير يف اْلَلديث"وقال مرة: 

هَلَل(. 189. مات سَلنة تسَله وثدنَل  ومائَلة )"صدوق، ثقة"(: 0 رعة)

 رو  له امدعة. 

َقَلَلُه عَلَله مَلَلن األئمَلَلة، واحَلَلتج بَلَله  وخاصَلَلة حالَلَله: ثقَلَلة، فقَلَلد َوثَّ

(، وَمَلا قَلول 8عمَليل)، وهَلو مَلن التوثيَل  ال"صَلحيحيدد"ال يخان يف 

                                                           

وري )« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 1)  (.4/44/3038للدُّ

 (.1/138/1311« )معرفة الثقات»( ينظر: 1)

 (.9/304/3881« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (.1/40/3940« )الكاْص»( ينظر: 4)

 (.348/4800)ص« التقريم»( ينظر: 3)

(. 1/413/808(. )1/381/041روايَلَلَلَلَلَلَلة ابنَلَلَلَلَلَلَله ) -«العلَلَلَلَلَلَلَل »( ينظَلَلَلَلَلَلَلر: 4)

(1/400/3131.) 

 (.4/104/1119« )امرح والتعدي »( ينظر: 0)

-1/89/130« )صَلحي  مسَللم»(، و1/40/301« )صحي  البخَلاري»( ينظر: 8)

 ( وغريها.83
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(83) 

، فقد تترد اَلذا القَلول، ولعلَله َخَلذه "له غرائم بعد َن َرض"اْلافظ: 

كَلَلان قَلَلد ذهَلَلم بْصَلَله، وكَلَلان حُيَلَلدثدم مَلَلن "مَلَلن قَلَلول اإلمَلَلام َمحَلَلد: 

(، وليس فيه املعنى الذي ذكره اْلافظ، خاصة َن اإلمام َمحد 1)"حتظه

، كَلد "َثبت من َيب معاوية الْضَلير يف اْلَلديث"قد وثقه، ب  قال عنه: 

َلُم خطأ ابَلن حَلزم إذ  َن الذين وثقوه مل يذكروا ْيًئا من ذله، وبذله ُيعح

َد بتَِلعيته، ومل يكَلَلن عنَلده مسَلتند يف ذلَلَله، ومل يَلذكر لَلذله سَلَلبًبا،  َتَتَلرَّ

 ومثله   يقب  امرح فيه إ  متًَّسا، واهلل َعلم.

َلة، مَلوىل امُلطَّلَِلِم بَلنِ  -19 ٍرو واسمه َميحََّسَ يب َعمح
ََ ُرو بُن  عبَلِد  َعمح

. رو  عَلن: َنَلس  ، َبو عَلثدن املحََلَديِنُّ ِميُّ ُزوح  -اهللِ بِن َحنحَطٍم، الحُقَرِ ُّ املحَخح

 - وسَلَلعيد بَلَلن جبَلَلري وآخَلَلرين. رو  عنَلَله: مالَلَله، ويزيَلَلد بَلَلن اهلَلَلاد ،

 وغريمها. 

ضَلعيص،   نحَلتج "(. وقال مَلرة: 1)"ضعيص"قال ابن حزم: 

 (. 3)"به

َلَليِل) ثَِقَلَلة، ُينكَلَلر َعَليحَلَلِه َحَلَلِديث "(: 3(، وابَلَلن َمِعَلَل )4وقَلَلال الِعجح

                                                           

 (.3/131/1130« )ضعتاء العقييل»( ينظر: 1)

« اإلحكَلَلَلَلام»(. و399، 11/393(. )4/404(. )3/180« )امُلَحَلَلَلَلىلَّ »( ينظَلَلَلَلر: 1)

(1/00.) 

 (. 1/140« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)

 (.1/181/1398« )معرفة الثقات»( ينظر: 4)

 (.100/1181-103/ 4« )الكام »( ينظر: 3)
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(84) 

. وذكَلَلره ابَلن حبَلان يف الثقَلَلات "ثقَلة"(: 1. وقَلال َبَلَلو  رعَلة)"الحَبِديَمَلة

. وقَلال ابَلن "ربد َخطأ، يعتو حديثه من رواية الثقات عنَله"(: 1وقال)

ثقَلة، "(: 4. وقال الَلذهبي)"ثقة، متت  عىل فريج حديثه"(: 3رجم)

 . "، ربد وهمثقة  "(: 3. وقال ابن حجر)"لينه ابن َمِع 

رو  َعنَلَلَلَلُه ". و اد مَلَلَلَلرة: "لَلَلَلَليس بَلَلَلَله بَلَلَلَلأ "وقَلَلَلَلال َمحَلَلَلَلد: 

(: 8. وقَلال ابَلن عَلدي)"  بأ  بَله"(: 0(. وقال َبو حاتم)4)"َماله

  بأ  بهن ألن مالًكَلا قَلد رو  عنَله، و  يَلروي مالَله إ  عَلن ثقَلة َو "

صَلدوق، "(: 10. وقال مَلرة)"صدوق"(: 9. وقال الذهبي)"صدوق

، مَلنحط  حديثه صرج يف الوحيح  يف األصول ... حديثه صال   حسن 

عن الدرجة العليا من الوَلحي ،... مَلا هَلو بمستَِلعص و  بَِلعيص، 

                                                           

 (.4/133/1398« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (.3/183« )الثقات»( ينظر: 1)

 (.098-1/090« )كح عل  الرتمذي»( ينظر: 3)

 (.303/3101)ص« ديوان الِعتاء»( ينظر: 4)

 (.344/3083)ص« التقريم»( ينظر: 3)

 (. 1/484/3103(. )1/31/1313رواية ابنه ) -« العل »( ينظر: 4)

 (.4/133/1398« )امرح والتعدي »( ينظر: 0)

 (.4/100/1181« )الكام »( ينظر: 8)

 (.1/84/4101« )الكاْص»( ينظر: 9)

 (.181/4414-3/181« )امليزان»( ينظر: 10)
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(85) 

صَلدوق "(: 1. وقَلال السَلاجي)"نعم و  هو يف الثقة كالزهري وذويَله

 . "إ  َنه َيم

يف حديثه ضعص، ليس بقو ، ولَليس "(: 1وقال ابن َمِع  مرة)

لَليس بَلذاإ "(: 3وقَلال مَلرة) ."بحجة، مل يرو عنه ماله، وكان يِعته

(: 3. وقَلَلال امو جَلَلاين)"  حيَلَلتج بحديثَلَله"(: 4. وقَلَلال مَلَلرة)"القَلَلوي

. وقَلال ابَلن "ليس بالقوي"(: 4. وقال النسائي)"مِطرب اْلديث"

. وقَلال َبَلو "الرج  مستِعص، وَحاديثه تدل عىل حاله"(: 0القطان)

 . "ليس هو بذاإ"(: 8داود)

َقُه قوم، وَضعَّ  َتُه آخرون بسبم روايته منَلاكري وخاصة حاله: َوثَّ

. قَلال َمحَلد:  كَل  َحاديثَله عَلن "عن عكرمة خاصة، فدو تِعيص  ُمَقيََّلد 

                                                           

 (.10/134/4148« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 1)

 (.4/133/1398« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (.303/118)ص« يد  بن َمِع س ا ت ابن امن»( ينظر: 3)

 (.3/189/1189للعقييل )« الِعتاء»( ينظر: 4)

 (.111/110)ص« َحوال الرجال»( ينظر: 3)

 (.4/104/1181« )الكام »( ينظر: 4)

 (.3/181/4414« )امليزان»( ينظر: 0)

 (.101/4418-11/148« )هتذيم الكدل»( ينظر: 8)
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(86) 

صَلَلدوق، ولكَلَلن رو  عَلَلن "(. وقَلَلال البخَلَلاري: 1)"عكرمَلَلة مَِلَلطربة

 (.1)"عكرمة مناكري، ...

فالراج  يف حاله َنه: ثقة، ُمتج به يف الوَلحيح  يف غَلري روايتَله 

عميل له يف غري عكرمة. قال اْلَلافظ: (، وهو من التوثي  ال3عن عكرمة)

(. ولع  من 4ولذله مل خيرج له البخاري من روايته عن عكرمة ْيًئا)"

َتُه  محَلَل  هَلَلذا التَِلَلعيص املقيَلَلد عَلَلىل العمَلَلوم  -ومَلَلندم ابَلَلن حَلَلزم  -َضَلَلعَّ

فأخطأ، والوواب َن يقال: ضعيص يف روايتَله عَلن عكرمَلة، صَلحي  يف 

 روايته عن غريه، واهلل َعلم.

،  ُفَليحُ   -10 َلِميُّ َسح ، وُيقال، األح َزاِعيُّ ََيب املحُِ رَيِة، ا)حُ ِن  ُن ُسَليحدَن بح بح

ََيب َعبحَلد  َلن  ، موىل آل  يد بحن ا)طاب. َرَو  َعَلن: ربيعَلة بح َيى املحََديِنُّ ََُبو حَيح

َلن  َلن َسَلِعيد األَنحوَلاِرّي وآخَلرين. َرَو  َعنَله: َعبحَلد اهللَِّ بح ِن، وحييى بح محح الرَّ

َلَل َلَلد املَلَل دب وغريمهَلَلا. قَلَلال ابَلَلن حَلَلزم: وهَلَلم، ويَلَلونس بح مَلَلتكلم "ن ُُمَمَّ

عَّص  "(. وقال مرة: 3)"فيه َِ  (. 4)"متكلم فيه ُم

                                                           

 (.098-1/090« )كح عل  الرتمذي»( ينظر: 1)

 (.134/418للرتمذي )ص« العل  الكبري»( ينظر: 1)

« صَلَلَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَلَلَللم»(، و1/144/1401« )صَلَلَلَلَلَلحي  البخَلَلَلَلَلَلاري»( ينظَلَلَلَلَلَلر: 3)

(1/993/441-1343.) 

 (.431)ص« هدي الساري»( ينظر: 4)

 (.0/380« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)

 (.0/141« )اإلحكام»( ينظر: 4)
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. َوَقَلال "من متقني َه  املدينة وحتاظدم"(: 1وقال ابن حبان)

له َحاديث صاْلة يروَيا ... وقد اعتمَلده الُبخَلاِرّي يِف "(: 1ابحن عدي)

خيتلتون "(: 3الدارقطني). وقال "صحيحه، ... َوهو عندي   بأ  به

 . "فيه، وليس به بأ 

قد اعتمد َبو عبد اهلل البخاري ُفَليحًحا يف غري "(: 4وقال الذهبي)

 . "صدوق كثري ا)طأ"(: 3. َوَقال ابن حجر)"ما حديث

َلَلن َمِعَلَل ) (، وابَلَلن 8(، والنسَلَلائي)0(، وابَلَلن املَلَلديني)4وقَلَلال ابح

و ، و  حيتج ليس بق"(: 10. وقال حييى مرة)"ضعيص"(: 9القطان)

. "ليس بالقوي"(: 11(، وَبو حاتم)11. َوَقال النسائي مرة)"بحديثه

                                                           

 (.113)ص« م اهري علدء األموار»( ينظر: 1)

 (.0/144/1303« )الكام »نظر: ( ي1)

 (.3/344/4081« )ميزان ا عتدال»( ينظر: 3)

 (.3/343/4081« )ميزان ا عتدال»( ينظر: 4)

 (.389/3443)ص« التقريم»( ينظر: 3)

 (.1/49/134رواية ابن ُمر  ) -« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 4)

 .(110/130)ص« س ا ت ابن َيب ْيبة  بن املديني»( ينظر: 0)

 (.311/4003-13/310« )هتذيم الكدل»( ينظر: 8)

 (.4/30/1434« )بيان الوهم واإلَيام»( ينظر: 9)

 (.0/83/409« )امرح والتعدي »( ينظر: 10)

 (.190/310)ص« الِعتاء واملرتوكون»( ينظر: 11)

 (.0/83/409« )امرح والتعدي »( ينظر: 11)
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لَليس بَلاملت ، "(: 1. وقَلال الَلذهبي)"  حيَلتج بَله"(: 1وقال َبو داود)

هَلَلَل(. رو  لَلَله 148. مَلَلات سَلَلنة ثَلَلدن وسَلَلت  ومائَلَلة )"وقَلَلد َخرجَلَلا لَلَله

 امدعة. 

 وخاصة حاله: ضَلعيص  ُيعتَلو بَله يف املتابعَلات وال َلواهد، فقَلد

َتُه عه  من َساه  امرح والتعدي ، وبذله يواف  اإلمام ابَلن حَلزم  َضعَّ

عىل تِعيته إياه، وَما عن رواية ال يخ  له، فقد احتج بَله البخَلاري يف 

األحاديث التي تتعل  باملناقم والرقَلاق، وهَلذه يتسَلام  فيدَلا، وتوَلل  

ه روايتدا عن مثله، بخا  األحكام، ولعله انتقى لَله مَلن صَلحي  حديثَل

فأودعَلَله الوَلَلحي ، وَمَلَلا مسَلَللم فقَلَلد رو  لَلَله يف موضَلَلع ، وهَلَلذان 

 (.3املوضعان يف املتابعات، وليس يف األصول)

احتج به البخاري وَصحاب السنن، ... ومل "(: 4يقول اْلافظ)

يعتمَلد عليَله البخَلاري اعَلتدده عَلىل مالَله وابَلن عيينَلة وَرضااَلد، وإنَلد 

يف الرقَلاق، ... ورو  لَله  َخرج له َحاديث َكثرها يف املناقم، وبعَِلدا

. انتدى. فإن ال َليخ  َخرجَلا "مسلم حديًثا واحًدا وهو حديث اإلفه

                                                           

 (.3/344/4081« )ميزان ا عتدال»( ينظر: 1)

 (.1/410/181« )من ُتُكَلَم فيه وهو ُمَوثَّ   »ينظر:  (1)

( 1/91/419(. )1/81/341(. )1/43/138« )صَلَلحي  البخَلَلاري»( ينظَلَلر: 3)

-4/1130/30(. )1381-4/1833/1« )صَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَللم»وغريهَلَلَلَلا. و

1000.) 

 (.433)ص« هدي الساري»( ينظر: 4)
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َحاديث عن بعض الرواة املتكلم فيدم، وهي األحاديث التي تيقنَلا َهنَلم 

َصابوا فيدا، ورووها عىل وجددا الوحي ، َمَلا إذا ثبَلت لَلدَيد َن هَلذا 

نبَلان إيَلراده يف الوَلحي ، اْلديث مما َخطأ فيه الراوي فا ْه َهند يتج

كد هو معرو  مَلن مَلندج كلَليدد، وهَلذا يَلدل عَلىل َهنَلد ينتقيَلان بعَلض 

 َحاديث ه  ء الرواة، واهلل َعلم.

َلَلنحظرٍِي) -11 ِْ َلَلُن  َلَليُّ .خ م د ت 1َكثَِلَلرُي بح ِ َة الَبْصح ُبَلَلو ُقَلَلرَّ ََ  ، ( املحََلَلاِ يِنُّ

ّي وآخَلرين. َرَو  ِ َعنَله:  قر. َرَو  َعن: َنس بن سريين، واْلسن الَبْصح

َلَلد وغريمهَلَلا. قَلَلال ابَلَلن حَلَلزم:  َلَلن َ يح ضَلَلعيص  "برشَلَل بَلَلن املتَِلَل ، ومحَلَلاد بح

ا  (.3)"  ْ "(. وقال مرة: 1)"جد،

(: 4. وقَلال َمحَلد)"ثقَلة"(: 3(، وابَلن َمِعَل )4َوَقال ابن سَلعد)

َلن َمِعَل  مَلرة)"َصالِ ، قد رو  عنَله النَلا  واحتملَلوه" (: 0. َوَقَلال ابح

َلَلن عَلَلدي)"صَلَلال " حديثَلَله  ء مَلَلن املنكَلَلر،  لَلَليس يِف "(: 8. َوَقَلَلال ابح

                                                           

نحظرٍِي: بكَّس املعجمت ، وسكون النون، 1) ِْ  (. 399/3414)ص« التقريم»( 

 (.1/310« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (.8/301« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)

 (.0/180/3180« )الطبقات الكو »( ينظر: 4)

 (.194/018للدارمي )ص« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 3)

 (.1/308/1488(. )1/414/893رواية ابنه ) -« العل »( ينظر: 4)

 (. 0/133/834« )امرح والتعدي »( ينظر: 0)

 (. 0/110/1403« )الكام »( ينظر: 8)
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. "ليس به بأ "(: 1. َوَقال البزار)"وَحاديثه َرجو َن تكون مستقيمة

.  اد ابَلَلَلن حجَلَلَلر: "صَلَلَلدوق"(: 3(، وابَلَلَلن حجَلَلَلر)1وقَلَلَلال الَلَلَلذهبي)

 ."خيط "

َلن َمِعَل  مَلرة) (: 3. َوَقَلال النََّسَلائي)"لَليس بيشَلءٍ "(: 4َوَقال ابح

رو بحن عيل)"ليس بالقوي" َيى بحن َسِعيد   حيد  (: َكاَن حَيح 4. َوَقال َعمح

َعَلة) ُبَلو ُ رح ََ ِديٍّ حيد  عنَله. َوَقَلال  ِن بحن َمدح َ محح (: 0عنه، ... وكان َعبحد الرَّ

كان كثري ا)طأ عىل قلة روايته ممن يروي "(: 8. َوَقال ابن حبان)"ل "

عن امل اهري َْياء مناكري، حتَلى خَلرج اَلا عَلن حَلد ا حتجَلاج إ  فَليد 

 دعة سو  النََّسائي.. رو  له ام"واف  الثقات

وخاصة حاله: صدوق خيطَل ، فَلا حيَلتج بَلد ينتَلرد بَله، والَلذي 

 مما توبه عليه.  "صحيحيدد"رواه عنه ال يخان يف 

                                                           

 (. 1/111/1330« )ك ص األستار»( ينظر: 1)

 (. 434/190)ص« من ُتُكَلَم فيه وهو ُمَوثَّ   »( ينظر: 1)

 (. 399/3414)ص« التقريم»( ينظر: 3)

وري )« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 4)  (.4/111/4014للدُّ

 (. 104/333ص« )الِعتاء واملرتوكون»( ينظر: 3)

 (. 4/4/1338للعقييل )« الِعتاء»( ينظر: 4)

 (. 0/133/834« )امرح والتعدي »( ينظر: 0)

 (. 1/113« )املجروح »( ينظر: 8)
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احَلَلتج بَلَله امدعَلَلة سَلَلو  النسَلَلائي، وعيَلَله مَلَلا لَلَله "قَلَلال اْلَلَلافظ: 

عنَلَلدهم ثاثَلَلة َحاديَلَلث، َحَلَلدها: عَلَلن عطَلَلاء عَلَلن جَلَلابر يف السَلَلام عَلَلىل 

من حديث عبد الوار  عنَله، وتابعَله الليَلث،  (1املويل، رواه ال يخان)

(، وثانيدا: حديثه اَلذا اإلسَلناد يف 1عن َيب الزبري، عن جابر عند مسلم)

األمر بتخمري اآلنية، وكص الوبيان عند املساء، َخرجه البخاري، وَبَلو 

(، وتابعَلَلَله ابَلَلَلن 3داود، والرتمَلَلَلذي مَلَلَلن حَلَلَلديث محَلَلَلاد بَلَلَلن  يَلَلَلد عنَلَلَله)

 (.3()4)"جريج

َلَلُم خطَلأ َتُه  وبَلذله ُيعح َتُه  -ومَلندم ابَلن حَلزم  -مَلن َضَلَلعَّ إذ َضَلَلعَّ

مطلًقَلَلا، وكَلَلان األوىل َن يقَلَلال: ضَلَلعيص يعتَلَلو بَلَله، فيوَلَلل  حديثَلَله يف 

 ال واهد واملتابعات، كد هو اْلال يف إخراج ال يخ  له، واهلل َعلم.

