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همي يف جرح الرواة وتعديلهم يف يدرس البحث أقوال اإلمام محزة بن يوسف الس

كتابه تاريخ جرجان، من حيث: مجعها، ودراستها. ومن أهداف البحث: مجع أقوال 
اإلمام محزة السهمي يف جرح الرواة وتعديلهم من كتابه تاريخ جرجان، ودراسة هذه 
األقوال، وإبراز عناية اإلمام محزة السهمي يف علم اجلرح والتعديل. ومنهج البحث 

ملستخدم: هو املنهج االستقرائي، التحليلي. ومن أهم نتائج البحث: كثرة النقوالت ا
املُصرح ا، وغري املُصرح ا عن اإلمام محزة، مما يثبت علو مرتبة املؤلف يف معرفة علم 
الرجال، وخصوصا علماء مدينة جرجان ونواحيها، ومن األئمة الذين ينقلون عنه: ابن 

عاين، وابن عساكر، وابن نقطة، وابن العدمي، والذهيب، وابن حجر. ماكوال، والسم
) أقوال لإلمام محزة ١٠) قولًا لإلمام محزة السهمي يف التعديل، و (٣٨ومجعت الدراسة (

السهمي يف اجلرح، تبني بعد دراستها أا موافقة ألقوال بقية العلماء. وانفرد اإلمام محزة 
يهم غريه، ال جرحا وال تعديلًا. ومن أهم التوصيات: يف احلكم على رواة مل حيكم عل

البحث يف هذا النوع من دراسة مناهج األئمة يف علم اجلرح والتعديل، ملا له من أمهية 
 عالية يف تقييم الرجال.

 الكلمات املفتاحية:

  محزة السهمي، اجلرح والتعديل، تاريخ جرجان.
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Abstract: The research examines the sayings of Imam Hamzah bin Yusuf Al-Sahmi in 

The Appeal, Evaluation, and Settlement of Narrators, in his book The History of Jerjān 

from two approaches: preparing and studying. The objectives of the research:  The 

collection of the sayings of Imam Hamzah in The Appeal, validating and invalidating of 

Narrators science in his book, The History of Jerjān, the study of these sayings, and 

highlighting the excellence of Imam Hamzah in the science of appeal, evaluation, and 

settlement of narrators. Stressing that the used approach is the indicative and deducing 

method. The important results of the research: The abundance of authorized and non-

authorized copies by Imam Hamzah which indicates the high rank of the author in 

knowing the science of men, especially the scholars of Jerjān city and its outskirts. 

Among the Imams who have reported for him: Ibn Makoola, Al-Asmaani, Ibn Assaker, 

Ibn Noqtah, Ibn Al-Adeem, Al-Zahabi and Ibn Hajar. The study included (٣٨) sayings 

of Imam Hamzah Al-Sahmi in the validating, and (١٠) of the sayings of the invalidating 

of the narrators. After revising and studying it, one could see that it dealt with the 

sayings of the scholars. Mentioning that Imam Hamzah was the only judge to evaluate 

narrators who were out of the scope of evaluation by anyone else, either by evaluation 

or settlement. Among the most important recommendations: searching in this kind of 

studying of the imam’s approaches in the science of appeal, evaluation, and settlement 

of narrators, as it has an important value in evaluating men. 

Key words: 
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا 

  حممد، وعلى آله وصحبه ، ومن تبع دينه إىل يوم الدين .
 

متيز  -رمحه اهللا  –فإن كتاب " تاريخ جرجان " لإلمام محزة بن يوسف السهمي 
املؤلف بذكر تراجم أهل العلم، وخباصة رجال أهل مبكانته العلمية، من حيث: اهتمام 

احلديث الشريف، وما قيل فيهم من جرح وتعديل، واإلمام محزة يف الغالب ينقل هذه 
األقوال يف اجلرح والتعديل عن شيخيه ابن عدي واإلمساعيلي وغريمها، وأثناء قراءيت 

نظرا إىل كثرا، عزمت للكتاب، وجدت لإلمام محزة أقوال يف اجلرح والتعديل مبثوثة، و
أقوالُ الْإِمامِ حمزةَ بنِ يوسف السهمي (ت « على مجعها ودراستها، وجعلت عنواا : 

  » . - مجع ودراسة  –هـ) يف جرح الرواة وتعديلهم يف كتابه تاريخ جرجان ٤٢٧
  مشكلة البحث : 

هم ، وبقيت أقواله تعددت أقوال اإلمام محزة السهمي يف جرح الرواة وتعديل
  مبثوثة يف تارخيه ، مما جيعل عنايته يف هذا اجلانب غري ظاهر، وحيتاج إىل مجع ودراسة .

  : حدود البحث
مجع أقوال اإلمام محزة السهمي يف جرح الرواة وتعديلهم من كتابه تاريخ 

  جرجان.
دينية، حتقيق: وسأعتمد يف مجعي ألقوال اإلمام يف تارخيه على طبعة مكتبة الثقافة ال

  م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١حممد عثمان، الطبعة األوىل، 
وأما نقوالته عن شيوخه واألئمة النقاد، ليست داخلة يف حدود البحث، وكذلك 
أقواله املتعلقة بغري النقد مثل الصفات اخلُلُقية، وغريها، كلها ليست داخلة يف حدود 

  البحث.
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  : )١(مصطلحات البحث  

  أو فيهما . )٣(أو الضبط  )٢(لة اجلرح: الطعن يف العدا

  التعديل: احلكم بوجودمها (العدالة والضبط) .
  :أمهية البحث 

علم اجلرح والتعديل من أهم علوم السنة، وعليه يتوقف احلكم على احلديث قبولًا  - ١
 وردا .

 انتفاع املؤلفني يف الرجال والتراجم بكتاب تاريخ جرجان. - ٢

 لرواة، مل حيكم عليهم أحد غري محزة السهمي.متيز الكتاب بوجود أحكام على ا - ٣

  :أهداف البحث
 مجع أقوال اإلمام محزة السهمي يف جرح الرواة وتعديلهم من كتابه تاريخ جرجان. - ١

دراسة أقوال اإلمام محزة السهمي يف جرح الرواة وتعديلهم من كتابه تاريخ  - ٢
 جرجان.

  التعديل.إبراز عناية اإلمام محزة السهمي يف علم اجلرح و - ٣
  :منهج البحث

  املنهج االستقرائي، التحليلي.
                                                

). وضوابط اجلرح والتعديل، للدكتور عبد ٣٠)    انظر: اجلرح والتعديل، للدكتور إبراهيم الالحم، (ص١(
 ).٢٣د اللطيف، (صالعزيز العب

)    العدالة: أن يكون الراوي: مسلما، بالغا، عاقالً، سليما من أسباب الفسق، سليما من خوارم املروءة. ٢(
 ).١٨٢تيسري مصطلح احلديث، د. حممد الطحان، (ص

، وال كثري )    الضبط: أن يكون الراوي: غري خمالف للثقات، وال سيئ احلفظ، وال فاحش الغلط، وال مغفال٣ً(
 ).١٨٢األوهام. تيسري مصطلح احلديث، د. حممد الطحان، (ص
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  :إجراءات البحث 
 حصر مجيع الرواة الذين عدهلم أو جرحهم اإلمام محزة السهمي. - ١

 ذكر اسم الراوي ونسبه وكنيته، كما ورد يف تاريخ جرجان. - ٢

 ذكر قول اإلمام محزة السهمي، كما ورد يف تارخيه. - ٣

ي وأقوال النقاد، مع مالحظة أن اهلدف ليس املوازنة بني قول اإلمام محزة السهم - ٤
  ترمجة الرواة وحتقيق القول فيهم.

  :خطة البحث
  حيتوي البحث على: مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، وفهارس.

