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  امللخص 

يهدف هذا البحث إىل بيان من قال فيه أبو حامت الرازي يكتب حديثه وال حيتج به 
و تعقيبات بعض األئمة على قول أىب حامت يف الراوي يكتب حبديثه وال حيتج به 
؛وصدرت ذلك بقول أىب  حامت صاحب اللفظ ؛ وما عناه بذلك ؛ مث اعقبت ذلك مبا 

ه من كالم األئمة وما تعلق بذلك من ترتيبهم أللفاظ اجلرح والتعديل ؛ وهل استخلصت
الوصف املذكور من مراتب التعديل أم من مراتب التجريح ؛ وعليه هل جيرح الراوي 
املوصوف به ام يعدل ، و حصرت فيه الرواة الذين قال أبو حامت الرازي يف كل واحد 

ن خالل كتاب اجلرح والتعديل البنه اإلمام منهم يكتب حديثه وال حيتج به ؛ وذلك م
عبد الرمحن بن أىب حامت بترتيب الكتاب مث بعد ذلك ذكرت ما ظهر يل من خالل البحث 
وأن مصطلح ( يكتب حديثه وال حيتج به ) عند أىب حامت يطلقه على من هو دون مرتبة 

شيخ خاصة  الثقة عنده فيندرج حتته كل من تكلم فيه ببدعة أو غريها ومن ضعف يف
ومن ال يستحق أن يرتل إىل الضعف ؛ ومن يروى ماال يتابع عليه ؛ ومن ليس بقوى  ؛ 
ومن اختلط ؛ وغري ذلك على غرار ما جاء يف التراجم مث ذكرت يف اخلامتة أهم ما 

 توصلت إليه من نتائج وهى :

 اختالف اصطالحات األئمة يف الفاظ اجلرح والتعديل ؛ ولكل مراده من لفظه 

 تشدد اىب حامت يف الرجال



 
 

 

٣٥٧ 
وصف أبو حامت للراوي بأنه يكتب حديثه وال حيتج به مصطلح واسع يطلق على 

 من هو دون الثقة عنده

للوصول إىل حكم على الراوي ينبغي أن يعترب رأى أىب حامت بأقوال األئمة غريه  
  ال سيما املعتدلني منهم دون املتشددين ؛ واملتساهلني.

املفتاحية: اجلرح والتعديل، وال يحتج به، آراء األئمة ، ترتيب األئمة، الكلمات 
  طبقات، االعتدال، التنوع.
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Abstract 

This research aims at showing the transmitters whom 
scholar Abo Hatim al-Razi said to accept their narrated hadiths 
but they (those narrators) are not evidenced, and at showing 
some Imams' comments on al-Razi's opinion about those 
narrators. Firstly, I mentioned al-Razi's opinion who coined 
the phrase, and mentioned what he intended by it. Secondly, I 
put what I concluded from Imams' opinions, including their 
classification of terms of criticism and praise, and if we call 
the narrator upon al-Razi's opinion, does he become criticized 
or praised. Moreover, I named those narrators whom al-Razi 
said to accept their narrated hadiths but they are not evidenced; 
according to what scholar Abdulrahman Bin Abi Hatim (al-
Razi' son) said in his book "al-Jarh wa al-Ta'dil (Biographical 
evaluation)", and according to the order he applied. Thirdly, I 
showed the findings that showed that al-Razi described a 
narrator saying to accept his narrated hadiths but he is not 
evidenced meaning that this narrator is unauthentic. In 
addition, this opinion includes the narrator who is a fabricator 
and enjoys with other defects, whom he becomes weak when 
he narrates from a particular transmitter, whom he does not 
deserve to be judged weak, whom he narrates a hadith that 
there is no other narrator assures it, whom he is not strong, 
whom circumstances around him change, and others; 
according to books of biographies. Finally, I concluded with 



 
 

 

٣٥٩ 
the most important matters I deduced as follows: 

There are differences in Imams' terminologies concerning 
criticism and praise, and every imam has his own meaning. 

Abo Hatim is severe in his judgment concerning 
biographical evaluation science. 

Abo Hatim's description to the narrator "to accept his 
narrated hadiths but he is not evidenced" is loose and 
dedicated to those unreliable, as he sees. 

     Consequently, if we want to reach a precise judgment 
on the narrator, we not only should take Abo Hatim's opinion, 
but also other imams' opinions, especially those moderate, and 
not those severe or loose.   

keywords: criticism and praise, they (those narrators) are 
not evidenced, Moderate opinions, Imams' opinions, Moderate 
opinions, Classification, Moderation, Diversity. 

  

  

  

  

  
   



 
 

 

٣٦٠ 
 يل ىل مل خل

  املقدمة

احلمد هللا، والصالة، والسالم على رسول اهللا، والرضى عن اآلل، والصحب، 
   . ومن سار على النهج والدرب، واهتدى داه

  وبعد
فمن املعلوم أن علم اجلرح والتعديل ما هو إال مثرة من مثرات عناية احملدثني بعلم 

  كما عنوا به رواية . ، احلديث دراية

، وغريهم من علماء  كل هؤالء األئمةو ، أئمة كثريونوقد تكلم يف هذا العلم 
إال أن  ، احرأو جم الًعن درجة الراوي إذا كان معداجلرح والتعديل هلم ألفاظ يعربون ا 

 : وال يف التجريح، منها املصطلحات ليست صرحية يف التعديلهناك بعض األلفاظ أو 
هل الراوي املوصوف  : » يكتب حديثه وال حيتج به «قول أبو حامت الرازي يف الراوي 

ا كالرواة قًيعين ليس موث ، ؟ ا معدّل أم مجرّح أم يف مرتبة بني التعديل والتجريح
   . ا كالرواة املوصوفني صراحة بالضعفحريس جم، ول املوثقني صراحة

لذا حاولت يف هذا البحث أن أحصر الرواة الذين قال فيهم أبو حامت الرازي هذا 
البنه اإلمام عبدالرمحن بن أيب حامت، وأقارن  )اجلرح والتعديل(القول من خالل كتاب 

هل الراوي الذي وصفه أبو حامت ذا  :قوله بأقوال أئمة اجلرح والتعديل يف الراوي. يعين
أي ممن تعارض فيه  ؟هأم ضعفوه، أم البعض وثقه، والبعض جرحقه األئمة الوصف وثَّ

  .اجلرح والتعديل

يكتب « :حامت أحياناً يصف الراوي بقوله باكن أثناء احلصر وجدت أن اإلمام أل
، فرأيت  ، وأحياناً يصدر هذا الوصف، أو يتبعه بوصف آخر فقط » حديثه وال حيتج به

يكتب حديثه وال حيتج «: بقوله يف كل واحد منهم ذين وصفهملرواة الل احبثً فرد أُ أن
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 ج بهيكتب حديثه وال حيت « : آخر للقرائن احملتفة بقوله يف الراوي افقط، وأفرد حبثً »به
، وسأتناول ذلك بالبحث  تابعة له مأ قة هلذا الوصفكانت هذه القرينة سابأسواء  »

  . والدراسة بعد الفراغ من هذا البحث إن شاء اهللا تعاىل

  : أمهية هذا املوضوع وسبب اختياري له
عند دراسة إسناد حديث ما من األحاديث - أمهية هذا املوضوع يف أنه  نمكت
اإلسناد أكثر من قول لألئمة يف هذا الراوي  رجاليرد أحياناً يف أحد  - لشريفةالنبوية ا

يف التوثيق، ويف ذات الوقت  ايصفه البعض اآلخر بوصف ليس صرحيفيوثقه البعض، و
كتب حديثه وال ي« :حامت الرازي يف الراوي ومنها قول أيب ،ليس صرحيا يف التضعيف

حامت ذا الوصف من خالل كتاب  ، فرأيت أن أحصر كل من وصفهم أبو»حيتج به
حامت للترمجة هلؤالء الرواة، وذكر أيب البنه اإلمام عبدالرمحن ابن  »اجلرح والتعديل«

لبيان مرتبة هذا  ؛ومقارنة أقواهلم بقول أيب حامت ، أقوال علماء اجلرح والتعديل فيهم
ومن مث احلكم على  ،الراوي عند غريه من األئمة، واخلروج من ذلك حبكم على الراوي

  إسناد احلديث حمل الدراسة.

  ومن هنا تأيت أمهية املوضوع، ويتضح سبب اختياري له.
  منهج البحث:

  ا البحثاتبعت يف هذ

املنهج االستقرائي والذي يعنى جبمع البيانات للتوصل إىل قواعد عامة، وفيه  أوال:
  ينتقل الباحث من اخلاص إىل العام أو من اجلزء إىل الكل.

ثانياً: اتبعت املنهج الوصفي، والذي يعنى بتجميع وحتليل منسّق ومنظم للبيانات 
 امعين اواستنتاجات تفسر أمر ،للخروج بتعميمات ؛املتعلقة بالبحث ومبوضوع البحث

  من خالل املقارنة. اخلالصة نة بني ما مت مجعه، وذكر مث املقار ،ذه اموعة امرتبطً
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  الدراسات السابقة:

على مراجع أو حبوث أفردت الرواة الذين  - فيما بني يديّ من مؤلفات- مل أقف 
من  »به حيتج يكتب حديثه وال« - الواحد منهم يف- حامت الرازي بقوله  وصفهم أبو

إال ما يذكر عن أقوال بعض األئمة،  ،خالل كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي
   زي ذا الوصف.حامت الرا هادهم يف تفسري وصف أيبوبعض العلماء يف اجت

 :واألوىل ،حامت الرازي من األئمة املتشددين يف اجلرح والتعديلا والقول بأن أب
  اعتبار قوله بأقوال أئمة اجلرح والتعديل يف الراوي.

السيما مع تصحيح  ،وكذا التعقيب عليه يف وصفه لبعض الرواة ذا الوصف
  .  )١(األئمة ألحاديثهم، والبعض يحسّنها

مصطلح "ال حيتج به عند :  ستاذ الدكتور/ نافذ حسني محاد حبث بعنوانونشر األ
  تطبيقية على الرواة املتفق على اخراج حديثهم يف الصحيحني." دراسة أيب حامت

به" وقد  حيتج حامت بقوله "ال اقتصر فيه على ذكر الرواة الذين وصفهم أبووقد 
 ،يا الصحيحني وعددهم سبعة عشر راواتفق البخاري ومسلم على اخراج أحاديثهم يف

من ثَمّ  ،األئمة ؤالء الرواةحامت يف الرجال، واحتجاج غريه من  بيّن فيه تشدد أيب
   ،)٢( أحاديثهم يف الصحيحنينيإخراج الشيخ

. »يكتب حديثه وال حيتج به«فسر البعض قوله:  "ملتقى أهل احلديث"وقع م ويف
   قال: يكتب حديث الراوي يف املتابعات، والشواهد وال حيتج به إذا انفرد.

نظراً ألن النظر إىل حديث الرجل إمنا يكون  ؛ا إىل اجلرح أقربإوالبعض قال: 
                                                             

  سيأيت ذكر ذلك مفصال يف الفصل األول.   )١(
الد العاشر  –غزة  –باجلامعة اإلسالمية  –م يف جملة كلية أصول الدين  ٢٠١٦حبث منشور عام    )٢(

  .٥١العدد الثاين ص /  –



 
 

 

٣٦٣ 
بانفراده ال باقترانه بغريه، وهذه العبارة تعين أنه كتب حديثه للنظر فيه، والنظر يف موافقة 

  . )١( غريه له عند االعتبار
ال يتركه  :أي .هداروالبعض قال: هذه اللفظة ليست بصيغة توثيق، وال بصيغة إ

ليست حبجة متاماً، ولكن ممكن يف  ،من الضعيف احملتملني بين، أي بل هو ب ،مبرة
  . )٢( الشواهد، واملتابعات

الدكتور عبد الرمحن حمجويب يف كتابه  - أيضا –كما تطرق إىل هذا  املصطلح 
  »)٣(املصطلح احلديثي من خالل كتب اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي«

مصطلحات التعديل كثرية  فقد ذكر يف الفصل األول من الباب الثاين: (
االستعمال) ، مصطلح: "يكتب وال حيتج به فيما اقترن مبصطلح ال بأس به من ألفاظ 

) يف ترمجة سليمان األصبهاين، ٧/٢٦٨اجلرح " ذكر فيه ما جاء يف اجلرح والتعديل (
  . )٤(قال: قال ابن أيب حامت: سألت أيب عنه فقال: ال بأس به، يكتب حديثه وال حيتج به

يف الفصل األول من الباب الثاين (مصطلحات كثرية  -  أيضا –وذكره 
االستعمال يف اجلرح) فيما اقترن مبصطلح: لين احلديث مما يدل على اجلرح. وذكر فيه 

) سألت أيب عن علي بن عاصم فقال: لين ٦/١٩٩قول ابن أيب حامت: (اجلرح والتعديل 
  . )٥(احلديث، يكتب حديثه وال حيتج به

                                                             
/ ٢/ ٢٢يف معرض الرد على األسئلة للموجهة ألعضاء املوقع بتاريخ  –موقع ملتقى أهل احلديث    )١(

  م. ٢٠١١
رح جلحتت موضوع: جدول مصطلحات علماء ا –د/ سعد بن عبداهللا احلميد  –موقع األلوكة    )٢(

  م . ١١/٤/٢٠٠٩بتاريخ  –هم اهللا والتعديل رمح
: طبريوت، –زم حعبارة عن رسالة دكتوراه، تأليف: د. عبد الرمحن حمجويب، ط: دار ابن الكتاب   ) ٣(

  م.٢٠١١أوىل 
  من الرسالة. ٩٢ :ص  ) ٤(
  من الرسالة. ١٨٢ :ص  ) ٥(



 
 

 

٣٦٤ 
ذكر يف الفصل الثاين من الباب الثالث (مصطلحات قليلة االستعمال يف اجلرح مث 

 والتعديل) املبحث الثاين: املصطلحات، والعبارات اخلاصة أو نادرة االستعمال، من ذلك
  .»ال حيتج حبديثه«:قول أيب حامت يف الراوي: 

كضعف : تقال يف الراوي الذي يكثر الغلط يف حديثه لسبب من األسباب،  قال
احلفظ، وإن كان حمله الصدق. وذكر فيه ما ذكره ابن أيب حامت يف ترمجة إبراهيم بن 

  . )١(املهاجر
ه قول الذهيب: ، وذكر في )٢(»يكتب حديثه«وأعقبه بقول أيب حامت يف الراوي: 

  . )٣(هذا ليس بصيغة توثيق، وال هو بصيغة إهدار
حبديثه واإلستشهاد به فإذا عضده  أنه يصلح لإلعتبار وذكر فيه تعقيب ابن تيمية

، وقول ابن حجر: قول أيب حامت: آخر مثله جاز أن حيتج به وال حيتج به على انفراده
  . )٤(، أي: يف املتابعات والشواهد»يكتب حديثه«

  :  وعليه
أردت أن أمجع كل الرواة الذين وصفهم ذا الوصف من خالل كتاب قد ف

يف حماولة للخروج  ،وأقارن قوله بأقوال غريه من األئمةاجلرح والتعديل البن أيب حامت، 
  من ذلك بنتيجة تطبيقية من خالل البحث.

  حدود البحث: 

 :حامت الرازي يف كل واحد منهم تطبق الدراسة على كل الرواة الذين قال أبو
من خالل كتاب اجلرح  - دون قرائن سابقة أو تابعة-  »وال حيتج به ،يكتب حديثه«

                                                             
  من الرسالة. ٢٤٨: ص  ) ١(
  من الرسالة. ٢٤٩: ص  ) ٢(
  .٤/٣٤٥يزان االعتدال م  ) ٣(
  ١/٢٢٥ تح الباريف  ) ٤(
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  ن أيب حامت الرازي.والتعديل الب

  خطة البحث: 

  فصلني، وخامتة، وفهارس.متهيد، ويتكون البحث من مقدمة، و

 ومنهج له، اختياري وسبب املوضوع، أمهية فيها فبينت: املقدمة أما:  أما املقدمة
  .وخطته البحث، وحدود السابقة، والدراسات البحث،

 واملتكلمني وأمهيته، والتعديل، اجلرح بعلم التعريف فيه فذكرت:  التمهيد أما
 اجتاهام تعدد وبيان مرتبة، كل وحكم هلا، األئمة وترتيب ومراتبه، ومصطلحاته، فيه،
  .الراوي درجة عن ا يعربون اليت األلفاظ واختالف واملعتدل، واملتساهل، املتشدد، بني

 البنه أيضا موجزة بترمجة وأعقبتها الرازي، حامت أيب لإلمام موجزة ترمجة ذكرت مث
  .حامت أيب بن رمحنال عبد اإلمام

 :حامت يف الراوي ه تعقيبات بعض األئمة على قول أيب: ففي وأما الفصل األول
  ، واليت تدل على وصفهم له بالتشدد.»يكتب حديثه وال حيتج به«

حامت يف  التطبيقي، وفيه حصر الرواة الذين قال أبوفهو اجلانب  وأما الفصل الثاين:
من خالل كتاب اجلرح والتعديل البنه . "يكتب حديثه وال حيتج به" :كل واحد منهم

  . عبدالرمحن بن أيب حامت

ر خالصة حال الرواي من جلرح والتعديل يف كل راوٍ. مث ذكوذكر أقوال أئمة ا
  خالل جمموع أقوال األئمة فيه.

  خالل البحث.فذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من : وأما اخلامتة 
: ففيها فهرس املراجع اليت اعتمدت عليها أثناء البحث، وذكرت  وأما الفهارس
  مث فهرس املوضوعات. .ةمؤلفه، ودار الطبع، وتاريخ الطبعيف كل مرجع امسه، و
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  التمهيد

  والتعديل اجلرح علم
  : تعريفه

تلك هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ خمصوصة، وعن مراتب 
  . )١( األلفاظ

  : أمهيته

هذا العلم فرع عظيم من علم الرجال، تكمن أمهيته يف حفظ السنة النبوية من 
؛ إذ به تعرف  الكذب والتحريف والغلط يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الضوابط اليت وضعها األئمة ملعفرة من هو أهل للتحمل واألداء، فتقبل روايته، ومن ليس 
والكالم يف الرجال جرحا وتعديلًا ثابت عن رسول اهللا صلى  «.  لذلك، فترد روايتهأهلًا 

، وجوز ذلك صونا  ، مث عن كثري من الصحابة والتابعني من بعدهم اهللا عليه وسلم
، وكما جاز اجلرح يف الشهود جاز يف الرواة، والتثبت يف أمر  للشريعة ال طعنا يف الناس

   )٢(»يف احلقوق واألموال.الدين أوىل من التثبت 

قوما  -عز وجل-وقد أقام اهللا « : يقول ابن عدي يف مقدمة كتاب الكامل     
من صحابة نبينا صلى اهللا عليه وسلم، والتابعني بعدهم، وتابعي التابعني، وإىل يومنا هذا؛ 

 - بذلك–من يبني أحوال الرواة، وينبه على الضعفاء منهم، ويعترب روايام؛ ليعرف 
                                                             

انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ملصطفى بن عبد اهللا، كاتب القسطنطينية، املشهور   ) ١(
بغداد –، ط: مكتبة املثىن ٥٨٢/ ١هـ، ١٠٦٧باسم حاجي خليفة، أو احلاج خليفة، املتوىف سنة 

  . م١٩٤١
املصدر نفسه، وانظر: أجبد العلوم أليب الطيب حممد صديق خان بن حسني بن علي بن لطف اهللا   ) ٢(

هـ، ط: دار ابن حزم، ط: األوىل ١٣٠٧احلسيين البخاري القنوجي اهلندي، املتوىف سنة 
  م.٢٠٠٢



 
 

 

٣٦٧ 
صحيح األخبار من سقيمها، وهم يف املرتبة اليت يسمع ذلك منهم، ويقبل قوهلم فيهم 

   )١( »ملعرفتهم م، إذ هو علم يدق، وال حيسنه إال من فهمه اهللا ذلك.
ومن الصحابة الذين تكلموا يف ذلك: عمر بن اخلطاب، وابن عباس، وأنس بن 

  مالك، وعائشة، رضي اهللا عنهم أمجعني.
: سعيد بن املسيب، والشعيب، وابن سريين، واحلسن البصري،  من التابعنيو

ولكنه يف التابعني بالتنبيه ملن بعدهم بقلة؛ لقلة الضعف فيمن يروون عنهم؛ إذ أكثرهم 
صحابة، وهم عدول، وغري الصحابة منهم أكثرهم ثقات؛ إذ ال يكاد يوجد يف القرن 

  . )٢(األول من الضعفاء إال القليل

مجاعة من الضعفاء،  - من أوساط التابعني-وأما القرن الثاين فقد كان يف أوائله 
من قبل حتملهم وضبطهم للحديث، فكانوا يرسلون  - غالبا–وضعف أكثرهم نشأ 

وهو حدود - كثريا، ويرفعون املوقوف، وكانت هلم أغالط، وملا كان آخر عصر التابعني 
ريح طائفة من األئمة، كأيب حنيفة، واألعمش، تكلم يف التعديل والتج - اخلمسني ومائة

وشعبة، والليث بن سعد، مث طبقة بعدهم، كابن املبارك، وأيب إسحاق الفزاري، وابن 
عيينة، مث حيىي بن سعيد القطان، فعبد الرمحن بن مهدي، مث من بعدهم، كاإلمام الشافعي، 

الكتب يف اجلرح  ويزيد بن هارون، مث احلميدي، وأيب الوليد الطيالسي، مث صنف
  والتعديل، والعلل، وبينت فيها أحوال الرواة. 

ومن رؤساء اجلرح والتعديل يف ذلك الوقت: حيىي بن معني، وقد كانت له 
عبارات وألفاظ يف ذلك، وكذلك اإلمام أمحد بن حنبل، وقد سأله مجاعة من تالمذته عن 

                                                             
/ ١هـ، ٣٦٥انظر:  مقدمة الكامل يف ضعفاء الرجال أليب أمحد بن عدي اجلرجاين، املتوىف سنة   ) ١(

  م.١٩٩٧بريوت، ط: أوىل –، ط: دار الكتب العلمية ٧٨
وانظر: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث لإلمام مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن املصدر نفسه،   ) ٢(

  هـ.١٤٢٤مصر، ط: أوىل –، ط: مكتبة السنة ٣٥٢/ ٤هـ، ٩٠٢حممد السخاوي، املتوىف سنة 



 
 

 

٣٦٨ 
  كثري من الرجال، فتكلم فيهم مبا بدا له.

  وكذلك اإلمام علي بن املديين، وله تصانيف يف العلل والرجال. 