َلن َعبَلد اهللَِّ بَلن  -11 َلن ُعَبيَلد اهلل بح َلن مسَللم بح د بَلن َعبَلد اهلل بح ُُمَمَّ

ََُبو عبد ِرّي .عر. َرَو  َعن: َبيه، وعمَله  ْداب،  هح اهللَّ املدين ابحن َخي الزُّ

                                                           

 -1/384/38« )صَلحي  مسَللم»(، 1/44/1110« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

340.) 

َلَلا  هَلَلري بَلَلن340-1/384/34« )صَلَلحي  مسَلَللم»( ينظَلَلر: 1) ًِ  (. وتابعَلَله عليَلَله َي

ا ) ًِ  (. 340-1/384/30معاوية، وراويته عند مسلم َي

 (.8/43/4193(. )4/119/3314« )صحي  البخاري»( ينظر: 3)

 (. 9/104/10313للنسائي )« السنن الكو »( ينظر: 4)

 (. 434)ص« هدي الساري»( ينظر: 3)



 ِدَراَسٌة َوَنْقٌد "الرَُّواُة الذَّيَن َضعََّفُهم اإِلَماُم اْبُن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ واتََّفَق الشَّْيَخاِن َعَلى َتْخِريِج َحِديِثِهم"

 

(92) 

َلُن بَلن  ، وَمعح نَبَِليُّ َلَلَمة الَقعح ِرّي. َرَو  َعنه: عبد اهللَّ بحن َمسح هح ابحن ْداب الزُّ

 عيسى القزا  وغريمها.

 (. 1)"ضعيص"قال ابن حزم: 

. "صال  اْلديث"(: 3. َوَقال َمحد)"ثقة"(: 1وقال َبو داود)

وهذه نسَلخة، عَلن "(: 3. وقال ابن عدي)"  بأ  به"(: 4مرة)وقال 

عمه الزهَلري َخبَلار عامتدَلا مسَلتقيمة، ... ومل َر بحديثَله بأسَلا إذا رو  

. َوَقال ابَلن "عنه ثقة، و  رَيت له حديًثا منكًرا فأذكره إذا رو  عنه ثقة

 . "صدوق له َوهام"(: 4حجر)

ن نكتَلم ضَلعيص لَليس بَلالقوي، ونحَل"(: 0وقال ابَلن املَلديني)

ضَلعيص   "(: 9. َوَقال مرة)"ضعيص"(: 8. َوَقال ابحن َمِع )"حديثه

، وقَلَلال "لَلَليس بَلَلذاإ القَلَلو "(: 10. َوَقَلَلال َخَلَلر )"حيَلَلتج بحديثَلَله

                                                           

 (. 11/31(. )10/111(. )4/148« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (. 9/180/440« )التدذيم»( ينظر: 1)

 (. 13/333/3303« )هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (. 0/304/1433« )امرح والتعدي »( ينظر: 4)

 (. 0/343/1431« )الكام »( ينظر: 3)

 (. 418/4049)ص« التقريم»( ينظر: 4)

 (. 113/130)ص« س ا ت ابن َيب ْيبة  بن املديني»( ينظر: 0)

 (. 48/33ي )صللدارم« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 8)

 (. 4/88/1443للعقييل )« الِعتاء»( ينظر: 9)

 (. 0/304/1433« )امرح والتعدي »( ينظر: 10)
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لَلَليس بقَلَلوي، يكتَلَلم "(: 1. وقَلَلال َبَلَلو حَلَلاتم)"صَلَلال "(: 1مَلَلرة)

 . "حديثه

وكان رديء اْلتَلظ، كثَلري الَلوهم، خيطَل  "(: 3وقال ابن حبان)

خيَلَلالص فَلَليد يَلَلروي عَلَلن األثبَلَلات، فَلَلا جيَلَلو  عَلَلن عمَلَله يف الروايَلَلات، و

َلد "(: 4. َوَقال ابحن َمِع  مرة)"ا حتجاج به إذا انترد م إيَِلَّ مَلن ُُمَمَّ حُّ
ََ

ِريّ  هح َحاق يِف الزُّ هَل(. رو  130. مات سنة سبه ومخس  ومئة )"بن إِسح

 له امدعة.

وخاصة حاله: صدوق له َوهام عن عمَله الزهَلري بَلالرغم مَلن 

ه له، وقد ُتُكَلَم فيه من َج  هذه األوهام، فَلا تقبَل  روايتَله هول ما مت

إذا انتردن ألن فيه ضعًتا من جدة حتظه، وهَلو صَلال  اْلَلديث، وحيمَل  

َقُه عىل العدالة.  قول من َوثَّ

يِلُّ يف الطبقَلة الثانيَلة مَلن َصَلحاب الزهَلري، مَله  هح وقد ذكَلره الَلذُّ

وهَل  ء كلدَلم يف  َسامة بن  يد، وابن إسحاق، وابَلن َويَلس، ... قَلال:

                                                           

 (. 0/304/1433« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (. 0/304/1433« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (. 1/149« )املجروح »( ينظر: 3)

وري )« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 4)  (. 3/140/030للدُّ
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حال الَِلعص وا ضَلطراب، قَلال: وقَلد رو  ابَلن َخَلي الزهَلري ثاثَلة 

 (.  3(، والذهبي)1(. وبنحوه الساجي)1)"َحاديث مل نجد هلا َصًا 

َُنحكَِلَر "قال اْلافظ:  َرُ  بحديث الزهري، وقد ب  مَلا  ََعح يِلُّ  هح الذُّ

َتُه  ََنَّ تِعيَص َمنح َضعَّ بسَلبم  -الزهري يعني ابن َخي-عليه، فالظاهر 

تله األحاديث التي َخطأ فيدا، ومل َجد له يف البخاري سَلو  َحاديَلث 

قليلة، َحدها يف األضاحي عن عمه عن سامل عن َبيه يف الندي عَلن َكَل  

( 3(، وهذا قد تابعه عليه معمر عند مسلم)4ْلوم األضاحي بعد ثا )

بَلادة بَلن وغريه، والثاين يف وفود األنوار عن عمه عن َيب إدريَلس عَلن ع

(، وهَلَلَلو عنَلَلَلده بمتابعَلَلَلة َْلَلَلعيم وغَلَلَلريه عَلَلَلن 4الوَلَلَلامت يف املتابعَلَلَلة)

(، والثالث يف امل ا ي يف قوة اْلديبية عن عمه عن عروة عن 0الزهري)

                                                           

 (. 4/88/1443للعقييل )« الِعتاء»( ينظر: 1)

 (. 9/180/440« )التدذيم»( ينظر: 1)

 (. 393/0043-3/391« )امليزان»( ينظر: 3)

 (. 0/104/3304« )صحي  البخاري»( ينظر: 4)

 (. 1900-3/1341/10« )صحي  مسلم»( ينظر: 3)

 (. 3/33/3891« )صحي  البخاري»( ينظر: 4)

(. 3/81/3999(. و)1/11/18« )حي  البخَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلاريصَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَل»( ينظَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلر: 0)

 (.9/09/0113و)
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( وغريمهَلا، 3( ومعمَلر)1(، بمتابعة ستيان بَلن عيينَلة)1املسور ومروان)

 (.4)"وله عنده غري هذه مما توبه عليه موصو  ومعلقا

مل خيرج له إ  ما توبه عليه، وكذله مسَللم  فكد يظدر فالبخاري

 (.3َخرج له يف املتابعات)

َتُه  َلَلُم خطَلأ مَلن َضَلَلعَّ َتُه  -ومَلندم ابَلن حَلزم  -وبَلذله ُيعح إذ َضَلَلعَّ

مطلًقَلَلا، وكَلَلان األوىل َن يقَلَلال: ضَلَلعيص يعتَلَلو بَلَله، فيوَلَلل  حديثَلَله يف 

 ال واهد واملتابعات، كد هو اْلال يف إخراج ال يخ  له، واهلل َعلم.

 *  *   * 

، مَلو هم،  -13 َباَن الُقَرِ ُّ الَعاِمِريُّ ِن َثوح ُن عبِد الرمحِن بح د بح ُُمَمَّ

ََُبو َعبد اهللَّ امَلَديِنُّ .عر. َرَو  َعن: َجابِر بحن َعبداهللَّ، وَعبد اهلل بحن ُعَمر بحن 

وآخرين. َرَو  َعنه: حييى بحن َسِعيد األَنحوَلاِرّي، وحييَلى  -  -ا)طاب

 يب كثري وغريمها. بحن ََ 

                                                           

 (. 3/114/4180« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

 (. 3/114/4108« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

 (. 3/113/4130« )صحي  البخاري»( ينظر: 3)

(. 1/131/1400(. )1/130/481« )صَلَلَلَلَلَلَلَلَلحي  البخَلَلَلَلَلَلَلَلَلاري»( ينظَلَلَلَلَلَلَلَلر: 4)

 (.440)ص« الساري هدي»( وغريها. وينظر: 4/144/3434)

( 1401-1/1093/4(. )1448-1/1090/43« )صَلَلَلحي  مسَلَلَللم»( ينظَلَلَلر: 3)

 وغريها.  
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(96) 

(. 1)"ليس بالقوي"(. وقال مرة: 1)"ضعيص"قال ابن حزم: 

 (.3)"ثقة"وقال مرة: 

َلن سَلعد) َلن سَلتيان)4قال ابح َعَلة)3(، ويعقَلوب بح ُبَلو ُ رح ََ (، 4(، و

كثَلَلَلري ".  اد ابَلَلَلن سَلَلَلعد: "ثقَلَلَلة"(: 8(، وابَلَلَلن حجَلَلَلر)0والنََّسَلَلَلائي)

. وقَلَلال ابَلَلن "قَلَلوم حديثَلَله مقَلَلام اْلجَلَلة". و اد يعقَلَلوب: "اْلَلَلديث

ُبَلو حَلاتم)"من ثقات َه  املدينَلة ومتقنَليدم"(: 9بان)ح ََ (: 10. َوَقَلال 

 . رو  له امدعة. "هو من التابع    يسأل عن مثله"

                                                           
وخو عبد الر اق، "(. قال ابن حزم يف حديث األضاحي: 4/33« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

، وقولَله هَلذا "عن ُممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، وهو ضعيص ومرس  مه ذله

بن ثوبان، وقال اْلَلافظ ابَلن حجَلر معقًبَلا عَلىل ا "ضعيص"يوهم َنه َراد بقوله: 

كذا قال، فإن كان ضعص ا)و إلرساله فتي العطص نظر، وإن كان "هذا القول: 

« التدَلذيم». ينظَلر: "فليس له يف ذلَله سَللص -يعني ابن ثوبان -ضعص ُممًدا 

(9/194 .) 

 (.19-1/18« )اإلحكام»( ينظر: 1)

 (. 3/111« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)

 (. 3/113/891« )الطبقات الكو »نظر: ( ي4)

 (.1/444« )املعرفة والتاريخ»( ينظر: 3)

 (.0/311/1490« )امرح والتعدي »( ينظر: 4)

 (.13/398/3393« )هتذيم الكدل»( ينظر: 0)

 (.419/4048)ص« التقريم»( ينظر: 8)

 (.110)ص« م اهري علدء األموار»( ينظر: 9)

 (.0/311/1490)« امرح والتعدي »( ينظر: 10)



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(97) 

وخاصَلَلة حالَلَله: ثقَلَلة، احَلَلتج بَلَله ال َلَليخان، وهَلَلو مَلَلن التوثيَلَل  

(، ومل يَلَلتكلم فيَلَله سَلَلو  ابَلَلن حَلَلزم، وقَلَلد رد عليَلَله اْلَلَلافظ 1العمَلَليل)

يعني  -فليس له  -ي ابن ثوبانيعن -وإن كان ضعَص ُممًدا  "(: 1فقال)

َد "يف ذلَلَله سَلَللص -ابَلَلن حَلَلزم َلَلَلُم خطَلَلأ ابَلَلن حَلَلزم إذ َتَتَلَلرَّ . وبَلَلذله ُيعح

بتَِلَلعيته، ومل يكَلَلن عنَلَلده مسَلَلتند يف ذلَلَله، ومل يَلَلذكر لَلَلذله سَلَلبًبا، واهلل 

 َعلم.

ُرَ ) -14 لِِم بِن َتدح ُد بُن ُمسح ِ 3ُُمَمَّ َبريح ( األََسِديُّ مو هم، َبو الزُّ

، م َلدور  بكنيتَله .عر. رو  عَلن: جَلابر بَلن عبَلداهلل، وابَلن عبَلا  امَلَكيُّ

 . رو  عنه: الثوري، وابن جريج وغريمها. -  -وآخرين 

، "(: 4قال ابن حزم) وهذا حديث معلولن ألن َبا الزبري ُمَلَدَلس 

فدو غري مقطوع عَلىل  "سمعت"و "َخونا"و "حدثنا"فد مل يق  فيه: 

نه عن جابر، فإنَله كلَله سَلدع، َنه مسند، حاْا ما كان من رواية الليث ع

                                                           

« صَلَلَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَلَلَللم»(، و1/43/1099« )صَلَلَلَلَلَلحي  البخَلَلَلَلَلَلاري»( ينظَلَلَلَلَلَلر: 1)

(1/431/184-410.) 