املقدمة: وفيها: موضوع البحث، ومشكلته، وحدوده، ومصطلحاته، وأهدافه،  - 
  ومنهجه، وإجراءاته، وخطته.

  ترمجة اإلمام محزة السهمي، ومكانته عند األئمة.التمهيد: وفيه:  - 
  املبحث األول: الرواة الذين عدهلم اإلمام محزة السهمي يف كتابه تاريخ جرجان. - 
 املبحث الثاين: الرواة الذين جرحهم اإلمام محزة السهمي يف كتابه تاريخ جرجان. - 
  جلرح والتعديل.املبحث الثالث: خالصة منهج اإلمام محزة السهمي يف ا - 
  اخلامتة: وتشتمل على أهم النتائج، والتوصيات. - 
 فهرس املصادر واملراجع. - 
  فهرس املوضوعات. - 

وأسأل اهللا تعاىل أن يوفقين يف هذا البحث للصواب، وأن ينفع به، وصلى اهللا وسلم على 
  نبينا حممد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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 :  امسه
حمزةُ بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن حممد، ويقال: ابن إبراهيم 
بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن هشام بن العاص بن وائل، أبو القاسم السهمي 

  .)٢) (١(اجلُرجاين

 : ، وشيوخه ، ونشأته مولده
ل٣( د سنة نيف وأربعني وثالث مئةو( .  

هـ) ٣٨٦نشأ يف جرجان، وتربى يف بيت علم، فوالده يوسف بن إبراهيم (ت
حمدث ثقة، وكذلك جده وأقاربه كانوا حمدثني، يظهر أم بكَّروا به يف السماع، قال 

هـ): "أول مساعه جبرجان كان يف سنة أربع ومخسني وثالمثائة من أيب ٧٤٨الذهيب (ت
 . )٤(كر حممد بن أمحد بن إمساعيل الصرام"ب

ومسع جبرجان أيضا من احلافظ أيب زرعة حممد بن يوسف الكَشي اجلرجاين 
هـ)، وأيب بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي، وأيب أمحد عبد اهللا بن عدي ٣٩٠(ت

 )ھـ٣٦٨)، وأيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن سهل اجلرجاين (تھـ٣٦٥اجلرجاين (ت
  ) ٥( وغريهم

                                                
)   بضم اجليم وسكون الراء املهملة واجليم والنون بعد األلف، هذه النسبة إىل بلدة جرجان، وهي بلدة ١(

 ).٣/٢٢١حسنة فتحها يزيد بن املهلب أيام سليمان بن عبد امللك. األنساب، السمعاين، (
 ).١٥/٢٤٤دمشق، ابن عساكر، ( )   تاريخ٢(

 ).٤٧٠/ ١٧)   السري، الذهيب، (٣(

 ).٩/٤٢٤)   تاريخ اإلسالم، الذهيب، (٤(

 ).١/٣١١)   التقييد ملعرفة الرواة، ابن نقطة، (٥(
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 : )١( تالميذه  

أخذ عن اإلمام محزة مجاعة من طالب العلم يف عصره، منهم: أبو بكر أمحد بن 
هـ)، وأبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن القُشريي ٤٥٨احلسني البيهقي (ت

  هـ)، وغريهم.٤٧٧هـ)، وأبو القاسم إمساعيل بن مسعدة اإلمساعيلي (ت ٤٦٥(ت
 : وفاته

، سنة سبع وعشرين وأربع مائة، وبعضهم أرخه سنة )٣(يف رجب) ٢(تويف بنيسابور
 .)٤(مثان

  : مصنفاته
صنف اإلمام محزة رمحه اهللا عدة تصانيف جليلة ومتنوعة، من هذه املصنفات 

  املطبوعة:
  تاريخ جرجان، ويسمى "كتاب معرفة علماء أهل جرجان".  -١
  .)٥(سؤاالت محزة السهمي للدارقطين وغريه  -٢
  ه مؤلفات، مل أقف على املطبوع منها:ول
  .)٦(معجم شيوخه   -١
  .)٧(األربعون يف فضائل العباس  -٢

                                                
 ).١٥/٢٤٥)   تاريخ دمشق، ابن عساكر، (١(

 ).٢/٢٨٠)   األعالم، الزركلي، (٢(

 ).٢٠٧)   املنتخب، الفارسي، (٣(

 ).٣/١٩٣ذكرة احلفاظ، الذهيب، ()   ت٤(

 ).٢٣١)   اإلعالن بالتوبيخ، السخاوي، (٥(

 ).٢/٢٨١)   األعالم، الزركلي، (٦(

 ).١/٣٣٦)   هدية العارفني، البغدادي، (٧(
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  .)١(آداب الدين  -٣ 
  ثانيا: مكانة اإلمام محزة السهمي عند األئمة:

، وعمر )٢(هـ)٥٦٢أشاد األئمة حبفظ اإلمام محزة السهمي، قال السمعاين (ت
  : "احلافظ".)٣(هـ)٦٦٠بن أيب جرادة (ت

  .)٤(هـ): "مؤرخ من احلفاظ"١٣٩٦وقال الزركلي (ت
هـ): "له كالم ٦٢٩ووثَّقه األئمة بإتقانه، ومعرفته العلل، قال ابن نقطة (ت

  .)٥(حسن يف اجلرح والتعديل، ومعرفة املتون واألسانيد"
، احملدثُ املتقن، صنف التصانيف،  اإلمام احلافظ : " هـ)٧٤٨وقال الذهيب (ت

  .)٦(لعلَلِ والرجال"وتكلَّم يف ا
هـ): "احلافظ، صنف التصانيف، وتكلَّم يف اجلرح ٧٦٤وقال الصفدي (ت

  .)٧(والتعديل"
هـ) يف مقدمة تاريخ جرجان: "كان محزة واسع ١٣٨٦وقال املعلمي اليماين (ت

العلم، كثري الرواية، وحسبك أنه الزم اإلمام أبا أمحد بن عدي واإلمام أبا بكر 
مسع منهما مصنفاما، ومسع من الشيوخ الذين تقدموا وأضعافهم، وله أسئلة اإلمساعيلي و

                                                
 ).١/١٣٧)   الرسالة املستطرفة، الكتاين، (١(

 ).٢/٣٧٠)   التحبري يف املعجم الكبري، السمعاين، (٢(

 ).٦/٢٩٦٣بن العدمي، ()   بغية الطلب، ا٣(

 ).٢/٢٨٠)  األعالم، الزركلي، (٤(

 ).١/٣١٢)   التقييد، ابن نقطة، (٥(

 ).١٧/٤٧٠)   السري، الذهيب، (٦(

 ).١٣/١٠٧)   الوايف بالوفيات، الصفدي، (٧(
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يف اجلرح والتعديل سأل عنها أبا زرعة أمحد بن احلسني الرازي، وأخرى سأل عنها  
  .)١(احلافظ أبا حممد احلسن بن علي بن غالم الزهري"

  : )٢(طبقته من طبقات نقَّاد الرجال 

  الثالثة عشرة، فمن طبقته من النقَّاد:اإلمام محزة السهمي من الطبقة 

 هـ).٣٩٠أبو زرعة الكشي حممد بن يوسف بن حممد اجلنيد اجلرجاين، (ت  -١

ابن الباجي أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي بن شريعة اللخمي اإلشبيلي،   -٢
 هـ).٣٧٨(ت

٣-  ي اهلَربم الضصوي، ابن أيب ذهل أبو عبد اهللا حممد بن العباس بن أمحد بن ع
 هـ).٣٧٨(ت

 هـ).٣٨٠ابن مفرج أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حيىي األندلسي القُرطيب، (ت  -٤

 هـ).٣٨٠الزهري أبو حممد احلسن بن علي بن عمر البصري، (ت  -٥

 هـ).٣٩٢أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن حممد األندلسي، (ت  -٦