مث خلفهم طبقة الذهلي، والبخاري، واجلملي، مث أبو زرعة، وأبو حامت الرازيان، 
ومسلم، وأبو داود السجستاين، ومن بعدهم، كالنسائي، وأيب يعلى، مث طبقة ابن أيب 

اين، وابن عدي. مث مجاعة بعدهم، حامت، وابن قانع، مث من بعدهم، كابن حبان، والطرب
كأيب أمحد احلاكم، والدارقطين، مث أبو نصر الكالباذي، وعبد الغين بن سعيد، مث خلف 
بن حممد الواسطي، وأبو بكر الربقاين، مث أبو يعلى اخلليلي، وأبو سعيد السمان، مث ابن 

هر املقدسي، عبد الرب، وابن حزم، مث ابن ماكوال، وأبو الوليد الباجي، مث ابن طا
والديلمي، مث ابن عساكر، وابن بشكوال، مث ابن اجلوزي، وعبد احلق اإلشبيلي، مث أبو 
بكر احلازمي، وعبد الغين املقدسي، مث أبو احلسن بن القطان، وأبو بكر بن خلفون، مث 
ابن الصالح، واملنذري، مث ابن دقيق العيد، وابن تيمية، مث املزي، والذهيب، مث الربهان 

، وقد قسمهم الذهيب إىل اثنتني وعشرين طبقة، من  )١( ليب، مث ابن حجر العسقاليناحل
  . )٢( لدن الصحابة إىل عصره

واملذكورون ليسوا على سبيل احلصر والعد، وإمنا أردت اإلشارة إىل أنه مل خيل 
عصر من العصور، وال طبقة من طبقات العلماء إال وكان فيهم من تصدى للكالم يف 

إن «جرحا وتعديلًا؛ حلفظ السنة النبوية، وامتثالًا لقول اإلمام حممد بن سريين:  الرجال:
  . )٣(»هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم

                                                             
 السمعوىن حممد بن لطاهر االثر اصول اىل النظر وتوجيه ٣٥٦: ٤/٣٥٣ املغيث فتح: انظر  ) ١(

  .بتصرف م١٩٩٥ أوىل ط  حبلب املطبوعات مكتب/ط ١/٢٨١ ه ١٣٣٨ ت اجلزائرى
  ٢٢٦: ١٧٥انظر: ذكر من يعتمد قوله ىف اجلرح والتعديل ص   ) ٢(
/ ٧هـ، ٢٣٠انظر: الطبقات الكربى أليب عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي، املتوىف سنة   ) ٣(

  .٦١١/ ٤هـ. وسري أعالم النبالء ١٤١٠بريوت، ط: أوىل –، ط: دار الكتب العلمية ١٤٤



 
 

 

٣٦٩ 
ومل يكن مجيع األئمة املتكلمون يف ذلك على وترية واحدة، يعين أم تكلموا يف 

من تكلم « -كما قسمهم اإلمام الذهيب–كل رواة احلديث: راوٍ راوٍ، وإمنا كان منهم 
وقسم تكلم يف كثري من الرواة كمالك، وشعبة،  يف سائر الرواة، كابن معني، وأيب حامت،

  . )١(»وقسم تكلم يف الرجل بعد الرجل، كابن عيينة والشافعي
كما أم مل يكونوا على شاكلة واحدة يف تقسيم الرجال، وإمنا اختلفت مذاهبهم 

منهم املتعنت يف اجلرح، املتثبت يف «لك، وقد صنفهم اإلمام الذهيب قائال: ومشارم يف ذ
التعديل، يغمز الراوي بالغلطتني والثالث، فهذا إذا وثّق شخصا، فعض على قوله 
بناجزيك، ومتسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلًا فانظر: هل وافقه غريه على تضعيفه، فإن 

حلذّاق منهم؛ ضعيف، وإن وثّقه أحد فهذا هو وافقه، ومل يوثّق ذلك الرجل أحد من ا
الذي قالوا فيه ال يقبل جرحه إال مفسرا. يعين: ال يكفي فيه قول ابن معني مثال ضعيف، 
ومل يوضح سبب ضعفه، وغريه قد وثقفه، فمثل هذا يتوقف يف تصحيح حديثه، وهو إىل 

قسم يف مقابل هؤالء، احلسن أقرب، وابن معني، وأبو حامت، واجلوزجاين، متعنتون. و
كأيب عيسى الترمذي، وأيب عبد اهللا احلاكم، والبيهقي متساهلون، وقسم كالبخاري 

  . )٢(»وأمحد بن حنبل، وأيب زرعة، وابن عدي معتدلون ومنصفون
وكل طبقة من طبقات األئمة املتكلمون يف الرجال ال ختلو من: متشدد، 

وري طبقة واحدة، وهم من الطبقة ومتوسط، فمثال: شعبة بن احلجاج، وسفيان الث
األوىل، وشعبة أشد يف الرجال من سفيان، وحيىي بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن 

                                                             
انظر: ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل للحافظ مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن   ) ١(

. والكتاب مطبوع ضمن كتاب: أربع ١٧١هـ، ص: ٧٤٨عثمان قامياز الذهيب، املتوىف سنة 
بريوت، ط: الرابعة –مسائل يف علوم احلديث، حتقيق: أ.د/ عبدالفتاح أبو غدة، ط: دار البشائر 

  م.١٩٩٠
  .١٧٢انظر: ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل، ص:   ) ٢(



 
 

 

٣٧٠ 
مهدي من الطبقة الثانية، وحيىي أشد من عبد الرمحن، ومن الطبقة الثالثة: حيىي بن معني، 

ي، والبخاري، وأمحد بن حنبل، وحيىي أشد من أمحد، ومن الطبقة الرابعة: أبو حامت الراز
  . )١(وأبو حامت أشد من البخاري

فاملتشددون من هؤالء ال يؤخذ كالمه قضية مسلمة حىت ينظر: أوافقه غريه أم ال، 
  . )٢(أقرب إىل احلق، وأوىل بالقبولواملعتدل منهم كالمه وعلى أي أساس بىن نقده. 

  مصطلحات اجلرح والتعديل

جدا، وردت يف ثنايا كالم األئمة مصطلحات أو ألفاظ اجلرح والتعديل كثرية 
  . الذين تكلموا يف الرجال جرحا وتعديال

وملا صنفت الكتب يف هذا الفن كان لإلمام عبد الرمحن بن أيب حامت  الرازي 
قصب السبق يف ميدان ترتيب هذه األلفاظ على حسب ما أداه إليه اجتهاده، فقال يف 

  : باب بيان درجات رواة اآلثار

  :  األلفاظ يف اجلرح والتعديل على مراتب شىتوجدت  «

  . ؛ فهو ممن حيتج حبديثه إذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن، أو ثبت -  ١

وإذا قيل له: إنه صدوق، أو حمله الصدق، أو ال بأس به؛ فهو ممن يكتب حديثه  - ٢
  . وينظر فيه، وهي املرتلة الثانية

  لثة، يكتب حديثه، وينظر فيه، إال أنه دون الثانية.وإذا قيل: شيخ، فهو باملرتلة الثا -  ٣
                                                             

انظر: النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، املتوىف   ) ١(
املدينة املنورة، ط: أوىل –، ط: عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ٧٥/ ١هـ، ٨٥٢سنة 

  هـ.١٤٠٤
لوسيط يف علوم مصطلح احلديث للشيخ الدكتور حممد بن حممد أبو شهبة، املتوىف سنة انظر: ا  ) ٢(

  .ط: دار الفكر العريب.٣٨٨هـ، ص: ١٤٠٣



 
 

 

٣٧١ 
  وإذا قيل: صاحل يف احلديث، فإنه يكتب حديثه لالعتبار. -  ٤

  وإذا أجابوا يف الرجل بلني احلديث؛ فهو ممن يكتب حديثه، وينظر فيه اعتبارا. -  ٥

  وإذا قالوا: ليس بقوي؛ فهو مبرتلة األول يف كتب حديثه، إال أنه دونه. -  ٦

  وإذا قالوا: ضعيف احلديث؛ فهو دون الثاين، ال يطرح حديثه، بل يعترب به. -  ٧
وإذا قالوا: متروك احلديث، أو ذاهب احلديث، أو كذاب؛ فهو ساقط احلديث، ال  -  ٨

  )١(»يكتب حديثه، وهي املرتلة الرابعة.
  وهذا يعين أنه قد جعل مراتب التعديل أربعا، وكذلك مراتب اجلرح.

، إال أنه زاد أو أحلق يف كل  أبو عمرو بن الصالح متبعا ابن أيب حامتوذكرها 
مرتبة ألفاظًا موجودة يف ثنايا كالم األئمة، رأى أا توازي األلفاظ اليت ذكرها ابن أيب 

  : أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب«حامت، فقال: 

ل: قلت: وكذا إذا : قال ابن أيب حامت، (وذكر املرتبة األوىل عنده)، مث قا األوىل
  قيل: ثبت، أو حجة، وكذا إذا قيل يف العدل: إنه حافظ، أو ضابط. واهللا أعلم

وذكر املرتبة الثانية عنده، وقال: وهذا كما قال (يعين مؤيدا له على جعل األلفاظ 
املذكورة يف املرتبة الثانية)؛ ألن هذه العبارات ال تشعر بشريطة الضبط، فينظر يف حديثه، 

  .  ؛ حىت يعرف ضبطهوخيترب
  مث ذكر الثالثة، والرابعة من ألفاظ التعديل.

  وذكر ألفاظ التعديل كما ذكرها ابن أيب حامت، مث قال:
ومما مل يشرحه ابن أيب حامت وغريه من األلفاظ املستعملة يف هذا الباب: قوهلم: «

ديث، فالن قد روى الناس عنه، فالن وسط، فالن مقارب احلديث، فالن مضطرب احل
                                                             

  .٣٧/ ٢انظر: اجلرح والتعديل   ) ١(



 
 

 

٣٧٢ 
فالن ال حيتج به، فالن جمهول، فالن ال شيء، فالن ليس بذاك، ورمبا قيل: ليس بذاك 
القوي، فالن فيه أو يف حديثه ضعف، وهو يف اجلرح أقل من قوهلم: فالن ضعيف 

   )١(»احلديث، وفالن ما أعلم به بأسا، وهو يف التعبري دون قوهلم: ال بأس به.

، فقال يف النوع الثالث  ، تبعا البن حامت اإلمام النووي -  كذلك –وذكرها 
: رتبها  ، قال ، وما يتعلق به يف املسألة الثالثة عشرة والعشرين يف صفة من تقبل روايته

: ومن  ، وبعد سردها قال ابن أيب حامت فأحسن -  يعين ألفاظ اجلرح والتعديل –
،  ال حيتج به ، ، مضطربه ، مقارب احلديث ، وسط : فالن روى عن الناس ألفاظهم
، ما أعلم  ، أو يف حديثه ضعف ، فيه ، وليس بذاك، ليس بذاك القوي ، ال شيء جمهول
يعين يلحق كل لفظ منها مبا يقاربه من  -  )٢( . ويستدل على معانيها مبا تقدم به بأسا

  . ألفاظ املراتب اليت ذكرها ابن أيب حامت

  مث جاء اإلمام الذهيب، وتكلم عن عبارات اجلرح والتعديل، قائال: 

فأعلى العبارات يف الرواة املقبولني: ثبت حجة، وثبت حافظ، وثقة متقن، وثقة  «
،  ، وجيد احلديث ، مث حمله الصدق ، وليس به بأس ، وال بأس به ثقة، مث ثقة صدوق

وصدوق إن شاء اهللا، وصويلح، ، وشيخ وسط، وشيخ حسن احلديث،  وصاحل احلديث
  . وحنو ذلك

وأردى عبارات اجلرح: دجال كذاب، أو وضاع يضع احلديث، مث متهم 
                                                             

انظر: مقدمة ابن الصالح املسمى: معرفة أنوع علوم احلديث أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن،   ) ١(
سوريا، ودار –، ط: دار الفكر ١٢٧ – ١٢١هـ، ص: ٦٤٣املتوىف سنة املعروف بابن الصالح، 

  م.١٩٨٦بريوت –الفكر املعاصر 
انظر: التقريب والتيسري ملعرفة سنة البشري النذير يف أصول احلديث أليب زكريا حميي الدين حيىي بن   ) ٢(

ط: أوىل  بريوت،–، ط: دار الكتاب العريب ٥٣ – ٥٢هـ، ص: ٦٧٦شرف النووي، املتوىف سنة 
  م.١٩٨٥



 
 

 

٣٧٣ 
بالكذب، ومتفق على تركه، مث متروك ليس بثقة، وسكتوا عنه، وذاهب احلديث، وفيه 
نظر، وهالك، وساقط، مث واه مبرة، وليس بشيء، وضعيف جدا، وضعفوه، وضعيف 

ديث، وحنو ذلك، مث يضعف، وفيه ضعف، وقد ضعف، ليس بقوي، ليس واه، ومنكر احل
حبجة، ليس بذاك، يعرف وينكر، فيه مقال، تكلم فيه، لني، سيئ احلفظ، ال حيتج به، 

على  - بوضعها-اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدع، وحنو ذلك من العبارات اليت تدل 
فيه، أو على جواز أن حيتج به  إطراح الراوي باألصالة، أو على ضعفه، أو على التوقف

  . )١(»مع لني فيه

  وأما احلافظ العراقي فرتبها يف ألفيته ست مراتب، كما ذكر السخاوي، قال:

ما كررت فيه صفة التوثيق، مع تباين أو اختالف األلفاظ، كثقة ثبت،  أرفعها:«
  وثبت حجة، أو بإعادة صفة التوثيق، كثقة ثقة، وثبت ثبت.

ثقة، أو ثبت، يعين بإفراد لفظ التوثيق، وهي املرتبة األوىل عند ابن أيب حامت  يليها:
  وابن الصالح.

  الثالثة: ليس به بأس، أو صدوق، ومأمون، وخيار.

حمله الصدق، ورووا عنه، وإىل الصدق ما هو، وأيضا شيخ وسط، أو  الرابعة:
وسط، أو شيخ فقط، وصاحل احلديث، أو مقَارِبه، أو جيد احلديث، أو حسنه، أو مقَاربه، 

  . )٢(»أو صويلح، أو صدوق إن شاء اهللا، أو أرجو أنه ليس به بأس
   

                                                             
  .٤/ ١ظر: ميزان االعتدال ان  ) ١(
انظر: ألفية العراقي املسماة: التبصرة والتذكرة يف علوم احلديث أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم   ) ٢(

–ط: مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع ،  ١٢٢هـ، ص: ٨٠٦بن احلسني العراقي، املتوىف 
  .١٢٤ – ١١٣/ ٢ وانظر: فتح املغيثهـ، ١٤٢٨، ط: الثانية الرياض



 
 

 

٣٧٤ 
  وأما مراتب التجريح عنده

يف التدلّي  - يعين مراتب التعديل–فقال السخاوي يف ذلك: ساقها كاليت قبلها «
 -كما فعل ابن أيب حامت مث ابن الصالح- من األعلى إىل األدىن، مع أن العكس يف هذه 

كان أنسب؛ لتكون مراتب القسمني كلها منخرطة يف سلك واحد، حبيث يكون أوهلا 
  التجريح، وذكرها كالتايل: األعلى من التعديل، وآخرها األعلى من

 أسوأ التجريح: كذاب، أو يضع، أو وضاع، أو دجال، أو وضع حديثًا. -١

وبعدها: متهم بالكذب، وساقط ، وهالك، وذاهب، ومتروك، أو فيه نظر،  -٢
وسكتوا عنه. (يقوهلا البخاري؛ لورعه، فإنه قلّ أن يقول: كذاب، أو وضاع)، 

 وال يعترب حبديثه، وليس بثقة.

٣- مبرة، وهم قدمث ر حديثه، وضعيف جدا، وواه مِ به، مطرح،  دطرحوا حديثه، وار
 ليس بشيء، أو ال يساوي شيئا.

 مث ضعيف، ومنكر احلديث، أو مضطربه، واه، وضعفوه، ال حيتج. -٤

٥- ركنف، فيه ضعف، تعرِف، وليس بذاك، وليس باملتني،  وبعدها: فيه مقال، ضعتو
جة، وليس بعمدة، وليس باملرضي، أو ال أدي ما هو، أو وليس بالقوي، وليس حب

، وقال للضعف ما هو، وفيه خلْف، وطعنوا فيه، وسيئ احلفظ، ولين، وتكلموا فيه
   )١(».وكل من ذكر بعد شيئا ( أ ال يساوى شيئا) أعترب أى خيرج العتبار 

مث جاء احلافظ ابن حجر العسقالين، نظري اإلمام الذهيب يف االستقراء التام يف      
  الرجال، فقال يف مقدمة كتابه القيم (تقريب التهذيب): قال: 

                                                             
  .١٢٩ – ١٢٤/ ٢، وفتح املغيث ١٢٤ – ١٢٣ظر: ألفية العراقي، ص: ان  ) ١(



 
 

 

٣٧٥ 
  احنصر يل الكالم على أحوال الرجال يف اثنيت عشرة مرتبة. «

  أوهلا: الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم.

بـ (أفعل)، كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظًا، كـثقة ثقة، إما  مدحهالثانية: ما أُكِّد 
  أو معىن كـثقة حافظ.

  الثالثة: من أفرد بصفة كثقة، أو متني، أو ثبت، أو عدل.

الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليال، وإليه اإلشارة بـصدوق، أو ال بأس به، أو 
  ليس به بأس.

وإليه اإلشارة بصدوق سيئ احلفظ، أو صدوق يهم، اخلامسة: من قصر عن الرابعة قليال، 
أو له أوهام، أو خيطئ، أو تغري بآخره، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، 

  كالتشيع، والقدر، والنصب، واإلرجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غريه.

ه، وإليه السادسة: من ليس له احلديث إال القليل، ومل يثبت فيه ما يترك حديثه من أجل
  اإلشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإال فلني احلديث.

السابعة: من روى عنه أكثر من واحد، ومل يوثق، وإليه اإلشارة بلفظ مستور، أو جمهول 
  احلال.

الثامنة: من مل يوجد فيه توثيق ملعترب، ووجد فيه إطالق الضعف، ولو مل يفسر، وإليه 
  اإلشارة بلفظ ضعيف.

  التاسعة: من مل يرو عنه غري واحد، ومل يوثق، وإليه اإلشارة بلفظ جمهول جمهول.

بقادح، وإليه اإلشارة مبتروك، أو متروك  - مع ذلك-العاشرة: من مل يوثق البتة، وضعف 
  احلديث، أو واهي احلديث، أو ساقط.



 
 

 

٣٧٦ 
  احلادية عشرة: من ام بالكذب.

  . )١(»الوضعالثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب، و

مث جاء بعد ابن حجر تلميذه السخاوي، فتكلم عن مراتب أو ألفاظ اجلرح 
والتعديل يف معرض شرحه أللفية العراقي، وقد استفاد ممن سبقه من األئمة يف هذا 
الشأن، وذلك بأن أفرد مراتب أللفاظ معينة، وزاد يف بعض املراتب ألفاظًا تلحق ا، 

  ال:وجعل مراتب التعديل ست، فق

فأرفع مراتب التعديل ماجاء بصيغة (أفعل) كأوثق الناس، أو أثبت الناس، أو « -  ١ 
حنوها. ويلحق ا: إليه املنتهى يف التثبت، حيتمل أن يلحق بذلك مثل: قول 

  الشافعي: ال أعرف له نظريا يف الدنيا.
  يليه قوهلم: فالن ال يسأل عنه مثله، وحنو ذلك. -  ٢

يليه ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التوثيق، كثقة ثبت، أو ثبت حجة، أو  -  ٣
مع إعادة اللفظ، كثقة ثقة، وثبت ثبت، وأكثر ما وجد فيه قول ابن عيينة: حدثنا 

  عمرو بن دينار، وكان ثقة ثقة. إىل أن قاله تسع مرات.

و كأنه مصحف، أو متقن ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق، كثقة، أو ثبت، أ -  ٤
  حجة، أو إمام، أو ضابط، أو حافظ ضابط، واحلجة أقوى من الثقة.

مث قوهلم: ليس به بأس، أو ال بأس به، عند غري ابن معني، أو مصدق، أو مأمونا، أو  - ٥
  خيارا.

مث املرتبة السادسة، وهي: حمله الصدق، ورووا عنه، أو روى الناس عنه، أو يروى  -  ٦

                                                             
،  هـ ٨٥٢، املتوىف سنة  بن علي بن حجر العسقالينظ أمحد ـللحاف. : تقريب التهذيب  ظرنا  ) ١(

  م.٢٠٠٤، ط: دار ابن رجب، ط: أوىل ٣٠ – ٢٩ص: 



 
 

 

٣٧٧ 
ىل الصدق ما هو، وشيخ وسط، أو وسط، أو شيخ فقط، ومنها: صاحل عنه، أو إ

احلديث، أو يكتب حديثه، أو مقارب احلديث، أو صويلح، أو صدوق إن شاء 
  اهللا، وأرجو أن ال بأس به، وما أقرب حديثه، وحنو ذلك.

  عنده  - أيضا–وأما مراتب اجلرح فست 
املنتهى يف الوضع، أو هو ركن  األوىل: التعبري بـ (أفعل) كأكذب الناس، أو إليه -  ١

 الكذب، وحنو ذلك.
يليها: كذاب، أو يضع احلديث على الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أو يكذب، أو  -  ٢

وضاع، أو دحال، أو وضع حديثا. وآخرها: يعين وضع حديثا، أسهلها خبالف ما 
 قبلها، وكذا األوىل فإن فيها نوع مبالغة، لكنها دون املرتبة األوىل.

يها: كقوهلم: فالن يسرق احلديث، وفالن متهم بالكذب، أو الوضع، أو ما يل -  ٣
ساقط، أو هالك، أو ذاهب، أو متروك، أو متروك احلديث، أو تركون، أو ال 
يعترب به، أو حبديثه، أو ليس بالثقة، أو غري ثقة، أو جممع على تركه، وهو على 

أو ال يعترب حبديثه، وفالن يدي عدل، أو فيه نظر، وسكتوا عنه، وفالن ال يعترب به، 
 ليس بالثقة.

٤  -  ما يليها: كقوهلم: فالن رد حديثه، أو مردود احلديث، أو ضعيف جدا، أو واه
مبرة، أو طرحوه، أو مطروح، أو ال يكتب حديثه، أو ال حتل كتابة حديثه، أو ال 
حتل الرواية عنه، أو ليس بشيء، أو ال شيء، أو فالن ال يساوي فلسا، أو ال 

 وي شيئا.يسا
يليها: فالن ضعيف، منكر احلديث، أو حديثه منكر، أو له ينكر، أو له مناكري، أو  -  ٥

 مضطرب احلديث، أو فالن واه، أو ضعفوه، أو ال حيتج به.
قوهلم: فالن فيه مقال، أو أدىن مقال، أو ضعف، أو يف حديثه ضعف، وتعرف  -  ٦



 
 

 

٣٧٨ 
وتنكر، أو ليس بذاك، أو ليس بالقوي، أو ليس باملتني، أو ليس حبجة، أو ليس 
بعمدة، أو ليس مبأمون، أو ليس بثقة، أو ليس باملرضي، أو ليس حيمدونه، أو ليس 
باحلافظ، أو غريه أوثق منه، أو يف حديثه شيء، أو فالن جمهول، أو ال أدري ما 

وفالن طعنوا فيه، أو ضعفوه، أو سيئ هو، أو للضعيف ما هو، أو فالن فيه خلف، 
احلفظ، أو فيه لني عند غري الدارقطين، فإنه قال: إذا قلت: ليس ال يكون ساقطا 
متروك االعتبار، ولكن جمروحا بشيء ال يسقط به عن العدالة، ومنه قوهلم: 
تكلموا فيه، وفيه نظر عند غري البخاري، أو مطعون فيه، وتركوه، وسيئ احلفظ، 

 . )١(»لني، أو لني احلديث، أو فيه لني، وتكلموا فيه، وسكتوا عنهوفالن 
نظري السخاوي، ومعاصره: اإلمام  -أيضا-وتكلم عن مراتب احلرج والتعديل 

السيوطي، كما جاء يف كتابه تدريب الراوي يف معرض شرحه أللفاظ اجلرح والتعديل 
  اليت ذكرها النووي. قال: 

كابن الصالح تبعا البن أيب حامت  - يعين النووي–ألفاظ التعديل ذكرها املصنف 
  أربعة، وجعلها الذهيب والعراقي مخسة، وجعلها شيخ اإلسالم ابن حجر ستة.

  فقال:  ذكر املرتبة األوىل عند النووي مث
وأما املرتبة اليت زادها الذهيب والعراقي فهي أعلى من هذه، وهو ما كررت فيه 

  كثقة ثبت. األلفاظ بعينها، كثقة ثقة، أو ال

قال: واملرتبة اليت زادها ابن حجر ما هو أعلى من التكرير، وهو الوصف بـ 
  (أفعل)، كأوثق الناس، وأثبت الناس، وحنوها.

                                                             
، والرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل أليب احلسنات حممد بن ١٣٠ – ١١٢/ ٢انظر: فتح املغيث   ) ١(

، ١٨٣ – ١٢٩هـ، ص: ١٣٠٤عبد احلي بن حممد بن عبد احلليم اللكنوي اهلندي، املتوىف سنة 
  .هـ١٤٠٧الثالثة  املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط:مكتب ط: 



 
 

 

٣٧٩ 
  مث أضاف ألفاظًا أخرى للمرتبة األوىل عند ابن حجر. قال: 

قلت ومنها: ال أحد أثبت منه، ومن مثل فالن، وفالن ال يسأل عنه. ومل أر من 
  الثالثة، وهي يف ألفاظهم.ذكر هذه 

  قال: فاملرتبة األوىل عند النووي هي ثالثة يف احلقيقة
حبسب  –: وهي أربعة حبسب ما ذكرنا  ، قال مث ذكر املرتبة الثانية عند النووي

:  مث ذكر املرتبة الثالثة، وقال زيادة مرتبة تكرير الصفة، وقبلها مرتبة الوصف بـ (أفعل)
  . ذكرناوهي خامسة حبسب ما 

  مث ذكر املرتبة الرابعة، وقال: وهي سادسة حبسب ما ذكرنا.

وأضاف يف كل مرتبة ذكرها النووي ما يقارا من ألفاظ املراتب األخرى عند 
  األئمة الذين رتبوا األلفاظ (الذهيب، والعراقي، وابن حجر).

  وأما ألفاظ اجلرح، فقال: أدناها: ما قرب من التعديل.

  وىل عند النووي.وذكر املرتبة األ
  وذكر ما زاده العراقي من ألفاظ يف هذه املرتبة.

مث ذكر الثانية والثالثة ... وعند ذكر الرابعة، وهي قول النووي تبعا البن أيب 
  حامت: إذا قالوا: متروك احلديث، أو واهيه، أو كذاب؛ فهو ساقط، ال يكتب حديثه.

  أخرى؛ ال يعترب حبديثها. قال: إال أن هاتني املرتبتني، وقبلهما مرتبة
قال: وقد أوضح ذلك العراقي، وهي: رد حديثه، وردوا حديثه، ومردود 
احلديث، وضعيف جدا، وواه مبرة، وطرحوا حديثه فطرح، أو مطروح احلديث، وارم 

  به، وليس بشيء، وال يساوي شيئا.

