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 ملخص البحث :

اسة تراجم الرواة الضعفاء عند اإلمام ابن حبان المختلف في توثيقهم عند تناولت هذه الدر 
غيره من علماء الجرح والتعديل، مرتبين على حروف الهجاء، مع ذكر الراوي المترجم له 
في أعلى الترجمة، كما ذكره ابن حبان، ثم ذكر أقوال العلماء فيه جرحا وتعديال على سبيل 

ه األقوال ودراستها وبيان المراد منها، بناء على قواعد علم االستقصاء، ثم ذكر خالصة هذ
الجرح والتعديل عند المحدثين، ثم خالصة القول في حال الراوي جمعا بين األقوال بحسب 
ما توصل إليه االجتهاد في ذلك، ومقابلته بما ذكره اإلمام ابن حبان رحمه هللا في الراوي، 

أهمها: أهمية علم الجرح والتعديل، ودور العلماء  وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج، من
في الحفاظ على سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم التي هي المصدر الثاني للتشريع 
اإلسالمي، وتمييز الصحيح المقبول منها من الضعيف المردود، وأن ابن حبان كان من 

لضعفاء والمتروكين( من أئمة الجرح والتعديل، ويعتبر كتابه )المجروحين من المحدثين وا
أمهات الكتب التي اعتمد عليها المصنفون والباحثون والدارسون في علم الجرح والتعديل، 
وقد اشتهر عن ابن حبان أنه كان من المتساهلين في التوثيق، مع تشدده في الجرح، 
فبعض الرواة ممن ضعفهم في كتاب المجروحين من هو حجة ال ينزل عن رتبة الحسن، 

من هو دون ذلك ممن هو صالح لالعتبار، وأن األسباب الحاملة لألئمة على الجرح  ومنهم
متفاوتة، منها ما يقدح، ومنها ال يقدح، وأن مجرد الكالم في الرجل ال يسقط حديثه، ولو 

 اعتبر ذلك لذهب جملة من اآلثار النبوية، وهي مفسدة بينة .
 التراجم. -الثقات  –الجرح والتعديل  –بان ابن ح –الرواة  -الضعفاء  الكلمات المفتاحية :
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Abstract: 
The study addressed the biographies of the narrators deemed unreliable by 
Imam Ibn Hibban that are disagreed on by other biographical evaluation 
scholars in an alphabetical order in addition to the name of narrator above the 
narration as mentioned by Ibn Hibban, followed by discrediting and 
endorsement of narrators by scholars as a method of investigation. Then 
studying and explaining the meaning of a summary of these narrations, based 
on the rules of the science of biographical evaluation among the scholar of 
hadith, in addition to what is said on the narrator based on a combination of 
narrations after diligent work and comparing it to what is mentioned by Imam 
Ibn Hibban on the narrator. The study has concluded several results of which 
the most significant are: the importance of the science of biographical 
evaluation and the role scholars play in reserving the Sunnah of the Prophet -
peace be upon him-, which is the second source of Islamic Shari'ah, as well as 
distinguishing the sound and acceptable Hadith from the unreliable and rejected 
Hadith. Ibn Hibban is one of the scholars of the science of biographical 
evaluation, where his book “al-Majruhin min al-Mhadithin wa al-Dueafa' wa al-
Mutrawkin” (Book of the Discredited, Unreliable, and Avoided Hadith 
Narrators) is one of the main books utilized by compilers, researchers, and 
students of the science of biographical evaluation. Ibn Hibban was known for 
being lenient when it came to authentication while being strict in discrediting, 
as some of the narrators he deemed unreliable had enough reasoning for their 
narration to be considered a good (authoritative) Hadith and some were of lessor 
ranks but could still be considered. The reasons that make scholars discredit 
narrators vary, some of which that defect the Hadith and some do not. The 
defamation of one’s character does not mean that the Hadith they narrate is 
unacceptable, if that was the case then most of the prophetic traditions will cease 
to exist which is an evident evil.  

Keywords: Unreliable Narrators- Narrators- Ibn Hibban- Discrediting and 
Endorsement of Narrators- Trustworthy Narrators- Biographies. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحمد هلل الذي أنار طريق الحق، وأبان سبيل الهدى، وبعث النبيين مبشرين ومنذرين، لئال 
يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل، وليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن 

تم النبين إمام المتقين، وخا ،بينة، وصلى هللا على خيرته من خلقه، وصفوته من بريته
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإخوانه من النبيين والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا.

 وبعــــد
فإن هللا تعالى وله الحمد والمنة أن حفظ شريعة سيد أنبيائه من التغيير والتبديل، فتولى 

لنا الذكر وإنا حفظ كتابه بنفسه، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه، فقال تعالى: " إنا نحن نز 
 له لحافظون " .

وأما السنة النبوية: فإن هللا تعالى وفق لها حفاظا عارفين، وجهابذة عالمين، وصيارفة 
من سلف  ناقدين من الصحابة رضوان هللا عليهم ومن التابعين وتبع التابعين، ومن بعدهم
ويل الجاهلين، هذه األمة وخلفها، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأ

في تدوينها على أنحاء  اويتبصرون في ضبط آثار نبيهم، فتنوعوا في تصنيفها، وتفننو 
كثيرة وضروب عديدة، حرصا على حفظها، وخوفا من إضاعتها، وقد أّلف الحفاظ 
مصنفات جمة على علم الجرح والتعديل الذي يعد من أشرف العلوم وأجلها، إذ بقواعده 

، وبه ينقى ملسو هيلع هللا ىلصقيم، والمقبول من المردود من حديث رسول هللا يتميز الصحيح من الس
 المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي )وهو السنة( من كل شائبة ودخيل .

والتزم علماء الجرح والتعديل وألزموا من بعدهم سوق األخبار باألسانيد، وتكلموا في مراتب 
، أحسن تقرير، وسلكوا في الرجال وتقرير أحوالهم، من الصدق والكذب، والقوة والضعف

ذلك مذاهب عدة، فالكالم في الجرح والتعديل قائم على االجتهاد، وبذل الوسع في الحكم 
 على الرواة .
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قال الحافظ المنذري عن اإلمام الترمذي: " وقد اختلف األئمة من أهل العلم في تضعيف 
المتكلمين في الرجال(  الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم"، واختالف هؤالء )أي

 .(1)كاختالف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه االجتهاد
ن األسباب ولما كان األمر اجتهادا، كان احتمال وقوع الخطأ مع كثرة الصواب واردا، أل

الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح، ومنها ال يقدح، فربما جرح بعضهم من 
كون جرحا عند غيره، فإن مجرد الكالم في الرجل ال يسقط ال يستحق الجرح، أو جرح بما ي

 . حديثه، ولو اعتبر ذلك لذهب جملة من اآلثار النبوية وهي مفسدة بينة
: " فإنا ال ندعي العصمة من السهو والخطأ في (2)قال الحافظ الذهبي في مقدمة ميزانه

تكلم في الرجال إلى ثالثة من  (3)هذا وقد قسم الحافظ الذهبياالجتهاد في غير األنبياء"، 
  أقسام:

 .قسم تكلموا في سائر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي  .1
 .وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة .2
 .وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي .3

على  ثم قسمهم من ناحية شدتهم، أو تساهلهم، أو اعتدالهم، فتابع كالمه قائال: والكل
  :ثالثة أقسام
... ثم قال: وابن معين، وأبو حاتم،  (4)قسم متعنت في الجرح متثبت في التعديل.1

 .والجوزجاني متعنتون 

                                                
، والعلل الصئئئئغير للترمذي، وهو 42،65المنذري عن أسئئئئئلة في الجرح والتعديل:   ينظر: جواب (1)

 .409مطبوع في أخر الجزء الخامس من سنن الترمذي:  
 . 3/ 1مقدمة ميزان االعتدال :( 2)
طلح الحديث صالموقظة في علم م -172، 117ينظر:ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: ( 3)

 هئ.1412الثانية  لمطبوعات اإلسالمية بحلب طمكتبة ا -83للذهبي: 
وقعت هذه العبارة عند الحافظ الذهبي بلفظ " قسئئئئئئئئئئئئئئئم منهم متعنت في التوثيق، متثبت في التعديل"، ( 4)

، والصئئئئئئئئئئئئئواب ما أثبته كما ذكره اإلمام اللكنوي في الرفع 4/359وكذا في فتح المغيث للسئئئئئئئئئئئئئخاوي: 
 .283والتكميل:  
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وقسم منهم متساهل كأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد هللا الحاكم، وأبي بكر .2
 .البيهقي
وقسم معتدل ومنصف، كالبخاري، وأحمد بن حنبل، وأبي زرعة، وابن عدي. .3
  .اهئ

من أئمة علماء الجرح والتعديل، ويعتبر كتابه )المجروحين من  وكان اإلمام ابن حبان 
المحدثين والضعفاء والمتروكين( من أمهات الكتب التي اعتمد عليها المصنفون في علم 

 الجرح والتعديل، التي تعد من المراجع المهمة للباحثين والدارسين في هذا الفن..
 :وأهميته  هذا الموضوعالباحثة ل سبب اختيار

تبين  –، واستقرائه (أي كتاب المجروحين)أنه من خالل مطالعة الباحثة لهذا الكتاب 
 -اآلتي: 
أن اإلمام ابن حبان قد سلك في نقده لرجال "المجروحين" منهجا فيه تعنت وشدة  .1

مما حمل بعض العلماء كالحافظ  الذهبي على تعقبه في مواطن كثيرة من ميزانه، 
افظ ابن حجر في تقريبه، في مقدمته في فتح الباري، كما ذكر الذهبي في ترجمة والح
 (2) و)أفلح بن سعيد المدني( ،(1)محمد بن الفضل السدوسي عارم شيخ البخاري()

 .(3)وغيرهما، وقد عده الشيخ اللكنوي ممن له تعنت وإسراف في جرح الرجال
ذكر في كتاب "المجروحين" خلقا  أنه كان أحيانا يتردد في حكمه على الراوي، فقد .2

كثيرا ادعى ضعفهم كان قد سبق أن ذكرهم في كتابه "الثقات" مما يدل على تناقضه، 
أو تردده في حكمه على هؤالء الرواة، وسيظهر ذلك جليا في ثنايا البحث بمشيئة هللا 

 ( راويا .159تعالى، وقد جمعهم د. مبارك سيف الهاجري، فبلغ عددهم )

                                                
 . 8057ت/4/7ال: ينظر ميزان االعتد( 1)
، وينظر ترجمة : بهز بن حكيم، سئئئئئئئئئعيد الجمحي، أبو بكر 1023ت/1/274المصئئئئئئئئئدر السئئئئئئئئئابق: ( 2)

 النهشلي، وغيرهم .
 . 335الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، أبو الحسنات اللكنوي الهندي:  ( 3)
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ا يجرح رجااًل من حقهم أن يوثقوا، أو مختلف في توثيقهم، فبمجرد ذكره أنه أحيان .3
للرجل في كتاب "المجروحين" ال يفيد الجزم بالقدح فيه، مالم يفسر جرحه بما يقدح 

 حقيقة.
لي ذلك استخرت هللا تعالى في تتبع رجاله، فوقفت على رجال قد ضعفهم اإلمام  فلما ظهر

ء أفردتهم بالدراسة في بحث سابق، وآخرين ممن ضعفهم ابن حبان ووثقهم غيره، وهؤال
أيضا، مختلف في توثيقهم عند غيره، أي أن أكثر العلماء قالوا بتوثيقه، والقليل منهم وافق 
اإلمام ابن حبان في قوله، وفيهم من هو حجة ال ينزل عن رتبة الحسن، وفيهم من هو 

 هذه الدراسة بعون هللا تعالى . دون ذلك ممن هو صالح لالعتبار، وهم مقصد وموضوع 
 الدراسات  السابقة:

نظرا لمكانة اإلمام ابن حبان بين علماء الجرح والتعديل، اهتم كثير من المتخصصين 
والباحثين في علم الحديث وعلومه، بدراسة منهجه في علم الجرح والتعديل، خاصة في 

 والمجروحين". ،كتابيه : " الثقات
 ومن هذه الدراسات :

في كتابه  (هئ 1304ت )دراسة التي أوردها اإلمام أبي الحسنات اللكنوي الهندي ال•
 " الرفع والتكميل في الجرح والتعديل " .

 ،ودراسة للدكتور / قاسم على سعد في كتابه " مباحث في علم الجرح والتعديل "•
ضمن موضوعات هذا الكتاب  ،تناول فيه منهج اإلمام ابن حبان في لجرح والتعديل

. 
ودراسة للدكتور/ مبارك سيف الهاجري بعنوان )الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في •

 المجروحين وأعادهم في الثقات( .
 ودراسة للشيخ عبدهللا بن يوسف الجديع، في كتابه : "تحرير علوم الحديث".•
استخارة ابن حبان في الجرح )ودراسة للدكتور/ عبد ربه سلمان أبو صعيليك بعنوان •
تعديل(، تناول فيها الرواة الذين استخار فيهم اإلمام ابن حبان هللا تعالى في الجرح وال

 والتعديل من خالل الثقات والمجروحين.
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 للدكتور/ (ابن حبان بين التشدد والتساهل في جرح الرواة وتعديلهم)ودراسة بعنوان •
لك من وغير ذ ،محمود عبدان، والدكتور/ جمال لطيف، والسيد/ بديع عبد هللا

 الدراسات.
والحظت الباحثة أن الدراسات التي اطلعت عليها في هذا الموضوع جميعها تدور حول  

منهج ابن حبان في الجرح والتعديل، وما اشتهر عنه من التساهل في توثيق الرجال، 
ومحاولة إثبات عكس ذلك بذكر بعض األمثلة من  ومخالفة بعض العلماء لهذا القول،

رهم اإلمام ابن حبان في كتابه المجروحين، لكن دون التطرق إلى إفرادهم الرواة الذين ذك
بالذكر، وتقصي أحوالهم بذكر ٌأقوال علماء الجرح والتعديل فيهم بشكل واِف، واستكماال 
للفائدة كانت إضافة الباحثة في هذه الدراسة من هذا الجانب للوقوف على الرواة المجروحين 