 (.9/194/940« )التدذيم»( ينظر: 1)

ُر : بمتتوحَلَلة، وسَلَلكون دال مدملَلَلة، وضَلَلم راء، وإمهَلَلال سَلَل . 3) « امل نَلَلي»( َتَلَلدح

 (.49)ص

« امُلَحَلَلَلَلىلَّ »(. و4/133« )اإلحكَلَلَلَلام»(. و193)ص« حجَلَلَلَلة الَلَلَلَلوداع»( ينظَلَلَلَلر: 4)

(1/184( .)4/10( .)11/300.) 
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(98) 

فلسنا نحتج بحديثه إ  بد كان فيه بيان َنه سمعه، وقد ص  ذله يف ك  

 ."ما رواه عنه الليث عن جابر خاصة

َقَلَلَلَلُه ابَلَلَلَلن سَلَلَلَلعد) (، 3(، والنسَلَلَلَلائي)1(، وابَلَلَلَلن َمِعَلَلَلَل )1َوثَّ

َلَليل) تَلَلاٍ"(: 3(. وقَلَلال ابَلَلن حبَلَلان)4والِعجح . وقَلَلال ابَلَلن "َكَلَلاَن مَلَلن اْلح

،"(: 4املَلَلديني) ، وكَلَلان "(: 0. وقَلَلال الَلَلذهبي)"ثبَلَلت   ثقَلَلة  ، ثقَلَلة  حَلَلافظ 

 ."مدلًسا، واسَه العلمِ 

قَلَلد احتملَلَله "(: 8وَنزلَلَله عَلَلن هَلَلذه الرتبَلَلة آخَلَلرون: قَلَلال َمحَلَلد)

، "(: 9. وقال يعقوب بن ْيبة)"النا ، ... ليس به بأ  ، صَلدوق  ثقَلة 

... ورو  مالَله، َعَلن "(: 10. وقال ابَلن عَلدي)"وإىل الِعص ما هو

َ  عنَله مالَله، فَلإن ََيِب الزبري َحاديث،  وكتى بأيب الزبري صَلدًقا إن َحَلدَّ

ََيِب  ِوي إ َّ َعنح ثقَلة، و َ َعلَلم َحَلًدا مَلن الثقَلات فلَلص َعَلن  َمالًِكا   َيرح

                                                           

 (.4/30/1303« )الطبقات الكو »( ينظر: 1)

 (.04/319-8/03« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (.404/3401-14/401« )هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (.1/133/1440« )معرفة الثقات»( ينظر: 4)

 (.331-3/331« )الثقات»( ينظر: 3)

 (.80/80)ص« بن املدينيس ا ت ابن َيب ْيبة  »( ينظر: 4)

 (.1/114/3149« )الكاْص»( ينظر: 0)

 (.04/319-8/03« )امرح والتعدي »( ينظر: 8)

 (.404/3401-14/401« )هتذيم الكدل»( ينظر: 9)

 (.191/1419-0/184« )الكام »( ينظر: 10)



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(99) 

الَلَلزبري إ َّ وقَلَلد كتَلَلم عنَلَله، َوهَلَلو يِف نتسَلَله ثقَلَلة إ  َن يَلَلروي عنَلَله بعَلَلض 

ََُبو الز بري الِعتاء، فيكون ذاإ من جدة الِعيص، و َ يكون من ِقَبلِِه، و

،   بَلأ  بَله ، ثقَلة  . َوَقَلال ابَلن "يروي َحاديث صاْلة، ... َوهو صدوق 

ن ولَلَلذاإ ذكَلَلره يف املرتبَلَلة الثالثَلَلة مَلَلن "صَلَلدوق إ  َنَلَله يَلَلدلس"حجَلَلر: 

وهي: من َكثر من التدليس، فلم حيتج األئمة مَلن َحَلاديثدم « املدلس »

ُحوا فيه بالسدع، ومَلندم مَلن َردَّ حَلديثدم مطلًقَلا، ومَلند م مَلن إ  بد َ َّ

 (. 1َقبَِلُدم كأيب الزبري املكي وقال: وقد وصته النسائي وغريه بالتدليس)

. "يكتم حديثه، و  حيَلتج بَله"وضعته آخرون: قال َبو حاتم: 

رو  عنه النا ، فقيَل  لَله: حيَلتج بحديثَله؟ قَلال: إنَلد "وقال َبو  رعة: 

(: 3(، فقي  لَله يف ذاإ؟، فقَلال)1. َوتركه ْعبة)"حيتج بحديث الثقات

مل ُينحِوص "(: 4. قال ابن حبان معقًبا)"رَيته يزن ويسرتج  يف امليزان"

. "من َقَدَح فيهن ألن من اسرتج  يف الو ن لنتسه مل يستح  الرتإ ألجله

هَلَل(. رو  لَله البخَلاري مقروًنَلا 114مات سَلنة سَلت وعرشَلين ومائَلة )

 ب ريه، والباقون.

                                                           

 (.43/101)ص« هبقات املدلس »(. و443/4191)ص« التقريم»( ينظر: 1)

 (.04/319-8/03« )ح والتعدي امر»( ينظر: 1)

 (.4/130/1490للعقييل )« الِعتاء»( ينظر: 3)

 (.331-3/331« )الثقات»( ينظر: 4)
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(111) 

تَ  َقُه اممدور، وَضعَّ ، فقد َوثَّ ُه بعَِلدم لكثَلرة وخاصة حاله: ثقة 

َح بالسَلدع ُقبَِلَ   التدليس، وهو يف الطبقَلة الثالثَلة مَلن املدلسَل ، فَلإذا َ َّ

حديثه، وإذا مل يْصح مل يقب ، إ  إذا رو  عنه الليث بن سعد فإنه يقبَل  

َح بالسدع، َومل يْصح، فقد قال الليث) َتيت َبا الزبري "(: 1حديثه َ َّ

ُت إىَِل منَلزيل قلَلت:   َكتَلبدد حتَلى  املكي فدفه إيلَّ كتاب ، َقاَل: فلد حِلح

َسأله، َقاَل: فرجعت إليه فقلت: هذا كلَله سَلمعته مَلن جَلابر؟ َقَلال:  َ، 

قلُت: فاعلم يل َعَلىَل مَلا سَلمعَت، َقَلاَل: فَلأعلم يل َعَلىَل هَلذا الَلذي كتبُتَله 

 ."عنه

وَما عن رواية ال يخ  له فإن البخاري مل يرو له سَلو  حَلديث 

(، 3(، وعل  له عَلدة َحاديَلث)1قرنه بعطاء عن جابر) واحد يف البيوع،

(. وبذله ُيَواَفُ  اإلمام ابن حزم عىل حكمه عليه 3()4واحتج به مسلم)

َح فيه بالسدع، َو كان مَلن روايَلة الليَلث  َبُ  إ  بد َ َّ ، و  ُيقح بأنه ُمَدَلس 

 بن سعد عنه، وما عداه فدو مردود، واهلل َعلم.  

                                                           

 (.191/1419-0/184« )الكام »( ينظر: 1)

 (. 3/03/1189« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

(. 3/189/1018(. )1/84/1310« )صَلَلَلَلَلَلَلَلحي  البخَلَلَلَلَلَلَلَلَلاري»( ينظَلَلَلَلَلَلَلَلر: 3)

 ( وغريها.   3/113/4134)

(. 318-1/349/183(. )41-1/34/43« )صَلَلَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَلَلَللم»ينظَلَلَلَلَلَلر:  (4)

 ( وغريها.1/403/0-981)

 (.441)ص« هدي الساري»( ينظر: 3)



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(111) 

ُ بن -13 كِ ح اُء .خ م د  ِمسح َلذَّ ِن اْلحَ محح ُبَلو َعبحَلِد الَلرَّ ََ  ، ايِنُّ َلرَّ ٍ اْلحَ ُبَكَلريح

 ر. رو  عن: ْعبة، واألو اعي وآخرين. رو  عنه: َمحَلد، واْلسَلن 

 (.1)"ليس بالقوي"بن َمحد بن َيب ْعيم وغريمها. قال ابن حزم: 

يقولون إنه ثقَلة، مل "(: 3. وقال ابن عدر)"ثقة"(: 1َقال البزار)

َد حُيََسُن َمَلره"(: 4. وقال األثرم)"َسمه منه ْيًئا ََمحح . وقَلال "سمعت 

كَلَلان "( و اد: 4. وكَلَلذا قَلَلال َبَلَلو حَلَلاتم)"  بَلَلأ  بَلَله"(: 3ابَلَلن َمِعَلَل )

قَلد رَيتَله مَلا كَلان بَله ". وقَلال َمحَلد: "صحي  اْلديث، حيتظ اْلَلديث

 (. 0)"بأ  رَيت يف حديثه خطأ، ومل يكن به". وقال مرة: "بأ 

َلَلِرُب "(: 8وقَلَلال الَلَلذهبي) ، "(: 9. وقَلَلال مَلَلرة)"صَلَلدوق ُي ح ثقَلَلة 

، صَلاحُم حَلديٍث، وكَلان "(: 10. وقال مرة)"م دور صدوق  م دور 

. ورمز له برمز .ص ر وتعني العم  عىل قبول حديثه. وقال ابن "حذاءً 

                                                           

 (.11/130« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (.3/344/1899« )ك ص األستار»( ينظر: 1)

 (.1/130/1399« )تاريخ َسدء الثقات»( ينظر: 3)

 (.4/111/1811للعقييل )« الِعتاء»( ينظر: 4)

 (.8/319/1311« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

 (.8/319/1311« )امرح والتعدي »( ينظر: 4)

 (.103/310)ص« س ا ت َيب داود لإلمام َمحد»( ينظر: 0)

 (.1/130/3404« )الكاْص»( ينظر: 8)

 (.1/433/4103« )امل ني يف الِعتاء»( ينظر: 9)

 (.4/101/8409« )امليزان»( ينظر: 10)
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(112) 

. وقال اْلاكم َبَلو "صدوق خيط ، وكان صاحم حديث"(: 1حجر)

. مَلات سَلنة ثَلدن وتسَلع  ومائَلة "هم وا)طَلأكان كثري الو"(: 1َمحد)

 هَل(. رو  له ال يخان، وَبو داود، والنسائي. 198)

، عنده َخطاء عن ْعبة وغريه، فا يقب   وخاصة حاله: صدوق 

منه إ  ما توبه عليه، قاَل األثرم: قلت ألمحد: نظرت يف حديث مسك ، 

َِلبط هَلَو عَلن مَلن َيَلن كَلاَن ي"عن ْعبة، فإذا فيدا خطَلأ. فقَلاَل َمحَلد: 

(: قلت ألمحد: مسك  ضعيص؟، قال: 4(. وقال ابن هان )3)"ْعبة؟

 . "كان خيط  يف حديث ْعبة"

َما كونه من رجَلال ال َليخ ، فإنَله لَليس لَله يف البخَلاري سَلو  

ليس له يف البخاري سو  "(: 3حديث واحد توبه عليه، يقول اْلافظ)

يَله عنَلده روح حديث واحد عن ْعبة، عن خالد اْلَلذاء، ... وتابعَله عل

 (. 4)"بن عبادة، عن ْعبة

                                                           

 (.443/4413)ص« التقريم»ظر: ( ين1)

 (.38/10/0384« )تاريخ دم  »( ينظر: 1)

 (.4/111/1811للعقييل )« الِعتاء»( ينظر: 3)

 (.1/103/1103« )مسائله ألمحد»( ينظر: 4)

 (.443)ص« هدي الساري»( ينظر: 3)

 (. 4344، 4/33/4343« )صحي  البخاري»( ينظر: 4)
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ا ما توبه عليه، مندا حَلديث يرويَله  ًِ وَما مسلم فإنه َخرج له َي

(، تابعَلَلَلَله عليَلَلَلَله بقيَلَلَلَلة بَلَلَلَلن 1عَلَلَلَلن َْلَلَلَلعبة، عَلَلَلَلن ه َلَلَلَلام بَلَلَلَلن  يَلَلَلَلد)

(،واإلسناد إليه صحي ، كد َخَلرج لَله حَلديًثا آخَلر يرويَله عَلن 1الوليد)

 (.3األو اعي، تابعه عليه ُممد بن يوسص)

َلَلمُ  َتُه  وبَلذله ُيعح َتُه  -ومَلندم ابَلن حَلزم  -خطَلأ مَلن َضَلَلعَّ إذ َضَلَلعَّ

مطلًقا، وكان األوىل َن يقَلول: يوَلل  يف ال َلواهد واملتابعَلات، كَلد هَلو 

 اْلال يف إخراج ال يخ  له، واهلل َعلم. 

َحَلَة الَعبحَلَدِريُّ امَلَكَليُّ .خ م د  -14 ِن بَلِن َهلح َ محح ُن َعبحِد الَلرَّ َمنحُووُر بح

يد بحن جبري، وُممد بحن عباد بحن جعتَلر املخزومَلي   قر. َرَو  َعن: َسعِ 

وآخرين. َرَو  َعنه: ستيان الثوري، وستيان بحن ُعَييحنَة وغريمها. قال ابن 

(: 3. وقَلَلال مَلَلرة)"قَلَلد ُضَلَلَعَص، ولَلَليس ممَلَلن حيَلَلتج بروايتَلَله"(: 4حَلَلزم)

 (.4)"وصح  له حديًثا". "ليس بالقوي"

                                                           

 (.309-1/149/18« )صحي  مسلم»( ينظر: 1)

 (.11/43/13333« )مسند َمحد»( ينظر: 1)

 مكرر(.1401-1/149/11« )صحي  مسلم»( ينظر: 3)

 (.1/114« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 4)

 (. 443)ص« هدي الساري»(. و10/311/341« )التدذيم»( ينظر: 3)

 (.4/30« )التو  يف املل  واألهواء والنح »( ينظر: 4)
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بَلن عيينَلة يثنَلي ُسئ  عنه َمحد فأحسن الثنَلاء عليَله، وقَلال: كَلان ا

، "ثقَلة"(: 4(، وابن حجَلر)3(، والنسائي)1(. وقال ابن سعد)1عليه)

َخطَلأ ابَلن حَلزم يف ". و اد ابَلن حجَلر: "قلي  اْلديث" اد ابن سعد: 

. "كان تقي،ا نقي،َلا"(: 3وقال) "الثقات". وذكره ابن حبان يف "تِعيته

ا) ًِ ال َبو . وق"وكان من املتقن ، وَه  التِ  يف الدين"(: 4وقال َي

. قيَل : "صَلدوق"(: 8. وقَلال الَلذهبي)"صال  اْلَلديث"(: 0حاتم)

هَلَل(. رو  لَله امدعَلة 138، 130مات سنة سبه َو ثدن وثاث  ومئَلة )

 سو  الرتمذي.

َقَلَلُه عَلَله مَلَلن األئمَلَلة، واحَلَلتج بَلَله  وخاصَلَلة حالَلَله: ثقَلَلة، فقَلَلد َوثَّ

(، ومل يتكلم فيَله 9، وهو من التوثي  العميل)"صحيحيدد"ال يخان يف 

                                                           

 (.8/104/001« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (.4/34/1399« )الطبقات الكو »( ينظر: 1)

 (.18/339/4190« )هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (.483/4904)ص« التقريم»( ينظر: 4)

 (.0/404« )الثقات»( ينظر: 3)

 (.131)ص« م اهري علدء األموار»( ينظر: 4)

 (.8/104/001« )امرح والتعدي »( ينظر: 0)

 (.4/184/8080« )امليزان»( ينظر: 8)

صَلحي  »(، و9/109/0330(، )0/143/3933« )صَلحي  البخَلاري»( ينظر: 9)

-4/1183/30(، )1134-1/900/191(، )904-1/413/14« )مسلم

1903.) 
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  ابن حزم، مه َنه صح  له حديًثا، وهو الوواب، وقد رد اْلَلافظ سو

ا: "َخطأ ابن حزم يف تِعيته"عليه فقال:  ًِ ذَّ ابن حَلزم ". وقال َي َْ و

، بَل  احَلَلتج بَله امدعَلَلة كلدَلم لكَلَلن مل خيَلرج لَلَله "لَليس بَلَلالقوي"فقَلال: 

َد بتَِلعيته، ومل يكَلن 1)"الرتمذي َلُم خطأ ابن حزم إذ َتَتَلرَّ (. وبذله ُيعح

 ه مستند يف ذله، ومل يذكر لذله سبًبا، واهلل َعلم.عند

10- ( ٍ ُن ُحَجَلريح ( امَلَكَليُّ .خ م  ر. رو  عَلن: اْلسَلن 1ِهَ اُم بح

البْصي، وهاوو  بن كيسان وآخرين. رو  عنَله: سَلتيان ابَلن عيينَلة، 

 (.3)"ضعيص"وعبد املله بن جريج وغريمها. قال ابن حزم: 

. وقَلَلال ابَلَلن "يَلَلثكَلَلان ثقَلَلة ولَلَله َحاد"(: 4وقَلَلال ابَلَلن سَلَلعد)

. وذكَلره "ثقة، صاحم سنة"(: 4. وقال العجيل)"صال "(: 3َمِع )

(: 9. وقال مَلرة)"ثقة"(: 8(. وقال الذهبي)0)"الثقات"ابن حبان يف 

                                                           

 (.443)ص« هدي الساري»(. و483/4904)ص« التقريم»( ينظر: 1)

: بمدملة وجيم مو ًرا. 1)  (. 300/0188)ص« التقريم»( ُحَجريح

 (.438)ص« اعحجة الود»( ينظر: 3)

 (.4/31/1383« )الطبقات الكو »( ينظر: 4)

 (. 9/34/118« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

 (. 1/310/1894« )معرفة الثقات»( ينظر: 4)

 (. 0/340« )الثقات»( ينظر: 0)

 (. 1/333/3938« )الكاْص»( ينظر: 8)

 (. 4/193/9119« )امليزان»( ينظر: 9)
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(: 1(، وابَلَلَلَلن حجَلَلَلَلر)1. وقَلَلَلَلال السَلَلَلَلاجي)"احَلَلَلَلتج بَلَلَلَله ال َلَلَلَليخان"

. وقَلال اْلَلافظ يف حَلديث هَلذا "له َوهام".  اد ابن حجر: "صدوق"

 ."إسناده صحي "(: 3َحد رجال سنده)

. "ليس هو بَلذاإ". وقال مرة: "ليس هو بالقوي"وقال َمحد: 

ا)"ضعيص اْلديث"وقال مرة:  َته جد، عَّ َِ (. 4. وسئ  ابن َمِع  عنه، َف

(: 4. وقَلَلال حييَلَلى بَلَلن سَلَلعيد)"يكتَلَلم حديثَلَله"(: 3وقَلَلال َبَلَلو حَلَلاتم)

 . رو  له البخاري، ومسلم، والنسائي."خلي  َن َدعه"

له َوهام، فإذا ما توبه عىل حَلديث فدَلو وخاصة حاله: صدوق 

َقُه عىل جانم العدالة.  صحي ، وحيم  قول من َوثَّ

وَما عن إخَلراج ال َليخ  لَله، فإنَله لَليس لَله يف البخَلاري سَلو  

(، وتابعَله عليَله عبَلد اهلل بَلن 0حَلديث واحَلد عَلن هَلاوو  بَلن كيسَلان)

                                                           

 (. 11/138/4941« )دلإكدل هتذيم الك»( ينظر: 1)

 (. 300/0188)ص« التقريم»( ينظر: 1)

 (. 3/104/193« )املطالم العالية»( ينظر: 3)

(. 1/404/814(. )1/383/031روايَلَلَلَلَلَلَلة ابنَلَلَلَلَلَلَله ) -« العلَلَلَلَلَلَلَل »( ينظَلَلَلَلَلَلَلر: 4)

(3/30/4014.) 