ويليها: متروك احلديث، متروك، تركوه، ذاهب، ذاهب احلديث، ساقط، هالك، 



 
 

 

٣٨٠ 
فيه نظر، سكتوا عنه، ال يعترب به، ال يعترب حبديثه، ليس بالثقة، غري ثقة، وال مأمون، متهم 

  بالكذب، أو بالوضع.

  ويليها: كذاب، يكذب، دجال، وضاع، يضع، وضع حديثًا.

  . )١(راتب عند ابن أيب حامت، وقد سبق ذكرهامث ذكر النووي ألفاظًا بعد ذكر امل
قال السيوطي: قول النووي: فالن روى عنه الناس، وسط، مقارب. هذه الثالثة 

  من املرتبة اليت يذكر فيها: شيخ، وهي الثالثة من مراتب التعديل فيما ذكره النووي.

فيها  وقوله: مضطرب، ال حيتج به، جمهول...قال: هذه الثالثة يف املرتبة اليت
  ضعف احلديث، وهي الثالثة من مراتب التجريح.

  . ، وهي الرابعة ، اليت أمهلها املصنف وقوله: ال شيء، هذه من مرتبة رد حديثه
، أو يف حديثه ضعف، هذه من مرتبة لني  وقوله: ليس بذلك، وليس بذاك القوي

  احلديث.

،  مراتب التعديل، أو من آخر  منها – أيضا –: ما أعلم به بأسا، هي  وقوله
  . )٢( كأرجو أن ال بأس به

  حكم املراتب املذكورة
حكم حديث من اتصف باأللفاظ  - بعد ألفاظ كل مرتبة - ذكر ابن أيب حامت 

على ذلك أبو عمرو بن الصالح، واإلمام النووي، مع إضافة كل  املذكورة، ووافقه
  منهما ألفاظًا أخرى موجودة يف ثنايا كالم األئمة، تلحق املراتب كما سبق ذكر ذلك.

                                                             
  .١٨: انظر: البحث، ص   )١(
انظر: تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، لإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر   ) ٢(

  م.٢٠٠٢: دار احلديث ط ،٢٩٩هـ، ص:٩١١طي، املتوىف سنة السيو



 
 

 

٣٨١ 
  أما عند الذهيب والعراقي والسخاوي والسيوطي فقد فندها السخاوي قائال:

قرب من أسهل وباجلملة، فالضابط يف أدىن مراتب التعديل كل ما أشعر بال
التجريح، مث إن احلكم يف أهل هذه املراتب االحتجاح باألربعة األوىل منها. واألربعة 
األوىل عند السخاوي هي الثالثة األوىل عند الذهيب، وكذا السيوطي، وهي املرتبة األوىل 

  والثانية عند العراقي. 

والثالثة عند الذهيب  ، واألوىل والثانية : حيتج باألوىل والثانية عند العراقي يعين
  . ، واألوىل والثانية والثالثة والرابعة عند السخاوي والسيوطي

فإنه ال حيتج بأحد من  - يعين اخلامسة عنده–مث قال السخاوي: وأما اليت بعدها 
أهلها؛ لكون ألفاظها ال تشعر بشريطة الضبط، بل يكتب حديثهم وخيترب، وهي املرتبة 

  طي، والثالثة عند العراقي.الرابعة عند الذهيب والسيو

: وأما السادسة فاحلكم يف أهلها دون أهل اليت قبلها، ويف بعضهم من يكتب  قال
حديثه لالعتبار، دون اختيار ضبطهم؛ لوضوح أمرهم فيه، وهذه املرتبة هي اخلامسة عند 

  ي.السيوطي، وبعض ألفاظ املرتبة الرابعة عند الذهيب، وهي املرتبة الرابعة عند العراق

  : أما بالنسبة ألحكام مراتب التجريح فقال
واحلكم يف املراتب األربع األول: أنه ال حيتج بواحد من أهلها، وال يستشهد به، 

والثالثة األوىل عند  -عند الذهيب- وال يعترب به، وهي املراتب: األوىل، والثانية، والثالثة 
وهي املرتبة الرابعة من  - السخاوييعين عند –العراقي والسيوطي. قال: وما بعد األربع 

مراتب التجريح عند الذهيب، وما بعد املراتب الثالث األول عند العراقي والسيوطي. 
  . )١(قال: فيخرج حديث أهلها لالعتبار إلشعار هذه الصيغ بصالحية املتصف فها لذلك

                                                             
  يف تدريب الراوي بتصرف. ١٢٩، ١٢١/ ٢، وفتح املغيث ٤/ ١ظر: ميزان االعتدال نا  ) ١(



 
 

 

٣٨٢ 
  أما حكم املراتب عند ابن حجر:

:  قائال – كما رتبها ابن حجربعد أن ذكرها  –فقد فندها الشيخ أمحد شاكر 
والدرجات من بعد الصحابة: فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجات «

األوىل، وغالبه يف الصحيحني، وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة 
د، إال الثانية، وهو الذي حيسنه الترمذي، ويسكت عند أبو داود، وما بعدها فمن املردو

إذا تعددت طرقه، مما كان من الدرجة اخلامسة والسادسة، فيتقوى بذلك، ويصري حسنا 
لغريه، وما كان من السابعة إىل آخرها فضعيف على اختالف مراتب الضعف: من املنكر 

  . )١(»إىل املوضوع
على تعدد واختالف وجهات  - وليست األلفاظ املذكورة يف املراتب سالفة الذكر

على جهة احلصر والعد، فكل إمام يتكلم فيها جيد يف  - املتكلمني فيها، واملرتبني هلا نظر 
كتب الرجال ألفاظًا غري اليت ذكرها سابقوه، فإما أن يفرد هلا مراتب، أو يضيفها إىل 
مراتب مذكورة عند األئمة؛ ملقاربة تلك األلفاظ ملا ذكروه يف الداللة على مرتبة الراوي، 

  . لة على حاله: تعديال وجترحياأو يف الدال

، وتعدد األئمة الذين  مع كثرة األلفاظ املذكورة -ومما تنبغي اإلشارة إليه أنه 
البد من حترير ألفاظ  -، واملعتدل ، وفيهم املتساهل تكلموا يف ذلك، وفيه املتشدد

  . اجلرح والتعديل قبل احلكم على الراوي، ومن مث احلكم على إسناد احلديث

  : ذلك يقول اإلمام السخاويويف 
 - يعين ألفاظهم اليت يعربون ا عن حال الراوي –والواقف على عبارات القوم 

  . )٢( ؛ مبا عرف من عبارام يف غالب األحوال، وبقرائن ترشد إىل ذلك يفهم مقاصدهم
                                                             

ظ ابن كثري للعالمة أمحد حممد شاكر، ص: احلديث للحاف ظر: الباعث احلثيث شرح اختصار علومنا  ) ١(
  : دار الكتب العلمية.ط، ١٠٤

  .١١٤/ ٢ظر: فتح املغيث نا  ) ٢(



 
 

 

٣٨٣ 
وال سبيل إىل فهم مراد األئمة من األلفاظ اليت يعربون ا عن درجة الراوي إال 
جبمع كل الرواة الذين نص كل إمام منهم على الراوي مبصطلح معني، ويترجم لكل راوٍ 
من هؤالء الراوة ترمجة وافية، يبني فيها آراء األئمة غريه يف هذا الراوي، مع األخذ يف 

  من حيث: التشدد ، والتوسط، أو االعتدال، والتساهل. االعتبار تنوع مذاهبهم
مث بعد ذلك يستخلص حكما عاما يف مراد اإلمام من هذا اللفظ من خالل 

  استقراء الرواة الذين وصفهم ذا الوصف.

وحيسن باملقام أن أعرف بإجياز باإلمام أيب حامت الرازي، وابنه اإلمام عبد الرمحن؛ 
 الذين األئمة بني من- اة الذين وصفهم أبو حامت بوصف انفرد إذ مدار البحث على الرو

   . )١( باباستعماله مركّ - الرجال يف تكلموا
  

  

  

  

  

   

                                                             
  . لعت عليه من مصادرطذا فيما اه  ) ١(



 
 

 

٣٨٤ 
  الرازي حامت أبو ترمجة

  : ، ومولده امسه، ونسبته
  )١( امت احلنظليـران، أبو حـذر بن داود بن مهـد بن إدريس املنـهو حمم «
  . )٤( مخس وتسعني ومائةولد بالري سنة .  » )٣( )٢( الرازي

  : من شيوخه

اإلمام أمحد بن حنبل، وأمحد بن صاحل املصري، وسعيد بن أيب مرمي، وهوذة بن  «
  . )٥( » ، وكثري غريهم خليفة

   
                                                             

)١ (  نسبة إىل حنظلة، وهو درب مشهور بالري.  -بفتح احلاء، وسكون النون وفتح الظاء–ظَلي احلَن
األنساب أليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين اجلزري  ظر: اللباب يف ذيبن[ا

  بريوت].-، ط: دار صادر ٣٩ ١٠/٦هـ ، ٦٣٠عز الدين بن األثري، املتوىف سنة 
نسبة إىل الري، وهي بلدة كبرية من بالد الديلم، وأحلقوا  -بفتح الراء، وكسر الزاي–الرازي   ) ٢(

النسبة على الياء مما يشكل ويثقل على اللسان، وقد خرج من هذه الزاي يف النسبة ختفيفا؛ ألن 
البلدة مجاعة من العلماء واحملدثني يف كل فن قدميا وحديثا. [انظر: األنساب لعبد الكرمي بن حممد بن 

حيدر آباد، ط: –، ط: دائرة املعارف العثمانية ٣٣/ ٦هـ، ٥٦٢منصور السمعاين. املتوىف سنة 
  م].١٩٦٢، ١

، ٢٠٤/ ٧هـ، ٣٢٧ظر: اجلرح والتعديل لإلمام عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، املتوىف سنة ان  ) ٣(
بريوت، وتاريخ بغداد أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، –ط: دار الكتب العلمية 

بريوت، حتقيق: د. بشار عواد –، ط: دار الغرب اٍإلسالمي ٤١٤/ ٢هـ، ٤٦٣املتوىف سنة 
  معروف.

– العلمية الكتب دار: ط، ١١٢/ ٢هـ، ٧٤٨حلمص الدين الذهيب، املتوىف سنة  ظذكرة احلفات  ) ٤(
  م.١٩٩٨، ١ :ط ،بريوت

هـ، ٧٤٨ظر: تذكرة احلفاظ لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، املتوىف سنة ان  ) ٥(
  م.١٩٩٨ ١بريوت، ط: –: دار الكتب العلمية ط، ١٢٨/ ٢



 
 

 

٣٨٥ 
  : من تالميذه

ابنه عبد الرمحن، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، ويونس بن األعلى، وخلق  «
  . )١( » غريهم

  : رحالته
بالبصرة، والكوفة، ودمشق، ومحص، ومصر، والرملة، وبالد الروم، وتردد مسع  «

  . )٢( » يف الرحلة زمانا

  من مؤلفاته:

  .)٣(وكتاب الزينة، وتفسري القرآن العظيم، وكتاب أعالم النبوةكتاب طبقات التابعني، 

قال عنه ابنه عبد الرمحن: مسعت أيب يقول: كتبت احلديث وأنا ابن أربع عشرة 
سنة، واختلفت يف تلك السنة إىل احملدثني أكتب عنهم. ومسعته يقول: جرى بيين وبني أيب 
زرعة يوما متييز احلديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث وعللها، وكذلك كنت أذكر 

، فقال: يا أبا حامت قَلّ من يفهم هذا، ما أعز هذا! أحاديث خطأ، وعللها، وخطأ الشيوخ
إذا رفعت هذا إىل واحد واثنني مما أقل من جتد من حيسن هذا، ورمبا أشك يف شيء، أو 
يتخاجلين يف حديث، فإىل أن ألتقي معك ال أحد ما يشفيين منه. قال أيب: وكذلك كان 

  . )٤( أمري
                                                             

، وذيب التهذيب أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ٢٠٤/ ٧انظر: اجلرح والتعديل   ) ١(
  هـ.١٣٢٦اهلند، ط: أوىل –املعارف النظامية  ، ط: دائرة٣١/ ٩هـ، ٨٥٢املتوىف سنة 

/ ٢هـ، ٧٦٤ظر: الوايف بالوفيات لإلمام صاحل الدين خليل بن أيبك الصفدي، املتوىف سنة ان  ) ٢(
  هـ.٢٠٠٠بريوت،  ط: –دار إحياء التراث  ، ط:١٢٨

، ٢٧/ ٦هـ، ١٣٩٦ظر: األعالم خلري الدين بن حممود بن حممد الزركلي الدمشقي، املتوىف سنة ان  ) ٣(
  هـ ١٣٦٢، ١٥ط: 

  .٣٦٦، ٣٣٤/ ١انظر: اجلرح والتعديل   ) ٤(



 
 

 

٣٨٦ 
األعلى يقول: أبو حامت وأبو زرعة إماما وقال ابن أيب حامت: مسعت يونس بن عبد 

  . )١(خراسان، ودعا هلما، وقال: بقاؤمها صالح للمسلمني
وقال عنه اخلطيب البغددي: هو أحد األئمة احلفاظ األثبات، مشهور بالعلم، 

  . )٢(مذكور بالفضل، قدم بغداد، وحدث ا، وروى عنه كثري من أهلها
األثبات، املشهورين بالعلم، املذكورين  وقال املزي: كان أحد األئمة احلفاظ

  . )٣(بالفضل
،  ، متقنا ، حافظًا له ، عاملًا باحلديث : كان أبو حامت إماما وقال هبة اهللا الاللكائي

  . )٤( ثبتا
يف املنت واإلسناد، البالد، وبرع وقال الذهيب: كان أبو حامت من حبور العلم، طوف 

وعلّل، وهو من نظراء البخاري، ومن طبقته،  ومجع وصنف، وجرح وعدل، وصحح
  . )٥( لكنه عمر بعده أزيد من عشرين عاما

  .)٦( وتويف ببغداد سنة سبع وسبعني ومائتني، وله اثنتان ومثانون سنة
                                                             

  .٣٦٦، ٣٣٤/ ١ظر: اجلرح والتعديل ان  ) ١(
، ط: ٤١٤/ ٢هـ، ٤٦٣أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب، املتوىف سنة ظر: تاريخ بغداد أليب بكر ان  ) ٢(

  بريوت، حتقيق: بشار عواد معروف.–دار الغرب اإلسالمي 
انظر: ذيب الكمال يف أمساء الرجال أليب احلجاج مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن املزي، املتوىف   ) ٣(

  م.١٩٨٠أوىل بريوت، ط: –: مؤسسة الرسالة ط،  ٣٨١/ ٢٤هـ، ٧٤٢سنة 
هـ، ٦٣٦أليب بكر حممد بن إمساعيل بن خلفون، املتوىف سنة  انظر: املعلم بشيوخ البخاري ومسلم  ) ٤(

  .٣٢/ ٩، وذيب التهذيب ١، ط: دار الكتب العلمية، ط: ٢٠٥ص: 
، ٢٦٢/ ١٣هـ، ٧٤٨انظر: سري أعالم النبالء لشمس الدين عثمان بن قامياز الذهيب، املتوىف سنة   ) ٥(

  م.١٩٨٥مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة  ط:
، املتوىف سنة  اينـاألصبه د بن إسحاقـد بن عبد اهللا بن أمحـ: تاريخ أصبهان أليب نعيم أمح انظر   )٦(

، ٧٥/ ٢م، وتاريخ بغداد ١٩٩٠، ط: دار الكتب العلمية، ط: األوىل ١٧١/ ٢هـ، ٤٣٠
  .١٢٨/ ٢والوايف بالوفيات 



 
 

 

٣٨٧ 
  الرازي حامت أيب ابن ترمجة

  امسه، ونسبته، ومولده:
حممد بن أيب  هو عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران أبو

  ولد سنة أربعني، أو إحدى وأربعني ومائتني. . )١(الرازي احلَنظَلي حامت

  من شيوخه:
مسع أباه، وأبا زرعة، وحممد بن مسلم بن وارة، وعبد اهللا وصاحل ابنا اإلمام أمحد، 

  وغريهم كثري.
  ومن تالميذه:

النصرآبادي، وعبد اهللا أبو العباس أمحد بن حممد بن احلسني، وإبراهيم بن حممد 
  . )٢(بن عبد الوهاب الرازي، وخلق غريهم

  رحالته:
رحل يف طلب احلديث إىل البالد مع أبيه وبعده، مسع بالعراق، ومصر، ودمشق، 

  .  )٣(وأصبهان

  من مؤلفاته:
كتاب الزهد، وكتاب الكُىن، وكتاب تقدمة اجلرح والتعديل، واجلرح والتعديل 

  .)٤(سعة حفظه وإمامتهيف عدة جملدات تدل على 
                                                             

  ي.حامت الراز حنظل والري يف ترمجة أيببيان النسبة إىل  سبق   )١(
، وتاريخ دمشق أليب القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا، ٢٦٣/ ١٣سري أعالم النبالء  انظر:  ) ٢(

  م.١٩٩٥، ط: دار الفكر ٣٦٦ – ٣٥٧/ ٣٥هـ، ٥٧١املعروف بابن عساكر، املتوىف سنة 
  .٣٦٦ – ٣٥٧/ ٣٥انظر: تاريخ ابن عساكر    ) ٣(
، والبداية والنهاية للحافظ أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ١٣٦/ ١٨ر: الوايف بالوفيات انظ  ) ٤(

  م.١٩٨٦، ط: دار الفكر ١٩١/ ١١هـ، ٧٧٤البصري الدمشقي، املتوىف سنة 



 
 

 

٣٨٨ 
قال عن نفسه: مل يدعين أيب أشتغل باحلديث حىت قرأت القرآن على الفضل بن 

  . )١(شاذان، مث كتبت احلديث

  قال ابن عساكر: هو أحد احلفاظ، صنف كتاب اجلرح والتعديل، فأكثر فائدته.

: أنه قال: كان  وأسند ابن عساكر .... عن أيب بكر حممد بن عبد اهللا البغدادي
على عبد الرمحن أنه ولد بني قماطر العلم والروايات، وترىب  - تعاىل –من منة اهللا 

باملذكرات مع أبيه وأيب زرعة، فكانا يزقانه كما يزق الفرخ الصغري، فاجتمع له مع 
جوهر نفسه كثرة عنايتهما، مث متت النعمة برحلته مع أبيه، فأدرك اإلسناد وثقات 

جاز والعراق والشام والثغور، وعرف الصحيح من السقيم، مث كانت رحلته الشيوخ باحل
   )٢(ه ذلك، وتقدم حبسن فهمه وديانتهالثانية بعد متكن معرفته، فعرف ل

الزهادة والورع واحلفظ والكرامات كان من العبادة و  :ابن كثري وقال عنه
  . )٣(الكثرية املشهورة على جانب كبري رمحه اهللا

: قال عنه أبو يعلى اخلليلي: أخذ علم أبيه وأيب زرعة، وكان  وقال الذهيب     
حبرا يف العلوم ومعرفة الرجال، صنف يف الفقه، ويف اختالف الصحابة والتابعني وعلماء 

  . )٤(األمصار، وكان زاهدا، يعد من األبدال
  . )٥(تويف سنة سبع وعشرين وثالمثائة     

                                                             
بن تقي  ، وطبقات الشافعية الكربى لتاج الدين عبد الوهاب٣٤/ ٣: تذكرة احلفاظ للذهيب انظر  ) ١(

، ٢١، ط: دار اهلجرة للطباعة، : ط: ٣٢٥/ ٣هـ، ٧٧١املتوىف سنة الدين السبكي، 
  هـ.١٤١٣

  م.١٩٩٥، ط: دار الفكر ٣٥٧/ ٣٥انظر: تاريخ مدينة دمشق    )٢(
  .١٩١/ ١١هاية نوال انظر: البداية  ) ٣(
  .٢٦٩ – ٢٣٦/ ١٣ظر: سري أعالم النبالء ان  ) ٤(
  .١٣٦/ ١٨انظر: الوايف بالوفيات   ) ٥(



 
 

 

٣٨٩ 
  األول الفصل

  حامت أيب وصف على األئمة بعض تعقيبات

  » به حيتج وال حديثه يكتب « : بقوله للراوي

 . " يكتب حديثه وال حيتج به " :حامت الرازي عن مراده بقوله  جواب اإلمام أيب : أوالً
كما جاء يف كتاب  ،الرمحن بن أيب حامت الرازي أباه عن قوله هذا سأل اإلمام عبد

مسعت  :الرمحن قال عبد ،" إبراهيم بن املهاجر البجلي" مجة اجلرح والتعديل يف تر
هو وحصني بن عبدالرمحن  ،بن مهاجر البجلي ليس بقويأيب يقول: إبراهيم 

يكتب حديثهم،  ،حملهم عندنا الصدق ،وعطاء السائب قريب بعضهم من بعض
  وال حيتج حبديثهم.

 ،ا ال حيفظونقوم : كانوا ؟ قال » ال حيتج حبديثهم «: ما معىن  : قلت أليب قال
  . )١(ترى يف أحاديثهم اضطراباً ما شئت ،فيغلطون ،فيحدثون مبا ال حيفظون

 )امكالوهم واإليهام يف كتاب األح(يف كتابه بيان  )٢(احلسن بن القطان  تعقيب أيب اً:يثان
األزدي  نالرمح احلق بن عبد حممد عبد ايعين أب -فهمذكر رجال ضع : يف باب

مبا ال يستحقون وأشياء ذكرها عن غريه هي  –امككتاب األح صاحب، االشبيلي
  . حمتاجة إىل التعقيب

. "شيخ يكتب حديثه وال حيتج به " :حامت قال يف ز بن حكيم، وقد قال فيه أبو
                                                             

والتعديل أليب حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي بن أيب اجلرح    )١(
  بريوت. –ط/ دار إحياء التراث العريب  ٢/١٣٢ -هـ  ٣٢٧حامت. املتوىف سنة 

 ٦٢٨القطان املتوىف سنة هو علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي أبو احلسن بن    )٢(
ط/ الرسالة، وطبقات احلفاظ  للسيوطي ص/  ٢٢/٣٠٦هـ. انظر يف ترمجته: سري أعالم النبالء 

  ط/ دار العلم للماليني. ٣٣١/ ٤واألعالم للزركلي ، ط/ دار الكتب العلمية  ٤٩٨



 
 

 

٣٩٠ 

  . )١(.ال ينبغي أن يقبل منه إال حبجة، وز ثقة عند من علمه :حامت قول أيب
 نقال يف شريح بن النعما .يف األحاديث املختارة )٢(قول ضياء الدين املقدسي ثالثاً:

ال حيتج به، وكذا عادة أيب  :حامت اهلمداين: وكان رجل صدق، وقد قال فيه أبو
حامت يقول يف غري واحد مما روى له أصحاب الصحيح يقول: ال حيتج به، وال 

 قال: قال أبو ويف سعيد بن مجهان .)٣(فال نقبل إال ببيان اجلرح ،يبني اجلرح
ن أيب حامت يف غري مري بيان جرح. وهذه اللفظة تتكرر حامت: ال حيتج به من غ

   . )٤( واحد من رجال الصحيح
كان من  : " حامت الرازي قال يف ترمجة أيب : قول الذهيب يف سري أعالم النبالء : رابعاً

،  ، وجرح وصنّف،  ، وبرع يف املنت واإلسناد، وجمع ، طَوّف البالد حبور العلم
مث قال عنه كرجل من رجال اجلرح والتعديل: إذا    . ، وعلَّلَ ، وصحح وعدّل

، وإذا  الً صحيح احلديثجفإنه ال يوثق إال ر ؛ حامت رجالً فتمسك بقوله ق أبووثّ
، فإن  فتوقف حىت ترى ما قال غريه فيه ، ال حيتج به : لَيّن رجالً، أو قال فيه

، وقد قال يف طائفة  أحد فال تبنِ على جتريح أيب حامت فإنه متعنت يف الرجالوثَّقَه 
  . )٥( ، أو حنو ذلك بقوي ، ليس من رجال الصحيح ليس حبجة

                                                             
 / ١ : ط،  –ض الريا –دار طيبة  : ط،  ٥/٥٥٦ام كبيان الوهم واإليهام يف كتاب األح: انظر    )١(

  هـ . ١٤١٨
انظر يف [ هـ. ٦٤٣هو اإلمام ضياء الدين أبوعبداهللا حممد بن عبدالواحد املقدسي املتوىف سنة    )٢(

م ، ٢٠٠٣ -  ١ط / دار الغرب اإلسالمي  ط /  ١٤/٤٧٢ترمجته : تاريخ اإلسالم للذهيب 
  ].٦/٢٥٥واألعالم 

انظر األحاديث املختارة، أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف    )٣(
  م . ٢٠٠٠ – ٣بريوت ط/  –ط/ دار خضر للطباعة  ٢/١١٤صحيحيهما

  .١١١/ ١٣نفس املصدر    )٤(
 –ط/ مؤسسة الرسالة  ١٣/٢٦٠م النبالء للحافظ مشس الدين أبو عبداهللا الذهيب الانظر سري أع   )٥(

  م .  ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ – ٣ط/



 
 

 

٣٩١ 

عدة أسئلة عن العبارات اليت يعرب ا أئمة اجلرح  )١( قد وجّه للحافظ املنذري:  خامسا
يكتب : حامت  معىن قول أبو، وكان من بينها سؤاله عن  والتعديل عن الراوي

   . )٢(وال حيتج به  حديثه
  : غدة قال حمقق الكتاب األستاذ الدكتور / عبدالفتاح أبو

ومل يتعرض احلافظ املنذري يف جوابه عن خصوص هذه اجلملة، وبيان معناها. وهو 
من حامت الرازي  ن فيها مراد أيبيفرد يف آخر الرسالة تتمة بي  -  أي احملقق – ما جعله

حامت على  ، وجواب أيب ه عن مراده منهاابن أيب حامت أبا وذكر فيها سؤال ،هذه اجلملة
  :  هذه اجلملة عند أيب حامت منهامث ذكر أقوال لبعض األئمة يف معىن،  )٣( السؤال

  : )٤( قول ابن تيمية -  ١
  .حامت يكتب حديثه، وال حيتج به أبو :قالقال يف حممد بن طلحة 

فإذا عضده  ،الكالم أنه يصلح لالعتبار حبديثه، واالستشهاد به قال: معىن هذا
                                                             

 هـ ٦٥٦القوي بن عبداهللا أبو حممد زكي الدين املنذري املتوىف سنة  هو اإلمام عبدالعظيم بن عبد   )١(
هـ،  ١٤١٣ – ٢ط/ دار الكتاب العريب ط/ ٤٦/٢٩٣انظر يف ترمجته: تاريخ اإلسالم للذهيب  .