 توثيقهم عند غيره .عند ابن حبان المختلف في 
 خطة البحث :

مقدمة، )اشتملت على سبب اختيار  : تنقسم إلىوقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن 
الموضوع، والدراسات السابقة، وخطة الدراسة، والمنهج المتبع فيها(، ثم فصالن وخاتمة، 

 والمصادر. ،وفهرس للرواة المترجم لهم
  بان، وكتاب المجروحين، وفيه مطلبان:التعريف باإلمام ابن ح المبحث األول:

 ترجمة موجزة للتعريف باإلمام ابن حبان المطلب األول: •
 التعريف بكتاب المجروحين البن حبان . المطلب الثاني: •

تراجم الرواة موضوع الدراسة، وقد انتهجت في إيرادهم وترجمتهم  المبحث الثاني:
 اآلتي:
جاء، مراعية في ذلك اإلسم األول والثاني، ترتيب الرواة المترجم لهم على حروف اله .1

 ( راٍو .46ثم الكنى، وهو راٍو واحد فقط، مع وضع رقم متسلسل لهم، فبلغ عددهم )
، كما أورده اإلمام ابن حبان في كتاب )المجروحين(، الترجمةذكر الراوي في أعلى  .2

فيه، مع وأحيانا أقوم بتوضيح اسمه في الهامش إن احتاج إلى ذلك، أو كان مختلف 
اإلشارة إلى رقم الجزء والصفحة والترجمة بالرمز )ت( في الحاشية، مع حذف شيوخه 
وتالميذه الذين ذكرهم اإلمام ابن حبان بغية االختصار إال لفائدة مهمة، كأن يكون 
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أو لتمييزه فأذكره، ثم ترجمته في الحاشية  أحدهم سببا في تضعيف ابن حبان للراوي،
ترجمة بعض األعالم الذين أشار إليهم اإلمام ابن حبان في ثنايا لمعرفة حاله، وكذلك 
 ترجمته للراوي .

عدم ذكر األحاديث التي ذكرها اإلمام ابن حبان عقب ترجمته للراوي، لكثرتها  .3
وصعوبة ما يستلزم ذلك من تخريج وتحقيق وبيان درجتها، وحجم الدراسة ال يحتمل 

ضعيفه له خاصة فأذكره، وأقوم بتخريجه ذلك، إال أن يكون هذا الحديث هو سبب ت
وتحقيق إسناده، وبيان درجته في الحاشية، مما قد يتوصل من خالله إلى صحة ما 

 وصل إليه اإلمام ابن حبان فيه من عدمه.
بيان األلقاب، واألنساب، واألماكن كلما أمكن خاصة الغير المشهورة، وكذلك بيان  .4

 في الحاشية .معاني مفردات األحاديث إن وجد، وذلك 
ذكر أقوال العلماء فيه جرحا وتعديال، وذلك على سبيل االستقصاء مع عزوها إلى  .5

مصادرها في الحاشية، بذكر رقم الجزء والصفحة والترجمة، مقدمة أقوال من وثقوه على 
حسب درجات ألفاظ التعديل، األعلى ثم الذي يليه، كذلك على حسب أسبقية العلماء في 

أقوال من تكلموا فيه مقدمة أدنى ألفاظ التجريح، ثم األعلى، ثم ذكر خالصة الوفاة، ثم ذكر 
أقوال العلماء ودراستها، وفهم ألفاظهم وبيان المراد منها، بناء على قواعد علم الجرح 
والتعديل عند المحدثين، والتي يتوصل من خاللها إلى خالصة القول في حال الراوي جمعا 

إليه االجتهاد في ذلك، ومقابلته بما ذكره اإلمام ابن حبان  بين األقوال، بحسب ما توصل
 . مستندة في كثير من األحيان إلى رأي أحد العلماء المعتبر بأقوالهم في هذا الفن 

وال أدعي أني قد أصبت في جميعها، ولربما اكون قد أخطأت في بعض ما توصلت إليه 
وأؤكد أن  ،هذا، فالكمال هلل تعالى وحده باالجتهاد، فكما ذكرت آنفا إن الخطأ وارد في مثل

هذه الدراسة ليس الغرض منها التقليل أو الحط من شأن إمام من كبار أئمة المحدثين بحجم 
، وال من قيمة كتابه )المجروحين( الذي يعد كما ذكرت من أمهات كتب اإلمام ابن حبان 

ذلك، وحسبي أنني باحثة مجتهدة الجرح والتعديل، فمثلي ال يمكنه التجاسر على مجرد اعتقاد 
 اجتهاد الباحث المتدرب في ضوء منهج المحدثين الذين كان اإلمام ابن حبان منهم .

 وفيها أهم نتائج البحث. الخاتمة:
 وفيها فهرس ألسماء الرواة المترجم لهم، وخالصة حالهم، وللمصادر والمراجع. الفهارس:
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ينفع بهذه الدراسة المتواضعة، ويجعلها خالصة وأسأل هللا عز وجل العون والتوفيق، وأن 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.ملسو هيلع هللا ىلص لوجهه الكريم، وفي خدمة سنة سيد المرسلين نبينا محمد 
  المبحث األول

 التعريف باإلمام ابن حبان وكتاب المجروحين
 )وفيه مطلبان(
 المطلب األول 

 موجزة للتعريف باإلمام ابن حبان ةترجم
مته في دراسة سابقة للباحثة بعنوان )المجروحون من الرواة عند ابن نظرا الستيفاء ترج

 حبان الثقات عند غيره( فنوجز في الحديث عنه .
 (1)هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي اسمه ونسبه:

 القاضي أحد األئمة الرحالين والمصنفين.
ة وغزنة من بالد كابل عاصمة أفغان اليوم( ولد ببست )وهي مدينة كبيرة بين هرا  مولده:

  سنة بضع وسبعين ومائتين.
  طلبه للعلم والرحلة فيه وأشهر شيوخه وتالميذه، وثناء العلماء عليه:

، وتابعه (2)العلم على رأس الثالث مئة "كما قال الحافظ الذهبي  طلب اإلمام ابن حبان 
ئ وهو تلميذه: كان من أوعية العلم في اللغة ، وقال اإلمام الحاكم (3)عليه الحافظ ابن حجر

والفقه والحديث والوعظ، وكان من عقالء الرجال، صنف فخرج له من التصنيف في 
الحديث ما لم يسبق إليه، قدم نيسابور فسمع من عبد هللا بن شيرويه وغيره، ثم إنه دخل 

                                                
وهي مدينة من بالد كابل بين  الُبْستي: بضم الباء وسكون السين المهملة والتاء المثناة من فوقها ئئئئئئئئئئئئ( 1)

 1/151هراة وغزنة.  "اللباب في تهذيب األنساب": 
 .7346رقم  4/426ميزان االعتدال :( 2)
 .6619رقم  /7/46لسان الميزان: ( 3)
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صل، وبالجزيرة، العراق فأكثر عن أبي خليفة القاضي وأقرانه، وكتب باألهواز وبالمو 
وبالشام، وبمصر وبالحجاز، وكتب بهراة ومرو، ورحل إلى بخاري فلحق عمر بن محمد 
بن بجير وولي أمر القضاء بسمرقند وغيره من المدن بخراسان ثم ورد نيسابور سنة أربع 