 (. 9/34/118« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

 (. 9/34/118« )امرح والتعدي »( ينظر: 4)

 (.8/144/4010« )صحي  البخاري» ( ينظر:0)
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... ولَله يف البخَلاري فَلرد "(: 1(. يقَلول الَلذهبي)1هاوو ، عن َبيَله)

لَليس لَله عنَلد البخَلاري سَلو  حَلديث "(: 3. ويقول اْلافظ)"حديث

 ."َورده يف موضه آخر بمتابعة غريه

وَما مسلم فأخرج له حديث  يف املتابعَلات، وكامهَلا يرويَله عَلن 

هاوو  بن كيسان، وقد تابعه عىل األول اْلسن بن مسلم عنَلد مسَللم، 

ا) ًِ  (.4وتابعه عىل الثاين عبد اهلل بن هاوو  عند مسلم َي

. "قرنه مسلم بآخر، وله عنده حديثان، ..."(: 3ول الذهبي)يق 

انتدى. وهذا يدل عىل َن ال َليخ  انتقيَلا لَله مَلن صَلحي  حديثَله، وهَلي 

 األحاديث التي واف  فيدا الثقات.

َتُه  َلَلُم خطَلأ مَلن َضَلَلعَّ َتُه  -ومَلندم ابَلن حَلزم  -وبَلذله ُيعح إذ َضَلَلعَّ

ل  حديثَلَله يف مطلًقَلَلا، وكَلَلان األوىل َن يقَلَلال: ضَلَلعيص يعتَلَلو بَلَله، فيوَلَل

 ال واهد واملتابعات، كد هو اْلال يف إخراج ال يخ  له، واهلل َعلم.

*   *   * 

                                                           

 (.0/39/3141« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

 (. 409)ص« خاصة تذهيم هتذيم الكدل»( ينظر: 1)

 (. 448)ص« هدي الساري»( ينظر: 3)

-14، 3/1103/13(. و)1144-1/913/109« )صَلَلَلحي  مسَلَلَللم»( ينظَلَلَلر: 4)

1434.) 

 (. 409)ص« خاصة تذهيم هتذيم الكدل»( ينظر: 3)
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َلِقيُّ  -18 ُبَلو الَعبََّلاِ  الَدَم ح ََ لِِم الُقَلَرِ ُّ مَلو هم،  ُن ُمسح الحَولِيُد بح

.عر. رو  عن: األو اعي، وابن جريج وغريمها. رو  عنه: َمحد، وابن 

 راهويه وغريمها. 

 (.1)"ُمَدَلس  "حزم: قال ابن 

اتتقوا عىل توثيقه، وَنه من َعلم النا  بحديث األو اعَلي، قَلال 

. "كان الوليد بن مسلم عامًلا بحديث األو اعَلي"(: 1مروان الطاهري)

َقُه ابن سعد) يل)3َوَوثَّ  (. 4(، والِعجح

ولكن مه توثيقدم له تكلموا فيه بسبم كثرة التدليس والتسوية، 

عَلَلَلن "َو  "عَلَلَلن ابَلَلَلن جَلَلَلريج"ا قَلَلَلال الوليَلَلَلد: إذ"(: 3قَلَلَلال الَلَلَلذهبي)

 "حدثنا"فليس بمعتمدن ألنه يدلس عن كذاب ، فإذا قال:  "األو اعي

 . "فدو حجة

وهَلم:  -وذكره ابن حجر يف الطبقة الرابعة من هبقات املدلسَل  

من اتت  األئمة عىل َنه   حيَلتج بيشَلء مَلن حَلديثدم إ  بَلد  حَلوا فيَله 

، "وقَلال:  -لَِلعتاء واملجاهيَل بالسدعن لكثرة تدليسدم عن ا معَلرو  

                                                           

 (.1/344« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (.9/10/00« )امرح والتعدي »( ينظر: 1)

 (.0/310/3914« )الطبقات الكو »( ينظر: 3)

 (.1/343/1948« )معرفة الثقات»( ينظر: 4)

َلَل   »(. و4/348/9403« )امليَلَلزان»( ينظَلَلر: 3) -333)ص« مَلَلن ُتُكَلَلَلَم فيَلَله وهَلَلو ُمَوثَّ

334/348.) 



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(119) 

ثقة، لكنه كثَلري ". وقال مرة: "موصو   بالتدليس ال ديد، مه الودق

هَل( وقي  194(. مات سنة َربه وتسع  ومائة )1)"التدليس والتسوية

، متت  عىل توثيقه،  ، حافظ  بعدها. رو  له امدعة. وخاصة حاله: إمام 

بحَلديث األو اعَلي، لكنَله  (، ومَلن َعلَلم النَلا 1من رجَلال ال َليخ )

فلَلَليس بمعتمَلد، إمَلا إذا قَلَلال:  "عَلن"ُيَلَدَلُس عَلن الَِلعتاء، فَلَلإذا قَلال: 

 وْبده فدو حجة.   "حدثنا"

وقد احتج ال يخان برواية الوليد عن األو اعي، ب  ُج ُّ رواياته 

(، وعبد الَلرمحن بَلن 4(، وعن عبد الرمحن بن نمر)3يف الوحيح  عنه)

(، 4ج له البخَلاري مَلن روايَلة ثَلور بَلن يزيَلد)(، كد َخر3يزيد بن جابر)

(، وغَلَلريهم، 8(، ويزيَلَلد بَلَلن َيب مَلَلريم)0وعبَلَلد اهلل بَلَلن العَلَلاء بَلَلن  بَلَلر)

                                                           

 (.318/0434)ص« التقريم»و  (.31/110، 14  )صهبقات املدلس»( ينظر: 1)

 (.1/11/933(. )1/143/000« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

-1/94/134« )صَلحي  مسَللم(. »1/143/000« )صحي  البخاري»( ينظر: 3)

93.) 

-1/410/3« )صَلَلحي  مسَلَللم(. »1/40/1043« )صَلَلحي  البخَلَلاري»( ينظَلَلر: 4)

901.) 

-1/448/90« )صَلحي  مسَللم(. »9/31/0084« )صحي  البخاري»( ينظر: 3)

901.) 

 (. 3/40/1118« )صحي  البخاري»( ينظر: 4)

 (.4/101/3104« )صحي  البخاري»( ينظر: 0)

 (. 1/0/900« )صحي  البخاري»( ينظر: 8)
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َلَران مَلوىل عَلثدن  (، وُممَلد بَلن 1)-  -وَخرج له مسلم من روايَلة مُحح

 (، وغريهم.       3(، وُممد بن مداجر)1عبد الرمحن بن َبى ذئم)

ه عَلن األو اعَلي، بَل  مل وقد احتجوا بَله يف حديثَل"يقول اْلافظ: 

يرو له البخاري إ  مَلن روايتَله عَلن األو اعَلي، وعبَلد الَلرمحن بَلن نمَلر، 

وثور بن يزيد، وعبد اهلل بن العاء بَلن  بَلر، وعبَلد الَلرمحن بَلن يزيَلد بَلن 

(. وبَلذله ُيَواَفَلُ  اإلمَلام 4)"جابر، ويزيد بن َيب مَلريم َحاديَلث يسَلرية

، و  يُ  َح فيه بالسدع، ابن حزم عىل حكمه عليه بأنه ُمَدَلس  َبُ  إ  بد َ َّ قح

 واهلل َعلم.  

19- ( ُيَلَلوَب الَ َلَلافِِقيُّ ََ َلَلُن  َيَلَلى بح َلَليُّ .عر. 3حَيح ِ ُبَلَلو الَعبََّلَلاِ  املحِْصح ََ  ،)

رو  عن: محيد الطويَل ، وعبَلد اهلل بَلن دينَلار وآخَلرين. رو  عنَله: ابَلن 

 املبارإ، وابن وهم وغريمها. 

َْلدد عليَله وقَلد "(. وقَلال مَلرة: 4)"ضَلعيص"قال ابَلن حَلزم: 

ماله بالكذب، وَخو َنه رو  عنه الكذب، وضعته َمحد وغريه، وهَلو 

                                                           

 (.14-1/33/43« )صحي  مسلم»( ينظر: 1)

 (.133-1/130/144« )صحي  مسلم»( ينظر: 1)

 (.803-1/334/133« )صحي  مسلم»( ينظر: 3)

 (.430)ص« هدي الساري»( ينظر: 4)

َلن 3) َلَبة إىَِل غَلاف  بح َجَمَلة، وكَّسَل الحَتَلاء، َوالحَقَلا ، هَلذه النَسح ( الَ افِِقّي: بَِتَلتح  الحَ َل ح املحُعح

 (.1/303الحَعاِص، بطن من األ د. اللباب )

 (.11/393(. )143، 9/80(. )3/4(. )190، 4/180« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 4)



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(111) 

  خَلَلري "(. وقَلَلال مَلَلرة: 1)"  َْلَل "(. وقَلَلال مَلَلرة: 1)"سَلَلاقط البتَلَلة.

 (.4)"ُمطََّرح  "(. وقال مرة: 3)"فيه

َلَليل)3وقَلَلال ابَلَلن َمِعَلَل ) (، 0(، ويعقَلَلوب بَلَلن سَلَلتيان)4(، والِعجح

. وقَلال "صَلدوق"(: 9. وقَلال البخَلاري)"ثقَلة"(: 8وإبراهيم اْلريب)

(، وَبَلَلو 11. وقَلَلال ابَلَلن َمِعَلَل  مَلَلرة)"لَلَليس بَلَله بَلَلأ "(: 10النسَلَلائي)

له َحاديث صاْلة، و  "(: 13. وقال ابن عدي)"صال "(: 11داود)

َر  يف حديثَلَله إذا رو  عنَلَله ثقَلَلة، َو يَلَلروي هَلَلو عَلَلن ثقَلَلة حَلَلديًثا منكَلَلًرا 

                                                           

 (.0/493(. )4/114« )امُلَحىلَّ » ( ينظر:1)

 (. 0/348« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (. 8/103« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 3)

 (. 8/334« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 4)

 (.118/341-9/110« )امرح والتعدي »( ينظر: 3)

 (.1/340/1941« )معرفة الثقات»( ينظر: 4)

 (.1/443« )املعرفة والتاريخ»( ينظر: 0)

 (.188/3098-11/180« )إكدل هتذيم الكدل»ينظر: ( 8)

 (.118/101-110للرتمذي )ص« العل  الكبري»( ينظر: 9)

 (.138/4091-31/133« )هتذيم الكدل»( ينظر: 10)

 (.118/341-9/110« )امرح والتعدي »( ينظر: 11)

 (.138/4091-31/133« )هتذيم الكدل»( ينظر: 11)

 (.39/1113-9/34« )الكام »( ينظر: 13)
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(112) 

لَلَله "(: 1. وقَلَلال الَلَلذهبي)"فَلَلأذكره، وهَلَلو عنَلَلدي صَلَلدوق،   بَلَلأ  بَلَله

 يتجنبدا َرباب الوحاح، وينقَلون حديثَله، وهَلو حسَلن غرائم ومناكري

، ربَلد َخطَلأ". وقَلال ابَلن حجَلر: "اْلديث (: 1. وقَلال مَلرة)"صَلدوق 

 . "صدوق له َوهام"

ُملَلَله "(: 4. وقَلَلال َبَلَلو حَلَلاتم)"سَلَل  اْلتَلَلظ"(: 3وقَلَلال َمحَلَلد)

لَلَليس بَلَلذاإ ". وقَلَلال النسَلَلائي: "الوَلدق، يكتَلَلم حديثَلَله، و  حيَلَلتج بَلَله

اديث مناكري، وليس هو بذاإ القوي عنده َح"(: 3. وقال مرة)"القوي

.  وقَلال َبَلو ُممَلد "منكَلر اْلَلديث"(: 4. وقال ابن سعد)"يف اْلديث

لسَلوء ".  اد ابن القطَلان: "  حيتج به"األْبييل، وَبو اْلسن القطان: 

مَلا ". وقال اْلَلاكم َبَلو َمحَلد: "صدوق ََيِمُ ". وقال الساجي: "حتظه

ن حتظَلَلَله حَلَلَلد  مَلَلَلن كتَلَلَلاب فلَلَلَليس بَلَلَله بَلَلَلأ ، وكَلَلَلان إذا حَلَلَلد  مَلَلَل

 هَل(. رو  له امدعة. 148(. مات سنة ثدن وست  ومائة )0)"خيط 

                                                           

 (.8/4/1« )سري َعام النباء»( ينظر: 1)

 (.1/133« )موافقة ا)و ا)و»(. و311/0311)ص« التقريم»( ينظر: 1)

 (.3/31/4113رواية ابنه ) -« العل »( ينظر: 3)

 (.118/341-9/110« )امرح والتعدي »( ينظر: 4)

« يلَلَلَلةعمَلَلَل  اليَلَلَلوم والل»(. و149/430)ص« الَِلَلَلعتاء واملرتوكَلَلَلون»( ينظَلَلَلر: 3)

(1/190/343.) 

 (.0/330/4000« )الطبقات الكو »( ينظر: 4)

 (.188/3098-11/180« )إكدل هتذيم الكدل»( ينظر: 0)



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(113) 

وخاصة حاله: صدوق له َوهام، فا تقب  روايته إذا انتردن ألن 

َقُه عىل العدالة.   فيه ضعًتا من جدة حتظه، وحيم  قول من َوثَّ

است َلدد بَله "(: 1وَما عَلن روايَلة ال َليخ  لَله فيقَلول اْلَلافظ)

(، مَلا لَله عنَلده 1حاديث من روايته عن محيَلد الطويَل )البخاري يف عدة َ

غريها سَلو  حديثَله عَلن يزيَلد بَلن َيب حبيَلم يف صَلتة الوَلاة بمتابعَلة 

 . َ. ه."(، واحتج به الباقون3الليث وغريه)

( يف الوحي ، كد َخرج لَله مَلا توبَله 4وَما مسلم فقد احتج به)

 (.3عليه)

الَلرواة فكد هو معرو  فإن ال يخ  َخرجا َحاديث عن بعض 

املتكلم فيدم، وهي األحاديث التي تيقنا َهنم َصابوا فيدا، ورووهَلا عَلىل 

وجددا الوحي ، َما إذا ثبت لدَيد َن هذا اْلديث مما َخطأ فيه الراوي 

                                                           

 (.431)ص« هدي الساري»( ينظر: 1)

( 1/119/301(. )1/80/393(. )1/30/141« )صحي  البخَلاري»( ينظر: 1)

 وغريها. 

 (. 1/143/818« )صحي  البخاري»( ينظر: 3)

( 483-1/330/114(. )344-1/108/104« )صَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَللم»ر: ( ينظَلَلَلَل4)

 وغريها.  

( 1134-1/090/133(. )801-1/393/30« )صَلَلَلَلحي  مسَلَلَلَللم»( ينظَلَلَلَلر: 3)

 وغريها.  
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(114) 

فا ْه َهند يتجنبان إيراده يف الوَلحي ، وهَلذا يَلدل عَلىل َهنَلد ينتقيَلان 

 بعض َحاديث ه  ء الرواة.

َلَلُم خطَلأ مَلن َضَلَل َتُه وبَلذله ُيعح َتُه  -ومَلندم ابَلن حَلزم  -عَّ إذ َضَلَلعَّ

مطلًقَلَلا، وكَلَلان األوىل َن يقَلَلال: ضَلَلعيص يعتَلَلو بَلَله، فيوَلَلل  حديثَلَله يف 

ال واهد واملتابعات، كَلد هَلو اْلَلال يف إخَلراج البخَلاري لَله، ومسَللم يف 

 بعض املواضه، واهلل َعلم.

ُن َواِضٍ  األَنحَواِريُّ مو هم، َبو ُ،َيحَلَلَة) -30 َيى بح َوِ يُّ ( املحََل1حَيح رح

َد،  ََمحح .عر. َرَو  َعن: اْلس  بحن واقد، واألَو اِعّي وآخرين. َرَو  َعنه: 

 وإسحاق بحن راهويه وغريمها. 

 (.1)"ليس بالقوي"قال ابن حزم: 

(، 3(، وصال  جَلزرة، وَمحَلد)4(، وابن مَححُدوَيه)3َقال النََّسائي)

(، وابَلن 9و حاتم)(، وَب8(، وابن َمِع )0(، وابحن سعد)4وابن املديني)

                                                           

 (.331/0443)ص« التقريم»( ُ،َيحَلَة: بمثناة، مو ًرا. 1)

 (.10/190« )امُلَحىلَّ »( ينظر: 1)

 (.13/4938-31/11« )هتذيم الكدل»( ينظر: 3)

 (.11/304/3113« )ينظر: إكدل هتذيم الكدل (4)

 (.11/194/303« )التدذيم»( ينظر: 3)

 (.431)ص« هدي الساري»( ينظر: 4)

 (.0/144/3434« )الطبقات الكو »( ينظر: 0)

 (.1/111/330 بن ُمر  )« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 8)

 (.9/194/810« )امرح والتعدي »( ينظر: 9)
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(115) 

 ."ثقة"(: 1(، وابن حجر)1ْاه )

. "صَلدوق"(: 3(، والذهبي)4(، وا)لييل)3َوَقال ابحن خراش)

. مَلات سَلنة "لَليس بَله بَلأ "(: 0(، والنسَلائي مَلرة)4َوَقال ابحن َمِعَل )

 نيص وتسع  ومائة. رو  َلُه امدعة. 