واألعالم  -هـ  ١٤٠٣٣ - ط/  –ط/ دار الكتب العلمية  ٥٠٤وطبقات احلفاظ للسيوطي ص/ 
  م للماليني .لط/ دار الع ٤/٣للزركلي 

املنذري ط/  يالقو العظيم بن عبدجواب احلافظ املنذري عن أسئلة يف اجلرح والتعديل للحافظ عبد   )٢(
  غدة. د/ عبدالفتاح أبو حتقيق أ. –مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب 

  . ٣٩ص: يف   سبق ذكره   )٣(
العباس أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية احلراين الدمشقي املتوىف  هو اإلمام تقي الدين أبو   )٤(

ط/ مكتبة  ١/٥٦، ومعجم الشيوخ الكبري للذهيب ١/١٤٤الم ألعهـ انظر يف ترمجته: ا ٧٢٨سنة 
ط/ دار الكتب  ١/٤٦هـ، وطبقات املفسرين للداودي  ١٤٠٨ – ١الطائف ط/  –الصديق 
  العلمية.



 
 

 

٣٩٢ 

  . )١(حيتج به، وال حيتج به على انفراده  نآخر مثله جاز أ

: ولكن هل كل من قال فيه أبو حامت ذلك هو حقيقة ال حيتج به أم  مث قال احملقق
يف لعدم حتقق ما يقتضيه  ؛فال يعمل حبكمه هذا فيه ، كم على الراويحلينازع يف هذا ا

 : ، يعين ل أيب حامت هو الشق الثاين: والذي يبدو من تتبع النقاد ألقوا قال .؟  الراوي
  . ينازع يف هذا احلكم على الراوي

  . ، وتشدده يف الرجال مث ذكر احملقق قول الذهيب يف أيب حامت -  ٢

: يكتب حديثه  قال فيه أبو حامت أيب صاحل باذامابن تيمية يف  - اأيض –وقال: وقال 
وذلك أن شرطه يف  ، حامت يقول مثل هذا يف كثري من رجال الصحيحني ، وأبو وال حيتج

  .  )٢( احلجة يف اصطالحه ليس هو احلجة عند مجهور أهل العلمو،  التعديل صعب

قال ،  : وجاء يف هدي الساري يف ترمجة حممد بن جعفر املعروف بغندر قال -  ٣
  . حامت فيه: يكتب حديثه عن غري شعبة وال حيتج به أبو

بة اعتمده ، وهو أحد األثبات املتقنني من أصحاب شع عةا: روى له اجلم قال
،  الرمحن بن مهدي يف شعبة : هو أحب إيلّ من عبد ن املديينباألئمة كلهم حىت قال ا

  . إذا اختلف الناس يف شعبة فكتاب غندر حكم بينهم : وقال ابن املبارك

  قال: قال ابن حجر: أخرج له البخاري عن شعبة كثرياً وعن غري شعبة.

، وال حيتج  : ويف هذا رد صريح لقول أيب حامت يكتب حديثه عن غري شعبة قال

                                                             
 – ٥٧٧انظر الصارم املسلول على شامت الرسول صلى اهللا عليه وسلم لتقي الدين بن تيمية ص/    )١(

  السعودية. –ط/ احلرس الوطين السعودي 
املدينة املنورة  –ط/ جممع امللك فهد لطباعة املصحف  ٢٤/٣٥٠انظر جمموع الفتاوى البن تيمية    )٢(

  . هـ ١٤١٦



 
 

 

٣٩٣ 

  . )١( به
صري حممد بن أيب عدي الب يف هدي الساري يف ترمجة -  اأيض –: وكذا جاء  قال

  . حامت و، وأب ، وابن سعد وثقه النسائي
: فينظر يف  قال ابن حجر . ال حيتج به:  ن أبا حامت قال فيه مرةأ : ويف امليزان

  )٣(  )٢( ، وقد احتج به اجلماعة تحامت عنده عن ، وأبو ذلك

م عن اليماين يف كتابه التنكيل يف معرض الكال قال اإلمام عبدالرمحن املعلمي -  ٤
  . الرواة واألئمة الذين تكلم فيهم الكوثري

  . : يكتب حديثه وال حيتج به قال يف ترمجة احلسني بن إدريس اهلروي

حيدث  ، حامت فيمن هو عنده صدوق وليس حبافظ : هذه الكلمة يقوهلا أبو قال
  . )٤(كما صرح بذلك يف ترمجة إبراهيم بن املهاجر . ويضطرب حفظه فيغلط نقمبا ال يت

 " يكتب حديثه "إن لفظ  ( : يقول األستاذ الدكتور/ أمحد معبد عبدالكرمي -  ٥
،  وال تفيد ثبوت ضبط الراوي املقتضى لتحسني حديثه لذاته ، من أدىن ألفاظ التعديل

 ويتفق أبو ،املوصوف ا يف حكم الضعيف الذي يعترب به عدوي ، فضالً عن تصحيحه
  حامت مع اجلمهور يف هذا.

                                                             
انظر مقدمة فتح الباي شرح صحيح البخاري للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين املتوىف سنة    )١(

  لباقي.ط/ دار املعرفة بريوت. ترقيم الشيخ حممد فؤاد عبدا ١/٤٣٧ -هـ  ٨٥٢
  .١/٤٤١نفس املصدر    )٢(
 ص – حممد عبدالعظيم املنذري عن أسئلة يف اجلرح والتعديل يبانظر تتمة رسالة جواب احلافظ أ   )٣(

  . . ط/ مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب غدة د/ عبدالفتاح أبو . . حتقيق أ بتصرف ٩٩ - ٩٣
انظر التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل لإلمام عبدالرمحن بن علي بن حممد املعلمي اليماين.    )٤(

  م.١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ – ٢ط/  –ط/ املكتب اإلسالمي  ١/٤٤٩هـ  ١٣٨٦املتوىف سنة 



 
 

 

٣٩٤ 
ومقتضاه  ،، تعين تضعيف بعدم االحتجاح حبديثه"ال حيتج به " وقوله يف الراوي

لكنه خيتلف مع اجلمهور يف أن احلديث احلسن ال حيتج عنده يف حني أن  . أنه يعترب به
  . )١( ) دثنياحلديث احلسن حجة عند مجهور احمل

 : الرازي بعض الرواة بقولهحامت ه تعقيبات بعض األئمة على وصف أيبهذ
  ."حديثه وال حيتج به"يكتب 

مع ما سبق ذكره من ترتيب األئمة ملراتب ألفاظ  ، ومن جمموع هذه األقوال
   : ؛ أقول اجلرح والتعديل

  أمور:ينبغي أن يراعى يف الراوي الذي وصفه أبو حامت ذا الوصف 
  أوهلا: ما ذكر من تشدد أيب حامت يف الرجال، وإطالق البعض عليه بأنه جراح.

ثانيا: النظر يف حال الراوي املوصوف بذلك، وذلك مبقارنة قول أيب حامت فيه بقول غريه 
من األئمة: هل وافقوه، ولو مبدلول اللفظ ال باللفظ ذاته. يعين ليس بالضرورة أن 

ي بقوله: يكتب حديثه وال حيتج به، وإمنا وصفه مبا يكون غريه قد وصف الراو
  يدل على نزول الراوي عن مرتبة التوثيق واالحتجاج، فيكون مما وافق فيه األئمة.

ثالثها: لو انفرد عن األئمة بإطالق هذا اللفظ على الراوي، يف حني أن غريه من األئمة 
ملتكلمني يف الرجال، أم وثقوه؛ فعندها ينظر: هل وثّق هذا الراوي املتساهل من ا

املعتدل منهم، فلو وثّقه املتساهلون منهم كان إعمال قول أيب حامت فيه أقرب. من 
باب احليطة واحلذر، ولو وثقه املعتدلون يؤخذ بقوهلم، ويكون هذا مما تشدد فيه 
أبو حامت، السيما مع قول اإلمام الذهيب يف املتشدد من األئمة: أن منهم من يغمز 

  حديثه. -بذلك–بالغلطتني والثالث، ويلني الراوي 
                                                             

الراوي ينظر: ألفاظ اجلرح والتعديل بني اإلفراد، والتكرير، والتركيب وداللة كل منها على حال    )١(
  هـ. ١٤٢٥ – ١ط/ –. ط/ مكتبة أضواء السلف ٣٣٤، ٣١٢واملروى. ص/ 



 
 

 

٣٩٥ 
ضعيف «، أو »ضعيف«رابعها: ضرورة معرفة أن اإلمام أبا حامت قد استعمل لفظ 

 «يف احلكم على بعض الرواة، كما نقل عنه ذلك يف الكتاب ذاته:  »احلديث
يف احلكم على  » ال بأس به «مصطلح  -  أيضا –، واستعمل  » اجلرح والتعديل

من يكتب حديثه وال  «، و عنده درجة » الضعيف «، مما يدل على أن  آخرين
، كما أن  : إن الضعيف مراتب درجة أخرى فوق الضعيف. وإذا قيل » حيتج به

،  ، بعضها أرفع من بعض مراتب – أيضا –؛ أجيب بأن احلسن  الصحيح مراتب
وي بعد ذكر . ذكر ذلك السخا إال أن أبا حامت الرازي ال حيتج باحلديث احلسن

وممن  «:   . قال األدلة على قبول األئمة من احملدثني واألصوليني للحديث احلسن
 ، فإنه سئل عن حديث فحسنه : أبو حامت الرازي خالف يف ذلك من أئمة احلديث

، وهو ال يزيد على  ، فأعيد السؤال مرارا فقال: حسن ؟ : أحتتج به ، فقيل له
 : ال بأس به ، فقال أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد ، وحنو ذلك : إنه حسن قوله

: حتتج حبديث ربيعة بن  . وقيل له : هو حسن فقال ؟ : يحتج حبديثه ، فقيل له
:  . مث قال : حسن، فكرر عليه مرارا، فلم يزد على قوله: حسن قال ؟ احلارث

  . )٢( » ، وهذا يقتضي عدم احتجاجه به )١( احلجة سفيان وشعبة
وهو الناقل للفظ عن –وإذا نظرنا إىل ترتيب ابن أيب حامت ملراتب اجلرح والتعديل 

وجدنا أنه قد  -  أبيه، وهو املرتب لتلك األلفاظ اليت أخذها عنه وعن غريه من األئمة
؛ يف املرتبة »ال بأس به«، أو »حمله الصدق«، أو »صدوق«جعل القول يف الراوي بأنه 

يل. وقال: فهذا ممن يكتب حديثه وينظر فيه. فلو عرضنا هذا الثانية من مراتب التعد
الكالم مع جواب أيب حامت الرازي عندما سأله ابنه يف ترمجة إبراهيم بن املهاجر عن حاله 

                                                             
، ٢٧١/ ٢هـ، ٣٢٧العلل البن أيب  حامت عبد الرمحن بن حممد التميمي الرازي، املتوىف سنة  انظر:  ) ١(

  م، حتقيق: د. سعيد بن عبد اهللا احلميد.٢٠٠٦ي، ط: أوىل ضط: مطابع احلمي
  بتصرف يسري. ٥٠٧/ ١، وتوجيه النظر إىل أصول األثر ٩٣/ ١انظر: فتح املغيث    )٢(



 
 

 

٣٩٦ 
فقال: ليس بقوي، هو وحصني بن عبد الرمحن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من 

حبديثهم. قال: قلت أليب: ما بعض، حملهم عندنا حمل الصدق، يكتب حديثهم وال حيتج 
معىن ال حيتج حبديثهم؟ قال: كانوا قوما ال حيفظون، فيحدثون مبا ال حيفظون، ترى يف 

  أحاديثهم اضطرابا ما شئت.
جند أنه نص على أن من يكتب حديثهم وال حيتج م حملهم عنده حمل الصدق، 

  طؤهم.وأن سبب عدم االحتجاج م هو عدم إتقام للحفظ، ومن مث خ

أن ابن أيب حامت قد جعل املرتبة الثانية من مراتب التعديل هي  -أيضا –وجند 
  ، وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه.»حمله الصدق«، أو »صدوق«مرتبة من وصف بأنه 

والنظر يف حديثه إمنا هو ملعرفة ما إذا كان قد أخطأ يف هذا احلديث أم ال، فإذا 
وافق الثقات، ومل خيطئ؛ فحديثه حسن؛ ألنه ملّا كان يقع يف حديثه اخلطأ فقد نزل عن 
مرتبة الثقة، أو مرتبة صحيح احلديث، بناء" على ما جاء يف حد احلسن بأن روايه خفيف 

  الضبط ال تام الضبط.

برواية غريه من الثقات؛ من خالل اعتبار روايته ذلك أخطأ يف روايته، وظهر ا إذا أم
  فهذا مما ينبغي ذكره أن هذا من أخطائه.

اإلمام عبد الرمحن ما ذكر الرازي ملا ذكر البنه ومما يقوي ذلك: أن اإلمام أبو حامت 
ن، وعطاء بن يف ترمجة إبراهيم بن املهاجر قائال: هو قريب من حصني بن عبد الرمح

  السائب...إخل كالمه.

وبالرجوع إىل ترمجة حصني بن عبد الرمحن وجدت أنه قد قال فيه: ثقة يف 
احلديث، ويف آخر عمره ساء حفظه، صدوق. وقد سأل ابن أيب حامت أبا زرعة عنه فقال: 

  ثقة. قال: قلت: حيتج به؟ قال: إي واهللا.

يرجع إىل أنه يغمز الراوي بالغلطة  »ساء حفظه«ولعل وصف أيب حامت له بأنه 



 
 

 

٣٩٧ 
  والغلطتني.

قبل أن خيتلط، صاحل مستقيم حمله الصدق قدميا مث قال يف ترمجة عطاء بن السائب: 
يف جانب العبادة؛ ألنه أعقب الصالح بقوله:  - هنا–احلديث، وال يقال إن الصالح 

  . يعين: الصالح يف جانب الرواية.    »مستقيم احلديث«
يف جعل بن الصالح البن أيب حامت موافقة أيب عمرو  - أيضا–نغفل  وينبغي أال

؛ يف املرتبة الثانية قائال: وهذا »ال بأس به«، أو »حمله الصدق«، أو »صدوق«ألفاظ: 
  كما قال؛ ألن هذه األلفاظ ال تشعر بشريطة الضبط، وكذا موافقة اإلمام النووي هلما.

بأن  »حمله الصدق«و »صدوق«ال بني قوهلم: الذهيب والعراقي فص نيلكن اإلمام
من مراتب  - أيضا- جعال الصدوق مرتبة أعلى من مرتبة حمله الصدق، إال أما عندمها 

يف  »الذي ال بأس به«و »الصدوق«ابن حجر، فجعل  - أيضا –التعديل، وفصل بينهما 
من املرتبة اخلامسة من  »الصدوق سيئ احلفظ«املرتبة الرابعة من مراتب التعديل، وجعل 

  مراتب التعديل.

يف املرتبة يف املرتبة السادسة، آخر مراتب  »حمله الصدق«أما السخاوي فجعل 
  أربع من حمله الصدق، فأدرجها يف اخلامسة. »ال بأس به«التعديل عنده، وجعل الذي 

  وهو ما يعين أن كل من رتب األلفاظ جعل حمله الصدق من مراتب التعديل.

ختلفت درجتها يف املراتب على حسب تعدد املراتب عندهم، وإدراج حتت وقد ا
  . كل مرتبة ألفاظها

  وبعد
هي مرتبة من  »يكتب حديثه وال حيتج به«فأقول: إن وصف أيب حامت للراوي بأنه 

مراتب التعديل، فال حيكم على حديث املوصوف ا حكما عاما بأنه ضعيف، خاصة إذا 
توثيق ذلك الراوي، أو وصف حديثه بأنه حسن، أو كان تضعيفه خالف األئمة أبا حامت ب



 
 

 

٣٩٨ 
يف شيخ معني، أو اختالطه بعد نزوله البلد الفالين، أو غري ذلك من احلاالت اليت تقتضي 
التفريق يف احلكم على حديث الراوي قبل هذه احلال أو بعدها، أو روايته عن ذلك 

  الشيخ وعن غريه، وحنو ذلك.

مبجموع  -حينئذ–ة برتول هذا الراوي إىل الضعف فيؤخذ أما إذا وافقه األئم
  كالمهم فيه.

من خالل كتاب اجلرح ذا الوصف وسأعرض فيما يلي للرواة الذين وصفهم 
مع قول أيب حامت أقوال  - يف كل راوٍ- والتعديل البن أيب حامت بترتيب الكتاب، وأذكر 

أذكر ما توصلت إليه من نتائج من خالل ما  -بعد ذلك- مث  ،أئمة اجلرح والتعديل غريه
  ذكرت.

   



 
 

 

٣٩٩ 
  الثاين الفصل

  التطبيقي اجلانب

  : )١( إبراهيم بن ميمون بن الصائغ، أبواسحاق املروزي -  ١
 روى عنه: داود . روى عن: عطاء بن أيب رباح، ونافع موىل ابن عمر، وغريمها

وال حيتج  حامت: يكتب حديثه قال عنه أبو . أيب الفرات، وعيسى بن عبيد، وغريمها بن 
زرعة: ال بأس  قال أبو . : ثقة قال ابن معني . : ما أقرب حديثه قال أمحد بن حنبل . به
ان يف بذكره ابن حو . : ليس به بأس، ويف موضع آخر قال: ثقة قال النسائي . به

الثقات، وقال: كان فقيهتكلم فيه، ذكره الذهيب فيمن  . املعروفبارين ا فاضالً من األم
يعين تكلم فيه وهو  ،»صح«ذكره ابن حجر يف لسان امليزان، ورمز له بـ  . وهو موثق

  . )٢(حدى وثالثني ، ومائةإقتل سنة  . حجة، وقال يف التقريب: صدوق

إىل أنه عند ذكر التعليق على كل راوٍ من  - أوالً –ينبغي اإلشارة :  ولـأق

                                                             
وهي من أشهر مدن خراسان،  ،مبنية على ر ،مدينة حسنة –الروز  املروزي. نسبة إىل مدينة مرو   )١(

باب يف ذيب األنساب لانظر: ال[وينسب إليها خلق كثري.  ،بينها وبني الشاهجان أربعون فرسخاً
ط/  ٣/١٩٨هـ  ٦٣٠الدين بن األثري  زحممد بن حممد اجلزري ع رم أيب الكأليب احلسن علي بن 

  .]بريوت  -دار صادر
 ، ٦/١٩هـ  ٣٥٤ان البسيت ت بحممد بن ح والثقات أليب حامت ٢/١٣٥يل دانظر اجلرح والتع   )٢(

ذيب الكمال ، و٤/٥٢وتاريخ ابن معني رواية الدوري اهلند،  –ط/ دائرة املعارف العثمانية 
 ، بريوت –ط/ مؤسسة الرسالة  ٢/٢٢٣هـ  ٧٤٢ي ت زالدين يوسف بن عبدالرمحن املجلمال 

حتقيق د/ نور الدين  -ط/  ٢٨هـ ص/  ٧٤٨مشس الدين الذهيب ت  املغين يف الضعفاء للحافظو
ط/ بدون  ٢٨ص/  -حلديث للحافظ مشس الدين الذهيباعتر، ومن تكلم فيه وهو موثق أو صاحل 

عبداهللا الرحيلي، ولسان امليزان للحافظ  –م حتقيق  ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢١اسم للطبعة. ط/ أوىل 
 – ١ط/ دار البشائر ط/  ٩/٢١هـ  ٨٥٢أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت 

  . ٤٩، وتقريب التهذيب البن حجر ص/ ٢٠٠٢



 
 

 

٤٠٠ 
املذكور عند أيب حامت الرازي، وبني خالصة حاله راوي لفرق بني حال انالرواة حيسن أن 

  من خالل أقوال األئمة فيه.

حامت الرازي يف كل واحد منهم:  ن يف هذا البحث قال أبوووكل الرواة املذكور
"ال حيتج  :"يكتب حديثه وال حيتج به"، وقد أجاب بنفسه عن مراده ذا اللفظ بقوله

ترى يف  ،فيغلطون ،فيحدثون مبا ال حيفظون ،ا ال حيفظونحبديثه"، قال: كانوا قوم
وقد سبق ذكر ذلك،  حمل الصدق، -عنده–، وأن حملهم أحاديثهم اضطرابا ما شئت

ذا  للراوي حامت الرازي ذكر أقوال األئمة أو تعقيبام على وصف أيب - اأيض –وسبق 
  الوصف.

ترتيب مراتب وما ذهب إليه من خالل جمموع أقواهلم، ومن خالل ما ذكروه يف 
  اجلرح والتعديل. ظألفا

وهي يعين أقوال  ،أما بالنسبة خلالصة حال الراوي بعد ذكر أقوال األئمة فيه
  تعترب قرائن خارجية ترشد إىل خالصة حال الراوي. ؛األئمة غري أيب حامت يف هذا الراوي

فإن هناك  ،حامت ذا الوصف ويف هذه الترمجة فإن الراوي املذكور وصفه أبو
نه إإذ  ؛ حامت فيهيبوهي أقوال األئمة غري أ ،قرائن خارجية ترشد إىل خالصة حال الراوي

السيما وقد تكلم فيه غريه  ،ال يعتمد على قول أيب حامت وحده يف ذكر خالصة الراوي
  من رجال اجلرح والتعديل.

هو أوثق  يرتقي مبتابعة من، حديثه حسنإن  : أقول عرض أقوال األئمة فيهوبعد 
فيمن تكلم  –وهو من أهل االستقراء–، السيما وقد ذكره الذهيب همنه إىل الصحيح لغري

، »حص« بـ من أهل االستقراء التام -اأيض–وهو   ،فيه وهو موثوق، ورمز له ابن حجر
، الرد على أيب حامت وحامت فيه، يب ولعلهما قصدا بذلك قول أ ، يعين تكلم فيه وهو حجة

  يف قوله. ةتأو خمالف



 
 

 

٤٠١ 

  :  )١(الكبري امساعيل بن عبدالرمحن بن أيب كرمية السدي -  ٢

روى عنه: أسباط بن  . : أنس بن مالك، ومساك بن حرب، وغريمها روى عن
قال  وال حيتج به. ،حامت: يكتب حديثه قال عنه أبو  نصر، وسفيان الثوري، وغريمها.

قال  بن سعيد القطان: ال بأس به، ما مسعت أحداً يذكره إال خبري، وما تركه أحد. حيىي
بن معني يوماً عند عبدالرمحن  ىيب احلديث، صاحل، وقال: قال يل حيأمحد بن حنبل: مقار

بن مهدي: السّدّي ضعيف، فغضب عبدالرمحن، وكره ما قال، قال أمحد بن حنبل: 
  السّدّي: ثقة.

زرعة:  قال أبو : إبراهيم بن املهاجر، والسدي متقاربني يف الضعف.قال ابن معني
قال ابن  ان يف الثقات.بوذكره ابن ح تفسري القرآن راوية له.بقال العجلي: عامل  ن.لي

قال النسائي: صاحل، ويف موضع  يم احلديث، صدوق ال بأس به.قستمعدي: هو عندي 
قال الساجي:  وكان يتناول الشيخني.قال العقيلي: ضعيف،  آخر قال: ليس به بأس.

ابن حجر:  قال وقال الطربي: ال حيتج حبديثه، وقال الذهيب: وثَّق. صدوق فيه نظر.
  .  )٢( مائة مات سنة: سبع وعشرين و .عصدوق يهم، ورمى بالتشي

   

                                                             
)١(   ة، وهي الباب وإمنا نسب إليالسّدي بضم السني وتشديد الدال نسبة إىل السّي الكبري ألنه ددها الَس

سدة اجلامع بالكوفة، واشتهر ا مجاعة من الرواة. انظر: اللباب يف ذيب األنساب جيلس عند كان 
٢/١١٠.  