ثم انصرف إلينا سنة سبع وثالثين، فأقام بنيسابور ،فسار إلى قضاء نسا ،وثالثين وثالثمائة
ثم خرج إلى وطنه ببست عام أربعين،  ،الخانقاه، وقرئ عليه جملًة من مصنفاته وبنى

 .(1)وكانت الرحلة إليه لسماع كتبه
: كان أبو حاتم إمام عصره صنف تصانيف لم يكن لها مثيل، (2)وقال اإلمام السمعاني

ور، رحل فيما بين الشاش إلى اإلسكندرية، وتلمذ في الفقه ألبي بكر ابن خزيمة بنيساب
وسمع بمصر من أبي عبد الرحمن النسائي، وخلق، وسمع منه أبو عبد هللا الحاكم، وأبو 

 عبد هللا بن منده، ومنصور بن عبد هللا الخالدي، وخلق سواهم .
كان من أئمة زمانه " وكان عارفا بالطب والنجوم والكالم والفقه،  :(3)وقال اإلمام الذهبي

 الحافظ ابن حجر وغيره . ونحوه قال ،رأسا في معرفة الحديث
 لقد صنف الكثير من المؤلفات في كثير من العلوم، من أشهرها: أهم مصنفاته:

 المعروف بصحيح ابن حبان، وكتاب الثقات، ،المسند الصحيح على التقاسيم واألنواع
 .وغيرها كثير وكتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين،

تم محمد بن حبان ليلة الجمعة لثمان ليال بقين من شوال سنة توفي الشيخ أبو حاـوفاته: 
 .(4)أربع وخمسين وثالثمائة بمدينة بست، وهو في عشر الثمانين

 
 

                                                
ئ التقييد لمعرفة 254:/52/251ئ تاريخ دمشق البن عساكر :1/415معجم البلدان لياقوت الحموي:  (1)

 .49رقم /64/65بن نقطة:   رواة السنن والمسانيد ال
    2/225األنساب: ( 2)
 .  7346رقم/4/426ميزان االعتدال: ( 3)
 – 8/73تاريخ اإلسالم للذهبي:  – 3/90، تذكرة الحفاظ، الذهبي: 417ئئئئئئئئئئئئ 1/415معجم البلدان: ( 4)

 . 70ت/16/92سير أعالم النبالء، الذهبي: 
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  المطلب الثاني
 التعريف بكتاب المجروحين البن حبان.

وهو في النسخة الخطية المودعة  (1)اشتهر كتاب المجروحين بهذا االسم، قال أحد محققيه
كتب المصرية عنوانه " معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين " بدار ال

 وهو عنوان أدق لمحتويات الكتاب.
: " قد أملينا ما حضرنا من ذكر الضعفاء (2)كتاب المجروحين ويذكر ابن حبان في آخر

 والمتروكين وأضداد العدول من المجروحين، وهذا أكثر قربا إلى عنوان الكتاب.
لف ابن حبان كتابا من أكبر كتبه هو: " التاريخ الكبير " ولكنه رأى صعوبة تناول وقد أ

ما في هذا الكتاب، ألنه جمع فيه بين الثقات والمجروحين، فاختصر من هذا الكتاب 
 كتابيه " الثقات ئئ والمجروحين ".

ت، وكتاب : وأقنع بهذين الكتابين: " كتاب الثقا(3)قال ابن حبان في مقدمة كتاب الثقات
المجروحين " المختصرين عن كتاب التاريخ الكبير الذي خرجناه لعلمنا بصعوبة حفظ كل 

 ما فيه من األسانيد، والطرق والحكايات.
وكتاب المجروحين هو كتاب نفيس في فنه، بدأه ابن حبان بمقدمة هامة تكلم فيها حول 

...، والتغليظ في ملسو هيلع هللا ىلص نبي ضرورة الحفاظ على السنة ونشرها، والتثبت مما ينسب إلى ال
 ، وضرورة معرفة الضعفاء من الرواة، وأنواع الضعف المنسوب إليهم.ملسو هيلع هللا ىلصالكذب عليه 

في كتاب " المجروحين " على منهج علمي واسع الخطو  وقد سار اإلمام ابن حبان 
 خالف به من سبقه من شيوخه كاإلمام النسائي وغيره حيث:  (أي نقد الرجال)في هذا الفن 

                                                
 ة الجزء األول:  )م(.األستاذ / محمود إبراهيم زايد ئ ينظر مقدم( 1)
 . 3/160كتاب المجروحين  ( 2)
 .1/11كتاب الثقات البن حبان ( 3)
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 .(1)واعده العشرين في التصنيف والجرح وترك الرجالوضع ق .1
وفي التراجم يذكر اسم الرجل كامال، والحكم عليه واألسباب التي استند إليها في  .2

 تكوين هذا الحكم.
 أحيانا ينقل بعد هذا رأي بعض األئمة في الرجل. .3
:  ويصدر ذلك بقوله ،ينهي الترجمة برواية األحاديث التي أنكرها المحدثون عليه .4

 "  قال أبو حاتم ".
وقد اعتمد الحفاظ بعده، وكذا الباحثين في هذا الفن، على هذا الكتاب اعتمادا كليا في نقل 
المادة العلمية منه، فكان كتابا نفيسا ومرجعا هامَا يرجع إليه في ضعفاء المحدثين، 

كتابه، واألحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي يعز على الباحث العثور عليها في غير 
 كما حفظ أسماء كثير من الرجال ممن يصعب العثور عليهم في غيره.

 :طبعات ثالثولكتاب المجروحين 
طبعة العزيزية بالهند، وتمتاز بحواشي اإلمام الدارقطني التي عملها لكتاب  .1

 .(2)المجروحين
 طبعة حلب بتحقيق األستاذ / محمود إبراهيم زايد .  .2

وزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، بتحقيق: أ/ طبعة: دار الصميعي للنشر والت
 حمدي عبد المجيد السلفي، وهي التي اعتمدتها في هذه الدراسة .