( وغريمهَلا، وقَلد 8وخاصة حاله: ثقة، ُمتج به يف الوَلحيح )

ثَلم  "الَِلعتاء"َبو حَلاتم إن البخَلاري َدخلَله البخَلاري يف كتَلاب  قال

َل من هناإ9قال) . وقَلد م َلى عَلىل ذلَله -يعني من الِعتاء -"(: حُيَوَّ

ا.10)"الِعتاء"ابن امو ي فذكره يف  ًِ  ( َي

َم الذهبيُّ َبا حاتم فقال:  وقد وهم َبو حاتم إذ  عَلم "وقد َتَعقَّ

لِعتاء، فلم َر ذله، و  كَلان ذلَله، َن البخاري تكلم فيه، وَذَكَرُه يف ا

                                                           

 (.139/1388)ص« َسدء الثقات تاريخ»( ينظر: 1)

 (.331/0443)ص« التقريم»( ينظر: 1)

 (.194/0410-14/193« )تاريخ ب داد»( ينظر: 3)

 (.3/898/819« )اإلرْاد»( ينظر: 4)

 (.1/300/4140« )الكاْص»( ينظر: 3)

 (.133/911للدارمي )ص« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 4)

 (.194/0410-14/193« )تاريخ ب داد»( ينظر: 0)

-3/1443/144« )صحي  مسلم(. »1/13/984« )صحي  البخاري»( ينظر: 8)

1814.) 

 (.9/194/810« )امرح والتعدي »( ينظر: 9)

 (.3/103/3040« )الِعتاء واملرتوكون»( ينظر: 10)
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(116) 

فإن البخاري قد احتج بَله، ولَلو  َن ابَلن امَلو ي ذكَلره يف الَِلعتاء ملَلا 

 (.1)"مل يثبت َن البخاري ضعته". وقال اْلافظ: "َوردته

( فلَلم يَلتكلم 1)"التاريخ الكبَلري"وقد ذكر البخاريُّ َبا ،يلة يف 

. ولعَل  مَلن "الَِلعتاء"فيه َصَلًا   جرًحَلا و  تعَلديًا، ومل يَلذكره يف 

َتُه  وتبعَله  -م َلى عَلىل كَلام َيب حَلاتم السَلاب   -ومندم ابن حزم  -َضعَّ

 ، فأخطأ يف ذله، واهلل َعلم.-عليه ابن امو ي

َُِسري، َبو اِ)َياِر  -31 رو، ويقال: ابن جابر، ويقال:  ُ بُن َعمح ُيَسريح

، وي ، ويقال: الكِنحِديُّ ، ويقال: الَعبحِديُّ ، ويقال: إهند امُلَحاِريِبُّ قال: الِقتحَبايِنُّ

، فقد كان مولَلده يف هجَلرة -  -اثنان .خ م قد  ر. َدرإ  مان النبي 

، ورو  عنه حديث  مل يذكر فيدد سدًعا. وقي : إن له رؤية، -  -النبي

وهو ابن عرش سن  فيد قاله ابنَله  -  -وليست له صحبة، وتويف النبي 

  -ارأل، وسد  بَلن حنيَلص وغَلريهم قيس عنه. رو  عن: سلدن الت

 . رو  عنه: ابنه قيس بن يسري، وَبو إسحاق ال يباين وآخرون.-

 (.3)"ليس بالقوي"قال ابن حزم: 

                                                           

 (.444، 431)ص« هدي الساري»(. و4/413/9444« )امليزان»( ينظر: 1)

 (.8/309/3114« )التاريخ الكبري»( ينظر: 1)

 (.4/110« )التو »( ينظر: 3)
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(117) 

يل)1وقال ابن سعد) . وذكره "ثقة"(: 3(، والذهبي)1(، والِعجح

. وقَلال "صَلدوق"(: 3(. وقال الذهبي مرة)4)"الثقات"ابن حبان يف 

هَلَل(. رو  لَله 83ات سَلنة مخَلس وثدنَل  ). م"له رؤية"(: 4ابن حجر)

 ، والنسائي."القدر"البخاري، ومسلم، وَبو داود يف 

وخاصة حاله: تابعي  ثقة، له رؤية وليست له صحبة، وَثبتدا له 

(، ومل يتكلم فيَله 0بعِدم، اتت  األئمة عىل توثيقه، واحتج به ال يخان)

َد بتَِلعيته فأخطَلأ، ومل يكَل ن عنَلده مسَلتند يف سو  ابَلن حَلزم، وقَلد َتَتَلرَّ

 ذله، ومل يذكر لذله سبًبا، واهلل َعلم.

َلِرئ  -31 يِفُّ اَْلنََّلاُط املحُقح ِن َسامِلٍ األََسِديُّ الُكَلوح ُن َعيَّاِش بح ِر بح ََُبو َبكح

.ع مَلَل ر. اختلَلَلص يف اسَلَلمه، واألصَلَل  َن كنيتَلَله اسَلَلمه. رو  عَلَلن: َيب 

                                                           

 (.4/193/1031« )الطبقات الكو »( ينظر: 1)

 (.1/131/104« )معرفة الثقات»( ينظر: 1)

 (.1/034/0104« )امل ني يف الِعتاء»( ينظر: 3)

 (.3/330« )الثقات»( ينظر: 4)

َلَلَلَلَل   »( ينظَلَلَلَلَلر: 3) « امليَلَلَلَلَلزان»(. و334/380)ص« مَلَلَلَلَلن ُتُكَلَلَلَلَلَلَم فيَلَلَلَلَله وهَلَلَلَلَلو ُمَوثَّ

(4/440/9091.) 

 (.30/0808)ص« التقريم»( ينظر: 4)

-1/030/139« )صحي  مسلم(. »9/10/4934« )صحي  البخاري»( ينظر: 0)

1048.) 
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(118) 

 يَلد إسحاق السبيعي، واألعمش وآخرين. رو  عنه: َمحد، وَسيد بَلن 

 بن نجي  امدل وغريمها. 

 (.1)"ضعيص"قال ابن حزم: 

َلَليل)4(، وَبَلَلو داود)3(، وَمحَلَلد)1قَلَلال ابَلَلن سَلَلعد) (، 3(، والِعجح

كان صدوًقا، عارًفَلا ".  اد ابن سعد: "ثقة"(: 4والذهبي، وابن حجر)

. و اد "ربَلد غلَلط". و اد َمحَلد: "باْلديث والعلم، إ  َنه كثري ال لط

عابَلَلد، إ  َنَلَله ملَلَلا كَلَلو سَلَلاء "د ابَلَلن حجَلَلر: . و ا"فيَلَله  ء"الَلَلذهبي: 

 ."حتظه، وكتابه صحي 

كَلان مَلن العبَلاد اْلتَلاٍ "(: 0وذكره ابن حبان يف الثقات وقال)

املتقن ، وكان حييى القطان، وعيل ابن املديني يسيئان الرَي فيَله، وذلَله 

َنه ملا كَلو سَلاء حتظَله، فكَلان َيَلم إذا رو ، وا)طَلأ والَلوهم َْليئان   

                                                           

، 9/104(. )8/00(. )404، 189، 4/184(. )3/400« )امُلَحَلَلَلَلَلىلَّ »( ينظَلَلَلَلَلر: 1)

100.) 

 (. 4/340/1490« )الطبقات الكو »( ينظر: 1)

 (.1/480/3133رواية ابنه ) -«العل »( ينظر: 3)

 (. 131/111)ص« س ا ت اآلجري أليب داود»( ينظر: 4)

 (.1/389/1099« )معرفة الثقات»( ينظر: 3)

َلَلَلَلَل   »( ينظَلَلَلَلر: 4) « التقريَلَلَلَلَلم»(. و349/399)ص« مَلَلَلَلَلن ُتُكَلَلَلَلَلَلَم فيَلَلَلَله وهَلَلَلَلَلو ُمَوثَّ

 (.333/0983)ص

 (.400-0/448« )الثقات»( ينظر: 0)
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البرش، فمن كان   يكثر ذله منَله فَلا يسَلتح  تَلرإ حديثَله ينته عندد 

بعد تقدم عدالته ... والوواب يف َمره يانبة ما ُعلَِلَم َنَله َخطَلأ فيَله، ... 

ومن صحت عدالته مل يسَلتح  القَلدح و  امَلرح إ  بعَلد  وال العدالَلة 

ُم كَ  ُمَلد  ثقَلة صَلحت عدالتَله،  عنه بأحد َسباب امرح، وهكذا ُحكح

  ."وتب  خط ه

  بأ  به، ومل َجَلد لَله حَلديًثا منكَلًرا، إذا "(: 1وقال ابن عدي)

َحَلد "(: 1. وقَلال الَلذهبي)"رو  عنه ثقة، إ  َن يَلروي عنَله ضَلعيص

األئمة األعام، صدوق ثبت يف القَلراءة، لكنَله يف اْلَلديث ي لَلط وَيَلم، 

(: 3. وقَلال ابَلن َمِعَل )"وقد َخرج له البخاري، وهَلو صَلال  اْلَلديث

، ول" ، صَلَلدوق  (: 4. وقَلَلال مَلَلرة)"كنَلَله لَلَليس بمسَلَلتقيم اْلَلَلديثرجَلَل  

ثقَلة، صَلدوق، صَلاحم "(: 3. وقال يعقوب بن ْيبة)"ليس بالقوي"

كَلان الثَلوري، ". وقال ابن عبد الَلو: "قرآن ورواية، وحديثه مِطرب

ِديٍّ يثنون عليه، وهو عنَلدهم يف َيب إسَلحاق مثَل   وابن املبارإ، وابن َمدح

. وقَلال "يثه، ويف حتظَله  ءكيه، وَيب األحوص، إ  َنه َيم يف حد

مل يكَلن باْلَلافظ، وقَلد حَلد  ". وقَلال البَلزار: |صدوق َيم"الساجي: 

                                                           

 (.3/44/890« )الكام »( ينظر: 1)

 (.4/499/10014« )ا عتدال ميزان»( ينظر: 1)

 (.1/49/134 بن ُمر  )« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 3)

 (.39/44 بن هددن )ص« تاريخ ابن َمِع »( ينظر: 4)

 (.338/0430-14/341« )تاريخ ب داد»( ينظر: 3)
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(. مَلات سَلنة َربَله وتسَلع  ومائَلة 1)"عنه َه  العلم واحتملوا حديثه

مقدمَلَلة »ه(، وقيَلَل  قبَلَل  ذلَلَله بسَلَلنة َو سَلَلنت . رو  لَلَله مسَلَللم يف 194)

 ، والباقون. «صحيحه

نه، لكن كتابه صحي ، وخاصة حاله: ثقة، ساء حتظه ملا كو س

والوواب يف َمره يانبة ما علَلم َنَله "(: 1واألمر فيه كد قال ابن حجر)

، فقَلد "ساء حتظه ملا كو، وكتابَله معتمَلد"(: 3. وقال مرة)"َخطأ فيه

َتُه  َتُه البعض اآلخر، بسبم كثَلرة غلطَله، ومَلن َضَلعَّ َقُه بعِدم، وَضعَّ َوثَّ

 ىل حال الكو.جع  هذا التِعيص مطلًقا، وجعله آخرون ع

وَما عن إخراج ال يخ  له، فإنه له يف البخَلاري َحاديَلث توبَله 

 ."صحيحه"عليدا، وَما مسلم فأخرج له حديًثا واحًدا يف مقدمة 

(، 4مل يرو له مسلم إ  ْيًئا يف مقدمة صَلحيحه)"يقول اْلافظ: 

ورو  لَلَله البخَلَلاري َحاديَلَلث، مندَلَلا يف اْلَلَلج بمتابعَلَلة الثَلَلوري عَلَلن عبَلَلد 

(، ومندَلا يف 3َنس يف صاة الظدر والعْص بمنى يوم الرتوية)العزيز عن 

الووم بمتابعة بن عيينة وجرير عن َيب إسحاق ال يباين عن بن َيب َوىف 

                                                           

 (.30/131-11/34« )التدذيم»( ينظر: 1)

 (.30/131-11/34« )التدذيم»( ينظر: 1)

 (.444)ص« الساري هدي»( ينظر: 3)

 (.1/14« )مقدمة صحي  مسلم»( ينظر: 4)

 (.1434، 1/141/1433« )صحي  البخاري»( ينظر: 3)
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(، ومندا يف التتن حديثه عن َيب حو  1يف التطر عند غروب ال مس)

عن َيب مريم األسدي عن عَلدر َنَله قَلال يف عائ َلة هَلي  وجَلة نبَليكم يف 

(، ومندَلا يف التتسَلري بمتابعَلة جريَلر 1ة ويف اْلديث قوَلة)الدنيا واآلخر

وغريه عن حو  عن عمرو بن ميمَلون عَلن عمَلر يف قوَلة قتلَله وقوَلة 

 (. َ . ه.3)"ال ور 

وهذا يدل عىل َن ال يخ  انتقيَلا لَله مَلن صَلحي  حديثَله، وهَلي 

َتُه  َلَلَلُم خطَلَلأ مَلَلن َضَلَلعَّ  -األحاديَلَلث التَلَلي وافَلَل  فيدَلَلا الثقَلَلات، وبَلَلذله ُيعح

َتُه مطلًقا، وكان األوىل َن يقال: ضعيص يعتَلو  -م ومندم ابن حز إذ َضعَّ

بَلَله، فيوَلَلل  حديثَلَله يف ال َلَلواهد واملتابعَلَلات، كَلَلد هَلَلو اْلَلَلال يف إخَلَلراج 

 ال يخ  له، واهلل َعلم.

       

                                                           

 (.3/33/1941« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

 (.9/33/0100« )صحي  البخاري»( ينظر: 1)

(. وينظَلَلَلر: 1/103/1391(. )4/148/4888« )صَلَلَلحي  البخَلَلَلاري»( ينظَلَلَلر: 3)

 (.433)ص« هدي الساري»
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 اخلامتة

اْلمد هلل الذي بنعمتَله تَلتم الوَلاْلات، ييَلم الَلدعوات، رفيَله 

و يعتو عن السَليئات، رافَله الدرجات، وهو الذي يقب  التوبة عن عبادة 

 السدوات، ومنزل اآليات.

 َما بعد

فبعد هذه الدراسة يف هَلذا البحَلث يمكَلن تلخَليص َهَلم النتَلائج 

 والتوصيات فيد ييل:

 :أهم النتائج 
تب  من خال هذا البحث ما للوحيح  من مكانة سامية، ومنزلَلة   -1

كتَلم بعَلد رفيعة يف نتو  امل ت ل  بعلم اْلديث، وَهند َصَل  ال

، األمر الذي جع  الكثري مندم يتودون للدفاع -  -كتاب اهلل 

  .عندم َمثال اإلمام  الكبريين الذهبي، وابن حجر

ا  -تب   -1 ًِ َن ابن حَلزم مَلن َئمَلة امَلرح والتعَلدي  املجتدَلدين،  -َي

والذين يعتمد عىل قوهلم يف تعدي  الرواة وجترحيدم، و  يق  قوله 

ه من اْلتاٍ، كد تب  َنه من املتعنت  يف امرح، فيدم عن قول غري

 املتثبت  يف التعدي .

تب  كذله َن َئمة امرح والتعدي  ليسوا كلدم يف مرتبة واحدة من  -3

الت َلَلَلدد والتسَلَلَلاه ، فمَلَلَلندم املت َلَلَلدد ومَلَلَلندم املتوسَلَلَلط، ومَلَلَلندم 
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املتساه ، بحسم ما وضه ك  واحٍد مندم من ضَلوابط يف امَلرح 

 والتعدي .

لرواة الذين تكلم فيدم ابن حزم يف هذا البحث بل وا اثن  وثاثَل  ا -4

راوًيا، َصاب ابن حزم يف حكمَله عَلىل مخسَلة مَلندم، بنسَلبة بل َلت 

%(، وعدد اثنَلي عرشَل راوًيَلا َخطَلأ يف حكمَله علَليدمن إذ 41،13)

%(، َما 3،30ضعتدم وعدور العلدء عىل توثيقدم، بنسبة بل ت )

%(، 88،44 راوًيا، بنسبة بل َلت )باقي الرواة وعددهم مخسة عرش

فقد ضعتدم تِعيًتا مطلًقا، والوواب يف حَلاهلم َهنَلم ضَلعتاء يف 

بعض اْلَلا ت فقَلط ولَليس عَلىل اإلهَلاق، َكَمَلنح ُضَلَعَص يف بلَلد 

مع  وهو ثقة فيد عداه، وَكَمنح ُوَثَ  يف بلد مع  وهو ضعيص فيد 

روايتَله عَلن غَلريه، عداه، وَكَمنح ُضَلَعَص يف راٍو معَل  وهَلو ثقَلة يف 

وَكَمنح ُصَحَ  حديثه يف املتابعَلات وال َلواهد وُضَلَعَص يف غريهَلا، 

وكمن ُضَعَص يف اْلديث وهو ثقة يف جانم آخَلر كامل َلا ي مَلثًا، 

وهذا يدل عَلىل َن ابَلن حَلزم مَلن املت َلددين يف امَلرح، املتثبتَل  يف 

و   التعدي ، وهذا التِعيص منه هل  ء الرواة   يقدح يف إمامتَله،

َص  ينزله عن مكانته التي تبوَها ب  َئمة امرح والتعدي ن ألنه َضعَّ

َص مَلندم بنَلاء عَلىل اجتدَلاده، وهَلذا   يَلام فيَله َحَلد مَلن  َمنح َضَلعَّ

البرشن ما دام خَلرج مَلن إمَلام عَلار ، وكَلان بعيَلًدا عَلن التعوَلم 

 واهلو .
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 :أهم التوصيات 
سواء َكَلان  "الوحيح "وجوب التودي للدجدت املثارة حول  -1

ذلَلَله مَلَلن ناحيَلَلة اإلسَلَلناد َم مَلَلن ناحيَلَلة املَلَلتنن ملَلَلا هلَلَلد مَلَلن مكانَلَلة 

عظيمة لد  امل ت ل  بالعلوم الرشعية عموًمَلا، وعلَلم اْلَلديث 

 خووًصا.