 أيب للعجلي الثقات وتاريخ ٤/٢٠٠ حبان البن والثقات ،٢/١٨٤ والتعديل اجلرح: يف ترمجته انظر   )٢(
 ضعفاء يف والكامل ،١/ط – الباز دار/ ط ١/٦٦ -٢٦١ ت صاحل بن عبداهللا بن أمحد احلسن
 بريوت، العلمية الكتب دار/ ط – ١/٤٤٩ هـ ٣٦٥ ت اجلرجاين عدي بن أمحد أليب الرجال
 – املعرفة دار/ ط – ١/٧٤ - هـ ٧٤٨ ت الذهيب للحافظ الرجال نقد يف االعتدال وميزان
  .٦٣/ ص التهذيب وتقريب ،٣/١٣٢ الكمال وذيب هـ، ١٣٨٢ – ١/ط بريوت



 
 

 

٤٠٢ 
  ول: ـأق

 حبكم ميكن اخلروج من ذلك - من خالل مجع أقوال األئمة فيه- هذا الراوي 
، وهو التوسط يف أمره. والنظر يف حديثه، فما رواه خيالف الثقات، أو من هو أوثق عليه
 اوم . أو كان يف روايته ما يرتل من قدر الشيخني يضعف فيه، ويكون من أوهامه، منه 

  وافق فيه الثقات. فيؤخذ منه، وحيسن حديثه.

دلني يف وهو من املعت-ولعل ما يؤيد ذلك غضب اإلمام عبد الرمحن ابن مهدي 
  وكراهيته وصف ابن معني للسدي بأنه ضعيف. - اجلرح والتعديل

  : )١( أسامة بن زيد الليثي -  ٣
وروى عنه: الثوري، وابن  روى عن: سعيد بن املسيب، والزهري، وغريمها.

قال أمحد بن حنبل: روى  وال حيتج به. ،حامت: يكتب حديثه قال أبو املبارك، وغريمها.
 .ال ابن معني: ثقةق.  بن سعيد القطان حديثه بآخره مناكري، وترك حيىيعن نافع أحاديث 

جلي: عوقال ال ن سعد: كان كثري احلديث يستضعف.بوقال ا وقال مرة: ليس به بأس.
قال ابن عدي: هو حسن احلديث، وأرجو أنه ال بأس  ل النسائي: ليس بالقوي.اوق  .ثقة

  حبديثه بأس.به، وقال: وهو كما قال ابن معني: ليس 

خيطئ، وهو مستقيم األمر صحيح الكتاب،  :ان يف الثقات، وقالبوذكره ابن ح
   يسكت عنه  وكان حيي القطان

وذكره فيمن تكلم فيه وهو موثق، وقال:  .فيه لني يستر ،وقال الذهيب: صدوق
أكثر مسلم من إخراج حديث ابن وهب عنه، لكن أكثرها  ،قوي احلديث ،صدوق

   ، وقال: صدوق يهم.وذكره يف املغين شواهد، ومتابعات، والظاهر أنه ثقة عند مسلم.
                                                             

انظر [  .مناة الليثي بفتح الالم وسكون الياء نسبة إىل ليث بن كنانة، وإىل ليث بن بكر بن عبد   )١(
   ].٣/١٣٨اللباب يف ذيب األنساب 



 
 

 

٤٠٣ 

  . )١(مات سنة: ثالث ومخسني ومائة قال ابن حجر: صدوق يهم.

   : ولـأق

نافع، ولذا لعل كالم من تكلم فيه، أو تركه من األئمة بسبب روايته املناكري عن 
نسبوه إىل الوهم. وعليه: فما وهم فيه، ال سيما ما يرويه عن نافع، أو روى عنه ما 

  خيالف الثقات؛ فهو ضعيف، ويؤخذ من حديثه ما وافق فيه الثقات.

  : بن اجلراحوالد وكيع   )٢( جراح بن مليح بن عدي بن فرس الرؤاسي -  ٤

روى عنه: ابنه وكيع،  وغريمها.روي عن:  قيس بن مسلم، وعبداهللا بن حنش، 
  وموسى بن امساعيل، وغريها.

ن عسراً يف اقال ابن سعد: ك حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. قال عنه أبو
ويف آخر:  آخر قال: ليس به بأس. موضع  ن معني: ثقة، ويفبقال ا احلديث ممتنعاً به.

   ليس به بأس يكتب حديثه.

ال بأس به، وهو  هوروايات مستقيمة وحديثوقال ابن عدي: له أحاديث صاحلة، 
                                                             

بن  أليب زكريا حيىي –رواية الدوري  –، وتاريخ ابن معني ٢/٢٨٤انظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(
وتاريخ ابن معني ، ١ط/ مركز البحث العلمي مبكة ط/ ٣/١٧٤ –هت  ٢٣٣معني البغدادي ت 

تاريخ الثقات : دار املأمون للتراث، وط، ٦٦ أليب زكريا حيىي بن معني، رواية عثمان الدارمي، ص:
، الطبقات الكربى أليب عبداهللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ٢/٧٧، الكامل البن عدي ١/٦٠

 –بريوت  –ط/ دار الكتب العلمية  – ٥/٤٤٩هـ  ٢٣٠البصري املعروف بابن سعد املتوىف سنة 
املغين  و،٦/٧٤ان ب، والثقات البن ح١/١٧٤م ، ميزان االعتدال  ١٩٩٠ – ١٤١٠ – ١ط/ 

   .٥٣، والتقريب ص/ ١/٦٦يف الضعفاء 
: انظر  . بن قيس بن عيالن الرؤاسي: نسبة إىل رؤاس بن احلارث بن كالب ابن ربيعة بن عامر   )٢(

ط/ جملس دائرة  ٦/١٨١هـ  ٥٦٢األنساب لعبدالكرمي بن حممد بن منصور السمعاين املتوىف سنة 
   .هـ ١٣٨٢ – ١املعارف النظامية ط/



 
 

 

٤٠٤ 
صدوق، ومل أجد يف حديثه منكراً فأذكره، وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع، وقد حدث 

  عنه غري وكيع الثقات من الناس.

وقال  وقال النسائي: ليس به بأس. وقال العجلي: ال بأس به، وابنه أنبل منه.
ان: بوقال ابن ح قيل له: يعترب به؟ قال: ال.  الدارقطين: ليس بشيء، وهو كثري الوهم.

  بعضهم. نهلي، وهوقال الذهيب: صدوق وثق كان يقلب األسانيد، ويرفع املراسيل.

  .   )١(مات سنة مخس، ويقال ست وسبعني ومائة قال ابن حجر: صدوق يهم.

ان، وتضعيف الدارقطين ب، وابن حالراوي مل يضعفه إال الدارقطين ذاه :  ولـأق
ان له بسبب قلب األسانيد ورفع املراسيل، وهو ببسبب كثرة الوهم، وتضعيف ابن حه ل

ديثه يف غري ما وعليه فيحسن ح  .أو من ال بأس به ،عند باقي األئمة يف مرتبة الصدوق
  وهم أو أخطأ فيه.

  : )٢( حجاج بن دينار السلمي الواسطي -  ٥

روى عنه: حممد بن بشر،  وغريمها.روى عن معاوية بن قرة، ومنصور بن املعتمر، 

                                                             
، وسؤاالت ابن ٢٦٧/ ٣رواية الدوري –وتاريخ ابن معني ، ٢/٥٢٣انظر ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(

املدينة –/ مكتبة الدار طهـ، ٢٣٣بن معني بن عون البغدادي، املتوىف اجلنيد أليب زكريا حيىي 
 .١/٩٥ثقات العجلي و، ٦/٣٥٦الطبقات الكربى و ،٣٩١م، ص: ١٩٨٩، ١/ طاملنورة، 

اروحني من احملدثني، والضعفاء واملتروكني أليب حامت حممد بن و، ٢/٤١٠الكامل البن عدي و
، من ٤/٥١٧، ذيب الكمال ١ط/  –حلب  –ط/ دار الوعي  ١/٢١٩ -هـ  ٣٥٤ان ت بح

  .٩١التقريب ص/ و ، ١/٣٩٠عتدال إلميزان او، ١/٥٧تكلم وهو موثق 
، ذ مخس مواضع: واسط العراق، وواسط الرقة، وواسط نوقان، وواسط مرزاباىلالواسطي نسبة إ   )٢(

سط العراق. انظر: تاريخ واسط أليب احلسن أسلم وواسط بلخ، والراوي املذكور منسوب إىل وا
بريوت  –ط / عامل الكتب  ٨٠هـ ص/  ٢٩٢بن سهل بن أسلم ابن حبيب الواسطي املتويف سنة 

  .٣/٣٤٧وانظر اللباب يف ذيب األنساب  ،حتقيق كوركيس عواد – ١ط/  –



 
 

 

٤٠٥ 
   ويعلي بن عبيد، وغريمها.

قال أمحد بن  قال ابن املبارك: ثقة. حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به. قال عنه أبو
صدوق، ال  ، احلصزرعة:  وقال أبو .ثقةقال ابن معني: صدوق  حنبل: ليس به بأس.

قال  ان يف الثقات.بح وذكره ابن وقال العجلي: ثقة. بأس به، مستقيم احلديث.
قال الدارقطين: ليس  قال أبوداود، وابن املديين: ثقة. ي: ثقة مقارب احلديث.ذالترم

  . )١(تويف بعد املائة وقال ابن حجر: ال بأس به. وقال الذهيب: صدوق. بالقوي.

  ول: ـأق

حديثه يكتب  :حامت الرازي حىت مع قول أيب .أنه حسن احلديث: هخالصة حال
ستقيم م ،نص على أنه يف باب الرواية ال بأس بهقد زرعة  ابه، فإن رفيقه أبوال حيتج 

يس معناه ل فإن من وصف بذلك ؛ليس بالقوي :ن الدارقطين قال فيهإوال يقال  .احلديث
  ف.فتفيد الضع »ليس بقوي«أما ، د يكون ال بأس بهقفأن املوصوف به ضعيفاً، 

  : )٢( د الرعيينيأبومع –حفص بن غيالن  -  ٦
ورى عنه: اهليثم بن محيد،  : مكحول الشامي، والزهري، وغريمها. روى عن

  والوليد بن مسلم، وغريمها.

ويف موضع  . : ثقة قال ابن معني : يكتب حديثه وال حيتج به. حامت قال عنه أبو
                                                             

والتاريخ ، ٣٧٩/ ٤رواية الدوري –وتاريخ ابن معني . ٣/١٥٩انظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(
ط/ دائرة املعارف العثمانية  – ٢/٣٧٥هـ  ٢٥٦الكبري أليب عبداهللا حممد بن امساعيل البخاري ت 

، والكاشف ٦/٢٠٥ان ب، والثقات البن ح١/١٠٨حيدر آباد الدكن، وتاريخ الثقات للعجلي  –
  .١٠٦، والتقريب ص ١/٣١٢

)٢(   الرعةنسبته إىل ذي رعني من اليمن، وكان من األقيال ، وهو قبيل - لعنيفتح اوبضم الراء  -ين ي 
  .]٦/١٤٣انظر أنساب السمعاين [وقد نزلت مجاعة منهم مصر.  ،من اليمن



 
 

 

٤٠٦ 
ان يف بوذكره ابن ح قال أبوزرعة: صدوق. آخر قال: إذا روى عن ثقة فهو ثقة.

 قال ابن حجر: صدوق فقيه. وقال الذهيب: ثقة. أبوداود: ليس بذاك.وقال  الثقات.
  . )١( تويف بعد املائة

  ول: ـأق
يصحح حديثه فه أحد من األئمة، وهو مبجموع أقواهلم إن مل هذا الراوي مل يضع

  . فيحسن 

  : حريث بن أيب حريث  -  ٧

عنه: ميسرة روى  روي عنه: أيب إدريس اخلوالين، وقبيصة بن ذؤيب، وغريمها.
  بن حلبس، وصفوان بن عمرو.

ن البخاري أدخل حريث إوقيل له: حامت: يكتب حديثه وال حيتج به،  نه أبوعقال 
  . مسه من هناكاحيول  : ، فقال يف كتاب الضعفاء

 وذكره العقيلي، وابن اجلارود يف الضعفاء. وقال البخاري: ال يتابع على حديثه.
اروحني، وقال منكر احلديث جداً عن املشاهري، كان  وذكره ابن حبان يف الثقات، ويف

  األوزاعي. هوقال الذهيب: غمز األوزاعي شديد احلمل عليه.

، راألوزاعي وهم، بل قال البخاري مسع ابن عم هقال ابن حجر: قول الذهيب غمز
  .  )٢( املغرية عن األوزاعي: ال يتابع على حديثه وعنه ابن حلبس، قال أبو

                                                             
والتاريخ ، ٤٨٢/ ٤رواية الدوري –وتاريخ ابن معني ، ٣/١٨٦ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(

، وديوان الضعفاء ٣/٢٩٦والكامل البن عدي ، ٦/١٩٨بان، وثقات ابن ح٢/٣٦٤الكبري 
 - هـ  ٧٤٨واملتروكني وخلق من اهولني وثقات فيهم لني للحافظ مشس الدين الذهيب ت 

  .١٢٧. والتقريب ص/ ٢ط/  –مكة  –ط/ مكتبة النهضة احلديثة  ١/٩٥
إمساعيل البخاري ن ب، والضعفاء الصغري أليب عبداهللا حممد ٣/٢٦٣ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )٢(



 
 

 

٤٠٧ 
  ول: ـأق

نه يكتب حديثه وال حيتج به، ويف ذات الوقت ينكر أوي راحامت يف هذا ال قول أيب
لوصف ليس معناه املن األدلة على أن وصفه للراوي ذا  ؛إيراد البخاري له يف الضعفاء

ومع ذلك فإن أقوال األئمة أو حاله ال يرتله أن يذكر يف الضعفاء، أنه ضعيف عنده، 
من خالل جمموع أقوال - فيمكن  ،إىل حتسني حديثه مبفردهغريه يف الراوي ال ترفعه 

  يكتب حديثه يف املتابعات، والشواهد، وال حيسن حديثه إذا انفرد. أن -األئمة فيه

  : )١( حبان بن علي العرتي -  ٨

روى عنه: أمحد بن يونس،  ، وغريمها.، واألعمش روى عن: علي بن علقمة
  وحممد بن الصباح، وغريمها.

 –: حبان، ومندل بن معنياقال  حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. أبوقال عنه 
ويف  مها سواء. ويف موضع آخر: مندل ليس به بأس، وحبان صدوق.كال –يعين أخوه 

وقال أمحد بن حنبل:  زرعة: لني. وقال أبو ان بشيء.بموضع آخر: ليس حديث ح
  ا من مندل.مندل، وحبان، حبان أصح حديثً

وقال العجلي:  ليس بالقوي عندهم، وقال ابن سعد: ضعيف.قال البخاري: 
كوفة، وكان كويف صدوق، جائز احلديث، وكان يتشيع، وكان وجهاً من وجوه أهل ال

                                                                                                                                                     
، ٤/١٧٦ن با. والثقات البن ح ١ط/ مكتبة ابن عباس ط/  – ٥٢ص/  -هـ  ٢٥٦ت =   

أليب الفرج بن اجلوزي ت  ١/١٩٦، والضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ١/٢٦٠واروحني 
، وديوان الضعفاء  ٢/٤٧٧والكامل  بريوت. –ط/ دار الكتب العلمية  – ١/١٩٦ -هـ  ٥٩٧

  .٣/١٢سان امليزان ، ول١/٧٦
 . د بن عدنانععرتة بن أسد ابن ربيعة بن نزار بن م نسبة إىل - بفتح العني، والنون -العنزِي    )١(

انظر: عجالة املبتدي وفضالة املنتهي يف النسب أليب بكر حممد بن موسى بن عثمان احلازمي ت [
  .]٢/٣٦٢اللباب يف ذيب األنساب  ، وط/ اهليئة العامة لشؤون املطابع ١/٩٤ -هـ  ٥٨٤



 
 

 

٤٠٨ 
  عند أيب حنيفة، مث عاداه، وتركه. قعدوا رة الذين فقيهاً، وكان من العش

ان بن حوذكره اب قال النسائي: كويف ضعيف، وقال ابن املديين: ال اكتب حديثه.
جيب  –وقال يف اروحني: يروي عنه الناس فاحش اخلطأ، فيما يروي  يف الثقات.

مة أحاديث إفرادات، وغرائب وهو ممن حيتمل وقال ابن عدي: عا التوقف يف أمره.
وقال الذهيب  ال احلاكم: ليس بالقوي.قوقال الدار قطين: ضعيف، و حديثه، ويكتب.

ه صاحل لني يعفه مجاعة ومل يترك، وقال أيضاً: فقبعد أن ذكر أقوال األئمة فيه: ض
مات سنة: إحدى أو اثنتني   وقال ابن حجر: ضعيف، وكان له فقه، وفضل. احلديث.

  .   )١( وسبعني ومائة
  :  ولـأق

   . تضعيف حديثه من حتسينهأقرب إىل هوالراوي يف هذا بعد ذكر أقوال األئمة 

  املصري حرملة بن حيىي -  ٩

زرعة،  حامت، وأبو روى عنه: أبو وهب، والشافعي، وغريمها.روى عن: ابن 
  . وغريمها

ن بالعقيلي: كان أعلم الناس با قال حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. قال عنه أبو
وقال ابن عدي: تبحرت حديثه وفتشته الكثري فلم أجد يف  .وهب، وهو ثقة إن شاء اهللا

ابن يونس: كان فقيها، ومل يكن مبصر أكتب عن ال وق حديثه ما جيب أن يضعف ألجله.

                                                             
، وتاريخ ٩٢رواية الدارمي، ص: –وتاريخ ابن معني ، ٣/٢٧٠ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(

، ١/١٠٥، وثقات العجلي ٣/٨٨والضعفاء الصغري ، ٢٧٧/ ٣رواية الدوري –ابن معني 
ط/ دار  – ٣٥ص/ - هـ  ٣٠٣ب النسائي ت يوالضعفاء املتروكني أليب عبدالرمحن أمحد بن شع

، واروحني ٦/٢٤٠، والثقات ١/١٨٧حلب، والضعفاء املتروكني البن اجلوزي  –الوعي 
  .١٠٣، والتقريب ص/٥/٣٣٩ب الكمال ي، وذ٣/٣٤٨، والكامل ١/٢٦١



 
 

 

٤٠٩ 
: موثقتكلم فيه وهو  يف منوقال  وقال الذهيب: صدوق من أوعية العلم. ابن وهب منه.

أو أربع وأربعني، ، مات سنة ثالث  بن حجر: صدوق.اقال  ثقة يغرب لكثرة رواياته.
  .  )١( ومائة

  :  ولـأق

مع - ه أحد من أئمة اجلرح والتعديل، بل نص العقيلي مل جيرحالراوي املذكور 
وعلى ذلك فهو صدوق   .يثه، ومل جيد فيه ما يضعفه ألجلهأنه فتش حدعلى  -تشدده

  .  حسن احلديث

  : اته األشجعينبحشرج بن  -  ١٠
نعيم،  روى عنه: أبو روى عن: سعيد بن جهمان، ومسلم بن عبيد، وغريمها.

  غريمها. وشجاع بن األشرس، و

وقال  قال أمحد بن حنبل: كويف ثقة. .هحامت: يكتب حديثه وال حيتج ب قال عنه أبو
زرعة: ال  أبو لوقا ، ويف موضع آخر قال: ثقة.ال بأس بهوقال ابن معني:  .داود: ثقة أبو

النسائي: ليس  لوقا وقال البخاري: ال يتابع على حديثه. بأس به حديثه مستقيم.
ان: كان قليل احلديث، منكر بوقال ابن ح به بأس. بالقوي، ويف موضع آخر: ليس

  ه إذا انفرد.ربفيما يرويه، ال جيوز االحتجاج خبالرواية 

وقال  قد وثقاه. قال ابن عدي: هو عندي ال بأس به وبرواياته على أن أمحد وحيىي

                                                             
، وتاريخ ابن يونس أليب ٣/٤٠٣، والكامل البن عدي ٣/٢٧٤ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(

ط/ دار الكتب  – ١/١١٣ -هـ  ٣٤٧ن بن أمحد بن يونس الصديف املتوىف سنة سعيد عبدالرمح
هـ، والكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب  ١٤٢١ – ١ط/ –لبنان  –بريوت  –العلمية 

، ومن تكلم فيه - ٥/١/٥٤ط/ دار القبلة اإلسالمية، وذيب الكمال  – ١/٣١٧الستة للذهيب 
  .١٠٩/، والتقريب ص١/١٦٦وهو موثوق 



 
 

 

٤١٠ 

  .  )١(مات بعد املائة وقال ابن حجر: صدوق يهم. .الذهيب: وثقه طائفة

  ول:ـأق

وثقه بعض األئمة، والبعض قال ال بأس به، ومل يتكلم فيه إال اإلمام  هذا الراوي
ان يقول فيه ما ذكر، بلى حديثه، ولعل هذا ما جعل ابن حالبخاري بقوله: ال يتابع ع

ليه فما كان من حديثه، وتابعه عليه عصدوق يهم، و :وكذا ابن حجر يصفه بقوله
فيكون من أوهامه ويضعف فيه، وحيمل  الثقات فحديثه حسن، ومامل يتابعه الثقات عليه

  مل تضعيفهم على مامل يتابع عليه.توثيق األئمة له على متابعة الثقات له، وحي

  : ، وهو ابن مهران )٢( ءخالد احلذا -  ١١
  روى عنه: الثوري، وشعبة، وغريمها. روى عن: أيب قالبة، وابن سريين، وغريمها.

قال ابن معني: ثقة، وكذا قال   به. حامت: يكتب حديثه وال حيتج قال عنه أبو
وقال أمحد: ثبت، وقد ضعّف   وقال ابن سعد: كان ثقة، وكان كثري احلديث.  النسائي.

قال الذهيب: ثقة   وقال العجلي: ثقة.  وذكره ابن حبان يف الثقات.  ابن علَية حديثه.

                                                             
، وسؤاالت ٣١١/ ٣رواية الدوري –وتاريخ ابن معني ، ٣/٢٩٦ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(

، ٣٤، والضعفاء واملتروكون للنسائي ص/٥٤والضعفاء الصغري ص/، ٣٧٨ابن اجلنيد، ص: 
، واملغين يف الضعفاء ٢/٣٧٧، وذيب التهذيب ٣/٣٧٢، والكامل ١/٢٧٧واروحني 

  .١٢٣قريب ص/، والت١/١٧٧
احلذاء نسبة إىل حذو النعل وعملها، ولكن يقال: إن الراوي املذكور ما حذا نعلًا قط ، وال باعها ،   ) ٢(

ولكنه تزوج امرأة فرتل عليها يف احلذائني فنسب إليها ، وقيل إنه كان جيلس إىل دكان حذاء 
  ]. ٣٥٠، واللباب ص /  ٩٦،  ٩٥/  ٤فنسب إىل ذلك . ينظر : األنساب 

 ،باعها وال، قط انعلً حذا ما نهإ يقال املذكور الراوي ولكن ،وعملها النعل حذو إىل بةنس :احلذاء   )٢(
 فنسب حذاء دكان إىل جيلس كان نهإ وقيل .إليها فنسب احلذائني يف عليها فرتل امرأة تزوج ولكنه

  ].٣٥٠ :ص واللباب، ٤/٩٥ االنساب انظر[ ذلك اىل



 
 

 

٤١١ 
شار محاد بن أيرسل، قال ابن حجر: ثقة   جبل، والعجب من أيب حامت يقول: ال حيتج به.

  .  )١( مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومائة زيد إىل أن حفظه تغري ملا قدم الشام.

  :  ولـأق
حامت الرازي خلالد احلذاء بأنه يكتب  ف أيبصو عند توقف كثري من األئمة 

السيما مع توثيق ابن معني، والنسائي، وابن سعد، وأمحد، والعجلي  ،حديثه وال حيتج به
ال حيتج به، ولعل  :حامت له بقوله ا ما جعل الذهيب يتعجب من وصف أيبوهذ ،له

   .قدم الشام تضعيف ابن علية له كان بسبب ما أشار إليه محاد بن زيد أن حفظه تغري ما

الشام لتغري حفظه،  هقدوميما رواه بعد ه ثقة إال فنإيقال:  نومجعاً لألقوال ميكن أ
  يضعف فيه، ال سيما ما خالف فيه الثقات. ن رواياته بعد قدومه الشاممفما عرف 

  : اسحاق خازم بن احلسني أبو -  ١٢

روى عنه: احلسن بن  روى عن: مالك بن دينار، ويونس بن عبيد، وغريمها.
  احلماين، وغريمها. الربيع، وحيىي

وقال   قال ابن معني: ليس بشيء.   يكتب حديثه وال حيتج به. حامت: قال عنه أبو
ابن عدي: عامة حديثه عمن يروي عنهم ال يتابعه عليه أحد وأحاديثه شبه الغرائب، وهو 

ال حيتج به إذا وافق  ،كثري الوهم ،قال ابن حبان: منكر احلديث  ضعيف يكتب حديثه.
  بوداود: روى مناكري عن مالك بن دينار.قال أ  الثقات فكيف إذا انفرد بأوابد وطامات.