 هـ).٣٩٨تالكالباذي أبو نصر أمحد بن حممد بن احلسني البخاري، (  -٧

أبو عبد اهللا ابن أيب يعقوب إسحاق بن حممد بن زكريا حيىي بن منده،   -٨
 هـ).٣٩٥(ت

 هـ).٤١٠ابن مردويه أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه األصبهاين، (ت  -٩

                                                
 ).١٨)   تاريخ جرجان، السهمي، (١(

 ).١/٣٩٧فاظ، السيوطي، (). وطبقات احل١/١٢٥)   انظر: املعني يف طبقات احملدثني، الذهيب، (٢(

(٢٣٠)



      
 ١١ 

ابن فُطيس أبو املُطَرف عبد الرمحن بن حممد بن عيسى بن فُطيس القرطيب،   -١٠ 
 هـ).٤٠٢(ت

 هـ). ٤٣٠ بن أمحد بن إسحاق األصبهاين، (تأبو نعيم أمحد بن عبد اهللا -١١

  وغريهم من األئمة النقَّاد.
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)١(  

  . )٢(أبو زرعة أحمد بن محيد الصيدالين اجلُرجاين  -  ١

  : قول محزة السهمي 

  .» كان حافظا يعرف علل احلديث«
 : املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد  

أبو زرعة «متفق على حفظه، ومعرفته للعلل، قال أبو عمران بن هانئ : 
، وهذه األقوال  )٤(، وذكر الذهيب قول محزة  )٣(» اجلرجاين أحفظ من أيب زرعة الرازي

 متوافقة، وال خمالف هلا.

  . )٥( أحمد بن آدم غندر أبو جعفر اخللنجي   -  ٢
  :قول محزة السهمي 

 » .صاحب حديث، مكثر، ثقة«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

، وذكر الذهيب لقول محزة، وموافقته لقوله، يدل  )٦(» احلافظ«قال الذهيب: 
  على اعتماده له، وال خمالف هلما.

                                                
 )   بدأت بالتعديل قبل اجلرح ألنه الوصف األكثر يف الرواة، فناسب البدء به.١(

 ) .٥٣)   تاريخ جرجان، السهمي، (٢(

 ) .٢/١١)   تذكرة احلفاظ، الذهيب، (٣(

 ) .٥/٩٩٨)   املصدر السابق نفسه. وتاريخ اإلسالم، الذهيب، (٤(

 ) .٦٠( )   تاريخ جرجان، السهمي،٥(

 ) .٦/١٩)   تاريخ اإلسالم، الذهيب، (٦(

(٢٣٢)



      
 ١٣ 

عرايب التميمي أبو عمرو أَحمد بن إبراهيم بن محمد بن العباس بن األ - ٣ 
  . )١() هـ٣٧٨(ت
  :قول محزة السهمي 

 ».كان ثقة«
 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خمالف له، وكثري من العلماء 
   .)٢(على قبول توثيق الواحد

  .)٣(هـ)٢٤٧(ت إمساعيل بن إبراهيم احلريري اجلُرجاين -  ٤
  :قول محزة السهمي 

 ».كان شيخا صاحلا«
 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  مل يعدله أحد غري محزة، فقد توسط يف تعديله، وال خمالف له.
  .)٤(أبو إسحاق إمساعيل بن زيد اجلُرجاين -  ٥

  :قول محزة السهمي 
 ».صاحب حديث كتاب جوال«

 لسهمي وأقوال النقاد:املوازنة بني قول محزة ا 
، وذكر )٥(»يكتب يف الليلة تسعني ورقة خبط دقيق«قال أبو أمحد بن عدي: 

                                                
 ) .٩٠)   تاريخ جرجان، السهمي، (١(

 ).١/٩٦)   الكفاية يف علم الرواية، اخلطيب البغدادي، (٢(

 ).١١٧)   تاريخ جرجان، السهمي، (٣(

 )   املصدر السابق نفسه.٤(

 ).١٣/٥٤)   سري أعالم النبالء، الذهيب، (٥(

(٢٣٣)



      
 ١٤ 

اإلمام، اجلوال، ...، احلافظ، ليس باملشهور لقدم «، وقال الذهيب: )١(السمعاين قول محزة 
، وموافقة الذهيب لقول محزة، )٢(»وفاته، ...، ميكنه أن يكتب صحيح مسلم يف أسبوع

  عتماده له، وهذه األقوال توافق قول محزة، ومل خيالفهم أحد.يدل على ا
  .)٣(هـ)٣٦٦(ت عبد الواسع اخلياط اجلُرجاينأبو سعيد إمساعيل بن سعيد بن  -  ٦

  :قول محزة السهمي 
 ».وكان شيخا صاحلا ثقة«
 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  لى توثيقه، وال خمالف له.، وقد نص محزة ع)٤(ذكر الذهيب قول محزة
  . )٥(أبو أَحمد سلَيمان بن داود بن أبِي الغصن القزاز اجلُرجاين  -  ٧

  :قول محزة السهمي 
 ».صاحب حديث مكثر«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

كتبت «، وقال ابن أيب حامت: )٦(»صدوق«متفق على توثيقه، قال أبو حامت: 
، ووافق ابن ماكوال قول محزة، )٨(، وذكره ابن حبان يف الثقات)٧(»دوق ثقةعنه، وهو ص

                                                
 ).٣/٣٦٧عاين، ()   األنساب، السم١(

 ).١٣/٥٤)   سري أعالم النبالء، الذهيب، (٢(

 ).١١٩)   تاريخ جرجان، السهمي، (٣(

 ).٨/٢٥٣)   تاريخ اإلسالم، الذهيب، (٤(

 ).١٨٦)   تاريخ جرجان، السهمي، (٥(

 ).٤/١١٥)   اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، (٦(

 )   املصدر السابق نفسه.٧(

 ).٨/٢٨٠، ()   الثقات، ابن حبان٨(

(٢٣٤)



      
 ١٥ 

، فالتطابق بني القولني ظاهر، وابن ماكوال ناقل عن )١(»صاحب حديث مكثر«فقال:  
   محزة، فبني وفاتيهما مثانية وأربعون سنة، ومل يعلم هلم خمالف.

 اِهللا بن إِدرِيس اإلستراباذي اجلُرجاينأبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن عبد  -  ٨
  .)٢(هـ)٤٠٥(ت

  :قول محزة السهمي 

 ».كان حافظا«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خمالف له.
 احلَافظ، يعرف بـ(ابن القَطَّان)، أبو أحمد عبد اِهللا بن عدي بن عبد اِهللا بن محمد -  ٩

  .)٣(هـ)٣٦٥(ت

  :قول محزة السهمي 

كان حافظا متقنا، مل يكن يف زمانه مثله، تفرد بأحاديث، وقد كان وهب «
 ».أحاديثا له تفرد ا لبنيه عدي، وأيب زرعة، ومنصور، تفردوا بروايتها، عن أبيهم

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

عدمي النظري «متفق على حفظه وتوثيقه، فممن وثَّقه: أبو يعلى اخلليلي، قال: 
احلافظ، أحد أئمة أصحاب احلديث، واملكثرين «، وقال ابن عساكر: )٤(»حفظا وجاللة

                                                
 ).٧/١٩)   اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف، ابن ماكوال، (١(

 ).٢١٨)   تاريخ جرجان، السهمي، (٢(

 ).٢٢٤)   املصدر السابق، (٣(

 ).٢/٧٩٤)   اإلرشاد، اخلليلي، (٤(

(٢٣٥)



      
 ١٦ 

مثل قول  )٣(، وابن نقطة)٢(، كما ذكر ابن عساكر)١(»له، واجلامعني له، والرحالني فيه 
يف العلل والرجال «واعتمادمها له، وقال الصفدي:  محزة، وهذا يدل على موافقتهما