 
 
 
 
 

                                                
 .1/62/85ينظر كتاب المجروحين: ( 1)
 .16مقدمة تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاهين:   ( 2)
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  المبحث الثاني
 تراجم الرواة المختلف في توثيقهم

، من أهل الكوفة، وهو الذي يقال له أبان بن أبي حازم، (1)أبان بن عبد هللا الَبَجلي -1
 (3)قال: سمعت عمرو بن علي (2)فحش خطؤه وانفرد بالمناكير، أخبرنا الهمدانيوكان ممن 

 . (5) (يعني أبان البجلي)يحدث عنه بشئ قط  (4)يقول: ما سمعت يحيى بن سعيد القطان
 أقوال العلماء فيه:

                                                
بائل، وبالسكون إلى بجلة، ( الَبَجلي: بفتح الباء الموحدة والجيم، هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة، وهم اسم لعدة ق1)

 ( .2/94،93(: 562السمعاني )ت عبد الكريم بن محمد وهم رهط من سليم بن منصور.)األنساب،
( الهمئداني: هو اإلمام الحئافظ، الثبئت الجوال، مصئئئئئئئئئئئئئئنف المسئئئئئئئئئئئئئئنئد، أبو حف  عمر بن محمئد بن بجير 2)

)الصئئحيح( وغير ذلك، كان من الهمداني، السئئمرقندي، محدث ما وراء النهر، ومصئئنف التفسئئير أيضئئا، و
شئئئئمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن هئئئئئئئئئئئئئئئئئئ(. )سئئئئير أعالم النبالء، 311أوعية العلم)ت
 (.219ت/14/402هئ(: 748الذهبي )تقايماز 

، أبو حف  الفالس،الصئئئئئئئئئئئئئئيرفي، الباهلي، البصئئئئئئئئئئئئئئري، ثقة بنون وزاى( عمرو بن علي بن بحر بن ُكنيز، 3)
أبو الفضئئئئئئل أحمد بن علي بن حجر العسئئئئئئقالني  هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ( . )تقريب التهذيب249رة )تحافظ، من العاشئئئئئئ

 (120ت/8/80: هئ(852)ت
( هو يحيى بن سئئئئئعد بن فروح فروح التميمي، أبو سئئئئئعيد القطان البصئئئئئري، ثقة متقن حافظ، إمام قدوة، من 4)

 ( .72ت/2/348هئ( وله ثمان وسبعون .)تقريب التهذيب: 198كبار التاسعة )ت
 )ت حمدي عبد المجيد السلفي( . . 6ت/2/94نظر المجروحين، ابن حبان : ( ي5)
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وابن نمير، ، (3)، والعجلي(2)، وأحمد بن حنبل في رواية له(1)وثقه األئمة: يحيى بن معين
، وفي رواية ثالثة: " صالح (4): " صدوق صالح الحديث " اإلمام أحمد في رواية ثانيةوقال 

 هو"، وقال اإلمام ابن عدي: (6): "صدوق الحديث "البخاري ، وقال اإلمام (5)الحديث "
و أنه ال بأس جوأر  عزيز الروايات، لم أجد له حديث منكر المتن فأذكره، ،عزيز الحديث

ولم يذكر له إال حديثا واحدا مما أنكر  ،لذهبي: " حسن الحديث "وقال الحافظ ا ،(7)"به
، وقال في ديوانه: " صدوق له  (9)، وقال في مغنيه: " له مناكير حسن الحديث "(8)عليه
، وذكره ابن شاهين في (11)، وقال الحافظ ابن حجر: " صدوق في حفظه لين "(10)مناكير"

 . (الثقات)كتاب ، وكذا ذكره ابن خلفون في (12)جملة الثقات

                                                
 ( .125ت/1/67:  -رواية الدارمي  – هئ(233، أبو زكريا يحيى بن معين )ت تاريخ ابن معين( 1)
وتهذيب التهذيب، ابن حجر  – 178ت/1/162هئ(: 762( ينظر: إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي )ت2)

 . 172ت/1/96(: 852)ت
 )ط الباز( . 15ت/51( :  :261العجلي )ت أحمد بن عبد هللا بن صالح ( تاريخ الثقات، 3)
، ميزان االعتدال، الذهبي: 1/96تهذيب التهذيب:  – 1/162:، ابن حنبل( ينظر: إكمال التهذيب الكمال4)

 (.10)ت 1/9
 . 2290ت/2/290رواية ابنه عبد هللا : –( العلل ومعرفة الرجال ألحمد 5)
( بعد حديث " ال صئئئالة 157ح/95حكاه اإلمام الترمذي عن اإلمام البخاري في )العلل الكبير:  ( 6)

 قبل العيدين " قال محمد: هو صحيح، وأبان صدوق الحديث .
 . 204ت/2/67هئ(: 365( الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني )ت7)
 . 10ت/1/9( ينظر: ميزان االعتدال، الذهبي: 8)
 . 9ت/1/7( المغني في الضعفاء، الذهبي: 9)
 . 132ت/12( ديوان الضعفاء والمتروكين، الذهبي:  10)
 . 140/ ت 1/87( تقريب التهذيب، ابن حجر : 11)
 . 83ت/39:   هئ(385)ت ابن شاهين أبو حف  عمر ( تاريخ أسماء الثقات12)
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، قلت: وهذا اللفظ يعد من أول وأخف ألفاظ ( 1)وقال اإلمام النسائي: ليس بالقوي 
، فيمكن حمل قوله هذا (2)ومعلوم أن اإلمام النسائي تشدده في نقد الرجال مشهور،الجرح

من مناكير وإن كانت قليلة، روى له األربعة، وأخرج له ابن خزيمة  (أبان)على ما وقع من 
 .(3)حاكم في صحيحيهما، وذكره العقيلي في الضعفاءوال

 خالصة أقوال العلماء ودراستها : 
 مختلف فيه : (مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن )أبان بن عبد هللا البجلي

ومنهم من نزل به عن درجة التوثيق المطلق إلى  ،فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق
 ،صدوق الحديث،  صدوق صالح الحديث ،صدوق )ه بئ األدنى منها في الحجية، ووصفو 

صالح  ،حسن الحديث ،أرجو أنه ال بأس به ،صدوق في حفظه لين ،صدوق له مناكير
، وهذا يعني تحسين حديثه في غير ما ينكر عليه وهو قليل، فقد صرح ابن عدي (الحديث

 يثا واحدا منكرا .أنه لم يجد له حديثا منكر المتن فيذكره، ولم يذكر له الذهبي إال حد
وقد  ،كتضعيف اإلمام النسائي له بقوله: " ليس بالقوي" ،ومنهم من ضعفه ضعفا خفيفا

 وعليه فإن : ،بينا ما يمكن أن يحمل عليه قوله هذا
  :جمعا بين األقوال أنه (أبان بن عبد هللا البجلي)خالصة القول في حال 

                                                
التهئئئئئئئذيئئئئئئئب، ابن تهئئئئئئئذيئئئئئئئب  – 178ت/1/162( ينظر: إكمئئئئئئئال تهئئئئئئئذيئئئئئئئب الكمئئئئئئئال، مغلطئئئئئئئاي: 1)

 . 172ت/1/96حجر:
فقد صئئئئئئئرح به اإلمام الذهبي في غير موضئئئئئئئع من ميزانه، منه ما جاء في ترجمة )الحارث بن عبد ( 2)

، قال: حديث الحارث في السئئئئئئئئئنن األربعة، والنسئئئئئئئئئائي مع تعنته في 1/437هللا الهمداني األعور(: 
ترجمة )أشئئئئعث بن عبد الرحمن اليامي: الرجال، فقد احتج به وقّوى أمره، وينظر أيضئئئئا ما ذكره في 

(، وكذلك الحافظ ابن حجر، فقد ن  على تعنته في أكثر من موضئئئئئئئئئئئئئئئع فى )مقدمة فتح 1/226
، قال: )حبيب المعلم( متفق على 485البارى( ففي القسئئئئئئئئئم الثاني فيمن ضئئئئئئئئئعف بأمر مردود :  

 . توثيقه، لكن تعنت فيه النسائي، وكذا قال في الحسن بن الصباح البزار
تهئئذيئئب  – 140ت/2/15هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ( :742ينظر: )تهئئذيئئب الكمئئال، يوسئئئئئئئئئئئئئئئف عبئئد الرحمن المزي )( 3)

 . 26ت/1/42هئ( : 322الضعفاء الكبير، العقيلي ) -1/96التهذيب:
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لتوثيق المطلق في كل أحواله بسبب كما مر تفصيله، فإن لم يمكن وصفه با ،مختلف فيه
فيحسن حديثه لذاته في غير  ،فينزل به إلى الدرجة األدنى منها في الحجية ،ما أنكر عليه
 ما ينكر عليه .