قال الذهيب:   موضع آخر قال متروك. طين: يعترب به، وليس من احلفاظ ويفقال الدارق
  . قال ابن حجر: ضعيف  عامة حديثه مناكري.

                                                             
، والثقات البن حبان ٧/٢٥٩، والطبقات الكربى ٣/٣٥٣ترمجته: اجلرح والتعديل  ينظر يف   )١(

، واملغين يف الضعفاء ٨/١٧٧، وذيب الكمال ١٤٢، وتاريخ الثقات للعجلي ص/٦/٢٥٣
  .١٤٣، والتقريب ص/١/٢٠٦



 
 

 

٤١٢ 

  .  )١( تويف بعد املائة

  : ولـأق

يروي ما ال يتابع عليه، وهو ممن ال  - من خالل كالم األئمة- هذا الراوي   
  حيتمل تفرده، فهو ضعيف.

   )٢(زياد بن عبداهللا النمريي -  ١٣

، يسار روى عنه: صدقة بن  . -رضي اهللا عنه  –روى عن: أنس بن مالك 
  وعمارة بن زاذان، وغريمها.

قال ابن معني: ضعيف احلديث،    حديثه وال حيتج به.حامت: يكتب  قال عنه أبو
قال ابن عدي: إذا   ويف موضع آخر قال: ليس به بأس، ويف آخر قال: يف حديثه ضعف.

  روى عنه ثقة، فال بأس حبديثه.
وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال خيطئ، وكان من العروحني قال: ال باد، ويف ا

تركه  ، تشبه حديث الثقاتال جيوز االحتجاج به منكر احلديث، يروي عن أنس أشياء
فقال الذهيب: هذا تناقض، وقال: ضعيف، وقد وثق، وقال يف ديوان   .معني  ابن

  .)٣(تويف بعد املائة وقال ابن حجر: ضعيف. الضعفاء: صويلح ابتلى برواة ضعفاء.
                                                             

، والضعفاء واملتروكون البن اجلوزي ٣/٥٢٩، والكامل ٣/٣٩٣ترمجته: اجلرح والتعديل  ينظر يف   )١(
، والتقريب ٨/٢٤، وذيب الكمال ١/١٠٩، وديوان الضعفاء ١/٢٨٨، واروحني ١/٢٤٤

  .١٣٩ص 
النميري ضم النون وفتح امليم نسبة إىل بين منري وهو منري بن عامر بن صعصعة. انظر: األنساب    )٢(

  .١٣/١٨٥للسمعاين 
، ١٠٥، ٤/٩٥رواية الدوري –وتاريخ ابن معني  ،٣/٥٣٦ والتعديل اجلرح: ترمجة يف ينظر   )٣(

 ،١/٣٠١ اجلوزي البن واملتروكون والضعفاء ،١/٣٠٦ واروحني ،٤/٢٥٥ حبان البن والثقات
  .١٧١/ ص والتقريب ،١/٤١١ والكاشف ،٩/٤٩٢ الكمال وذيب ،١/١٤٨ الضعفاء وديوان



 
 

 

٤١٣ 
   : ولـأق

، السيما إذا روى عنه  هذا الراوي هو إىل تضعيف حديثه أقرب من حتسينه
  . ضعيف

  .  )١(ن عبد اهللا بن الطفيل البكائيزياد ب -  ١٤
روى عنه: أمحد بن عبدة، وزكريا بن  امللك بن عمري. ، وعبدعن: األعمش روى

  الواسطي. حيىي

قال أمحد بن حنبل: ليس به بأس،   حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. وقال عنه أبو
موضع آخر: ليس حديثه قال ابن معني: ليس بشيء، ويف   حديثه حديث أهل الصدق.

قال: ال  ؟قيل له: فما روى يف غري املغازي بشيء، وكان عندي يف املغازي ال بأس به.
: صدوق، وقال ةزرع قال أبو  قال: نعم. ؟يرغبون يف حديثه. قيل له: كتبت عنه شيئا

    هو أشرف من أن يكذب. :قال البخاري: قال وكيع  النسائي: ليس بالقوي.

ه إذا انفرد، رباالحتجاج خبال جيوز  ،كثري الوهم ،كان فاحش اخلطأقال ابن حبان: 
ء وكان ابن معني سىي  ري.ضروايات فإن اعترب ا معترب فال وأما فيما وافق الثقات يف ال

  الرأي فيه.
وقال   وقال ابن عدي: روى عنه الثقات من الناس، وما أرى يف رواياته بأساً.

   املغازي.جزرة: هو على ضعفه أثبتهم يف 

قال ابن حجر: صدوق ثبت يف املغازي، ويف حديثه عن غري ابن اسحاق لني، ومل 
تويف سنة ثالث ومثانني  ، وله يف البخاري موضع واحد متابعة به.يثبت أن وكيعاً كذّ

                                                             
 عجالة انظر[.  صعصعة بن ربيعة بن عامر بن عمرو بن ربيعة وهو ،البكاء إىل منسوب:  البكائي   )١(

/  ص ه ٥٨٤ ت  احلازمي عثمان بن موسى بن حممد بكر أليب النسب يف املنتهي وفضالة املبتدي
  ـ].ه ١٣٩٣  ٢/ ط القاهرة – األمريية املطابع لشؤون العامة اهليئة/  ط  ٢٦



 
 

 

٤١٤ 

  .   )١( ومائة

   : ولـأق
روايته يف املغازي ميكن القول بأن  -بعد النظر يف أقوال األئمة فيه- هذا الراوي 

عن ابن اسحاق ال بأس ا، أما يف غري رواية املغازي، أو روايته عن غري ابن اسحاق فإن 
  وافق الثقات أخذ حبديثه، ومامل يوافقهم فيه ال يؤخذ به.

    : )٢( سامل بن نوح العطار  -  ١٥

وروى عنه: بكر  وغريمها. اس اجلريرييوى عن: يونس بن عبيد، وسعيد بن إر
  خلف، وحممد بن بشار، وغريمها. بن

وقال أمحد بن حنبل: ما أرى به   حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. قال عنه أبو
وقال النسائي: ليس  زرعة: ال بأس به صدوق ثقة. قال أبو  قد كتبت عنه. ،بأساً

  وذكره ابن حبان يف الثقات.  ابن معني: ليس بشيء. لابالقوي، وق

وقال الدارقطين:  وأحاديثه حمتملة متقاربة.عنده غرائب وإفرادات، قال ابن عدي: 
   ليس بالقوي.

  . )٣(مات بعد املائتني  قال ابن حجر: صدوق له أوهام.
                                                             

–، وتاريخ ابن معني ٤٨٤وسؤاالت ابن اجلنيد، ص: ، ٣/٥٣٧ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(
، ٤/١٣٧، والكامل ١/٣٧، واروحني ٣/٣٦٠والتاريخ الكبري ، ٢٧٨/ ٣رواية الدوري 

  ١٧٠/ ، والتقريب ص٤١١، والكاشف ص/١/٣٠٠والضعفاء واملتروكني البن اجلوزي 
العطَّار نسبة إىل بيع العطر والطيب، وقد انتسب إىل هذه الصفة مجاعة كثرية من العلماء واحملدثني.    )٢(

  ].١/١٨٠، ولب اللباب ٩/٣٢٢نساب للسمعاين انظر: األ[
، وثقات ابن ٤٦/ ١، والضعفاء واملتروكون للنسائي ١٨٨/ ٤ر يف ترمجته: اجلرح والتعديل ظين  ) ٣(

، والضعفاء واملتروكون البن ١٧٢/ ١٠، وذيب الكمال ٣٧٨/ ٤، والكامل ٤١١/ ٦حبان 
  .١٧٧ ، والتقريب ص:١١٣/ ٢، وميزان االعتدال ٣٠٩/ ١اجلوزي 



 
 

 

٤١٥ 
  ول: ـأق

هذا الراوي صدوق فيما يرويه موافقًا للثقات، أما فيما تفرد به فهو ليس ممن 
  حيتمل تفرده.

   : )١( سهيل بن أيب صاحل السمان -  ١٦
نه: الثوري، روى ع روى عن: سعيد بن املسيب، وعبداهللا بن دينار، وغريمها.

  وشعبة، وغريمها.

  قال أمحد بن حنبل: ما أصلح حديثه.  حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. قال أبو

وقال مرة: ليس بالقوي يف  .قريب من السواء، ليس حديثه حبجة قال ابن معني:
وقال ابن عدي: هو عندي ثبت ال   وقال العجلي: ثقة. احلديث، ويف موضع آخر: ثقة.

مل يزل أصحاب احلديث يتقون وقال ابن أيب خيثمة: قال ابن معني:  بأس به، له نسخ.
  وقال مرة: ضعيف، وقال مرة أخرى: ليس بذاك.  .حديثه

  .  )٢(تويف بعد املائة وقال ابن حجر: صدوق تغري حفظه بآخره.

   : ولـأق
  يوافق الثقات، وما خالفهم فيه فيكون مما تغري حفظه فيه فيضعف.ال بأس مبا رواه 

                                                             
الزيات، كان  - أيضا –نسبة إىل بيع السمن، ويقال له  - ، وتشديد امليم بفتح السني –السمان   ) ١(

ر ظجيلب السمن من املدينة إىل الكوفة، ويبيعه، وكذلك الزيت أيضا، فنسب إىل ذلك. [ان
  ]٥١٣/ ٢، واللباب ٢٠٨/ ٧األنساب

والضعفاء ، ١٨٢/ ٣رواية الدوري –وتاريخ ابن معني ، ٤/٢٤٦انظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )٢(
، ٢/٢٤٣، وميزان االعتدال ١٢/٢٢٣، وذيب الكمال ٢/٣٠واملتروكون البن اجلوزي 

  .٢١٠، والتقريب ص/٤/٥٢٤والكامل 



 
 

 

٤١٦ 
  : الثقفي ، أبو حيىي شعيب بن صفوان -  ١٧

محن بن رروى عنه: عبدال روى عن: محيد الطويل، وعبدامللك بن عمري، وغريمها.
  بن صبيح، وغريمها. مهدي، وزكريا بن حيىي

قال ابن   ابن معني: ال شيء.قال   حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. قال عنه أبو
مهدي: ال بأس به، ويف موضع آخر قال: كان هاهنا ببغداد، ليس حديثه بشيء، ومل 

وقال ابن   وقال ابن حبان: خيطئ.  أمحد: ال بأس به. لوقا  يكتب عنه ابن معني شيئاً.
  وقال الذهيب: وثق. عدي: عامة ما يرون ال يتابع عليه.

  .  )١(بعد املائة مات  وقال ابن حجر: مقبول.
  : ولـأق

  .وال حيسن حديثه إذا انفرديكتب حديثه يف املتابعات، والشواهد، 

  : )٢( ضحاك بن عثمان احلزامي -  ١٨

وروى عنه: الثوري،   روى عن: بكري بن األشج، وسامل بن أيب النضر، وغريمها.
  القطان، وغريمها. وحيىي

د بن حنبل: ثقة، وكذا قال ابن أمح حامت: يكتب حديثه وال حيتج به.  قال قال أبو
  زرعة: ليس بقوي. قال أبو ديين.داود، وابن امل ، وأبونيمع

                                                             
وثقات ابن حبان ، ٣٠٥وسؤاالت ابن اجلنيد، ص: ، ٤/٣٤٨ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(

، ١٢/٥٢٨، وذيب الكمال ٢/٤١، والضعفاء املتروكون البن اجلوزي ٥/٧، والكامل ٦/٤٤٠
  .٢١٨، والتقريب ص/٤٨٧والكاشف ص/

اسحاق بن إبراهيم بن املنذر  احلزامي بكسر احلاء، وفتح الزاي نسبة إىل اجلد األعلى واشتهر ا أبو   )٢(
  .]٧٩ب اللباب ص/، ول١/٣٦٢انظر: اللباب [احلزامي، قيل أنه من ولد حكيم بن حزام، 



 
 

 

٤١٧ 
ابن حبان  هوذكر ،ن ثقة كثري احلديثان سعد: ثبتاً روى عنه الثوري، وكقال اب

الرب: كان كثري اخلطأ  وقال ابن عبد  ري: ال بأس به جائز احلديث.منقال ابن  يف الثقات.
  القطان مع أنه قد روى عنه. قال الذهيب: صدوق، ولينه حيىي  ليس حبجة.

  . )١( مات على رأس املائتني قال ابن حجر: صدوق يهم.
  :  ولـأق

  ما مل يهم فيه، أو خيطئ، ويتبني خطؤه من سرب طرق احلديث.ييحسن حديثه ف

م بن ـاهللا بن عمر حفص بن عاص . وهو عبد اهللا بن عمر العمري عبد – ١٩
  بن اخلطابعمر 

روى عنه: الثوري،  نافع موىل ابن عمر، وسعيد املقربي، وغريمها.: روى عن 
  نعيم الفضل بن دكني، وغريمها. وأبو

وقال أمحد بن حنبل: صاحل ال بأس   حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. قال عنه أبو
موضع وقال ابن معني: صويلح، ويف موضع آخر: ليس به بأس، يكتب حديثه، ويف   به.

بن شيبة: ثقة، صدوق يف حديثه  بوقال يعقو  قال ابن املديين: ضعيف.  آخر: ضعيف.
وقال ابن سعد:   وقال ابن عدي: ال بأس به.  قال النسائي: ليس بالقوي.  اضطراب.

  وقال العجلي: ال بأس به.  كثري احلديث يستضعف.

: كان ممن غلب عليه الصالح، والعبادة حىت غفل عن ضبط  وقال ابن حبان
األخبار وجودة احلفظ لآلثار فرفع املناكري يف روايته فلما خشي خطؤه استحق الترك، 

  مظانه. طلبه يف وال ينكرها إال من أمعن يف العلم وروى املقلوبات وامللزوقات اليت 
                                                             

، ٤/٣٣٤، والتاريخ الكبري ١/٣٩٧، والطبقات الكربى ٤/٤٦٠ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(
، وميزان االعتدال ٢٣٠، والتقريب ص/٤/٤٤٦، وذيب التهذيب ٦/٤٨٢وثقات ابن حبان 

٢/٣٢٤.  



 
 

 

٤١٨ 
مات سنة  عابد. قال ابن حجر: ضعيف وقال الذهيب: صدوق يف حفظه شيء.

  . )١( إحدى وسبعني ومائة، وقيل بعدها

   : ولـأق
هذا الراوي تعددت فيه أقوال األئمة، ومن األقوال وصفه بالصالح أو بالصدق، 

 منه  ومها حيمالن على جانب العبادة، أما من جهة احلفظ والضبط فهو إىل الضعف أقرب
  . إىل احلسن

  : )٢( السّلَميعبداهللا بن مسلم أبوطيبة  -  ٢٠
ى عنه: الفضل رو روى عن: إبراهيم بن عبيد، وأيب جملز الحق بن محيد، وغريمها.

  بن موسى، وعيسى بن موسى البخاري، وغريمها.
وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال:  حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. قال عنه أبو

مات بعد  : صدوق يهم. حجروقال ابن   قال الذهيب: صاحل احلديث. . ئ، وخيالفطخي
  . )٣( املائة

  : ولـأق
هذا الراوي إذا روى ما يتابعه عليه الثقات فحديثه حسن، وإذا روى ما خيالفهم 

                                                             
، ٢٦٩العجلي ص/، وثقات  ٥/٢٣٣، والكامل ٥/١٠٩ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(

، ٥/٣٢٦، وذيب التهذيب ٢/١٣٣، والضعفاء واملتروكون البن اجلوزي ٢/٧واروحني 
  .٢٦٥، والتقريب ص/٢/٤٦٥وميزان االعتدال 

م نسبة إىل سليم، وهي قبيلة مشهورة، يقال هلا: سليم بن منصور الالسّلَمي بضم السني ، وفتح ال   )٢(
، ولب ٧/١٨١انظر: األنساب [ق أفراد القبيلة يف البالد. بن عكرمة بن قيس عيالن، وقد تفر

  .]١٣٨األلباب ص/
، والضعفاء واملتروكون البن ٧/٤٩، وثقات ابن حبان ٥/١٦٥رح والتعديل جلينظر يف ترمجته: ا   )٣(

    .٢٧٥، والتقريب ص/٢/٥٠٤، وميزان االعتدال ٦/٣٠، وذيب التهذيب ٢/١٤١اجلوزي 



 
 

 

٤١٩ 
  فهو من أوهامه فيضعف فيه.

  عبدالرمحن بن حرملة املديين األسلمي -  ٢١

روى عنه: حامت بن  روى عن: سعيد بن املسيب، وعمرو بن شعيب، وغريمها.
  والعطاف بن خالد، وغريمها. امساعيل،

   حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. قال عنه أبو

ابن حرملة قال: كنت سيء احلفظ، أو  صاحل، وقال: روى عنوقال ابن معني: 
  . كنت ال أحفظ، فرخص يل سعيد بن املسيب يف الكتاب

ابن وقال  وقال النسائي: ال بأس. وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان خيطئ.
دوق يهم يف احلديث، ومل أر يف أحاديثه صوقال الساجي:  عدي: مل أر له حديثا منكراً.

  حامت ال حيتج به. وقال الذهيب: وثق، وضعف القطان، وقال أبو  حديثا منكراً.

  .  )١(تويف سنة مخس وأربعني ومائة  قال ابن حجر: صدوق رمبا أخطأ.

   : ولـأق

، وما مل خيطئ فيه فال ويتبني خطؤه من مجع الطرق ،ما أخطأ فيه فحديثه ضعيف
ه، وعدم اعتماده ظؤه كان بسبب حتديثه من حفطولعل خ بأس حبديثه أو حديثه حسن.

  .ظ، أو ال حيفظعلى كتابة؛ ألنه صرح بأنه كان سيئ احلف
   

                                                             
والتاريخ ، ٣/٢٠٦رواية الدوري –، وتاريخ ابن معني  ٢٢٣/  ٥ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(

، وذيب التهذيب ١٧/٥٨، وذيب الكمال ٧/٦٨، والثقات البن حبان ٥/٢٧٠الكبري 
  . ٢٩١، والتقريب ص/١١٨من تكلم فيه وهو موثوق ص/و، ٦/١٦١



 
 

 

٤٢٠ 

  : )١( عبدالرمحن بن احلسن الزّجاج  -  ٢٢

روى عنه: اسحاق بن راهويه،  .، وغريمهاروى عن: معمر، وأيب سعيد البقال
  .، وغريمهاوموسى بن أيوب النصييب

وقال  وذكره ابن حبان يف الثقات. حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به. قال أبو
  حامت ال حيتج به، وقال غريه: صاحل احلديث. الذهيب: قال أبو

حامت فيه، وقال: قال غريه صاحل احلديث، وروى عنه ابن  ونقل ابن حجر قول أبو
  . هويه، وعلي بن حرب، وابن عمار، ولينهار

لوبغا يف الثقات مما مل يقع يف الكتب الستة، وقال الدواليب: أخربين طوذكره ابن ق
أنبأ عبد الرمحن بن احلسن  -عين ابن راهويه–أمحد بن شعيب، أنبأ إسحاق بن إبراهيم 

  .)٢(زجاج أبو مسعود، وكان ثقةاملوصلي ال

   : ولـأق

  هو إىل حتسني حديثه أقرب من تضعيفه.

                                                             
هذا اسم من يعمل الزجاج. انظر: أنساب السمعاين  -بفتح الزاي، وتشديد اجليم- الزّجاج    )١(

  .٢/٦٢، واللباب ٦/٢٧٣
والكىن واألمساء أليب بشر ، ٥/٢٧٦، والتاريخ الكبري ٥/٢٢٧ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )٢(

–/ دار ابن حزم ط ،١٠١١/ ٣هـ ٣١٠حممد بن أمحد بن محاد األنصاري الدواليب، املتوىف 
، والضعفاء واملتروكون البن اجلوزي ٨/٣٧٢وثقات ابن حبان م، ٢٠٠٠، ١/ طبريوت،  

، والثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ٥/٩٦، ولسان امليزان  ٢/٥٥٦، وميزان االعتدال ٢/٩٣
–/ مركز النعماين للبحوث ط، ٢٤٠هـ، /  ٨٧٩لبغا، املتوىف طأليب الفداء زين الدين قاسم بن ق

  م.٢٠١١/ طاليمن، –صنعاء 



 
 

 

٤٢١ 

  : )١( فريقياألعبدالرمحن بن زياد أَنعم  -  ٢٣

روى عنه: الثوري،  ني احلجري، وعبدالرمحن اجلبلي، وغريمها.خروى عن: د
  وعيسى بن يونس، وغريمها.

بن  عمرو بن علي: كان حيىيقال   حامت: يكتب حديثه وال حيتج به. قال عنه أبو
  سعيد، وعبدالرمحن بن مهدي ال حيدثان عنه.

وقال أمحد بن حنبل: ليس بشيء، ويف موضع آخر قال: ال أكتب حديثه، ويف 
  موضع آخر: منكر احلديث.

 وقال أبو وقال ابن معني: ضعيف، ويف موضع آخر: ليس به بأس، وفيه ضعف.
  زرعة: ليس بقوي.

أيهما أحب  هليعة زرعة عن اإلفريقي، وابن ا لت أيب وأبقال ابن أيب حامت: سأ
  وقال النسائي: ضعيف.  .يوأشبهها اإلفريق ،مجيعاً ضعيفني :إليكما: قاال

ليس ما  الثقات، ويأيت عن األثباتن عان: كان يروي املوضوعات بوقال ابن ح
  د املصلوب.يمن أحاديثهم، وكان يدلس عن حممد بن سع

وقال الدارقطين: ليس   حديثه، وما يرويه ال يتابع عليه.وقال ابن عدي عامة 
كر أصحابنا عليه أحاديث تفرد نملديين: كان أصحابنا يضعفونه، وأوقال ابن ا  بالقوي.

  وقال يعقوب بن سفيان: ال بأس به، ويف حديثه ضعف.  ا ال تعرف.

يت القطان، وغريه، ورأ عفه حيىيي: ضعيف عند أهل احلديث، ضذوقال الترم

                                                             
األفريقي بفتح األلف وسكون الفاء وكسر الراء نسبة إىل أفريقية ، وهي بلدة كبرية معروفة من    ) ٣( 

/ ١[انظر األنساب  –رضي اهللا عنه  –بالد املغرب عند األندلس فتحت يف زمن عثمان بن عفان 
   ]. ٧٩/ ١، واللباب  ٣٢٤



 
 

 

٤٢٢ 
  . هو مقارب احلديث :  يقوي أمره، ويقول – البخاري يعين –مد بن امساعيل حم

مات سنة ست ومخسني  وقال ابن حجر: ضعيف يف حفظه، وكان رجالً صاحلاً.
  . )١( ومائة، وقيل بعدها

   : ولـأق

  ف.تشري إىل أنه من جهة الضبط ضعي عامة ألفاظ األئمة فيه

  : أيب اجلونعبدالرمحن بن سليمان بن  -  ٢٤

وروى  بن سعيد األنصاري، وغريمها. روى عن: حممد بن صاحل املديين، وحيىي
  عنه: حممد بن شعيب، وهشام بن عمار، وغريمها.

وذكره ابن حبان يف   يكتب حديثه، وال حيتج به. يحامت عنه: دمشق قال أبو
اإلنكار، وأرجو أنه وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مستقيمة، ويف بعضها بعض   الثقات.

  داود. ضعفه أبو ،وقال الذهيب: صويلح  ال بأس به.

  .   )٢(تويف بعد املائة وقال ابن حجر: صدوق خيطئ.
   : ولـأق

ائه؛ فيضعف فيه، وما رواه موافقًا طما رواه خمالفًا للثقات فهو من منكراته، وأخ
  . للثقات فهو إىل حتسني حديثه أقرب

                                                             
والضعفاء ، ٤٢١/ ٤رواية الدوري –وتاريخ ابن معني ، ٥/٢٣٤ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(

 ،٥٠/ ٢واروحني  ،٢/١٦١، والضعفاء واملتروكون للدارقطين ١/٦٦واملتروكون للنسائي 
  .٢٩٢، والتقريب ص/١/٦٢٧، والكاشف ١٧/١٠٢وذيب الكمال 

، ٥/٤٦٨، والكامل ٨/٣٧١، وثقات ابن حبان ٥/٢٤٠ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )٢(
  .٢٩٤، والتقريب ص/٢/٩٦، والضعفاء واملتروكون البن اجلوزي ١/٦٣٠والكاشف 



 
 

 

٤٢٣ 
  : وهو ابن عبداهللا بن ذكوان –عبداهللا وهو ابن أيب الزناد عبدالرمحن بن  -  ٢٥

حجاج بن حممد األعور، وروى عنه:  . روى عن: أبيه، وهشام بن عروة، وغريمها
  وعبداهللا بن وهب، وغريمها.