  ، وكل هذه األقوال توافق قول محزة، ومل خيالفهم أحد.)٤(» فحافظ ال جيارى
أبو بكْر عبد اِهللا بن إِسحاق بن عيسى بن يونس، يعرف بـ(ابن أيب إبراهيم)  - ١٠

  .)٥(اجلُرجاين
  :قول محزة السهمي 

 ».م، واحلديثمن أهل بيت العل«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

   مل يوثِّقه أحد، وكالم محزة يدل على توثيقه، وال خمالف له.
  .)٦(هـ)٣٢٣(ت أبو نعيم عبد املَلك بن محمد بن عدي بن زيد اإلستراباذي -  ١١
  :قول محزة السهمي 

 ».انت الرحلة إليه يف أيامهوكان مقدما يف الفقه، واحلديث، وك«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

   له.توثيق الراوي، وال خمالف ، وكالم محزة يدل على )٧(ذكر ابن عساكر قول محزة
                                                

 ).٣١/٥)   تاريخ دمشق، ابن عساكر، (١(

 ).٣١/٧)   املصدر السابق، (٢(

 ).١/٣١٩ة، ()   التقييد، ابن نقط٣(

 ).١٧/١٧١)   الوايف بالوفيات، الصفدي، (٤(

 ).٢٢٧)   تاريخ جرجان، السهمي، (٥(

 ).٢٣٠)   املصدر السابق، (٦(

 ).٣٧/٩٨)   تاريخ دمشق، ابن عساكر، (٧(

(٢٣٦)



      
 ١٧ 

 ٣٠٤(ت أبو زرعة محمد بن عبد الوهاب بن هشام بن الوليد األنصاري -  ١٢ 
  .)١( هـ)
  :قول محزة السهمي 

 ».لفقيه احلافظا«
 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

، وقال الذهيب: )٢(»حافظ فقيه«متفق على حفظه، قال أبو بكر اإلمساعيلي: 
   ، وهذه األقوال متوافقة، ومل خيالفهم أحد.)٣(»أحد من مجع بني الفقه واحلديث«

١٣  - بنِ بن عمحد الربد بن عمحو مرمزِيد املهليب أبو عد بن يالنِ بن خمد املُؤ
  .)٤(هـ)٣٢٨(ت اجلُرجاين
  :ثقة« قول محزة السهمي.« 

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 
   ، وال خمالف هلما.)٥(»حمدث ابن حمدث«وافقه الذهيب يف توثيقه، قال: 

١٤  - ابرتي اإلسعافان الشرمد بن أبِي عمحيم٦(هـ)٢٩٣، كنيته: أبو يزيد (تاذ(.  

  :قول محزة السهمي 

 ».ثقة يف احلديث«
                                                

 ).٣١٨)   تاريخ جرجان، السهمي، (١(

 .)١/٤٢٤)   معجم أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي، أبو بكر اإلمساعيلي، (٢(
 ).٧/٨٢)   تاريخ اإلسالم، الذهيب، (٣(

 ).٣٢٨)   تاريخ جرجان، السهمي، (٤(

 ).٧/٥٥٦)   تاريخ اإلسالم، الذهيب، (٥(

 ).٣٣٧)   تاريخ جرجان، السهمي، (٦(

(٢٣٧)



      
 ١٨ 

  :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 
   مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خمالف له.

يعرف أبو احلُسني محمد بن محمد بن القَاسم بن صالح بن زيد بن مسلم،  - ١٥
  .)١(هـ)٣٥٤(ت بـ(ابن سياه اللحايف)،

  :قول محزة السهمي 
 ».كان رجالً صاحلاً«
 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

مل يعدله أحد غري محزة، فقد وصفه مبا له عالقة بالعدالة، ومل يذكر الضبط، وال 
   خمالف له.

  .)٢(سني بن محمد، املعروف بـ(غندر)أبو بكْر محمد بن جعفَر بن احلُ -  ١٦
  :قول محزة السهمي 

 ».احلافظ«
 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

، )٣(»حافظ ثقة«متفق على حفظه وتوثيقه، فممن وثَّقه: اخلطيب البغدادي، قال:
وقال ، )٥(»اإلمام احلافظ«، وقال الذهيب: )٤(»احلافظ رحال مجاع«وقال ابن عساكر: 

   ، فكل هذه األقوال توافق قول محزة، ومل خيالفهم أحد.)٦(»احلافظ اإلمام«السيوطي: 
                                                

 ).٣٥٨)   املصدر السابق، (١(

 ).٣٥٩)   تاريخ جرجان، السهمي، (٢(

 ).٢/١٥٠)   تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، (٣(

 ).٥٢/٢١١تاريخ دمشق، ابن عساكر، (  ) ٤(

 ).١٦/٢١٤)   سري أعالم النبالء، الذهيب، (٥(

 ).١/٣٨٥)   طبقات احلفاظ، السيوطي، (٦(

(٢٣٨)



      
 ١٩ 

 محمد بن احلُسني بن معاذ اإلستراباذي، كنيته: أبو عبد اِهللا الغازي - ١٧ 
  .)١(هـ)٣٢٥(ت
  :قول محزة السهمي 

 ».ثقة يف احلديث«
 املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد: 

   ، وال خمالف هلما.)٢(»ثقة«وافقه الذهيب يف توثيقه، قال: 
  . )٣(محمد بن بندار بن إبراهيم بن عمرو بن عيسى أبو نعيم اإلستراباذي  -  ١٨
  : قول محزة السهمي 

 » .مجع بني الفقه، ومعرفة احلديث«
 : املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

، وكالم محزة يدل على توثيق الراوي ، وال  )٤(عساكر قول محزة ذكر ابن 
   خمالف له.

 أَخي أبو سعيد محمد بن يوسف بن إبراهيم بن موسى السهمي القزاز -  ١٩
   )٥(هـ) ٣٧٤(ت
  :قول محزة السهمي 

 ».كان له دراية، وفهم يف احلديث«

 د:املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقا 

  مل يوثِّقه أحد، وكالم محزة يدل على توثيقه، وال خمالف له.
                                                

 ).٣٦١)   تاريخ جرجان، السهمي، (١(

 ).٧/٥١٣)   تاريخ اإلسالم، الذهيب، (٢(

 ).٣٦٢)   تاريخ جرجان، السهمي، (٣(

 ).٥٢/١٦٤)   تاريخ دمشق، ابن عساكر، (٤(

 ).٣٧١)   تاريخ جرجان، السهمي، (٥(

(٢٣٩)



      
 ٢٠ 

 أبو نصر محمد بن أَحمد بن إبراهيم بن إِسماعيل بن العباس اِإلسماعيلي -  ٢٠ 
  .)١(هـ)٤٠٥(ت
  :قول محزة السهمي 

 ».كان يعرف احلديث«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  قه أحد، وكالم محزة يدل على توثيقه، وال خمالف له.مل يوثِّ
  .)٢(أحمد بن العباس اِإلستراباذي -  ٢١

  :ثقة«  قول محزة السهمي.« 

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

   مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه ، وال خمالف له .
٢٢  - ون بن عارد بن همي البزاز ، كنيته : أبو عبد اهللا أحاذابرتى اِإلس٣(يس(.  
  :قول محزة السهمي 

 ».ثقة يف احلديث«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

   مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خمالف له.
بن علي بن محيد اإلستراباذي،  إبراهيم بن أَحمد بن إبراهيم بن مطرف بن محمد -  ٢٣