ووصفه له بأنه " كان  (ضعف )أبان بن عبد هللا البجلي أما إطالق اإلمام ابن حبان 
يتنافى مع ما سبق ذكره من  ممن فحش خطؤه وانفرد باالمناكير " ففيه غلو في جرحه

وأما  ،توثيق األئمة له وتحسين حديثه، علما بأنه لم يذكر له حديثا واحدا مما أنكره عليه
فهوال يدل على ضعف أبان  ،عن استشهاده بعدم تحديث اإلمام يحيى بن سعد القطان عنه

ر عليه ضعفا يخرجه عن االحتجاج به مطلقا، ويمكن حمل عدم روايته عنه بسبب ما أنك
وهو قليل، ألن تشدد اإلمام يحيى القطان في الرجال مشهور، ن  عليه غير واحد من 

، وذكر عنه أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا، ومرة هكذا وال (1)العلماء
 .(2)يثبت على رواية واحدة تركه

، وأهلها، (4)، يروى عن إسماعيل بن أبي خالد(3)أحمد بن بشير، من أهل الكوفة - 2
يحيى بن معين:  قال:روروى عنه الكوفيون والبغداديون، ينفرد بالمناكير عن المشاهي

 .(5)الكوفة، ثم قدم بغداد وهو متروك أهل أحمد بن بشير كان من
                                                

ينظر ما ذكره الحافظ ابن حجر في )هدى السئئاري( مقدمة فتح الباري : الفصئئل التاسئئع :أسئئماء من ( 1)
عند ذكر )عثمان بن عمر ابن فارس العبدي( قال: قد نقل  ،445طعن فيه من رجال البخاري:  

البخاري عن علي بن المديني أن يحيى بن سئئئئئئئئئئعيد احتج به، ويحيى بن سئئئئئئئئئئعيد شئئئئئئئئئئديد التعنت في 
، وينظر أيضئئئئئئئئا ما ذكره 487:484الرجال، ال سئئئئئئئئيما من كان من أقرانه، وقال نحو ذلك في  : 

ئي ويحيى بن سئئعيد القطان وغيرهما، "الرفع هئئئئئئئئئئئئئئئئئ( في تعنت النسئئا1304أبو الحسئئنات اللكنوي )ت
 " .275والتكميل في الجرح والتعديل: 

 . 261المصدر السابق:  ( 2)
هو أحمد بن بشئئئئئئئير المخزومي، مولى عمرو بن حريث، ابو بكر الكوفي، روى عن إسئئئئئئئماعيل ابن ( 3)

ل: يوسف بن هئئئئئئئئئئئئئئئئ(، )تهذيب الكما197أبي خالد وغيره ولم يرو عن عطاء بن المبارك، مات سنة)
 (.14ت/1/273هئ(: 742عبد الرحمن المزي )ت

إسئئئئماعيل ابن أبي خالد البجلي األحمسئئئئي، موالهم، أبو عبد هللا الكوفي، ثقة ثبت، من الرابعة مات ( 4)
 " .439ت/3/69، تهذيب الكمال، المزي: 438ت/107هئ( " تقريب التهذيب :  146سنة)

 . 63ت/1/140المجروحين : ( 5)
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 أقوال العلماء فيه :
، (2)وليس بحديثه بأس " (1)قال اإلمام ابن معين: " هو مولى عمرو بن حريث، وكان ُيَقّين

اإلمام أبو زرعة: " صدوق "، وقال اإلمام النسائي: " ليس به بأس "، وقال أبو بكر وقال 
فكان ال يحدث "، وقال ابن نمير: "  هبن أبي داود: " كان ثقة كثير الحديث، ذهب حديثا

، (3)كان صدوقا حسن المعرفة بأيام الناس حسن الفهم، إنما وضعه عند الناس الشعوبية "
، وقال الحافظ أبو (5)، وكذا قال اإلمام الدارقطني(4)"ال بأس به " وقال الحافظ الذهبي:

بكر الخطيب: " ليس أحمد بن بشير الذي روى عن عطاء بن المبارك مولى عمرو بن 
له  انماحريث الكوفي، ذاك بغدادي، وأما أحمد بن بشير الكوفي، فليست حاله الترك، و 

، وقال أبو الوليد الباجي: " والصواب (6)" أحاديث تفرد بروايتها وقد كان موصوفا بالصدق
ما قال فيه أبو زرعة الرازي انه صدوق إال أنه ليس بالحافظ، فإذا خالف الحفاظ كان 

، وقال الحافظ ابن حجر: " (8)وقال اإلمام أبو حاتم: " محله الصدق" ،(7)حديثهم أولى"
، وأورد له اإلمام ابن (10)، وأخرج له اإلمام البخاري حديثا واحدا متابعة(9)صدوق يهم "

عدي حديثين منكرين وقال: " هذان الحديثان أنكر ما روي ألحمد بن بشير، وله أحاديث 

                                                
هئئئئئئئئ(: 852ن : أي يبيع القينات،  وهن الجواري : ينظر )تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقالني )ُيَقيّ ( 1)

 ( .16ت/1/18
 . 2396ت/3/490تاريخ ابن معين،رواية الدوري : ( 2)
، وقال الحافظ ابن حجر الشئئئئعوبية : هم الذين يفضئئئئلون العجم 19، 1/18ينظر: تهذيب التهذيب: ( 3)

 على العرب.
 . 1/34/248هئ( : 748غني في الضعفاء، الذهبي )تينظر: الم( 4)
 . 29ت/99هئ(: 412ينظر: سؤاالت السلمي الدراقطني : )ت( 5)
 . 1969ت/4/265هئ(: 463تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي )ت( 6)
 2ت/1/314هئئئئئئئئ(: 474التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الصحيح، أبو الوليد الباجي )ت( 7)

. 
 . 14ت/2/42هئ(: 327والتعديل، ابن أبي حاتم )ت الجرح( 8)
 . 13ت/1/78تقريب التهذيب، ابن حجر: ( 9)
 . 5779ح/7/140أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب: باب شرب السم والدواء به ... : ( 10)
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حاديث التي أخر قريبة من هذين، وقال: وأحمد بن بشير له أحاديث صالحة، وهذه األ
ث ، قلت: جملة األحادي(1)نكر ما رأيت له، وهو في القوم الذين يكتب حديثهم "أذكرتها 