كان عبدالرمحن بن مهدي ال حيدث   حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به. قال أبو
وقال ابن معني: ال حيتج حبديثه، ويف   .ثاحلديوقال أمحد بن حنبل: مضطرب   عنه.

وقال النسائي:   قال ابن سعد: كان كثري احلديث عاملاً.  موضع آخر قال: ضعيف.
  ضعيف.

كان ذلك من سوء ووقال ابن حبان: كان ممن ينفرد باملقلوبات عن األثبات، 
الثقات فهو فق حفظه، وكثرة خطئة، فال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد، وأما فيما وا

  حيتج به. صادق يف الروايات

وقال   قال ابن عدي: بعض ما يرويه ال يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه.
  ، وضعفه النسائي.ةالذهيب: مشهور وثق

مات سنة أربع   تغري حفظه ملا قدم بغداد، وكان فقيها. ،قال ابن حجر: صدوق
  .  )١( وسبعني ومائة

   : ولـأق

يقبل من حديثه ما رواه متابعا للثقات، وال حيتج به إذا انفرد برواية، المسيا بعد 
  ه.ظقدومه بغداد؛ لتغري حف

                                                             
رواية الدارمي  –، وتاريخ ابن معني ٥/٤٨٦والطبقات الكربى  ،٥/٢٥٢ينظر: اجلرح والتعديل    )١(

، وذيب ٥/٤٤٩، والكامل ٢/٥٦، واروحني ١/٦٨، والضعفاء واملتروكون للنسائي ١/١٥١
  .٢٩٢، والتقريب ص/٢/٣٨٢واملغين يف الضعفاء ، ٦/١٧٠التهذيب 



 
 

 

٤٢٤ 
  : ق بن مهام الصنعاينازعبدالر -  ٢٦

وروى عنه: ابن  روى عن: عبداهللا بن عمر العمري، وهشام بن حسان، وغريمها.
  . ة، ومعتمر بن سليمان، وغريمهانعيي

وقال ابن معني: كان عبدالرازق يف   يكتب حديثه، وال حيتج به.حامت:  قال أبو
زرعة: عبدالرازق أحد من ثبت  قال أبو  حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف.

وقال النسائي: فيه نظر ملن   وقال البخاري: ما حدث من كتابه فهو أصح.  حديثه.
  كان يتشيع. ،وقال العجلي: ثقة  كتب عنه بآخره.

حبان: كان ممن مجع، وصنف، وحفظ، وذاكر، وكان ممن خيطئ إذا وقال ابن 
  . حدث من حفظه على تشيع فيه

وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به، إال أنه قد سبق منه أحاديث يف فضائل أهل 
  . وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت  البيت، ومثالب آخرين مناكري.

ضعيف السمع، وقيل له: إنه  : من مسع منه بعد ما ذهب بصره فهووقال أمحد
كان يتشيع، ويفرط يف التشيع، فقال: أما أنا فلم أمسع منه يف هذا شيئاً، ولكن كان 

وقال   يتشيع. ،وقال البزار، والذهلي: ثقة  رجالً تعجبه أخبار الناس، أو األخبار.
  الذهيب: إمام له ما ينكر، وفيه تشيع معروف.

وكان  ،تغريفمصنف شهري، عمي يف آخر عمره وقال ابن حجر: ثقة، حافظ، 
  . )١( مات سنة إحدى عشرة، ومائتني يتشيع.

                                                             
، ١/٣٠٢، والثقات للعجلي ٦/١٣٠، والتاريخ الكبري ٦/٣٨ترمجته: اجلرح والتعديل  ينظر يف   )١(

، وذيب ٦/٥٣٨، والكامل ٨/٤١٢، وثقات ابن حبان ١/٦٩عفاء واملتروكون للنسائي ضوال
دهم للحافظ مشس الدين الذهيب املتوىف سنة ، والرواة املتكلم فيهم مبا ال يوجب ر٦/٣١٠التهذيب 

هـ ، والتقريب  ١٤١٢ط/ أوىل  –البشائر اإلسالمية  ط/ دار – ١٢٥ص/ -هـ  ٧٤٨
  .٣٠٨ص/



 
 

 

٤٢٥ 
  : ولـأق

ما  ما يوافق مذهب الشيعة، أو ه إذا روى من أقوال األئمة فيه، أن يستخلص
 ؛ألنه عمي، أو عرِف أنه روى هذا احلديث بآخر عمره، أو روى ما ينكر ؛خالف الثقات

يوافق الثقات فيؤخذ حديثها رواه ف حديثه، وميضع.  

  : )١( حفص العبدي براهيم أبوإعمر بن  -  ٢٧

وروى عنه: ابنه اخلليل، وعبدالصمد بن  . روى عن: قتادة، ومطر الوراق
  عبدالوارث، وغريمها.

ال أعلم إال  ،قال أمحد بن حنبل: ثقة  حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به. قال أبو
  ويف موضع آخر قال: ثقة.وقال ابن معني: صاحل،  . خرياً

  : يروي عن قتادة ماال يوافق عليه، وحديثه عن قتادة مضطرب. وقال ابن عدي

وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: خيطئ، وخيالف، وذكره يف الضعفاء فقال: 
فأما فيما  ،فال يعجبين االحتجاج به إذا انفرد ،ال يشبه حديثه فرد عن قتادة مبانن يممكان 

  روى عن الثقات فإن اعترب به معترب مل أر بذلك بأساً.
  باحلافظ. زار: ليسبوقال أبوبكر ال . وقال الدارقطين: لني يترك

   . )٢(، ومات بعد املائةوقال ابن حجر: صدوق يف حديثه عن قتادة ضعف.

  

                                                             
هذه النسبة إىل القيس بن ربيعة ابن نزار وينسب  العبدي بفتح العني، وسكون الباء نسبة إىل عبد   )١(

  .٢/٣١٤خلق كثري. انظر: اللباب يف ذيب األنساب 
،  ٢٠٤/  ٢، والضعفاء واملتروكون البن اجلوزي  ٩٨/  ٦انظر يف ترمجته : اجلرح والتعديل    )٢(

  .٣٦٥، وتقريب التهذيب ص / ٤٢٥/  ٧، وذيب التهذيب  ١٧٨/  ٣وميزان اإلعتدال 



 
 

 

٤٢٦ 
   : ولـأق

لق طولعل من أهو حسن احلديث إال فيما يرويه عن قتادة، فحديثه فيه ضعيف، 
  راب حديثه عن قتادة خاصة.طعليه الضعف دون استثناء كان بسبب اض

  وهو ابن عطاء بن أيب مسلم –اساين رخلعثمان بن عطاء ا -  ٢٨
وروى عنه: حممد بن  : أبيه، وإسحاق بن قبيصة بن ذؤيب، وغريمها. روى عن

  ليد بن مسلم، وغريمها.وشعيب، وال

  وقال ابن معني: ضعيف احلديث.  حيتج به. حامت: يكتب حديثه وال قال أبو
  وقال عمرو بن علي الصرييف: متروك احلديث، ويف موضع آخر قال: منكر احلديث.

  وقال النسائي: ليس بثقة.  وقال البخاري: ليس بذاك.
وقال ابن حبان: أكثر روايته عن أبيه،  وأبوه ال جيوز االحتجاج بروايته ملا فيها 

وهم فيها، فلست أدري البلية يف تلك األخبار منه أو من ناحية أبيه، من املقلوبات اليت 
وهذا شيء يشتبه إذا روى رجل ليس مبشهور بالعدالة عن شيخ ضعيف أشياء ال يرويها 

حىت  ؛ اب عما رويا مجيعبل جيب التنك ،دونه ل يتهيأ الزاق القدح ذا اهوعن غريه ال
  . ألن الدين مل يكلف اهللا عباده أخذه عن كل من ليس بعدل مرضي ؛اط املرء فيهتحي

  وقال مسلم، والدارقطين: ضعيف احلديث.  وقال ابن خزمية: ال حيتج حبديثه.
مات سنة مخس ومخسني،  وقال ابن حجر: ضعيف. أمحد: ليس بالقائم. وقال احلاكم أبو

  .  )١( وقيل إحدى ومخسني ومائة

                                                             
، ٢/١٠٠، واروحني ٦/٤٤، والتاريخ الكبري ٦/١٦٢ح والتعديل رينظر يف ترمجته: اجل   )١(

، ٣/٤٨، وميزان االعتدال ٧/١٣٨، وذيب التهذيب ١٧٠ /٢عفاء البن اجلوزي والض
  .٣٤٠والتقريب ص/



 
 

 

٤٢٧ 
  : ولـأق

  ضعيف باتفاق األئمة.هذا الراوي 

  : )١( سيينحفص الت عمرو بن أيب سلمة، أبو -  ٢٩
دالعزيز وروى عنه: احلسن بن عب روى عن: األوزاعي، وزهري بن حممد، وغريمها.

  زهري، وغريمها.لاجلروي، وحممد بن مسلم ا

وذكره   وقال ابن معني: ضعيف. حامت عنه: يكتب حديثه وال حيتج به. قال أبو
  وقال العقيلي: يف حديثه وهم، وضعفه الساجي.  الثقات. ابن حبان يف

، فقال يف موضع: صدوق مشهور، أثىن عليه غري  وتعددت فيه أقوال الذهيب
يثه يف الكتب واحد، وقال يف موضع آخر: ثقة، ويف آخر: اإلمام، احلافظ، الصدوق حد

  ، وضعفه ابن معني وحده.ةالستة، ووثقه مجاع

  . )٢(ا مات سنة ثالث عشرة، ومائتني أو بعده أوهام. وقال ابن حجر: صدوق له

   : ولـأق
  . حديثه، وما رواه يوافق الثقات يقبل يرد  ما وهم فيه

                                                             
بلدة من بالد ديار مصر يف وسط البحر، واملاء ا  -وكسر النون املشددة ،بكسر التاء-سي نيالت   )١(

بن حام بن نوح، وهي من كور الريف، وكان ا مجاعة  نيسحميط، وهي من كور اخلليج، ومسيت بت
، املتماثلة يف النقط ط، واألنساب املتفقة يف اخل٣/٩٨اب للسمعاين سانظر: األن[العلماء، واحملدثني. 

ط/ ليدن  – ٢٤ص/  -هـ ٥٠٧أليب الفضل حممد بن طاهر املعروف بابن القيسراين املتوىف سنة 
  . ]بريل –

، ٤٢٧، ٤٠٤/ ٤رواية الدوري –وتاريخ ابن معني ، ٦/٢٣٥: اجلرح والتعديل انظر يف ترمجته   )٢(
، والتقريب ٣/٢٦٢، وميزان االعتدال ٨/٤٣، وذيب التهذيب ٨/٤٨٢وثقات ابن حبان 

  .٨/٣٤٣، وسري أعالم النبالء ٢/٢٢٦، والضعفاء البن اجلوزي ٢/٤٨٤، واملغين ٣٧٧ص/



 
 

 

٤٢٨ 
  : كثري بن مروان -  ٣٠

، ابنه حممد روى عنهو .، وإبراهيم بن أيب عبلة، وغريمهالقمان بن عامر روى عن
  .واحلسن بن عرفة، وغريمها

ني: ضعيف، ويف عوقال ابن م  حديثه، وال حيتج به.حامت: يكتب  قال عنه أبو
  حيدث باملنكرات. –موضع آخر: شامي ليس بشيء. ويف رواية: ليس بشيء كذاب 

  عدي: له أحاديث ليست بالكثرية، ومقدار ما يرويه ال يتابعه الثقات عليه.ابن وقال 
وقال ابن   وقال يعقوب بن سفيان: ليس حديثه بشيء. وقال الدارقطين: ضعيف.

قال الذهيب:   عجب.تحبان: ال جيوز االحتجاج به، وال الرواية عنه إال على وجه ال
  .  )١( ضعفوه

  : ولـأق
  متفق على ضعفه.

  : حممد بن أيوب املصري املتعبد -  ٣١
  .ضبيا:  روى عنه  ض .: بيا روى عن
 حامت فيه يفونقل ابن اجلوزي قول أيب   حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به. قال أبو

، ويف  حامت فيه يف املغين يبالذهيب قول أ -  اأيض –، ونقل  » نوروكء واملت الضعفا «
  . )٢( : وبيض له ، وقال ديوان الضعفاء

                                                             
، والكامل ٤/٤٠٤، وتاريخ ابن معني رواية الدوري ٧/١٥٧ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(

عفاء واملتروكني البن اجلوزي ض، وال٢/٥٣١الضعفاء  ، واملغين يف٢/٢٢٥، واروحني ٧/٢٠٧
بن علي بن ثابت بن أمحد اخلطيب البغدادي املتوىف سنة أمحد  ، وتاريخ بغداد أليب بكر ٣/٢٤

حتقيق  -هـ  ١٤٢٢ – ١ط/ –بريوت  –مي ط/ دار الغرب اإلسال – ١٤/٥٠٥ -هـ  ٤٦٣
   د/ بشار عواد معروف.

 ، واملغين يف٣/٤٣، والضعفاء واملتروكون البن اجلوزي ٧/١٩٧ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )٢(
  .١/٣٤٣، وديوان الضعفاء ٢/٥٥٨الضعفاء 



 
 

 

٤٢٩ 
   : ولـأق

 »يكتب حديثه وال حيتج به«ه إال قول أيب حامت، وترتيل قوله فيه: مل ينقل في     
على أنه ضعيف أوىل؛ إذ إنه ال يتكلم فيه غريه، مث إن إيراد ابن اجلوزي والذهيب له يف 

  الضعفاء دون تعقيب؛ يعد تأيدا منهما على ضعفه.
  : جعفر أبو –)  ١( البزاز –الرازي  –ين ئحممد بن جعفر املدا -  ٣٢

وى عنه: ابنه جعفر، وأمحد ور . وغريمها  ، وورقاء بن عمرو، ة: شعب روى عن
  ، وغريمها.يونس الضيببن 

وقال  وذكره ابن حبان يف الثقات. . حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به قال عنه أبو
  داود: ليس به بأس. أبو

، طحممد بن جعفر ذاك الذي باملدائن مسعت منه، ولكن مل أرو عنه ق:  وقال أمحد
  أحدث عنه بشيء أبداً، وقال مرة ال بأس به. الو

قال  الرب: ليس هو بالقوي عندهم. وقال ابن عبد وقال ابن قانع: ضعيف.
  الذهيب: قال أبو داود: ليس به بأس، ولينه غريه.

   . )٢(، مات سنة ست ، ومائتنيقال ابن حجر: صدوق فيه لني.
  :  ولـأق

  حيتج به إذا انفرد.يكتب حديثه يف املتابعات والشواهد، وال 
                                                             

هر ذه النسبة مجاعة من البزاز بفتح الباء، والزاي نسبة ملن يبيع البز، وهو الثياب وقد اشت   )١(
  .١/١٤٦املتقدمني، واملتأخرين. انظر: اللباب يف ذيب األنساب 

 البن والضعفاء ، ٥٦/  ٩ حبان البن والثقات ، ٢٢٢/ ٧ والتعديل اجلرح:  ترمجته يف ينظر   )٢(
/  ص التهذيب وتقريب ، ١٦٢/  ٢ والكاشف ، ٩٨/  ٩ التهذيب وذيب ، ٤٦/  ٣ اجلوزي
٤٢٦.  



 
 

 

٤٣٠ 

  :)١(احلميد احلمصي السلَيحي عبد أبوعبداهللا، ويقال أبو –حممد بن محري  -  ٣٣

وروى عنه:   : إبراهيم بن أيب عبلة، وعمرو بن قيس السكوين، وغريمها.روى عن
  حيوة بن شريح، ونعيم بن محاد، وغريها.

أمحد بن حنبل: ما علمت إال وقال   حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به. قال عنه أبو
وذكره ابن حبان   وقال يعقوب بن سفيان: ليس بالقوي.  وقال ابن معني: ثقة.  خرياً.

وقال الدارقطين: جرحه بعض شيوخنا، وال   وقال النسائي: ليس به بأس.  يف الثقات.
  بأس به.

  ث.وقال الذهيب: ما هو بذاك احلجة، حديثه يعد يف احلسان، وقد انفرد بأحادي
  . )٢( مات سنة مائتني وقال ابن حجر: صدوق.

  : ولـأق

  جمموع أقوال األئمة فيه تدل على أن حديثه حسن.

األعلى بن  وهو حممد بن عبداهللا بن عبد –حممد بن عبداهللا بن كناسة  -  ٣٤
  : كناسة األسدي

وروى عنه: أمحد بن  . روى عن: هشام بن عروة، ومبارك بن فضالة، وغريمها
  وزهري بن حرب، وغريمها.حنبل، 

وقال ابن معني،  حامت: كان صاحب أدب، يكتب حديثه، وال حيتج به. قال أبو
                                                             

نسبة إىل سليح ، وامسه عمرو بن حلوان بن عمرو بن  -بفتح السني ، وكسر الالم- السليحي   )  ١(
  ]. ١٣٩ولب اللباب ص /  ١٣٢/  ٢احلاف  بطن من خزاعة ، [انظر اللباب 

، وثقات ابن ١/٢٠٤رواية الدارمي  –، وتاريخ ابن معني ٧/٢٣٩ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )٢(
، وسري أعالم ٢٥/١١٦، وذيب الكمال ٣/٥٥الضعفاء البن اجلوزي ، و  ٤٤١ /٧حبان 
  .٤٣٠، والتقريب ص/٩/٢٣٥النبالء 



 
 

 

٤٣١ 
وقال يعقوب بن   وقال ابن املديين: كان شيخاً ثقة صدوقاً.  داود، والعجلي: ثقة. وأبو

  وقال ابن سعد: كان عاملاً بالعربية، وأيام الناس، والشعر.  شيبة: ثقة صاحل احلديث.
    وثقه ابن معني. :وقال الذهيب وذكره ابن حبان يف الثقات.

  .  )١( مات سنة سبع ومائتني وقال ابن حجر: صدوق، عارف باآلداب.
   : ولـأق

  واية حسن احلديث.مع علمه بالشعر، وغريه من علوم العربية فهو يف باب الر

  هللا بن عالثة القاضي الشامياحممد بن عبد -  ٣٥

وروى  عبداهللا بن أيب سلمة، وهشام بن حسان، وغريمها. روى عن: العالء بن
  عنه: ابن املبارك، ووكيع بن اجلراح، وغريمها.

زرعة:  قال أبو قال ابن معني: ثقة.  حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به. قال أبو
قال البخاري :   وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء اهللا.  صاحل كأنه بصري من اجلزيرة.

قال الدارقطين:   وقال ابن عدي: حسن احلديث، وأرجو أنه ال بأس به.  نظر.يف حفظه 
  وقال احلاكم: يروي عن األوزاعي، وغريه أحاديث موضوعة.  متروك.

 باملعضالت عن يتوقال ابن حبان: كان ممن يروي املوضوعات عن الثقات، ويأـ
كتابة حديثه إال على وال  ،القدح فيه جهة  ال حيل ذكره يف الكتب إال على ،األثبات

  جهة العجب.

  .  )٢(مات سنة مثان وستني ومائة : صدوق خيطئ. وقال ابن حجر
                                                             

، ٩/٢٥٩، وذيب التهذيب ١/٤١٢، وثقات العجلي ٧/٣٠٠ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(
  .٤٤٣، والتقريب ص/٢/١٨٧، والكاشف ٧/٤٤٣وثقات ابن حبان 

، ١/١٣٢، والتاريخ الكبري ٧/٣٢٣، والطبقات الكربى ٧/٣٠٤اجلرح والتعديل ينظر يف ترمجته:    )٢(



 
 

 

٤٣٢ 
   : ولـأق

فيه من توثيق بعض األئمة أو  ف حديثه أقرب من حتسينه، وما ذكرهو إىل تضعي
  وصفهم له بالصالح فقد حيمل على جانب العدالة دون الرواية.

  : الزبري، وهو ابن مسلم بن تدرس كي أبوحممد بن مسلم امل -  ٣٦
  رضي اهللا عنهم، وغريمها. –روى عن: جابر بن عبداهللا، وعبداهللا بن عمر 

  صاري، وغريمها.نوروى عنه: سلمة بن كهيل، وحيي بن سعيد األ

وقال أمحد بن حنبل: قد احتمله   حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به. قال أبو
:  زرعة وقال أبو  ابن معني: ثقة، وقال مرة: صاحل.وقال   الناس، وهو ليس به بأس.

  . : إمنا حيتج حبديث الثقات ؛ قال : حيتج حبديثه ، قيل له روى عنه الناس
تركه لشيء زعم أنه رآه  ةإال أن شعب ،كثري من احلديث ،ثقة قال ابن سعد: كان

  وقال العجلي: تابعي ثقة.  فعله يف معاملة، وقد روى عنه الناس.

مل ابن حبان: كان من احلفاظ، وقد روى عنه مالك، والثوري، وغريمها، وقال 
  يف الوزن لنفسه مل يستحق الترك من أجله. رجحألن من است ؛ينصف من قدح فيه

فيكون ذلك  ،إال أن يروي عن بعض الضعفاء ،وقال ابن عدي: هو يف نفسه ثقة
أحاديث صاحلة، ومل يتخلف عنه الزبري يروي  من جهة الضعيف وال يكون من قبله، وأبو

وقال: روى عنه مالك، وكفى بأيب الزبري صدقاً أن  .د، وهو صدوق، وثقة ال بأس بهأح
  فإن مالك ال يروي إال عن ثقة.  ؛حيدث عنه مالك

  . ع العلمواس ، هيب: حافظ ثقة، وكان مدلساًوقال الذ

                                                                                                                                                     
، واملغين يف الضعفاء ٣/٨٠والضعفاء البن اجلوزي  ،  ٢/٢٧٩وحنيرا، و٧/٤٥٣والكامل 

  .٩/٢٦٩، وذيب التهذيب ٢/٥٩٧



 
 

 

٤٣٣ 

  . )١( ةمات سنة ست وعشرين، ومائ وقال ابن حجر: صدوق إال أنه يدلس.

   : ولـأق
  يثه حسن، إال ما دلسه فيضعف فيه.حد
  مطلب بن زياد الكويف الثقفي -  ٣٧

وروى عنه: ابن املبارك،  روى عن: زياد بن عالقة، وليث بن أيب سليم، وغريمها.
  الوليد الطيالسي، وغريمها. وأبو

وكذا وقال أمحد بن حنبل: ثقة،   ثه، وال حيتج به.يحامت: يكتب حد قال عنه أبو
وقال ابن معني: ثقة، ويف موضع آخر قال: ليس به   قال العجلي، ويعقوب بن أيب شيبة.

قال ابن عدي: له أحاديث حسان، وغرائب، ومل أر له حديثا منكراً، فأذكره،   بأس.
قال ابن سعد: كان ضعيفاً يف   داود: هو عندي صاحل. وقال أبو  وأرجو أنه ال بأس به.

وقال الذهيب: هو شيخ لإلمام أمحد، وثقة هو   حبان يف الثقات.وذكره ابن   احلديث.
  .  )٢(مات سنة مخس، ومثانني، ومائة وقال ابن حجر: صدوق رمبا وهم . .وحيىي

   : ولـأق
من خالل مجع أقوال األئمة يف حاله فهو حسن احلديث، إال ما وهم فيه فيضعف 

  للحديث. قويعرف  ذلك من خالل مجع الطر ،هحديث
                                                             

، ١/٤١٣، وثقات العجلي ٥/٤٨١، والطبقات الكربى ٨/٧٤ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(
، وضعفاء ابن اجلوزي ٢٦/٤٠٢، وذيب الكمال ٧/٢٨٦، والكامل ٥/٣٥١وثقات ابن حبان 

  .٤٦١، والتقريب ص/٢/٢١٦، والكاشف ٣/١٠٠
، والثقات للعجلي ٦/٣٨٧، والطبقات الكربى ٨/٣٦٠ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )٢(

، واملغين يف ٨/٢٢٥امل ، والك٣/٣٣٣، ٣/٢٧٢، وتاريخ ابن معني رواية الدوري ١/٤٣١
، والضعفاء البن اجلوزي ٢٨/٨٧، وذيب الكمال ٧/٥٠٦، وثقات ابن حبان ٢/٦٦٣الضعفاء 

  .٤٩٠، والتقريب ص/٤/١٢٨ان االعتدال ز، ومي٣/١٢٥



 
 

 

٤٣٤ 

  : )١( معاوية بن عمار الدّهنِي -  ٣٨

وروى عنه: أمحد  روى عن: أيب الزبري املكي، وجعفر بن حممد بن علي، وغريمها.
  بن مفضل، ويوسف بن عدي، وغريمها.

قال ابن معني: ليس به بأس، وكذا  حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به. قال عنه أبو
وذكره ابن حبان يف  ليس بالقوي.قال النسائي، ويف موضع آخر البن معني قال: 

وقال الذهيب: صدوق مشهور، ويف موضع  وقال يعقوب بن سفيان: ال بأس به. الثقات.
  آخر قال: ثقة.