  .)٤(كنيته: أبو إسحاق، يعرف بـ(ابن أيب احلُسني بن أيب أحمد) املطريف
                                                

 ).٣٧٦)   املصدر السابق، (١(

 ).٤٣٠)   املصدر السابق، (٢(

 ).٤٣٢)   املصدر السابق، (٣(

 ).٤٣٥)   تاريخ جرجان، السهمي، (٤(

(٢٤٠)



      
 ٢١ 

   :قول محزة السهمي 
 ».ثقة ثبت يف الرواية«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

   مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خمالف له.
  .)١(إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الصفار اإلستراباذي -  ٢٤
  :قول محزة السهمي 

 ».ثقة«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

   مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خمالف له.
إلستراباذي، كنيته: أبو إسحاق بن إبراهيم بن خالد بن محمد الطلقي املؤذن ا -  ٢٥

  .)٢(هـ)٢٦٤(ت بكر
  :قول محزة السهمي 

 ». كان من أهل الرأي، لكنه ثقة يف احلديث«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

قال لنا عمار بن رجاء: ال تكتبوا عنه فإنه ال «قال أمحد بن هارون الربدجيي: 
محزة يعقِّب على قول أمحد بن هارون، بأن ، والذي يظهر يل أن )٤(»)٣(يقول ينقص

  الراوي من أهل الرأي، لكنه ثقة يف احلديث.
                                                

 )   املصدر السابق نفسه.١(

 ).٤٣٧)   املصدر السابق، (٢(

 )   يعين اإلميان. ٣(

 ).٤٣٧ي، ()   تاريخ جرجان، السهم٤(

(٢٤١)



      
 ٢٢ 

إسحاق بن موسى بن عبد الرحمنِ بن عبيد اليحمدي اإلستراباذي، كنيته: أبو  -  ٢٦ 
  .)١(يعقُوب، يعرف بـ(ابن أيب عمران) الشافعي

  :قول محزة السهمي 

 ».من ثقام«

 وازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد:امل 

احلافظ «قول محزة، وقال الذهيب:  )٣( ، وابن العدمي)٢( ذكر ابن عساكر
، وهذين )٥(» رحل ومسع احلديث، وطاف البالد يف طلبه«، وقال ابن العدمي: )٤(»األوحد

   القولني موافقني لقول محزة، وال خمالف هلم.
  .)٦(اإلستراباذي، يعرف بابن مائز إدرِيس بن أيب إسحاق -  ٢٧
  :قول محزة السهمي 

 ».ثقة يف احلديث«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خمالف له.
  .)٧(احلُسني بن علي السمسار اإلستراباذي، كنيته: أبو علي -  ٢٨

                                                
 ).٤٣٨)   تاريخ جرجان، السهمي، (١(

 ).٨/٢٩٢)   تاريخ دمشق، ابن عساكر، (٢(

 ).٣/١٥٢٦)   بغية الطلب يف تاريخ حلب، ابن العدمي، (٣(

 ).٢/١٩٦)   تذكرة احلفاظ، الذهيب، (٤(

 ).٣/١٥٢٦)   بغية الطلب يف تاريخ حلب، ابن العدمي، (٥(

 ).٤٣٩)   تاريخ جرجان، السهمي، (٦(

 ).٤٤٣)   املصدر السابق، (٧(

(٢٤٢)



      
 ٢٣ 

  السهمي:  قول محزة 

 ».ثقة«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خمالف له.
  .)١(احلُسني بن محمد بن احلَسن السورايب اِإلستراباذي -  ٢٩
  :قول محزة السهمي 

 ».ثقة«
 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خمالف له.
  .)٢(هـ)٢٧٥(ت عثْمان بن سعيد أبو بكْر اإلسترباذي، االسكيف -  ٣٠
  :قول محزة السهمي 

 ».من أهل احلديث، ثقة«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 
  ، وال خمالف هلما.)٣(»ثقة ورع حمدث«وافقه الذهيب يف توثيقه، قال: 

  .)٤(علي بن شهريار اإلستراباذي -  ٣١
  :قول محزة السهمي   

 ».ثقة يف احلديث«
                                                

 )   املصدر السابق نفسه.١(

 ).٤٥٠)   تاريخ جرجان، السهمي، (٢(

 ).٦/٥٧٦)   تاريخ اإلسالم، الذهيب، (٣(

 ).٤٥٠)   تاريخ جرجان، السهمي، (٤(

(٢٤٣)



      
 ٢٤ 

  :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  ، وقد نص محزة على توثيقه، وال خمالف له.)١(ذكر عبد القادر القرشي قول محزة
 زياري اإلستراباذي، كنيته: أبو احلُسني علي بن عبد اِهللا بن رام - ٣٢

  .)٢(هـ)٣٤٢(ت
  :قول محزة السهمي 

 ».ثقة يف احلديث«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 
  مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خمالف له.

  .)٣(عمار بن رجاء، كنيته: أبو ياسر إستراباذي -  ٣٣
  السهمي: قول محزة 

 ».ثقة«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

، )٤(»صدوق«متفق على حفظه وتوثيقه، فممن وثَّقه: ابن أيب حامت، قال: 
احلافظ، الثقة، اإلمام، صاحب املسند «، وقال الذهيب: )٥(وذكره ابن حبان يف الثقات
عا من شأنه مقارنة بقول ، فنلحظ أن محزة والذهيب رف)٦(»الكبري، رحل ومجع، وصنف

                                                
 ).١/٣٦٣)   اجلواهر املضية، عبد القادر القرشي، (١(

 ).٤٥١)   تاريخ جرجان، السهمي، (٢(

 ).٤٥٢صدر السابق، ()   امل٣(

 ).٦/٣٩٥)   اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، (٤(

 ).٨/٥١٩)   الثقات، ابن حبان، (٥(

 ).١٣/٣٥)   سري أعالم النبالء، الذهيب، (٦(

(٢٤٤)



      
 ٢٥ 

   ابن أيب حامت. 
  .)١(الفضل بن موسى بن العباس بن موسى العدوي أبو نعيم اإلستراباذي الشهيد -  ٣٤
  :قول محزة السهمي 

 ».ثقة يف احلديث«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

   لف له.مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خما
  .)٢(محمد بن أحمد بن محويه أبو بكْر اإلستراباذي -  ٣٥
  :قول محزة السهمي 

 ».ثقة«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  مل يوثقه أحد غري محزة، فقد نص على توثيقه، وال خمالف له.
 بو بكْر الطرخاين اإلستراباذيمحمد بن أحمد بن محمد بن جعفَر بن طرخان أ - ٣٦

  .)٣(هـ)٣٠٠(ت
  :قول محزة السهمي 

 ».ثقة«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  ، وال خمالف هلما.)٤(»ثقة يف احلديث«وافقه عبد القادر القرشي يف توثيقه، قال: 

                                                
 ).٤٥٣)   تاريخ جرجان، السهمي، (١(

 ).٤٥٦)   املصدر السابق، (٢(

 ).٤٥٧)   املصدر السابق، (٣(

 ).٢/٢١لقادر القرشي، ()   اجلواهر املضية، عبد ا٤(

(٢٤٥)



      
 ٢٦ 

رخاين، يعرف بـ(أيب محمد بن إبراهيم بن احلَسن بن محمد بن فرخان الف -  ٣٧ 
  .)١(هـ)٣٧٠(ت جعفَر) الفقيه اجلُرجاين

  :قول محزة السهمي 
 ».ثقة يف احلديث«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

، وافقه محزة، وال )٢(»شيخ فاضل ورع ثقة متقن فقيه«قال أبو سعد اإلدريسي: 
  خمالف هلما.

٣٨  - محد بن مالن بن ممحفَر املعلممع٣(د أبو ج(.  
  :قول محزة السهمي 

 ».كان شيخا صاحلا«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  مل يعدله أحد غري محزة، فقد توسط يف تعديله، وال خمالف له.