ن ملا لَله مَلن َمهيَلة كبَلرية يف "امرح والتعدي "ا هتدم بدراسة علم  -1

توحي  األحاديث وتِعيتدا، وربط امانَلم النظَلري بامانَلم 

 قي فيه.التطبي

رضورة عه َقوال ك  إمام من النقاد يف امرح والتعدي  ودراستدا،  -3

ومقارنتدا بأقوال غريه من النقادن لنتعر  عَلىل منَلاهج األئمَلة يف 

 امرح والتعدي .

، وما كان من خطأ َو -تعاىل  -هذا، وما كان من توفي  فمن اهلل 

إنَله ويل ذلَله والقَلادر َن ي تَلره يل،  -تعَلاىل  -سدو َو نسيان فأسأل اهلل 

 عليه. 

وآخر دعوانا َن اْلمد هلل رب العامل ، وّصَ  اللدَلم وَسَلَلمح عَلىل 

 نبينا ُممد وعىل آله وصحبه َعع .
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 فهرس املصادر واملراجع

 القرآن الكريم.
اإلحسان يف تقريم صحي  ابن حبان = صحي  ابن حبَلان. أليب 

هَل(، ترتيم: األمري عاء الدين بن 334حاتم ُممد بن حبان الُبستي )ت

هَل(، حتقي : ْعيم األرناؤوط، الرسالة، بريوت، لبنَلان، 039بلبان )ت

 م(. 1991هَل، 1411األوىل )

. لعبد اْلَل  بَلن عبَلد -  -األحكام الوسطى من حديث النبي 

هَل(، حتقي : محدي السلتي، صَلبحي 381الرمحن األندل  اإلْبييل )ت

 -هَلَل 1414السَلعودية، األوىل، ) -الريَلاض -َْلدالسامرائي، مكتبَلة الر

 م(.1993

اإلحكام يف َصول األحكَلام. أليب ُممَلد عَليل بَلن َمحَلد بَلن حَلزم 

ْاكر، مكتبَلة دار اآلفَلاق،  هَل(، حتقي : ال يخ/ َمحد 434األندل  )ت

  بريوت )بدون(.

َحوال الرجَلال. أليب إسَلحاق إبَلراهيم بَلن يعقَلوب بَلن إسَلحاق 

َل(، حتقيَلَل : عبَلَلد العلَلَليم عبَلَلد العظَلَليم هَلَل 139السَلَلعدي امو جَلَلاين )ت 

 الَبستوي، حديث َكادمي، فيو  آباد، باكستان، )بدون(.

اإلرْاد يف معرفة علدء اْلديث. أليب يعىل ا)لييل خلي  بن عبد 

هَل(، حتقي : د/ ُممد سعيد عمر إدريس، 444اهلل بن َمحد القزويني )ت

 هَل(. 1409الرياض، السعودية، الطبعة األوىل، )-مكتبة الرْد
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ا ست ناء يف معرفة امل دورين من محلة العلم بَلالكنى. أليب عمَلر 

هَلَل(، دراسَلة 443)ت  يوسص بن عبد اهلل بن عبد الَلو النمَلري القرهبَلي 

وحتقي  وفريج: عبداهلل مرحَلول السَلواملة، وَصَل  هَلذا الكتَلاب رسَلالة 

ار اإلسامية بجامعة َم القر  بمكَلة املكرمَلة، نرشَل د دكتوراه يف الرشيعة 

األوىل  ابَلَلَلن تيميَلَلَلة للنرشَلَلَل والتو يَلَلَله واإلعَلَلَلام، الريَلَلَلاض، السَلَلَلعودية، 

  م(.1983-هَل1403)

األعَلام. )َلري الَلَلدين بَلن ُممَلَلود بَلن ُممَلَلد بَلن عَلَليل بَلن فَلَلار ، 

دار العلم للمايَل ، الطبعَلة ا)امسَلة  هَل(، 1394الزركيل الدم قي )ت

  م(.1001عرش، )

ُممَلد بَلن عبَلد اإلعان بالتوبيخ ملن ذم التَلاريخ. ل َلمس الَلدين 

هَل(، حتقي : ُممد عثدن اُ) ت، مكتبَلة ابَلن 901الرمحن السخاوي )ت

 سينا، مْص، )بدون(.

ا قرتاح يف بيان ا صطاح. لتقي الدين َيب التت  ُممد بَلن عَليل 

هَلَل(، دار الكتَلم العلميَلة، بَلريوت،  001الق ريي بن دقيَل  العيَلد )ت 

 لبنان، )بدون(.

لرجال. أليب عبَلد اهلل عَلاء الَلدين إكدل هتذيم الكدل يف َسدء ا

هَل(، حتقي : َيب عبَلد الَلرمحن 041م لطاي بن قليج املْصي اْلنتي )ت

عادل بن ُممد، وَيب ُممد َسامة بَلن إبَلراهيم، مكتبَلة التَلاروق اْلديثَلة، 

 م(. هَل1411األوىل، )
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األنساب. أليب سعد عبد الكريم بن ُممد بَلن منوَلور السَلمعاين 

لَلَلرمحن بَلَلن حييَلَلى املعلمَلَلي، يلَلَلس دائَلَلرة هَلَلَل(، حتقيَلَل : عبَلَلد ا341)ت 

 م(.1941هَل، 1381املعار  العثدنية، حيدر آباد، الطبعة األوىل، )

البدر املنري يف فريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبَلري. 

هَلَل(، 804 بن امللقن حلاج الدين عمر بَلن عَليل بَلن َمحَلد ال َلافعي )ت

سَلليدن، ويَلاحل بَلن كَلدل، دار  حتقي : موطتى َيب ال يط، وعبد اهلل بَلن

اهلجَلَلَلَلَلَلَلرة للنرشَلَلَلَلَلَلَل والتو يَلَلَلَلَلَلَله، الريَلَلَلَلَلَلَلاض، السَلَلَلَلَلَلَلعودية، األوىل، 

 م(.1004هَل،1413)

ُب ية امللتمس يف تاريخ رجال َه  األندلس. ألمحد بَلن حييَلى بَلن 

هَلَلَل(، النَلَلاك/دار الكاتَلَلم 399الَِلَلبي )ت َمحَلَلد بَلَلن عمَلَلرية َيب جعتَلَلر 

  م(.1940القاهرة، ) -العريب

يف كتاب األحكام. أليب اْلسن عيل بن ُممد بيان الوهم واإلَيام 

هَل(، حتقي : د/ اْلس  آيت  418بن عبد املله الكتامي بن القطان )ت 

 م(.1990-هَل1418سعيد، دار هيبة، الرياض، األوىل، )

تاج العَلرو  مَلن جَلواهر القَلامو . ملحمَلد بَلن ُمّمَلد بَلن عبَلد 

بيَلدي  هَلَل(، 1103)ت  الرّ اق اْلسيني، َيب التيض، امللّقم بمرتىضَل الزَّ

  حتقي : يموعة من املحقق ، دار اهلداية )بدون(.

التاريخ األوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الو ري(. أليب عبَلد 

هَلَلَل(، حتقيَل : ُممَلَلود إبَلَلراهيم 134اهلل ُممَلد بَلَلن إسَلدعي  البخَلَلاري )ت
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 ايَلَلد، دار الَلَلوعي، مكتبَلَلة دار الَلَلرتا ، حلَلَلم، القَلَلاهرة، الطبعَلَلة األوىل، 

 .م(1900هَل،1390)

تاريخ اإلسَلام َوَوفيَلات امل َلاهري َواألعَلام. ل َلمس الَلدين َيب 

هَلَل(، حتقيَل : د/ ب َلار 048عبداهلل ُممد بن َمحد بن عَلثدن الَلذهبي )ت

 م(.1003عّواد معرو ، دار ال رب اإلسامي، األوىل، )

تَلَلاريخ َسَلَلدء الثقَلَلات. أليب حتَلَلص عمَلَلر بَلَلن َمحَلَلد بَلَلن عَلَلثدن 

: صَلبحي السَلامرائي، الَلدار هَلَل(، حتقيَل 383املعرو  بابن َْلاه  )ت

 م(.1984هَل، 1404السلتية، الكويت، الطبعة األوىل، )

تاريخ ابَلن معَل  )روايَلة الَلدوري(. أليب  كريَلا حييَلى بَلن معَل  

هَل(، حتقي : د/ َمحد ُممد نور سيص، مركز البحَلث 133الب دادي )ت

هَلَل،  1399العلمي وإحيَلاء الَلرتا  اإلسَلامي، مكَلة املكرمَلة، األوىل، )

 .م( 1909

تاريخ ابَلن معَل  )روايَلة عَلثدن الَلدارمي(. أليب  كريَلا حييَلى بَلن 

هَلَل(، املحقَل : د/ َمحَلد ُممَلد نَلور سَليص، دار 133مع  الب َلدادي )ت

 املأمون للرتا ، دم  .

تاريخ ب داد. أليب بكر َمحد بن عيل بن ثابت ا)طيَلم الب َلدادي 

-هَل(، املحق : د/ ب ار عواد معَلرو ، دار ال َلرب اإلسَلامي443)ت

 م(.1001-هَل1411وت، لبنان، األوىل، )بري
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تاريخ دم  . أليب القاسم عيل بَلن اْلسَلن بَلن هبَلة اهلل املعَلرو  

هَل(، حتقي : عمرو بن غرامة العمروي، دار التكَلر 301بابن عساكر )ت

 م(.1993هَل، 1413للطباعة والنرش والتو يه، )

التاريخ الكبري. أليب عبد اهلل ُممَلد بَلن إسَلدعي  بَلن إبَلراهيم بَلن 

هَل(، دائرة املعار  العثدنية، حيدر آباد الدكن، 134امل رية البخاري )ت

 هبه حتت مراقبة: ُممد عبد املعيد خان.

حترير تقريم التدذيم  بن حجر العسَلقاين. تَلأليص: د/ ب َلار 

عواد معرو ، ال يخ/ َْلعيم األرنَلاؤوط، م سسَلة الرسَلالة للطباعَلة 

 م(.1990 -هَل 1410)لبنان، األوىل  -والنرش والتو يه، بريوت 

هَلَل(، دار الكتَلم 048تذكرة اْلتاٍ. ل مس الدين الَلذهبي )ت

 م(.1998هَل، 1419العلمية، بريوت، لبنان، األوىل، )

التعدي  والتجري  ملَلن خَلرج لَله البخَلاري يف امَلامه الوَلحي . 

أليب الوليد سليدن بن خلص بن سعد التجيبي القرهبي الباجي األندل  

د/ َيب لبابة حس ، دار اللَلواء للنرشَل والتو يَله، هَل(، حتقي :  404)ت 

 م(. 1984هَل،  1404الرياض، السعودية، الطبعة األوىل، )

تقريَلَلم التدَلَلذيم. ل َلَليخ اإلسَلَلام َمحَلَلد بَلَلن عَلَليل بَلَلن حجَلَلر 

هَلَلَلَل(، حتقيَلَلَل : ُممَلَلَلد عوامَلَلَلة، دار الرَْلَلَليد، سَلَلَلوريا، 831العسَلَلَلقاين )

 م(. 1984-هَل1404)
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ي الكبَلَلري. ل َلَليخ التلخَلَليص اْلبَلَلري يف فَلَلريج َحاديَلَلث الرافعَلَل

هَل(، حتقيَل : َيب عاصَلم 831اإلسام َمحد بن عيل بن حجر العسقاين )

هَلَلَلَل، 1414حسَلَلَلن عبَلَلَلا  قطَلَلَلم، م سسَلَلَلة قرهبَلَلَلة، مْصَلَلَل، األوىل، )

 م(.1993

هتَلَلذيم التدَلَلذيم. ل َلَليخ اإلسَلَلام َمحَلَلد بَلَلن عَلَليل بَلَلن حجَلَلر 

هَلَلَلَلَل(، دائَلَلَلَلرة املعَلَلَلَلار  النظاميَلَلَلَلة باهلنَلَلَلَلد، األوىل، 831العسَلَلَلَلقاين )

 هَل(.1314)

لكدل. أليب اْلجاج يوسص بن الزكي عبد الرمحن املزي هتذيم ا

هَل(، حتقي : د/ ب ار عواد معرو ، م سسة الرسالة، بريوت، 041)ت

 م(.1980-هَل1400لبنان، األوىل، )

هَلَل(، 334الثقات. أليب حاتم ُممد بن حبان بن َمحد الُبستي )ت

نية بحيدر هبه حتت مراقبة د/ ُممد عبد املعيد خان، دائرة املعار  العثد

 م(.1903هَل، 1393آباد الدكن باهلند، األوىل، )

. ملجَلَلد الَلَلدين َيب -  -جَلَلامه األصَلَلول يف َحاديَلَلث الرسَلَلول 

هَلَلَلَل(، حتقيَلَلَل : عبَلَلَلد القَلَلَلادر 404السَلَلَلعادات ابَلَلَلن األثَلَلَلري امَلَلَلزري )ت

وب َلري عيَلون، مكتبَلة اْللَلواين، مطبعَلة املَلاح، مكتبَلة دار  -األرناؤوط 

 البيان، األوىل.

وسَلننه  وحي  املختْص مَلن َمَلور رسَلول اهلل امامه املسند ال

وَيامه = صَلحي  البخَلاري. أليب عبَلد اهلل ُممَلد بَلن إسَلدعي  البخَلاري 
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هَل(، املحق : ُممد  هري بَلن نَلا  النَلا ، دار هَلوق النجَلاة، 134)ت

 هَل(.1411األوىل، )

جذوة املقتبس يف ذكر و ة األندلس. ملحمد بن فتوح بن عبد اهلل 

ِقَي بَلَلَلَلن فتَلَلَلَلوح األ دي املَ  اُْلَميحَلَلَلَلدَي َيب عبَلَلَلَلد اهلل بَلَلَلَلن َيب نْصَلَلَلَل  ُيَلَلَلَلورح

 -هَلَلَلَلَلَلَل(، النَلَلَلَلَلَلاك: الَلَلَلَلَلَلدار املْصَلَلَلَلَلَلية للتَلَلَلَلَلَلأليص والنرشَلَلَلَلَلَل488)ت

  م(.1944)  القاهرة، 

امرح والتعَلدي . أليب ُممَلد عبَلد الَلرمحن بَلن ُممَلد بَلن إدريَلس 

هَل(، هبعَلة يلَلس دائَلرة املعَلار  العثدنيَلة 310الرا ي بن َيب حاتم )ت

نَلَلد، دار إحيَلَلاء الَلَلرتا  العَلَلريب، بَلَلريوت، األوىل، بحيَلَلدر آبَلَلاد الَلَلدكن باهل

 م(.1931هَل، 1101)

اممَلَله بَلَل  الوَلَلحيح . أليب ُممَلَلد عبَلَلد اْلَلَل  بَلَلن عبَلَلد الَلَلرمحن 

هَلَلَل(، اعتنَلَلى بَلَله: محَلَلد بَلَلن ُممَلَلد ال َلَلد ، دار املحقَلَل  381اإلَْلَلبييل )ت

اململكَلَلَلة العربيَلَلَلة السَلَلَلعودية، األوىل،  -للنرشَلَلَل والتو يَلَلَله، الريَلَلَلاض 

 م(.1999-هَل 1419)

َنسَلَلاب العَلَلرب. أليب ُممَلَلد عَلَليل بَلَلن َمحَلَلد بَلَلن حَلَلَلزم  عدَلَلرة

دار الكتَلَلم العلميَلَلة، بَلَلريوت،  هَلَلَل(، حتقيَلَل : منَلَلة مَلَلن العلَلَلدء، 434)ت

  م(.1983 -ه 1403األوىل، )
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حجَلَلة الَلَلوداع. أليب ُممَلَلد عَلَليل بَلَلن َمحَلَلد بَلَلن حَلَلزم األندل َلَل 

األفكَلار الدوليَلة  هَل(، حتقي : َيب صديم الكرمي، مطبعة بيَلت 434)ت

  م(.1998)  الرياض، السعودية، األوىل  للنرش والتو يه،

خاصة تذهيم هتذيم الكدل يف َسدء الرجال. ألمحَلد بَلن عبَلد 

هَلَل(. حتقيَل : عبَلد التتَلاح َيب غَلدة، 913  اهلل بن َيب ا)َلري ا)زرجَلي )ت

حلَلَلَلَلم/بريوت،  -مكتَلَلَلَلم املطبوعَلَلَلَلات اإلسَلَلَلَلامية/دار الب َلَلَلَلائر 

  هَل(.1414)  ا)امسة 

 َلمس الَلدين ُممَلد بَلن َمحَلد بَلن ديوان الَِلعتاء واملرتوكَل . ل

هَل(، حتقي : محاد بن ُممد األنواري،  048عثدن بن َقايحد  الذهبي )ت 

 مكتبة الندِة اْلديثة، مكة، الطبعة الثانية، )بدون تاريخ(.