خرى: " ليس بذاك القوي "، وقال أأحاديث، وقال النسائي في رواية  (سبعة)التي ذكرها له 
، (2)الدارقطني في رواية أخرى أيضا: " ضعيف يعتبر به "، وقال العقيلي: " ضعيف"

، وهو ما قاله ابن حبان أيضا، (3)وزعم ابن الجوزي أن يحيى بن معين قال فيه: " متروك "
 ،(4)و غير صواب "قال مغلطاي: "وه

قالت الباحثة: وفي رواية الدارمي عن ابن معين، ما نصه: " قلت فعطاء بن المبارك 
تعرفه، فقال: من يرو عنه ؟ قلت: ذاك الشيخ أحمد بن بشير، فقال هه، كأنه يتعجب من 

هل الكوفة، أ أحمد بن بشير كان من " ذكر أحمد بن بشير، فقال: ال أعرفه، قال عثمان: 
، فتبين أن القائل هو عثمان الدارمي وليس ابن معين كما (5)" بغداد وهو متروك ثم قدم

نقل عنه ابن حبان، وأن المراد بهذا القول هو أحمد بن بشير آخر الذي روى عن عطاء، 
 وليس أحمد بن بشير الكوفي المراد بالترجمة، كما تبين من أقوال العلماء.

ين انه اشتبه عليه براٍو آخر اتفق اسمه واسم أبيه ورد أيضا اإلمام الخطيب قوله هذا، وب
 .(6)كما مر تفصيله، ووافقه عليه الحافظ ابن حجر بقوله: " وفرق بينهما الخطيب فأصاب"

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن )أحمد بن بشير( مختلف فيه، فقد وصفه اإلمام 

" ليس بحديثه بأس "، وهذا اللفظ في اصطالح ابن معين يعد بمرتبة  ابن معين بقوله:  
)ثقة(، فإن ابن أبي خيثمة قال: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: " فالن ليس به بأس، 
فالن ضعيف "، قال: إذا قلت لك: " ليس به بأس "، فهو ثقة، وإذا قلت لك: "هو ضعيف"، 

                                                
 . 1ت/1/269هئ( :365ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال، أبو احمد بن عدي )ت( 1)
 . 16ت/1/18تهذيب، ابن حجر: ينظر: تهذيب ال( 2)
 . 175،318هئ(: 597ينظر: الموضوعات، جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي )ت( 3)
 . 15ت/1/25هئ(: 762إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي )ت( 4)
 . 664ت/184(  5)
 ، وذكر الحافظ ترجمة )أحمد بن بشئئئئئئئئئئئئئئئير البغدادي(، وقال:14ت/1/78ينظر: تقريب التهذيب : ( 6)

 "آخر متروك خلطه عثمان الدارمي بالذي قبله وفرق بينهما الخطيب فأصاب" .
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حافظ العراقي: أن قول ابن معين في اصطالحه فليس هو بثقة، وال يكتب حديثه، وذكر ال
هذا ال يفيد التسوية بين قوله: " ثقة " وقوله: " ليس به بأس" بل يفيد أن من قال فيه هذا 
فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير بثقة أرفع من التعبير بال بأس به، وإن اشتركا في مطلق 

ثقة كثير الحديث، ذهب حديثه فكان ال  ، ووصفه أبو بكر بن أبي داود بأنه " كان(1)الثقة
يحدث "، ووصفه أبو زرعة وابن نمير والخطيب بأنه " صدوق "، واإلمام النسائي 

 والدارقطني في أحد قوليهما بأنه " ال بأس به"، وكذا وصفه اإلمام الذهبي .
ق قلت: وهذه األلفاظ جميعها الموصوف بها يحتج به، وينزل به عند درجة التوثيق المطل

 إلى األدنى منها في الحجية، ويكون حديثه من قبيل الحسن .
والحافظ ابن حجر بقوله " صدوق يهم  ،وقد وصفه اإلمام أبو حاتم بقوله " محله الصدق "

وهذه األلفاظ أدنى في المرتبة من سابقتها، ولذلك وصفه اإلمام ابن عدي بأنه " في  ،"
ر له سبعة أحاديث مناكير، وقال: " وله أحاديث القوم الذين يكتب حديثهم" وذلك بعد أن ذك

 صالحة " .
ووصفه النسائي في رواية أخرى له بئ " ليس بذاك القوي "، واإلمام الدارقطني في رواية 
أخرى بئ:"ضعيف، يعتبر به "، فهذه األلفاظ تعد من أخف الضعف، وال يخرج الموصوف 

حجر: " أما تضعيف النسائي له، فمشعر بها عن االعتبار بروايته، ولذلك قال الحافظ ابن 
 وعليه فإن:، (2)بأنه غير حافظ "

خالصة القول في حال )أحمد بن بشير المخزومي، مولى عمر بن حريث(، جمعا بين 
هي كما لخصه اإلمام الباجي بقوله: " الصواب ما قاله فيه أبو زرعة الرازي أنه  ،األقوال

الف الحفاظ كان حديثهم أولى"، وعليه : يحسن " صدوق " إال انه ليس بالحافظ، فإذا خ
 حديثه فيما لم ينكر عليه ويخالف الحفاظ فيه .

                                                
هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ(: 806ينظر: شئئئئئئئئرح التبصئئئئئئئئرة والتذكرة   ألفية العراقي، أبو الفضئئئئئئئئل زين الدين العراقي )ت( 1)

تدريب الراوي، عبد  -2/122(: 902فتح المغيث، شئئئئئئئئئئئئئئئمس الدين السئئئئئئئئئئئئئئئخاوي ) – 1/374،373
ألفاظ وعبارات في الجرح  – 1/406،405هئئئئئئ(:911ين السيوطي )تالرحمن بن أبي بكر جالل الد

 . 317،302والتعديل، أ.د. أحمد معبد عبد الكريم:  
 . 386ينظر: مقدمة فتح الباري، ابن حجر: ( 2)
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فقد أكد األئمة أن  ،أما ما ذكره اإلمام ابن حبان من أن اإلمام ابن معين وصفه بالترك
قائل هذا هو عثمان ابن سعيد الدارمي، ورد كالمه هذا اإلمام الخطيب، وأنه اشتبه عليه 

أحمد )وليس  ،أحمد بن بشير البغدادي( الذي روى عن عطاء بن المبارك)ر وهو براٍو آخ
صدوق وهو بن بشير الكوفي، مولى عمرو بن حريث(، وأن هذا ليس حاله الترك وإنما هو 

ما صوبه الحافظ ابن حجر، ولو كان اآلخر لما روى له اإلمام البخاري في صحيحه متابعة، 
 وهللا تعالى أعلم. ،مردود (أحمد بن بشير الكوفي)في  ن حبان ما ذكره اإلمام اب وعليه فإن:

، من أهل مصر، (2)ابن أخي ابن وهب (1)أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، أبو عبيد هللا - 3
يروى عن عمه، وكان يحدث باألشياء المستقيمة قديما، حيث كتب عنه ابن خزيمة وذووه، 

 ألرض أخرجت له أفالذ كبدها .ثم جعل يأتي عن عمه بما ال أصل له، كأن ا
أنه قال: " إن هللا زادكم ملسو هيلع هللا ىلص : روى عن عمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