  
  

   

                                                
 ).٤٥٧)   تاريخ جرجان، السهمي، (١(

 ).٣/٣٢٣)   تكملة اإلكمال، ابن نقطة، (٢(

 ).٤٦٤)   تاريخ جرجان، السهمي، (٣(

(٢٤٦)



      
 ٢٧ 

  
 

  .)١()هـ٣٧٧(ت أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الفارساين اجلُرجاين  - ١
  :قول محزة السهمي 

 . » مل أر له أصال جيدا «
 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

غري محزة، فقد نص على جرحه، وال خمالف له، قال ابن حجر: مل جيرحه أحد 
  .)٢(»واجلرح إن خال عن التعديل قُبِلَ مجملًا على املختار«

  .)٣(أبو ميمون سامل بن بريد الرسعين  - ٢
  :قول محزة السهمي 

 ».حدث حبديث منكر«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

قول محزة، وكالم محزة يدل على جرحه، وال  )٥(حجر ، وابن)٤(ذكر ابن ماكوال
  خمالف له.

  .)٦(علي بن يزداد بن محمد أبو احلَسن الصائغ اجلوهري اجلُرجاين - ٣
                                                

 ).٩٠)   تاريخ جرجان، السهمي، (١(

 ).٤/٧٢٦)   خنبة الفكر، ابن حجر، (٢(

 ).١٨٨)   تاريخ جرجان، السهمي، (٣(

 ).١/٢٢٩ال، ()   اإلكمال، ابن ماكو٤(

 ).٣/٤)   لسان امليزان، ابن حجر، (٥(

 ).٢٥٤)   تاريخ جرجان، السهمي، (٦(

(٢٤٧)



      
 ٢٨ 

   :قول محزة السهمي 
 ».متهم«
 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

: )٣(وابن حجر، )٢(، وقال الذهيب)١(متفق على اامه بالوضع، وهاه الدارقطين
، وهذه األقوال موافقة لقول محزة، وال »)٤(متهم، روى عن الثقات أوابد«

  خمالف هلا.

  .)٥(أبو احلَسن علي بن احلَسن بن بندار بن زيد بن معاذ بن املثىن العنربي  - ٤
  :قول محزة السهمي 

 ».تكلم فيه الناس«
 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

، وقال أبو حممد عبد العزيز بن حممد النخشيب: )٦(» ضعيف«النجاد:  قال ابن
،  )٧(» روى عن هشام بن عمار فكذب عليه ما مل يكن هو جيترئ أن يقوله«

ال حتل الرواية عنه إال على وجه «، وقال ابن حجر: )٨(وامه حممد بن طاهر 

                                                
 ).٦/٢٧)   لسان امليزان، ابن حجر، (١(

 ).٣/١٦٣)   ميزان االعتدال، الذهيب، (٢(

 ).٤/٢٦٧)   لسان امليزان، ابن حجر، (٣(

)٤»  (د وتأْبت البهيمة تدت، وجاء فالن بآبدة: أي بداهية يبقى األوابد مجع آبدة، واآلبدة: أبشحوأي ت أْبِد
 ).٣/٦٨لسان العرب، ابن منظور، (». ذكرها على األبد

 ).٢٦٤)   تاريخ جرجان، السهمي، (٥(

 ).٤/٢١٧)   لسان امليزان، ابن حجر، (٦(

 )   املصدر السابق نفسه.٧(

 ).١/١٨٧)   الكشف احلثيث، احلليب، (٨(

(٢٤٨)



      
 ٢٩ 

ا عن أناس يقف على أفراد لقوم فيحدث « ، وقال اإلدريسي :  )١(التعجب  
  هلا.وهذه األقوال موافقة لقول محزة، وال خمالف ، )٢(» آخرين، ال حيتج حبديثه 

  .)٣(أبو احلُسني محمد بن إسماعيل بن إسحاق اجلنابذي - ٥
  :قول محزة السهمي 

 ».روى عن حممد بن محيد بأحاديث غرائب«

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 
 ليه أحد غري محزة، وكالم محزة يدل على جرحه، وال خمالف له.مل يتكلم ع

محمد بن احلُسني بن شريويه القصار أبو عبد اِهللا اإلستراباذي ، يعرف بـ   - ٦
  . )٤((القنديلي) 

  :قول محزة السهمي 
 ».كان مشهورا بالستر والصالح، إال أنه كان أميا غافال ال يدري ما يقرأ عليه«

 ة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد:املوازن 
مل يتكلم عليه أحد غري محزة، وكالم محزة يدل على جرحه يف الضبط، وال 

  خمالف له.
  .)٥(أبو سهل محمد بن أحمد بن عبد اهللا - ٧

  :قول محزة السهمي 
                                                

 ).٤/٢١٧ابن حجر، ( )   لسان امليزان،١(

 ).٤١/٣١٥)   تاريخ دمشق، ابن عساكر، (٢(

 ).٣٢٧)   تاريخ جرجان، السهمي، (٣(

 ).٣٦١)   تاريخ جرجان، السهمي، (٤(

 ).٣٧٩)   املصدر السابق، (٥(

(٢٤٩)



      
 ٣٠ 

 ».تكلموا فيه« 

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

  وكالم محزة يدل على جرحه، وال خمالف له.مل أقف على من تكلم فيه، 
  . )١(إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحيم اإلستراباذي، كنيته: أبو إسحاق  - ٨

  :قول محزة السهمي 

كان عارف ثقة، إال أنه حيكى، أنه سقط عن الدابة، فاختلط عقله، ومات على «
 ».ذلك

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

 يتكلم عليه أحد غري محزة، وكالم محزة يدل على جرحه يف الضبط بأخرة، مل
  وال خمالف له.

إسماعيل بن محمد بن أحمد بن صالح بن عبد اِهللا البجلي اإلستراباذي اخلطيب،  - ٩
  . )٢() هـ٣٢٠(ت بعد كنيته: أبو إسحاق، يعرف بـ(ابن احلمكي)،

  :قول محزة السهمي 

 » .بالكذب، والرواية عمن مل يره يتهم «

 :املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

متهم بالكذب والرواية عمن مل يره ، ال حيتج حبديثه « قال أبو سعد اإلدريسي: 
  ، وافقه محزة ، وال خمالف هلما . )٣(» وروايته 

                                                
 ).٤٣٤)   املصدر السابق، (١(

 ).٤٣٦)   املصدر السابق، (٢(

 ).٢/٤٣٧)   توضيح املشتبه، ابن ناصر الدين القيسي، (٣(

(٢٥٠)



      
 ٣١ 

  . )١(، كنيته : أبو علي احلُسني بن جعفَر بن هشام الطحان الشمين اإلستراباذي  -١٠ 
  :قول محزة السهمي 

 » .روى حديثا مضطربا « 

 : املوازنة بني قول محزة السهمي وأقوال النقاد 

روى حديثا مضطربا عن أبيه جعفر بن « نقل ابن ماكوال قول محزة ، قال : 
هشام الشمين ، عن إبراهيم بن إسحاق العبدي ، ال أدري البلية منه أو من أبيه 

، وكالم محزة يدل على جرحه ، وال  )٢(» لته من آخر تاريخ جرجان ، نق
  خمالف له .