ذكر من يعتمد قوله يف امرح والتعدي . ل َلمس الَلدين َيب عبَلد 

هَلَل(، حتقيَل : عبَلد 048)ت  اهلل ُممد بن َمحد بن عثدن بن َقايحد  الذهبي 

  م(.1990هَل،1410التتاح َيب غدة، دار الب ائر، بريوت، الرابعة، )

الرفه والتكمي  يف امرح والتعدي . ملحمد عبد اْلَلي بَلن ُممَلد 

هَلَل(، 1304عبد اْلليم األنوَلاري اللكنَلوي اهلنَلدي، َيب اْلسَلنات )ت

لثالثة حتقي : عبد التتاح َيب غدة، مكتم املطبوعات اإلسامية، حلم، ا

 هَل(.1400)
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سَلَلَلنن الَلَلَلدارقطني. أليب اْلسَلَلَلن عَلَلَليل بَلَلَلن عمَلَلَلر الَلَلَلدارقطني 

هَل(، حتقيَل : َْلعيم األرنَلاؤوط وآخَلرون، م سسَلة الرسَلالة، 383)ت

 م(.1004هَل، 1414بريوت، لبنان، األوىل، )

ِجردي  َلوح َ السنن الكو . أليب بكر َمحد بن اْلس  بن عيل اُ)َّسح

مَلَلد عبَلَلد القَلَلادر عطَلَلا، دار هَلَلَل(، حتقيَلَل : ُم 438ا)راسَلَلاين البيدقَلَلي )ت

 م(.1003-هَل1414الكتم العلمية، بريوت، لبنان، الثالثة، )

السَلَلنن الكَلَلو . أليب عبَلَلد الَلَلرمحن َمحَلَلد بَلَلن َْلَلعيم بَلَلن عَلَليل 

هَلَلَل(، حتقيَلَل : حسَلَلن عبَلَلد املَلَلنعم َْلَللبي، 303ا)راسَلَلاين النسَلَلائي )ت

 م(.1001-هَل1411م سسة الرسالة، بريوت، األوىل، )

  األثرم َمحد بن حنب . أليب عبَلد س ا ت َمحد بن ُممد بن هان

هَلَلَل(، حتقيَلَل : د/ عَلَلامر حسَلَلن 141اهلل َمحَلَلد بَلَلن ُممَلَلد بَلَلن حنبَلَل  )ت

 1413صوي، دار الب ائر اإلسامية، بَلريوت، لبنَلان، الطبعَلة األوىل، )

 م(. 1004هَل، 

. أليب بكَلر -روايَلة الكرجَلي عنَله-س ا ت الوقَلاين للَلدارقطني

هَلَل(، حتقيَل : عبَلد 413)ت َمحد بَلن ُممَلد بَلن َمحَلد املعَلرو  بالوقَلاين

الرحيم ُممد َمحد الق قري، كتم خانه عييل،  هور، باكستان، الطبعة 

 هَل(.1404األوىل، )

س ا ت ابن امنيد ليحيى بن مع . أليب  كريا حييَلى بَلن معَل  

هَلَل(، حتقيَل : َمحَلد ُممَلد 133بن عون بن  ياد بن بسطام الب َلدادي )ت
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هَلَلَل، 1408ورة، الطبعَلَلة األوىل، )نَلَلور سَلَليص، مكتبَلَلة الَلَلدار، املدينَلَلة املنَلَل

 م(.1988

سَلَل ا ت َيب داود لإلمَلَلام َمحَلَلد يف جَلَلرح الَلَلرواة وتعَلَلديلدم. أليب 

هَلَل(، حتقيَل : د/  يَلاد 141عبد اهلل َمحد بن ُممد بن حنب  ال َليباين )ت

ُممَلَلد منوَلَلور، مكتبَلَلة العلَلَلوم واْلكَلَلم، املدينَلَلة املنَلَلورة، الطبعَلَلة األوىل، 

 هَل(.1414)

َيب ْيبة لعيل بن املديني. أليب اْلسن  س ا ت ُممد بن عثدن بن

هَلَل(، حتقيَل : موفَل  عبَلداهلل 134عيل بن عبد اهلل بَلن جعتَلر املَلديني )ت

عبَلَلَلد القَلَلَلادر، مكتبَلَلَلة املعَلَلَلار ، الريَلَلَلاض، السَلَلَلعودية، الطبعَلَلَلة األوىل، 

 هَل(.1404)

سَلَلَلري َعَلَلَلام النَلَلَلباء. أليب عبَلَلَلد اهلل َْلَلَلمس الَلَلَلدين الَلَلَلذهبي 

بَلإكا  ال َليخ/ َْلعيم  هَل(، حتقي : يموعة مَلن املحققَل ،048)ت

 م(.1983-هَل1403األرناؤوط، م سسة الرسالة، الثالثة، )

ْذرات الذهم يف َخبار من ذهم. لعبد اْلي بن َمحد بن ُممد 

هَلَلَل(، حتقيَلَل : ُممَلَلود 1089َيب التَلَلاح )ت بَلَلن العَلَلدد الَعكَلَلري اْلنَلَلبيل، 

دار ابَلَلن كثَلَلري،  األرنَلَلاؤوط، وخَلَلرج َحاديثَلَله: عبَلَلد القَلَلادر األرنَلَلاؤوط، 

  م(.1984-هَل1404بريوت، الطبعة األوىل ) -دم  
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كح عل  الرتمذي. لزين الدين عبد الرمحن بن َمحد بَلن رجَلم 

هَلَل(، حتقيَل : د/مهَلام عبَلد الَلرحيم سَلعيد، 093بن اْلسن، اْلنَلبيل )ت

 م(.1980هَل، 1400مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، الطبعة األوىل، )

َد َعىَل ال اِرُم امُلنحكِي يف الرَّ بحكِي. ل مس الدين ُممد بن َمحَلد الوَّ سُّ

هَلَل(، حتقيَل : عقيَل  بَلن ُممَلد بَلن  يَلد 044بن عبَلد اهلَلادي اْلنَلبيل )ت

املقطَلَلَلَلَلَلري الَلَلَلَلَلَليدين، م سسَلَلَلَلَلَلة الريَلَلَلَلَلَلان، بَلَلَلَلَلَلريوت، لبنَلَلَلَلَلَلان، األوىل 

 م(.1003ه/1414)

الوحاح تاج الل ة وصحاح العربية. أليب نْص إسدعي  بن محاد 

عبَلد ال تَلور عطَلار، دار  هَلَل(، حتقيَل : َمحَلد 393اموهري التَلارايب )ت

  م(. هَل1400العلم للماي ، بريوت، الرابعة )

الولة يف تاريخ َئمة األندلس. أليب القاسم خلص بن عبد امللَله 

هَل(، عني بنرشه، وصححه، وراجه َصَلله: السَليد 308بن ب كوال )ت

عَلَلزت العطَلَلار اْلسَلَليني، مكتبَلَلة ا)َلَلانجي، القَلَلاهرة، مْصَلَل، الثانيَلَلة، 

 م(.1933هَل، 1304)

يانة صحي  مسلم من اإلخال وال لط ومحايته مَلن اإلسَلقاط ص

هَلَل(، 443املعَلرو  بَلابن الوَلاح )ت والسقط. أليب عمرو، تقي الدين 

بريوت،  حتقي : موف  عبداهلل عبدالقادر، الناك: دار ال رب اإلسامي، 

  هَل(.1408الثانية )
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الِعتاء الكبري. أليب جعتر ُممد بَلن عمَلرو بَلن موسَلى الُعَقَليحيل 

هَلَلَل(، حتقيَلَل : عبَلَلد املعطَلَلي َمَلَل  قلعجَلَلي، دار املكتبَلَلة 311املكَلَلي )ت

 م(.1984هَل، 1404العلمية، بريوت، األوىل، )

َعة الرا ي، رسَلالة علميَلة لسَلعدي بَلن مدَلدي  الِعتاء. أليب ُ رح

اهلاَْلَلمي، عَلَلددة البحَلَلث العلمَلَلي بامامعَلَلة اإلسَلَلامية، املدينَلَلة النبويَلَلة، 

 م(.1981-هَل 1401اململكة العربية السعودية، )

الَِلَلعتاء واملرتوكَلَلون. مَلَلدل الَلَلدين َيب التَلَلرج عبَلَلد الَلَلرمحن بَلَلن 

هَلَلَل(، حتقيَلَل : عبَلَلداهلل القَلَلايض، دار الكتَلَلم العلميَلَلة، 390امَلَلو ي )ت

 هَل(. 1984هَل،  1404بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، )

الِعتاء واملرتوكون. أليب عبد الرمحن َمحد بن َْلعيم النسَلائي 

ناوي، وكدل يوسص اْلوت، م سسة هَل(، حتقي : بوران الِ 303)ت 

 م(. 1983هَل،  1403الكتم الثقافية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، )

ضوابط امرح والتعدي  مَله ترعَلة إحلائيَل  بَلن يَلونس )دراسَلة 

بَلن إبَلراهيم آل  حتليلية(. لتِيلة ال يخ الدكتور/ عبد العزيز بَلن ُممَلد 

  عبد اللطيص.

ُممد بن سعد بَلن منيَله اهلاَْلمي الطبقات الكو . أليب عبد اهلل 

هَلَلَل(، حتقيَلَل : ُممَلَلد عبَلَلد القَلَلادر عطَلَلا، دار  130بَلَلالو ء، البْصَلَلي )ت 

 م(.1990هَل،1410الكتم العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، )
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هبقات املدلس  = تعريَلص َهَل  التقَلديس بمراتَلم املوصَلوف  

بالتدليس. ل يخ اإلسام َيب التِ  َمحد ابن عيل بن حجَلر العسَلقاين 

حتقي : د/ عاصَلم بَلن عبَلداهلل القريَلو ، مكتبَلة   هَل(، 831)ت  ال افعي 

 م(.1983هَل،1403املنار، عدن، الطبعة األوىل، )

العَلَلو يف خَلَلو مَلَلن غَلَلو. ل َلَلمس الَلَلدين َيب عبَلَلد اهلل الَلَلذهبي 

ُلَلول، دار 048)ت هَل(، حتقي : َيب هَلاجر ُممَلد السَلعيد بَلن بسَليوين ُ غح

 الكتم العلمية، بريوت، )بدون(

  الواردة يف األحاديث النبوية.  أليب اْلسن عيل بن عمر بَلن العل

( حتقيَل : 11-1هَل(، املجلدات من )383َمحد الب دادي الدارقطني )ت

هَلَل، 1403ُمتوٍ الرمحن  ين اهلل السلتي، دار هيبة، الرياض، األوىل، )

( عل  عليه: ُممد بن صال  الَلدباأل، 13-11م(، واملجلدات )1983

 هَل(.1410الدمام، األوىل )دار ابن امو ي، 

العلَل  ومعرفَلة الرجَلَلال. أليب عبَلد اهلل َمحَلد بَلَلن ُممَلد بَلن حنبَلَل  

هَلَلَل(، حتقيَلَل : و  اهلل بَلَلن ُممَلَلد عبَلَلا ، دار ا)َلَلاين، 141ال َلَليباين )ت

 م(.1001هَل، 1411الرياض، الثانية، )

عمدة القاري كح صحي  البخاري. أليب ُممد ُممود بن َمحَلد 

(، دار إحياء الرتا  العريب، بريوت، لبنان هَل 833بدر الدين العيني )ت 

 )بدون(.
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عم  اليوم والليلة. أليب عبد الرمحن َمحَلد بَلن َْلعيم ا)راسَلاين 

هَلَلَل(، حتقيَلَل : د/ فَلَلاروق محَلَلادة، م سسَلَلة الرسَلَلالة،  303النسَلَلائي )ت

 هَل(.1404بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، )

ن فت  الباري كح صحي  البخاري. لزين الدين عبد الَلرمحن بَل

هَلَلَل(، حتقيَلَل : ُممَلَلود َْلَلعبان عبَلَلد املقوَلَلود، 093رجَلَلم اْلنَلَلبيل )ت

وآخَلَلرين، مكتبَلَلة ال ربَلَلاء األثريَلَلة، املدينَلَلة النبويَلَلة، مكتَلَلم حتقيَلَل  دار 

 م(.1994-هَل1410اْلرم ، القاهرة،  األوىل، )

فت  الباري كح صحي  البخاري. ل َليخ اإلسَلام َيب التَِل  

املعرفَلة، بَلريوت،  هَلَل(، دار831َمحد بَلن عَليل بَلن حجَلر العسَلقاين )ت

هَل(، رقم كتبه وَبوابه وَحاديثه: ُممَلد فَل اد عبَلد البَلاقي، عليَله 1309)

(، 13تعليقات العامة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن بَلا ، عَلدد األجَلزاء: )

 ."هدي الساري"ومعه مقدمة فت  الباري املعروفة بَل 

فت  امل يث برشح َلتية اْلديث للعراقَلي. ل َلمس الَلدين ُممَلد 

هَل(، حتقي : عيل حس  عيل، مكتبة  901الرمحن السخاوي )ت  بن عبد

 م(. 1003هَل،  1414السنة، مْص، الطبعة األوىل، )

التوَلَل  يف امللَلَل  والنحَلَل . أليب ُممَلَلد عَلَليل بَلَلن َمحَلَلد بَلَلن حَلَلزم 

ود/ عبد الرمحن  هَل(، حتقي : د/ ُممد إبراهيم نْص، 434األندل  )ت

  عمرية، هبعة دار امي  ببريوت، )بدون(.
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لكاْص يف معرفة َمنح له رواية يف الكتَلم السَلتة. ل َلمس الَلدين ا

هَلَلَل(، 048َيب عبَلَلد اهلل ُممَلَلد بَلَلن َمحَلَلد بَلَلن عَلَلثدن بَلَلن َقَلَلايحد  الَلَلذهبي )ت

حتقيَلَل : ُممَلَلد عوامَلَلة، وَمحَلَلد ُممَلَلد نمَلَلر ا)طيَلَلم، دار القبلَلَلة للثقافَلَلة 

 م(.1991هَل، 1413اإلسامية، م سسة علوم القرآن، جدة، األوىل، )

الرجَلَلَلال. أليب َمحَلَلَلد بَلَلَلن َعَلَلَلِديٍّ امرجَلَلَلاين  الكامَلَلَل  يف ضَلَلَلعتاء

هَلَلَل(، حتقيَلَل : عَلَلادل َمحَلَلد عبَلَلد املوجَلَلود وآخَلَلرين، دار الكتَلَلم 343)ت

 م(.1990هَل،1418العلمية، بريوت، لبنان، األوىل، )

ك ص الظنون عن َسامي الكتم والتنون. ملوطتى بَلن عبَلد اهلل 

هَلَلَل(، مكتبَلَلة 1040امل َلَلدور باسَلَلم حَلَلاجي خليتَلَلة َو اْلَلَلاج خليتَلَلة )ت

ثنى، ب داد، وصورهتا عدة دور لبنانية، بَلنتس تَلرقيم صَلتحاهتا، مثَل : امل

دار إحيَلَلاء الَلَلرتا  العَلَلريب، ودار العلَلَلوم اْلديثَلَلة، ودار الكتَلَلم العلميَلَلة، 

 م(.1941)

ك ص األستار عن  وائد البزار. لنور الدين عيل بَلن َيب بكَلر بَلن 

هَل(، حتقي : حبيم الرمحن األعظمي، م سسة  800سليدن اهليثمي )ت 

 م(.1909هَل،1399الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، )

لسان العرب. أليب التِ  عال الدين ُممد بن مكرم بن منظَلور 

هَل(، دار صادر، بَلريوت، الطبعَلة الثالثَلة،  011األنواري اإلفريقي )ت 

 هَل(.1414)
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(141) 

لسان امليزان. ل يخ اإلسام َمحد بن عيل بَلن ُممَلد بَلن َمحَلد بَلن 

هَلَلَل(، حتقيَلَل : عبَلَلد التتَلَلاح َيب غَلَلدة، مكتَلَلم  831ت حجَلر العسَلَلقاين )

 م(.1001هَل،1413املطبوعات اإلسامية، الطبعة األوىل، )

اللباب يف هتذيم األنساب. أليب اْلسن عيل بن َيب الكَلرم ُممَلد 

بَلَلَلريوت، -هَلَلَلَل(، دار صَلَلَلادر430بَلَلَلن ُممَلَلَلد ال َلَلَليباين امَلَلَلزري )ت

 م(.1980-هَل1400)

ئي. أليب عبَلد الَلرمحن املجتبى من السنن = السنن الو ر  للنسا

هَل(، حتقي : عبَلد التتَلاح َيب غَلدة، مكتَلم املطبوعَلات 303النسائي )ت

 م(.1984–هَل1404اإلسامية، حلم، الثانية، )

املجروح  من املحدث  والِعتاء واملرتوك . أليب حاتم ُممَلد 

هَل(، حتقي : ُممود إبراهيم  334بن حبان التميمي الدارمي الُبستي )ت 

 هَل(.1394وعي، حلم، الطبعة األوىل، ) ايد، دار ال

املحَلَلىل باآلثَلَلار. أليب ُممَلَلد عَلَليل بَلَلن َمحَلَلد بَلَلن حَلَلزم األندل َلَل 

 هَل(، دار التكر، بريوت.434)ت

املختْص يف علم األثَلر. ملحمَلد بَلن سَلليدن بَلن سَلعد َيب عبَلد اهلل 

 ويَلن، مكتبَلة الرَْلد، الريَلاض،  هَلَل(، حتقيَل : عَليل 809الكافَِيجي )ت

  هَل(.1400األوىل )
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ختلط . لواح الدين خلي  بن كيكلدي بن عبد اهلل العائي امل

هَل(، حتقي : د/ رفعت فو ي عبد املطلم، وعيل عبَلد الباسَلط 041)ت 

 م(. 1994هَل،  1410مزيد، مكتبة ا)انجي، القاهرة، الطبعة األوىل، )

مراتم اإلعاع يف العبادات واملعامات وا عتقادات. أليب ُممد 

دار الكتَلَلم العلميَلَلة،  هَلَلَل(، 434األندل َلَل )ت عَلَليل بَلَلن َمحَلَلد بَلَلن حَلَلزم

  بريوت )بدون(.