  . )٢( وقال ابن حجر: صدوق
  : ولـأق

  أنه حسن احلديث. تفيد أقوال األئمة فيه 

  : واد بن علبة احلارثي الكويفذمزاحم بن  -  ٣٩

  . : أبو كريب حممد بن العالء عنهروى   . يهب: أ روى عن
قال  . قال النسائي: ال بأس به حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به. قال عنه أبو
  الذهيب: ليس حبجة.

                                                             
نسبة إىل دهن بن معاوية بن أسلم بن محس بن الغوث بن  - بضم الدال، وسكون اهلاء -الدّهنِي    )١(

ب يف معرفة أنساب العرب أليب العباس ر، واية األ١/٥٢٠انظر: اللباب [ار بطن من جبيلة. منأ
بريوت  –ب العريب اط/ دار الكت – ٢٥٣ص/ -هـ  ٨٢١أمحد بن علي القلقشندي املتوىف سنة 

  ]هـ ـ ١٤٠٠ – ٢ط/ –
، وثقات ابن ٣/٣٥٢، وتاريخ ابن معني رواية الدوري ٨/٣٨٥ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )٢(

، وذيب التهذيب ٢/٦٦٦، واملغين يف الضعفاء  ٣/١٢٧، والضعفاء البن اجلوزي ٩/١٦٧ان بح
  .٤٩٤، والتقريب ص/ ٢/٢٧٦، والكاشف ١٠/٢١٤



 
 

 

٤٣٥ 

  . )١( مات بعد املائتني وقال ابن حجر: ال بأس به.

  : ولـأق

  هو حسن احلديث.
٤٠  - يلَامّان بن رِفَاعة السع٢ ( م ( .   

وروى عنه: الوليد بن  عطاء، وأيب الزبري الكي، وغريمها.روى عن: حازم بن 
  مسلم، وبقية بن الوليد، وغريمها.

 قال أمحد بن حنبل: مل يكن به بأس. حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به. قال عنه أبو
  قال ابن معني: ضعيف.

ال  ،قال ابن حبان: منكر احلديث، يروي مراسيل كثرية، وحيدث عن أقوام جماهيل
كر القلوب استحق ترك فلما صار الغالب على روايته ما تن ، يشبه حديثه حديث األثبات

   . االحتجاج به
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ال  وقال ابن املديين: ثقة، وقد روى عنه الناس.

قال الذهيب: معروف، ضعفه ابن  . وقال يعقوب بن سفيان: لني احلديث . تابع عليهي
  وغريه، ووثقه ابن املديين.معني، 

الذهيب: هو  طقرأت خب: قال،  وحجر: لني احلديث، كثري اإلرسالوقال ابن 
 مات بعد اخلمسني صاحب حديث ليس مبتقن، وقال أبو الفتح األزدي: ال حيتج به.

  . )٣( مائةو
                                                             

، والضعفاء واملتروكون ١٠/١٠٠، وذي التهذيب ٨/٤٠٥ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(
  .٤٨٢، والتقريب ص/٤/٩٥وميزان االعتدال  ،٢/٢٥٤، والكاشف ٣/١١٤البن اجلوزي 

 األنساب:  انظر[.  ببغداد السالم مدينة إىل و ، قضاعة من بطن سالمان إىل نسبة:  السالمي   )٢(
  ].١٤٥/  ص اللباب لب و ، ٣٢٣/  ٧ للسمعاين

، والضعفاء البن  ٨/٣٧، الكامل  ٣/٣٦، واروحني  ٨/٤٢١: اجلرح والتعديل  ينظر يف ترمجته   )٣(



 
 

 

٤٣٦ 
  : ولـأق

  هو إىل تضعيف حديثه أقرب من حتسينه. 

  ه يتيم زيد بن أسلم لسعد موىل آل أيب هلب، يقال  هشام بن سعد، أبو -  ٤١

وروى عنه: ابن وهب،  روى عن: زيد بن أسلم، وعياض بن عبداهللا، وغريمها.
  والليث بن سعد، وغريمها.

  حامت: يكتب حديثه، وال حيتج به، وهو وحممد بن اسحاق عندي واحد. قال أبو
  احلديث.وقال أمحد بن حنبل: مل يكن باحلافظ، وليس مبحكم 

وقد تعددت فيه أقوال ابن معني، فقال مرة: ضعيف، ومرة قال: صاحل ليس 
مبتروك احلديث، ومرة قال: ليس بذاك القوي، ومرة: ليس بشيء كان القطان ال حيدث 

  . عنه

زرعة: شيخ حمله الصدق، وكذا ابن اسحاق هو عندي هكذا، وهشام  وقال أبو
  سائي: ضعيف، ويف موضع آخر: ليس بالقوي.وقال الن . أحب إيلّ من حممد بن اسحاق

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب األسانيد، وهو ال يفهم، ويسند املوقوفات من 
الثقات بطل االحتجاج به،  حيث ال يعلم، فلما كثرت خمالفته األثبات فيما يروي عن

  ترب مبا وافق الثقات من حديثه فال ضري.وإن اع

وقال العجلي: جائز احلديث، حسن  يثه.قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حد
  ذهيب: حسن احلديث، ويف موضع آخر: صدوق مشهور.لوقال ا احلديث.

مات سنة ستني، ومائة أو   . ، ورمي بالتشيع : صدوق له أوهام وقال ابن حجر
                                                                                                                                                     

، والتقريب  ٢/٦٦٥، واملغين يف الضعفاء  ١٠/٢٠١، وذيب التهذيب  ٣/١٢٦اجلوزي =   
  .٤٩٢/ ص



 
 

 

٤٣٧ 

  .  )١( قبلها

  : ولـأق

من أوهامه ويضعف فيه، ويؤخذ من  فيعدإذا روى شيئاً مل يتابعه عليه الثقات 
  حديثه ما تابع عليه الثقات.

يكتب حديثه «وبعد حصر الرواة الذين قال أبو حامت الرازي يف كل واحد منهم: 
البنه اإلمام عبد الرمحن بن أيب حامت؛  »اجلرح والتعديل«من خالل كتاب  »وال حيتج به

  طلقه على:يتبني أن هذا املصطلح عند أيب حامت مصطلح واسع، ي

 كل من ليس ثقة، أو من يرتل عن رتبة الثقة.  -  ١
ويتبني ذلك من خالل التراجم املذكورة؛ فقد أطلقه على رواة مل يذكرهم أئمة 
اجلرح والتعديل بأي نوع من أنواع الضعف، وكالم األئمة فيهم يدل على أم ال 

  بأس بأحاديثهم.

  كل من تكلِّم فيه بالتشيع، أو غريه من البدع.  -  ٢

 من يضعف يف شيخ خاصة.    -  ٣

من ال يستحق أن يرتل إىل الضعف، كإنكاره على البخاري إيراده حديث بن أيب  -  ٤
 حريث يف الضعفاء.

 . »ال بأس به«من وثَّقه البعض، وقال فيه البعض اآلخر:  -  ٥
                                                             

وذيب ، ٢٤٨/ ٣رواية الدوري –وتاريخ ابن معني ، ٩/٦ينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل    )١(
، ٣/٧٤، والضعفاء البن اجلوزي ١/١٠٤والضعفاء للنسائي  ٢٠٥،  ٢٠٤ /٣٠لكمال ا

، والتقريب ٢/٧١٠، واملغين ٨/٤٠٩، والكامل ٢/٣٣٦، والكاشف ٣/٨٩واروحني 
  .٥٢٨ص/



 
 

 

٤٣٨ 
 ه بآخره، أو ملا رحل إىل بلد آخر.ظالثقة الذي تغري حف -  ٦

 يتابِعه الثقات عليه.من يروي ما ال يتابع عليه، أو ما ال  -  ٧
 من هو متفَّق على ضعفه.  -  ٨

 من هو ثقة يف شيخ بعينه غري ثقة يف غريه.  -  ٩

 من ال حيتمل تفرده.  -  ١٠
  من ليس بقوي.  - ١١

  من ال يغلب عليه الصالح يف العبادة دون الرواية. - ١٢

ولذا ينبغي اعتبار قول أيب حامت يف الراوي بقول غريه من األئمة، السيما املعتدلني 
هم؛ من أجل اخلروج من ذلك حبكم على الراوي، ومن مث احلكم على احلديث املروي من

  من طريقه.
  

  

  

   



 
 

 

٤٣٩ 
  اخلامتة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبتيسريه تنجز املهمات، والصالة ، 
  والسالم على من نزلت عليه اآليات البينات.

  ،،،وبعد

  هي:ذا البحث، توصلت إىل عدة نتائج، عد االنتهاء من هبف

صطلح مراده من امل اختالف اصطالحات األئمة يف ألفاظ اجلرح والتعديل، ولكلٍ -  ١
  الذي يطلقه.

  حامت الرازي يف الرجال. تشدد أيب -  ٢

لقه طلح واسع عنده، يطمص )يكتب حديثه، وال حيتج به( :حامت يف الراوي قول أيب -  ٣
  .على كل من هو دون الثقة عنده

لرازي بأقوال األئمة حامت ا لى الراوي ينبغي أن يعترب قول أيبللوصول إىل حكم ع -  ٤
  ين، واملتساهلني.فيه، السيما املعتدلني منهم دون املتشدد هغري

 
  

  

  

   



 
 

 

٤٤٠ 
  املراجع فهرس

 احلسيين اهللا لطف بن علي بن حسني بن خان صديق حممد الطيب أليب العلوم أجبد 
 األوىل: ط حـزم،  ابن دار: ط هـ،١٣٠٧ سنة املتوىف اهلندي، القنوجي البخاري
 .م٢٠٠٢

 ومسلم البخاري خيرجه مل مما املختارة األحاديث من املستخرج أو املختارة األحاديث 
 املتوىف املقدسي عبدالواحد بن حممد بن أبوعبداهللا الدين ضياء لإلمام صحيحيهما يف

 .بريوت – للطباعة خضر دار/ ط - هـ٦٤٣
 للماليني العلم دار/ ط لزركليري الدين اخل األعالم. 
 الـدين  زين الفضل أليب احلديث علوم يف والتذكرة التبصرة: املسماة العراقي ألفية 

 للنشـر  املنهاج دار مكتبة: ط  هـ،٨٠٦ املتوىف العراقي، احلسني بن الرحيم عبد
 هـ١٤٢٨ الثانية: ط الرياض،– والتوزيع

 د بن طاهر بن ماألنساب املتفقة يف اخلط املتماثلة يف النقط والضبط أليب الفضل حم
ط/  -هـ ٥٠٧علي بن أمحد املقدسي الشيباين املعروف بابن القيسراين املتوىف سنة 

 م.١٨٦٥ –ليدن: بريل 
 سعد املتـوىف سـنة    األنساب لعبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين أبو

 –ط/ أوىل  –حيـدر آبـاد    –ط/ جملس دائرة املعارف العثمانيـة   -هـ ٥٦٢
 .١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢

 ام لإلمام أيب احلسن على حممد ابن عبـدامللك  كيان الوهم واإليهام يف كتاب األحب
 ١ط/ –الرياض  –ط/ دار طيبة  -هـ ٦٢٨الكتامي احلمريي القطان املتوىف سنة 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ –
  بن معني بن عون بـن زيـد    أليب زكريا حيىي –رواية الدارمي  – تاريخ ابن معني

حتقيق/ أمحد حممد نور سـيف ط/ دار املـأمون    -هـ ٢٣٣البغدادي املتوىف سنة 



 
 

 

٤٤١ 
 دمشق. –للتراث 

   أليب زكريا حيي بن معني البغـدادي املتـوىف    –رواية الدوري  –تاريخ ابن معني
 –اث اإلسالمي مبكة املكرمـة  ط/ مركز البحث العلمي، وإحياء التر -هـ ٢٣٣

 هـ.١٣٩٩ – ١ط/
     تاريخ ابن يونس أليب سعيد عبدالرمحن بن أمحد بن يونس الصديف املتـوىف سـنة

 هـ.١٤٢١ – ١ط/ –بريوت  –ط/ دار الكتب العلمية  -هـ ٣٤٧
   تاريخ أمساء الثقات أليب حفص عمر بن أمحد بن عثمان املعروف بابن شاهني املتوىف

 الدار السلفية الكويت. ط/ -هـ ٣٨٥سنة 
 سنة املتوىف األصبهاين، إسحاق بن أمحد بن اهللا عبد بن أمحد نعيم أليب أصبهان تاريخ 

 .م١٩٩٠ األوىل: ط العلمية، الكتب دار: ط ،١٧١/ ٢ هـ،٤٣٠

   التاريخ الكبري أليب عبداهللا حممد بن امساعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري املتوىف سنة
 الدكن. دحيدر آبا –ة يط/ دائرة املعارف العثمان -هـ ٢٥٦

      تاريخ بغداد أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغـدادي املتـوىف سـنة
حتقيق د/  –  ه١٤٢٢ – ١ط/ –بريوت  –ط/ دار الغرب اإلسالمي  -هـ ٤٦٣

 بشار عواد.
  تاريخ واسط أليب احلسن أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرازي الواسطي أبـو 

ـ ٢٩٢احلسن، حبشل املتوىف سنة   –ط/ أوىل  –بـريوت   –ب هـ ط/ عامل الكت
 حتقيق كوركيس عواد. -هـ ١٤٠٦

 عساكر، بابن املعروف اهللا، هبة بن احلسن بن علي القاسم أليب دمشق مدينة تاريخ 
 .م١٩٩٥ الفكر دار: ط ،٣٥٧/ ٣٥ هـ،٥٧١ سنة املتوىف

 بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل لإلمام النواوي، تقريب شرح يف الراوي تدريب 
 .م٢٠٠٢ احلديث دار: ط هـ،٩١١ سنة املتوىف السيوطي،



 
 

 

٤٤٢ 
  تقريب التهذيب أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين املتوىف سنة

 ط/ دار ابن رجب. -هـ ٨٥٢
 الدين حميي زكريا أليب احلديث أصول يف النذير البشري سنة ملعرفة والتيسري التقريب 

: ط بريوت،– العريب الكتاب دار: ط هـ،٦٧٦ سنة املتوىف النووي، شرف بن حيىي
 .م١٩٨٥ أوىل
  بن علي بـن   التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل لإلمام عبدالرمحن بن حيىي

 – ٢ط/ –ط/ املكتـب اإلسـالمي    -هـ ١٣٨٦املتوىف  –حممد املعلمي اليماين 
 هـ.١٤٠٦

  ذيب التهذيب أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين املتوىف سنة
 هـ.١٣٢٦ – ١ط/ –اهلند  –ط/ دائرة املعارف النظامية  -هـ ٨٥٢

 ذيب الكمال أليب احلجاج مجال الدين يوسف بن عبدالرمحن  بن يوسف القضاعي
حتقيق د/ بشـار   –بريوت   –ط/ مؤسسة الرسالة  -هـ ٧٤٢  سنةاملزي املتوىف

 هـ.١٤٠٠ –معروف 
  سيت املتوىف سنة الثقات أليب حامت حممدط/ دائرة املعارف  -هـ ٣٥٤بن حبان الب

 هـ.١٣٩٣ – ١ط/ –اهلند  –العثمانية حبيدر آباد الدكن 
   اجلرح والتعديل أليب حممد عبدالرمحن بن حممد إدريس بن املنذر التميمي احلنظلـي

 بريوت. –ط/ دار إحياء التراث العريب  -هـ ٣٢٧الرازي، املتوىف سنة 
 ن أسئلة يف اجلرح والتعديل أليب حممـد زكـي الـدين    ع ملنذريجواب احلافظ ا

ط/ مكتب  -هـ  ٦٥٦املتوىف سنة  –القوي بن عبداهللا املنذري  عبدالعظيم بن عبد
 غدة. د/ عبدالفتاح أبو حتقيق أ. –املطبوعات اإلسالمية حبلب 

 هولني وثقات فيهم لني ديوان الضعفاء واملتروكون وخللحـافظ مشـس    لق من ا
ط/ مكتبة  -هـ  ٧٤٨ثمان بن قامياز الذهيب علدين أبوعبداهللا حممد بن أمحد بن ا



 
 

 

٤٤٣ 
 هـ. ١٣٨٧ – ٢ط/ –مكة  –النهضة احلديثة 

   ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل للحافظ مشس الدين أبوعبداهللا حممد ابـن
وت بري –ط/ دار البشائر  -هـ  ٧٤٨أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب املتوىف سنة 

 مطبوع ضمن كتاب أربع رسائل يف علوم احلديث. -هـ  ١٤١٠ – ٤ط/ –
 بـن  حممد بن احلي عبد بن حممد احلسنات أليب والتعديل اجلرح يف والتكميل الرفع 

 املطبوعـات  مكتـب : ط هــ، ١٣٠٤ سنة املتوىف اهلندي، اللكنوي احلليم عبد
 .هـ١٤٠٧ الثالثة: ط حلب، اإلسالمية،

  الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجد ردهم للحافظ مشس الدين حممد بن أمحد بن
 – ١ط/ –ط/ دار البشـائر اإلسـالمية    -هـ  ٧٤٨عثمان قامياز الذهيب املتوىف 

 هـ. ١٤١٢
  سري أعالم النبالء للحافظ مشس الدين أبوعبداهللا بن أمحد بن عثمان ابن قامياز الذهيب

 هـ.١٤٠٥ – ٣ط/ –ط/ مدرسة الرسالة  -هـ  ٧٤٨املتوىف سنة 
  لتقى الـدين أبـو   –صلى اهللا عليه وسلم  -الصارم املسلول على شامت الرسول 

ط/ احلـرس الـوطين    -هـ ٧٢٨العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية املتوىف سنة 
 السعودي.

   سـنة  الضعفاء الصغري أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري املتـوىف
 م.٢٠٠٥ – ١ط/ –ط/ مكتبة ابن عباس  -هـ ٢٥٦

     الضعفاء واملتروكون أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بـن مهـدي البغـدادي
 اد يف جملة اجلامعة اإلسالميةدأع ٣ط/ نشر علي  -هـ ٣٨٥ملتوىف سنة الدارقطين ا

 دينة املنورة.امل  -
 ـه٥٩٧وزي املتوىف سنة الضعفاء واملتروكون أليب الفرج عبدالرمحن بن علي اجل – 

 بريوت. –ط/ دار الكتب العلمية 



 
 

 

٤٤٤ 
  هـ ٣٠٣الضعفاء واملتروكون أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي املتوىف سنة

 حلب. –ط/ دار الوعي  -
  هــ  ٢٣٠الطبقات الكربى حملمد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري املتوىف سنة- 

 هـ.١٤١٠ – ١ط/ –بريوت  –ط/ دار الكتب العلمية 
 لة املبتدي وفضالة املنتهي يف النسب أليب بكر حممد بن موسـى بـن عثمـان    اعج

 –ط/ اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية  -هـ ٥٨٤احلازمي اهلمداين املتوىف سنة 
 م. ١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣ – ٢ط/ –القاهرة 

 هـ،٣٢٧ سنة املتوىف الرازي، التميمي حممد بن الرمحن عبد حامت  أيب البن العلل 
 .احلميد اهللا عبد بن سعيد. د: حتقيق م،٢٠٠٦ أوىل: ط احلميضي، مطابع: ط
   فتح الباري شرح صحيح البخاري أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسـقالين

ترقيم الشيخ/ حممـد فـؤاد    –وت ريب –ط/ دار املعرفة  -هـ ٨٥٢املتوىف سنة 
 عبدالباقي.

 حممـد  بن الرمحن عبد بن حممد الدين مشس لإلمام احلديث ألفية بشرح املغيث فتح 
 أوىل: ط مصـر، – السنة مكتبة: ط ،٣٥٢/ ٤ هـ،٩٠٢ سنة املتوىف السخاوي،

 .هـ١٤٢٤
  الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة للحافظ مشس الدين حممد بن أمحد

 –مية ط/ دار القبلـة اإلسـال   -هـ ٧٤٨بن عثمان بن قامياز الذهيب املتوىف سنة 
 جدة. –مؤسسة علوم القرآن 

 ط/  -هـ ٣٦٥اين املتوىف سنة جفاء الرجال أليب أمحد بن عدي اجلرعالكامل يف ض
 بريوت. –دار الكتب العلمية 

 القسطنطينية، كاتب اهللا، عبد بن ملصطفى والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف  
 ،٥٨٢/ ١ هـ،١٠٦٧ سنة املتوىف خليفة، احلاج أو خليفة، حاجي باسم املشهور



 
 

 

٤٤٥ 
 .م١٩٤١ بغداد– املثىن مكتبة: ط
 حترير األنساب جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي املتوىف  لباب يف لب ال

 بريوت. –ط/ دار صادر  -هـ ٩١١سنة 
     ذيب األنساب أليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بـن حممـد بـن اللباب يف

هـ ٦٣٠ي عز الدين ابن األثري املتوىف سنة زراجل كرمي بن عبدالواحد الشيباينعبدال
 بريوت. –ط/ دار صادر  -
  ـ ه٨٥٢لسان امليزان أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين املتوىف سنة- 

 م.٢٠٠٢ – ١ط/ –ط/ دار البشائر اإلسالمية 
 رد بن حبـان بـن معـاذ    محني من احملدثني والضعفاء واملتروكني أليب حامت حموا

 – ١ط/ –جـدة   –ط/ دار الـوعي   -هــ  ٣٥٤لتميمي البسيت املتوىف سنة ا
 هـ.١٣٩٦

 العباس أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية املتـوىف سـنة    جمموع الفتاوى لتقي الدين أبو
 هـ.١٤١٦ –املدينة املنورة  –ط/ جممع امللك فهد لطباعة املصحف  -هـ ٧٢٨

 بن احلسني ابن العراقي املتـوىف  رحيم ال املدلسني أليب زرعة ويل الدين أمحد بن عبد
 هـ.١٤١٥ – ١ط/ –لوفاء  ط/ دارا -هـ ٨٢٦سنة 
  حامت حمد بن حبان البسيت املتوىف يباألمصار وأعالم فقهاء األقطار ألمشاهري علماء 

 هـ.١٤١١ – ١ط/ –ط/ دار الوفاء للطباعي والنشر  -هـ ٣٥٤سنة 
 سـنة  املتوىف خلفون، بن إمساعيل بن حممد بكر أليب ومسلم البخاري بشيوخ املعلم 

  .٣٢/ ٩ التهذيب وذيب ،١: ط العلمية، الكتب دار: ط، هـ٦٣٦
  لـذهيب  املغين يف الضعفاء للحافظ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قاميـاز ا

 .عترحتقيق د/ نورالدين  -هـ ٧٤٨املتوىف سنة 
 عبـد  بن عثمان عمرو أليب احلديث علوم أنوع معرفة: املسمى الصالح ابن مقدمة 



 
 

 

٤٤٦ 
 ودار سوريا،– الفكر دار: ط هـ،٦٤٣ سنة املتوىف الصالح، بابن املعروف الرمحن،

 .م١٩٨٦ بريوت – املعاصر الفكر
 العسقالين حجر بن علي بن أمحد للحافظ البخاري صحيح شرح الباي فتح مقدمة 

 .عبدالباقي فؤاد حممد الشيخ ترقيم. بريوت املعرفة دار، هـ ٨٥٢ سنة املتوىف
 سـنة  املتـوىف  اجلرجـاين،  عـدي  بن أمحد أليب الرجال ضعفاء يف الكامل مقدمة 

 .م١٩٩٧ أوىل: ط بريوت،– العلمية الكتب دار: ط ،هـ٣٦٥
 محد بـن  ديث للحافظ مشس الدين حممد بن أمن تكلم فيه وهو موثوق أو صاحل احل

 – ١ط/ –ط/ بدون اسم طبعـة   -هـ ٧٤٨الذهيب املتوىف سنة  عثمان بن قامياز
 .لرحيلي حتقيق/ عبداهللا ا –م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

  ميزان االعتدال يف نقد الرجال للحافظ مشس الدين حمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز
 هـ.١٣٨٢ – ١ط/ –بريوت  –ط/ دار املعرفة  -هـ ٧٤٨الذهيب املتوىف سنة 

 حجـر  بـن  علـي  بـن  أمحد الفضل أبو للحافظ الصالح ابن كتاب على النكت 
– اإلسالمية باجلامعة العلمي البحث عمادة: ط، هـ٨٥٢ سنة املتوىف العسقالين،

 .هـ١٤٠٤ أوىل: ط املنورة، املدينة
   اية األرب يف معرفة أنساب العرب أليب العباس أمحد بن علي القلقشندي املتـوىف

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ – ٢ط/ –بريوت  –ط/ دار الكتاب  -هـ ٨٢١سنة 
 هـ٧٦٤ سنة املتوىف الصفدي، أيبك بن خليل الدين صاحل لإلمام بالوفيات الوايف 

  .هـ٢٠٠٠: ط  بريوت،– التراث إحياء دار: ط
 املتوىف سـنة   شهبة  كتور/ حممد بن حممد أبودالوسيط يف علوم مصطلح احلديث لل

 ط/ دار الفكر العريب. -هـ ١٤٠٣
  

   



 
 

 

٤٤٧ 
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