   

                                                
 ) .٤٤٤)   تاريخ جرجان ، السهمي ، (١(

 ) .٣/٣٤٨)   تكملة اإلكمال ، ابن ماكوال ، (٢(

(٢٥١)



      
 ٣٢ 

  
 

  : ميكن إمجال منهج اإلمام محزة السهمي يف اجلرح والتعديل يف النقاط التالية
 اجلرح، وهذا مستفاد من أمرين:اعتدال اإلمام محزة يف التوثيق، وإنصافه يف  

: قول اإلمام ابن نقطة: "له كالم حسن يف اجلرح والتعديل، ومعرفة املتون  األول
  .)١(واألسانيد"

  : اعتداله يف الرواة، فمن صور اعتداله: الثاين
  د بن موافقته األئمة النقاد يف توثيق من هو ثقة عندهم، مثل: ترمجةمحأبو زرعة م

د الوبيد.علام بن الوشاب بن هه 
  :ي بن يزداد بن ترمجة موافقته األئمة النقاد يف جرح من هو ضعيف عندهم، مثللع

 محمد أبو احلَسن الصائغ اجلوهري اجلُرجاين.
  ينقل اإلمام محزة يف كتابه أقوال عدد من أئمة اجلرح والتعديل يف بيان أحوال بعض

بالنقل، بل يرد على بعضها، فقد رد اجلرح عن بعض من  الرواة، وأحيانا ال يكتفي
جرحه النقاد مبينا حجته يف ذلك، مثل: رده على قول أمحد بن هارون الربدجيي، يف 

 ترمجة: أيب بكر إسحاق بن إبراهيم بن خالد الطلقي اإلستراباذي .

 ا وال تعديالً، انفرد اإلمام محزة يف احلكم على رواة مل حيكم عليهم غريهال جرح ،
 . بن عبد اِهللا بن رام زياري اإلستراباذي علي:  مثل

  دقة اإلمام محزة يف تتبع أحوال الرواة، فالثقة قد خيتلط بآخرة، كما يف ترمجة: أيب
 إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحيم اإلستراباذي .

 عديل املصطلحات اليت درج احملدثون على استعمل اإلمام محزة يف اجلرح والت
 استعماهلا من قبله، وقد صنفتها يف مراتب اجلرح والتعديل على النحو التايل :

                                                
 ) .١/٣١٢)   التقييد، ابن نقطة، (١(

(٢٥٢)



      
 ٣٣ 

  : مصطلحات اإلمام محزة يف مراتب التعديل 

  ا، مل يكن يفمن تأكد بصفتني أو أكثر من صفات التوثيق، مثل: (كان حافظًا متقن
 ية) ، و(صاحب حديث، مكثر، ثقة).زمانه مثله) ، و(ثقة ثبت يف الروا

  ،(احلافظ)من أُفرد بصفة من صفات التوثيق، مثل: (ثقة)، و(ثقة يف احلديث)، و
و(من ثقام)، و(صاحب حديث)، و(مقدم يف احلديث، والرحلة إليه يف أيامه)، 

 و(يعرف احلديث).

 (ا صاحلًاكان شيخ) :ط يف تعديله، مثلمن قصر عن الدرجة الثانية وتوس. 

 .(ًكان رجالً صاحلا) :من وصفه مبا له عالقة بالعدالة، ومل يذكر الضبط، مثل 

 :مصطلحات اإلمام محزة يف مراتب اجلرح 

 .(متهم) :مه بالكذب، مثلمن ا 

  ثو(حد ،(ا غافالً ال يدري ما يقرأ عليهكان أمي) :ن بعدم االحتجاج به، مثلمن بي
 حبديث منكر).

 من دلَّ على تضعيفه، مث.(امل أر له أصالً جيد)و ،(اروى حديثًا مضطرب) :ل 

 .(تكلَّم فيه الناس) :من دلَّ على تليينه، مثل 

   ،ا يف كتابهأكثر املصطلحات الصادرة عن اإلمام محزة يف اجلرح والتعديل شيوع
هي: (ثقة)، و(حافظ)، و(صاحب حديث مكثر)، و(ثقة يف احلديث)، و(شيخ 

 صاحل).

  ا إىل الرواية وليس إىل الراوي، مثل قوله: (حدثَّ  يتجه اإلمام محزةيف النقد أحيان
حبديث منكر)، و(روى عن حممد بن محيد بأحاديث غرائب)، و(روى حديثا 

 مضطربا).
(٢٥٣)
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  (بلدي الرجل أعلم به من غريه) من خالل الصور ) ١(حتقق عند اإلمام محزة قاعدة
 التالية:

 ن حاهلا على معرفته معاصروه الذين ترجم هلم، فقد بيم من اجلرح والتعديل معتمد
أبو عمرو أَحمد بن إبراهيم بن محمد بن العباس بن األعرايب  الشخصية م، مثل:

هـ)، وأبو سعيد إمساعيل بن سعيد بن عبد الواسع اخلياط ٣٧٨التميمي (ت
 هـ)، وغريمها.٣٦٦(ت اجلُرجاين

 ه على جرح اإلمام أمحد بن هارون الربدجياق بن ردحي يف الراوي: أيب بكر إس
 إبراهيم الطلقي اإلستراباذي، بأن الراوي من أهل الرأي، لكنه ثقة يف احلديث.

 

                                                
هذه قاعدة ترجيح بالقرائن عندما يتعارض اجلرح والتعديل عند األئمة النقَّاد، وهي مشروطة بشرطني:   )١(

ا ممن تأهل يف باب اجلرح والتعديل ويعرف أسباما، والشرط الشرط األول: أن يكون بلدي الرجل هذ
 الثاين: أال يكون اجلرح واضحا مفسرا غري مدفوع. األجوبة املسددة، أمحد بن عمر بازمول.

(٢٥٤)
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  أقف يف اية هذا البحث على أبرز نتائج البحث، هي كالتايل:

عن اإلمام محزة، مما يثبت علو مرتبة كثرة النقوالت املُصرح ا، وغري املُصرح ا  - ١
املؤلف يف معرفة علم الرجال، وخصوصا علماء مدينة جرجان ونواحيها، ومن 
األئمة الذين ينقلون عنه: ابن ماكوال، والسمعاين، وابن عساكر، وابن نقطة، وابن 

 العدمي، والذهيب، وابن حجر.

يل، اتضح بعد دراستها أا ) قولًا لإلمام محزة السهمي يف التعد٣٨مجعت الدراسة ( - ٢
 موافقة ألقوال بقية العلماء.

) أقوال لإلمام محزة السهمي يف اجلرح، تبني بعد دراستها أا ١٠مجعت الدراسة ( - ٣
 موافقة ألقوال بقية العلماء.

 اإلمام محزة من األئمة املعتدلني يف التوثيق، واملنصفني يف اجلرح. - ٤

 مل حيكم عليهم غريه، ال جرحا وال تعديلًا. انفرد اإلمام محزة يف احلكم على رواة - ٥

دقة اإلمام محزة يف تتبع أحوال الرواة، فالثقة قد خيتلط بآخرة، كما يف ترمجة: أيب  - ٦
 إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحيم اإلستراباذي.

تعقيب اإلمام محزة على أقوال العلماء، مثل: تعقيبه على قول أمحد بن هارون  - ٧
دجيي، يف ترمجة: أيب بكر إسحاق بن إبراهيم بن خالد بن محمد الطلقي الرب

 اإلستراباذي.

موافقة اإلمام محزة لشيوخه يف احلكم على الرواة، مثل: موافقته لشيخه أيب بكر  - ٨
اإلمساعيلي، يف ترمجة: أبو زرعة محمد بن عبد الوهاب بن هشام بن الوليد 

  ري.األنصا
(٢٥٥)
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  : التوصيات 

البحث يف هذا النوع من دراسة مناهج األئمة يف علم اجلرح والتعديل، ملا له من  - ١
 أمهية عالية يف تقييم الرجال.