مسَلَلائ  اإلمَلَلام َمحَلَلد بَلَلن حنبَلَل  )روايَلَلة إسَلَلحاق بَلَلن إبَلَلراهيم بَلَلن 

هَلَلَل(، 141هَلَلان (. أليب عبَلَلد اهلل َمحَلَلد بَلَلن ُممَلَلد بَلَلن حنبَلَل  ال َلَليباين )ت

حتقيَلَل :  هَلَلري ال َلَلاويش، املكتَلَلم اإلسَلَلامي، بَلَلريوت، لبنَلَلان، األوىل، 

 هَل(.1394)

اهلل َمحَلَلَلد بَلَلَلن ُممَلَلَلد بَلَلَلن حنبَلَلَل  ال َلَلَليباين املسَلَلَلند. أليب عبَلَلَلد 

هَل(، حتقي : َْلعيم األرنَلاؤوط، وآخَلرين، م سسَلة الرسَلالة، 141)ت

 م(.1993هَل، 1414بريوت، لبنان، األوىل، )

املسند الوحي  املختْص بنق  العَلدل عَلن العَلدل إىل رسَلول اهلل 

  وامل َلَلدور بوَلَلحي  مسَلَللم(. أليب اْلسَلَل  مسَلَللم بَلَلن اْلجَلَلاج( .

هَل(، حتقي : ُممد فَل اد عبَلد البَلاقي، دار 141ري )تالق ريي النيسابو

 م(.1991هَل، 1411اْلديث، القاهرة، األوىل، )

م اهري علدء األموار وَعام فقداء األقطَلار. أليب حَلاتم ُممَلد 

هَل(، حققه، وعل  عليه: مر وق عىل إبراهيم، 334بن حبان الُبستي )ت
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(142) 

هَلَلَل،  1411وىل، )دار الوفَلَلاء للطباعَلَلة والنرشَلَل والتو يَلَله، املنوَلَلورة، األ

 م. 1991

املطالم العالية بزوائد املسانيد الثدنية. أليب التِ  َمحد بَلن عَليل 

( رسَلالة علميَلة قَلدمت 10هَل(، )831بن ُممد بن حجر العسقاين )ت

مامعة اإلمام ُممد بن سعود، تنسي : د/ سعد ال َلثري، دار العاصَلمة، 

 هَل(.1419دار ال يث، السعودية، األوىل، )

ييس الل َلة. أليب اْلسَل  َمحَلد بَلن فَلار  بَلن  كريَلا معجم مقَلا

حتقيَل : عبَلد السَلام ُممَلد هَلارون، دار   هَل(، 393القزويني الرا ي )ت

  م(.1909-هَل1399التكر، )

املعرفَلَلة والتَلَلاريخ. أليب يوسَلَلص يعقَلَلوب بَلَلن سَلَلتيان بَلَلن جَلَلوان 

هَل(، حتقي : َكرم ضَلياء العمَلري، م سسَلة  100التارأل التسوي )ت 

 م(. 1981هَل،  1401الطبعة: الثانية، )الرسالة، بريوت، 

معرفة الثقات من رجال َه  العلم واْلديث. أليب اْلسَلن َمحَلد 

يِل )ت هَل(، برتتيم اإلمام : نَلور الَلدين 141بن عبداهلل بن صال  الِعجح

اهليثمي، وتقي الَلدين السَلبكي، مَله  يَلادات اْلَلافظ ابَلن حجَلر، مكتبَلة 

م(، الطبعَلة األوىل، 1983-هَلَل1403الدار، املدينة املنورة، السَلعودية، )

 حتقي : عبد العليم عبد العظيم البستوي.

معرفَلَلة الرجَلَلال عَلَلن حييَلَلى بَلَلن معَلَل  )روايَلَلة َمحَلَلد بَلَلن ُممَلَلد بَلَلن 

هَلَل(،  133القاسم بن ُمر (. أليب  كريا حييَلى بَلن معَل  الب َلدادي )ت 
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حتقيَلَل : ُممَلَلد كامَلَل  القوَلَلار، يمَلَله الل َلَلة العربيَلَلة، دم َلَل ، األوىل، 

 م(.1983هَل، 1403)

 984مل ني يف ضبط َسدء الرجال. ملحمد بن هاهر اهلندي )ت ا

 م(.1981-هَل1401لبنان، )-هَل(، هبعة دار الكتاب العريب، بريوت

امل ني يف الِعتاء. ل مس الَلدين ُممَلد بَلن َمحَلد بَلن عَلثدن بَلن 

هَلَل(، حتقيَل : د/ نَلور الَلدين عَلرت، )بَلدون رقَلم، 048َقايحد  الذهبي )ت

 وبدون تاريخ(.

وهَلو موثَلوق، َو صَلال  اْلَلديث. ل َلمس الَلدين من تكلم فيَله 

هَل(، حتقي : عبد اهلل بَلن ضَليص 048ُممد بن َمحد بن عثدن الذهبي )ت

 م(. 1003هَل،  1414اهلل الرحييل، الطبعة األوىل، )

من كام َيب  كريَلا حييَلى بَلن معَل  يف الرجَلال )روايَلة هدَلدن(. 

د/ َمحد ُممد هَل(، حتقي :  133أليب  كريا حييى بن مع  الب دادي )ت 

 نور سيص، دار املأمون للرتا ، دم  ، )بدون تاريخ(.

روايَلة -من كام َمحد بن حنب  يف عل  اْلديث ومعرفة الرجَلال

هَلَل(، 141. أليب عبد اهلل َمحد بن ُممد بن حنبَل  ال َليباين )ت-املروذي

حتقي : صبحي السامرائي، مكتبة املعار ، الرياض، السَلعودية، األوىل، 

 هَل(. 1409)
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املنداج كح صحي  مسلم بن اْلجاج. أليب  كريا ُميَلي الَلدين 

هَل(، دار إحياء الرتا  العريب، بَلريوت، لبنَلان، الثانيَلة، 404النووي )ت

 هَل(.1391)

موافقة اُ)وح اَ)َو يف فريج َحاديث املختْص. أليب التِ  َمحَلد 

هَلَل(. حتقيَل : محَلدي عبَلد املجيَلد 831)ت  بن عيل بَلن حجَلر العسَلقاين 

السعودية، الثانيَلة،  لتي، صبحي السامرائي. مكتبة الرْد، الرياض، الس

  م(.1993-هَل1414)

ميَلَلزان ا عتَلَلدال يف نقَلَلد الرجَلَلال. ل َلَلمس الَلَلدين َيب عبَلَلد اهلل 

هَل(، حتقي : عيل ُممَلد البجَلاوي، دار املعرفَلة للطباعَلة 048الذهبي )ت

 م(.1943-هَل1381والنرش، بريوت، لبنان، األوىل، )

يف ملَلَلوإ مْصَلَل والقَلَلاهرة. أليب املحاسَلَلن عَلَلال النجَلَلوم الزاهَلَلرة 

هَل(، 804الدين يوسص بن ت ري بردي بن عبد اهلل الظاهري اْلنتي )ت

 و ارة الثقافة واإلرْاد القومي، دار الكتم، مْص، )بدون(.

نيَلَل  األوهَلَلار. ملحمَلَلد بَلَلن عَلَليل بَلَلن ُممَلَلد ال َلَلوكاين اليمنَلَلي 

مْصَل،  هَل(، حتقيَل : عوَلام الَلدين الوَلبابطي، دار اْلَلديث،1130)ت

 م(.1993هَل،1413األوىل، )

الوسيط يف علوم وموطل  اْلديث. لل يخ: ُممد بن ُممَلد بَلن 

دبة )ت ُْ   هَل(، دار التكر العريب.1403سويلم َيب 
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 فهرس الرواة
 رقم الصحيفة درجته اسم الراوي م

 
َلِن َخالَِلِد  ِن بح محح ِن َعبحِد الرَّ ِد بح ُن ُُمَمَّ َباُط بح ََسح

ِن َميحََّسَ    الُكويِفُّ  َة بح
 19 ثقة

 
َلَلَلَحاَق  ََيِب إِسح َلَلَلِن  َلَلَلُن ُيَلَلَلوُنَس بح يَلَلَلُ  بح

ائِ َ إحِلح

بِيحِعيُّ  َدايِنُّ السَّ مح  اهلحَ
 30 ثقة

 
ِس  َويح َُ ِن  ِن َعبِد اهللِ بح َدِعيُ  بُن َعبِد اهللِ بح إِسح

َبِحيُّ  َصح ِن َمالٍِه األح   بح
ضعيص 

 يعتو به
41 

 
ََيِب األََسَلَلِد الح  َلَلُن  َبَلَلُة بح ُبَلَلو املحَُلَلَوَرِع َتوح ََ يُّ  َعنحَلَلَوِ

يُّ  ِ   الَبْصح
 44 ثقة

ُبو اهَليحَثِم الَبَجيِلُّ الَقَطَوايِنُّ  
ََ ُن َصحَلٍد   40 صدوق َخالُِد بح

ِن َمالٍِه الحِ َتاِريُّ املحََديِنُّ   ُن ِعَراِإ بح  18 ثقة ُخَثيحُم بح
ِميُّ   ِ  اُ)َواِر ح ِح ََُبو الَت يحٍد  َْ  33 ةثق َداُوُد بُن ُر

 
َلد التَِّميِمَليُّ  ُ َهرُي بَلُن ُُمَمَّ

يُّ اُ)َراَسايِنُّ    الَعنحَوِ

ضعيص يف رواية ال امي  

عنه، صحي  اْلديث إذا 

  رو  عنه العراقيون 

34 

 
َلَلَلِن  َلَلَلُن َعبحَلَلَلِد اهللَِّ بح ِ َيَلَلَلاُد بح

يُّ 
ائِ  الطَُّتيحِ  الَبكَّ

ضعيص يف اْلديث، َثبحت  يف 

   بن إسحاق « امل ا ي»كتاب 
38 

 
ُبَلَلو الَعَلَلاء  ََ  ، ََيب ِهَلَلَال الَليحثَِلَليُّ َسَلَلِعيد بَلَلن 

يُّ  ِ   املِْصح
 41 ثقة
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 رقم الصحيفة درجته اسم الراوي م

 
ار الَتَلَلَزاِريُّ مَلَلو هم، َبَلَلو  َلَلَباَبُة بَلَلُن َسَلَلوَّ َْ

نِيُّ 
  عمرو املحََدائِ

 43 ثقة حافظ

 
يب َنِمٍر الُقَرِ ُّ 

ََ يه بُن َعبِد اهللَِّ بِن  َكِ

  ََُبو َعبد اهللَِّ املدين
، عنده  صدوق 

 كريمنا
44 

 
َيان  ُبَلو ُسَلتح ََ  ، َلُن َنَلافٍِه الُقَلَرِ ُّ َحُة بح َهلح

  الَواِسطِيُّ 

صدوق عنده 

  َوهام
49 

 
َرِقَلَليُّ  َدِن الزُّ َيَلَلى بَلَلِن الَلَلنُّعح َلَلُن حَيح َحَلَلُة بح َهلح

 األَنحواِريُّ 
صدوق عنده 

  َوهام
01 

 
ٍس  ََُويح ِن  ِن َعبحِد اهللِ بح ُن َعبحِد اهللِ بح ِميِد بح َعبحُد اْلحَ

َبِحيُّ األَ   صح
 04 ثقة

 
يُّ  ِ ََُميَّة الَبْصح ََيِب املحَُخاِرِق َبو  ُن  َعبحُد الحَكِريِم بح

 امُلَعَلم
 04 ضعيص

 
ِرَمُة بُن َخالِد بِن الَعاِص بِن ِهَ اِم بِن  ِعكح

ُزوِميُّ  ِن َعبحِد اهللِ امَلخح  امُلِ رَيِة بح
ثقة  

 ثبت  
08 

، َبو   ِدٍر الُقَرِ ُّ ُن ُمسح يِفُّ َعيِلُّ بح  81 ثقة اَْلَسن الُكوح

 
ٍرو موىل امُلطَّلَِلِم  ََيب َعمح ُرو بُن  َعمح

  بِن عبِد اهللِ بِن َحنحَطٍم 
ثقة يف غري روايته 

 عن عكرمة
83 

 
ََيب  َلَلَلِن  َلَلَلُن ُسَلَلَلَليحدَن بح ُفَلَلَلَليحُ  بح

َزاِعيُّ   املحُِ رَيِة، ا)حُ
ضعيص يعتو به يف 

 ال واهد واملتابعات
84 
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 رقم الصحيفة درجته اسم الراوي م

 
َلنحظِ  ِْ ُن  ، َكثرُِي بح ِديُّ ، وُيقَلال: األَ ح رٍي املحََلاِ يِنُّ

يُّ  ِ َة الَبْصح   ََُبو ُقرَّ
صدوق 

 خيط 
89 

 
َلن ُعَبيَلد اهلل  َلن مسَللم بح د بن َعبَلد اهلل بح ُُمَمَّ

ِرّي  =  هح   ابحن َخي الزُّ
ضعيص 

  يعتو به
91 

 
َبَلاَن الُقَلَرِ ُّ  َلِن َثوح ُن عبَلِد الَلرمحِن بح د بح ُُمَمَّ

 الَعاِمِريُّ امَلَديِنُّ 
 93 قةث

ِ املََكيُّ   َبريح ُرَ = َبو الزُّ لِِم بِن َتدح ُد بُن ُمسح  90 ثقة ُمَدَلس   ُُمَمَّ

 
ِن  محح ََُبو َعبحَلِد الَلرَّ  ، ايِنُّ رَّ ٍ اْلحَ ُ بن ُبَكريح كِ ح ِمسح

اُء  ذَّ   اْلحَ
صدوق له 

  َوهام
101 

 
َحَلَلَلَة  ِن بَلَلَلِن َهلح َ محح َلَلَلُن َعبحَلَلَلِد الَلَلَلرَّ َمنحُوَلَلَلوُر بح

  يُّ الَعبحَدِريُّ امَلكَ 
 103 ثقة

ٍ امَلَكيُّ   ُن ُحَجريح   ِهَ اُم بح
صدوق له 

  َوهام
103 

 
ُبَلَلو  ََ َلَللِِم الُقَلَلَرِ ُّ مَلَلو هم،  َلَلُن ُمسح الحَولِيَلَلُد بح

ِقيُّ    الَعبَّاِ  الَدَم ح
 108 ثقة ُمَدَلس  

 
ُبَلَلو الَعبََّلَلاِ   ََ ُيَلَلوَب الَ َلَلافِِقيُّ  ََ َلَلُن  َيَلَلى بح حَيح

يُّ  ِ   املحِْصح
صدوق له 

 َوهام
110 

 
ُن َواِضٍ  األَنحَواِريُّ مَلو هم، َبَلو حَيح  َيى بح

َوِ يُّ    ُ،َيحَلَةاملحَرح
 114 ثقة
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 رقم الصحيفة درجته اسم الراوي م

 
َلَلَلرو، ويقَلَلَلال: ابَلَلَلن جَلَلَلابر،  ُ بَلَلَلُن َعمح ُيَسَلَلَلريح

ِسري، َبو اِ)َياِر امُلَحاِريِبُّ 
َُ   ويقال: 

 114  تابعي  ثقة

 
َلَلِن َسَلَلامِلٍ األََسَلَلِديُّ  َلَلُن َعيََّلَلاِش بح َلَلِر بح ُبَلَلو َبكح ََ

يِفُّ اَْلنَّاطُ  ِرئ  الُكوح   املحُقح

ثقة ساء 

حتظه ملا 

 كو
110 
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 فهرس املوضوعات

 رقم الصحيفة املوضوع
 3 َسباب اختيار البحث 

 3 َهدا  البحث 

 3 َمهية البحث 

 4 حدود البحث 

 4 الدراسات السابقة 

 8 خطة البحث، واملندج فيه  

    11املبحث األول: ترعة اإلمام ابن حزم الظاهري 

 18 املبحث الثاين: تعريص علم امرح والتعدي   

املبحث الثالث: َصنا  َئمة امرح والتعدي  مَلن  

 حيث الت دد والتساه  

11 

 14 املبحث الرابه: مكانة رجال الوحيح   

املبحث ا)امس: منزلة ابَلن حَلزم بَل  َئمَلة امَلرح  

 جرح الرواة وتعديلدم  والتعدي ، ومندجه يف 

10 

 19لساد : الرواة الذين ضعتدم اإلمام ابَلن املبحث ا 
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 "ال َلَليخان عَلَلىل فَلَلريج حَلَلديثدم حَلَلزم الظَلَلاهري، واتتَلَل  

 مرتب  عىل حرو  املعجم .......

 111 ا)ا،ة، والنتائج، والتوصيات  

 113 فدر  املوادر واملراجه 

 143 فدر  الرواة 

 149 فدر  املوضوعات 
 