  إكمال البحث العلمي حول الكتب احلديثية املفقودة. - ٢
هذا ما تيسر يل بفضل من اهللا ونعمة، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله 

  مد هللا رب العاملني.وصحبه وسلم، واحل
  

   

(٢٥٦)
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اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث. أبو يعلى اخلليلي، خليلي بن عبد اهللا بن أمحد بن  -١
إبراهيم بن اخلليل القزويين. حتقيق: د. حممد سعيد عمر إدريس. الطبعة األوىل، 

 هـ.١٤٠٩الرياض: مكتبة الرشد، 

ين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الدمشقي. األعالم. الزركلي، خري الد -٢
 م.٢٠٠٢الطبعة اخلامسة عشر، دار العلم للماليني، 

اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ. السخاوي، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن.  -٣
 حتقيق: فرانز روزنثال. د.ط، بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت.

واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب. ابن اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف  -٤
ماكوال، سعد امللك أبو نصر علي بن هبة اهللا بن جعفر. الطبعة األوىل، بريوت: دار 

 م.١٩٩٠ - هـ ١٤١١الكتب العلمية، 

األنساب. السمعاين، أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور. حتقيق: الشيخ عبد  -٥
 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠طبعة الثانية، د.م، د.ن، الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين. ال

التحبري يف املعجم الكبري. السمعاين، أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور  -٦
التميمي املروزي. حتقيق: منرية ناجي سامل. الطبعة األوىل، بغداد: رئاسة ديوان 

 م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥األوقاف، 

ة، أبو بكر حممد بن عبد الغين بن أيب التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد. ابن نقط -٧
بكر بن شجاع احلنبلي البغدادي. حتقيق: كمال يوسف احلوت. الطبعة األوىل، 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بريوت: دار الكتب العلمية، 

الثقات. ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد أيب حات التميمي البسيت. مراقبة: د.  -٨
حيدر آباد: دائرة املعارف العثمانية،  حممد عبد املعيد خان. الطبعة األوىل،
(٢٥٧)
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 م.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ 

اجلرح والتعديل. ابن أيب حامت، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر  -٩
 - هـ ١٢٧١التميمي احلنظلي. الطبعة األوىل، بريوت: دار إحياء التراث العريب، 

 م.١٩٥٢

. الطبعة األوىل، الرياض: مكتبة اجلرح والتعديل. الالحم، د. إبراهيم بن عبد اهللا - ١٠
 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرشد، 

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية. القرشي، أبو حممد عبد القادر بن حممد بن نصر  - ١١
 اهللا احلنفي. د.ط، كراتشي: مري حممد كتب خانة، د.ت.

الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة. الكتاين، أبو عبد اهللا حممد  - ١٢
بن أيب الفيض جعفر بن إدريس. حتقيق: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي. الطبعة 

 م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١السادسة، بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث. احلليب، برهان الدين أبو الوفا إبراهيم  - ١٣
الطبعة األوىل،  بن حممد بن خليل الطرابلسي الشافعي. حتقيق: صبحي السامرائي.

 م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧بريوت: عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، 

الكفاية يف علم الرواية. اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن  - ١٤
أمحد بن مهدي. حتقيق: أبو عبد اهللا السورقي، وإبراهيم محدي املدين. د.ط، 

 املدينة املنورة: املكتبة العلمية، د.ت.

عجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي. أيب بكر اإلمساعيلي، أمحد بن إبراهيم امل - ١٥
بن إمساعيل. حتقيق: د. زياد حممد منصور، الطبعة األوىل، املدينة املنورة: مكتبة 

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠العلوم واحلكم، 

امياز. املعني يف طبقات احملدثني. الذهيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن ق - ١٦
(٢٥٨)
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حتقيق: د. مهام عبد الرحيم سعيد. الطبعة األوىل، عمان: دار الفرقان،  
 هـ.١٤٠٤

املنتخب من مسند عبد بن محيد. ابن محيد، أبو حممد عبد احلميد الكشي. حتقيق:  - ١٧
صبحي السامرائي، وحممود حممد خليل الصعيدي. الطبعة األوىل، بريوت: عامل 

 م.١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الكتب، 

بالوفيات. الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك. حتقيق: أمحد األرناؤوط، الوايف  - ١٨
 - هـ ١٤٢٠وتركي مصطفى. الطبعة األوىل، بريوت: دار إحياء التراث العريب، 

 م.٢٠٠٠

بغية الطلب يف تاريخ حلب. ابن العدمي، عمر بن أمحد بن هبة اهللا بن أيب جرادة  - ١٩
 دار الفكر، د.ت.العقيلي. حتقيق: د. سهيل زكار. د.ط، د.م، 

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم. الذهيب، أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن  - ٢٠
عثمان. حتقيق: د. بشار عواد معروف. الطبعة األوىل، بريوت: دار الغرب 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤اإلسالمي، 

تاريخ جرجان أو معرفة علماء أهل جرجان. السهمي، أيب القاسم محزة بن  - ٢١
حتقيق: حممد عثمان. الطبعة األوىل، د.م، طبعة مكتبة الثقافة الدينية، يوسف. 
 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها  - ٢٢
من وارديها وأهلها. ابن عساكر، أيب القاسم علي بن احلسن ابن هبة اهللا بن عبد 

يد عمر بن غرامة العمروي. د.ط، د.م، دار الفكر، اهللا الشافعي. حتقيق: أيب سع
 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

تذكرة احلفاظ. الذهيب، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد. د.ط، بريوت: طبعة دار  - ٢٣
(٢٥٩)
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 الكتب العلمية، د.ت. 

تكملة اإلكمال. ابن نقطة، أيب بكر حممد بن عبد الغين البغدادي احلنبلي. حتقيق:  - ٢٤
. الطبعة األوىل، مكة املكرمة: مركز إحياء التراث د. عبد القيوم عبد رب النيب

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠اإلسالمي، 

توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسام وألقام وكناهم. ابن ناصر الدين  - ٢٥
القيسي، أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن جماهد. حتقيق: حممد نعيم 

 م.١٩٩٣: مؤسسة الرسالة، العرقسوسي. الطبعة األوىل، بريوت

تيسري مصطلح احلديث. الطحان، د. حممود. الطبعة العاشرة، الرياض: مكتبة  - ٢٦
 م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥املعارف للنشر والتوزيع، 

سري أعالم النبالء. الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان. حتقيق: د. بشار  - ٢٧
- هـ ١٤١٧رسالة، عواد معروف. الطبعة األوىل، بريوت: طبعة مؤسسة ال

 م.١٩٩٦

ضوابط اجلرح والتعديل. العبد اللطيف، د. عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم.  - ٢٨
 م.٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤الطبعة الرابعة، الرياض: مكتبة العبيكان، 

طبقات احلفاظ. السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر. الطبعة الثانية،  - ٢٩
 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بريوت: دار الكتب العلمية، 

لسان العرب. ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم االفريقي  - ٣٠
 هـ.١٤١٤املصري. الطبعة الثالثة، بريوت: دار صادر، 

لسان امليزان. ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد.  - ٣١
إلسالمية، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة األوىل، بريوت: دار البشائر ا

 م.  ٢٠٠٢
(٢٦٠)
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ميزان االعتدال يف نقد الرجال. الذهيب، أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان.  - ٣٢ 
 - هـ ١٣٨٢حتقيق: علي حممد البجاوي. الطبعة األوىل، بريوت: دار املعرفة، 

 م.١٩٦٣

خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر. ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي  - ٣٣
،  . الطبعة اخلامسة ، وعماد السيد : عصام الصبابطي . حتقيقبن حممد بن أمحد

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ القاهرة: دار احلديث

هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني. البغدادي، إمساعيل بن حممد أمني بن  - ٣٤
  مري سليم. د.ط، بريوت: دار إحياء التراث العريب، د.ت.

  فهرس الربامج احلاسوبية:

  . لكلم. إنتاج موقع إسالم ويب، واإلدارة العامة لألوقافجوامع ا  -١

 . املكتبة الشاملة. إنتاج موقع الشاملة  -٢
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