صالة إلى صالتكم وهي الوتر"، فيما يشبه هذا مما ال خفاء على من كتب حديث ابن وهب 
 . (3)من رواته الثقات عنه أنه موضوع

                                                
هئ( ولقبه: )بحشل( بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها شين معجمة، البحشل والبحشلي 264توفي سنة )( 1)

د الغليظ، وهي البحشلة، قال ابن األعرابي: بحشل الرجل إذا رق  رق  الزنج. "لسان من الرجال األسو 
، تقريب التهذيب، ابن 11/47هئ(: 711العرب، محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدين بن منظور)ت

 " . 67ت/1/82حجر: 
افظ عابد، مات سنة سبع هو: عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم، أبو محمد المصري الفقيه، ثقة ح( 2)

 " . 3694ت/1/328وتسعين ومائة، "تقريب التهذيب: 
هئ( في نصب 762، والحديث أورده الحافظ جمال الدين الزيلعي )ت82ت/3/164ينظر: المجروحين: ( 3)

، وقال: أخرجه الدارقطني في )غرائب مالك عن حميد 2/110الراية: كتاب الصالة: باب صالة الوتر: 
ن اإلسكندراني، ثنا عبد هللا بن وهب عن مالك بن أنس .. به، وقال: قال الدارقطني: " وحميد بن أبي الجو 

بن أبي الجون ضعيف "، قلت: لم أقف على غرائب مالك للدارقطني، وللحديث شاهد صحيح أخرجه احمد 
لمبارك، )ط( الرسالة، حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد هللا يعني ابن ا 23851ح/39/271في مسنده: 

أخبرنا سعيد بن يزيد، حدثني ابن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، أن عمرو بن العا ، خطب الناس يوم 
قال: " إن هللا زادكم صالة وهي الوتر، فصلوها فيما بين ملسو هيلع هللا ىلص الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي 

: " رجاله رجال 2/239زوائد: صالة العشاء إلى صالة الفجر... "،قال اإلمام الهيثمي في مجمع ال
الصحيح، عدا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة "، قلت وهو كما قال: فإسناده صحيح، جميع 
رواته ثقات، وعلي بن إسحاق السلمي المروذي: ثقة، مات سنة ثالث عشرة ومائتين، وعبد هللا بن المبارك 
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 أقوال العلماء فيه :
ألت محمد بن عبد هللا بن الحكم عنه فقال: " ثقة، ما رأينا إال خيرا قال ابن أبي حاتم: س

وقال اإلمام أبو حاتم : سمعت عبد الملك بن  ،"، قلت: سمع من عمه؟ قال: إيه وهللا
شعيب بن الليث يقول: أبو عبيد هللا بن أخي ابن وهب ثقة، وقال أبو حاتم: " وكتبنا عنه 

ني خبره أنه رجع عن التخليط، وسئل عنه بعد ذلك وأمره مستقيم، ثم خلط بعد، ثم جاء
فقال:" كان صدوقا "، وقال أبو زرعة: أدركناه، ولم نكتب عنه، وقال ابن أبي حاتم: " 

بن أخي ابن وهب أنه رجع اوسمعت أبا زرعة وأتاه بعض رفقائي فحكى عن أبي عبيد هللا 
له وال يبلغ به المنزلة التي إن رجوعه مما يحسن حا عن تلك األحاديث، فقال أبو زرعة: "

 .(1)كان من قبل"
روى عنه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقيل له: لما رويت عن ابن أخي ابن 

وتركت سفيان بن وكيع؟ فقال: ألن أحمد لما أنكروا عليه تلك األحاديث رجع عنها  ،وهب
ذا حضر إلى آخرها، إال حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي هللا عنه : " إ

 .(3)،(2)العشاء"

                                                
ه خصال الخير، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، المروذي، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت في

وسعيد بن يزيد الحميري القتباني، بكسر القاف وسكون المثناة وبعدها موحدة أبو شجاع اإلسكنداني : ثقة 
عابد، مات سنة أربع وخمسة ومائة، وعبد هللا بن هبيرة بن أسعد السبئي بفتح المهملة والموحدة ثم همزة 

رة المصري: ثقة، مات سنة ست وعشرين ومائة، عبد هللا بن مالك بن األسحم مقصورة الحضرمي أبو هبي
بمهملتين، أبو تميم الجيشاني بجيم وياء ساكنة بعدها معجمة: ثقة مخضرم من الثانية، مات سنة سبع 

، 2422ت/243، 3570ت/320، 4687ت/1/398وسبعين. ينظر على الترتيب: "تقريب التهذيب: 
 " وله شواهد غير هذا ال يسع المقام لذكرها . 3564ت/3678،319ت/327

 . 91ت/2/59( ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: 1)
 . 9ت/1/54( تهذيب التهذيب، ابن حجر: 2)
( أخرجه البخاري في صئئئئئئحيحه : كتاب األطعمة : باب إذا حضئئئئئئر العشئئئئئئاء فال يعجل عن عشئئئئئئائه: 3)

عن عئائشئئئئئئئئئئئئئئئئة من مرفوعئا، ومسئئئئئئئئئئئئئئئلم في  5465من حئديئث أنس مرفوعئا، وبرقم  5463ح/7/83
 557ح/1/392صئئحيحه: كتاب المسئئاجد ومواضئئع الصئئالة : باب كراهة الصئئالة بحضئئرة الطعام: 

 من حديث أنس مرفوعا وتمامه " إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدؤا بالعشاء " واللفظ لمسلم .
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أبو زرعة الرازي، محمد بن جرير  ،أبو حاتم ،مسلم)قلت: وقد روى عنه أيضا األئمة : 
 .(1)وغيرهم (اجيسبن يحيى الاالطبري، زكريا 

وهو من الثقات "، وقال الحافظ ابن كثير: (2)هل زمانه "أ  هوقال اإلمام ابن القطان : " وثق
مة إال البستي بالغ في أمره بالتضعيف، وابن عدي كما ن  عليه غير واحد من األئ

 .(3)يقويه"
وأثنى عليه هارون بن سعيد األيلي بقوله: " هو الذي كان يستملي لنا عند عمه، وهو 

، وكذلك سعيد بن عثمان، وسعد بن معاذ، ومحمد بن فطيس كان (4)الذي كان يقرأ لنا
 .(5)يحسنون الثناء عليه ويوثقونه

عدي: سألت عنه عبدان، فقال : كان مستقيم األمر في أيامنا، وكان أبو  وقال اإلمام ابن
الطاهر بن السرح يحسن فيه القول، ومن لم يلحق حرملة اعتمد أبا عبيد في نسخ حديث 

 ابن وهب .
نكر عليه أحاديث، وكثرت روايته عن عمه، أوقال اإلمام ابن عدي أيضا : " ومن ضعفه 

 .(6)وإن لم يكن يرويه عن عمه غيره، ولعله خصه به" نكروه عليه فمحتمل،أوكل ما 
، وذكره ابن منجويه في رجال صحيح (7)وقال الحافظ ابن حجر :" صدوق تغير بآخره "

ورد اإلمام ابن عدي والحافظ أ، قلت : و (9)"مختلف فيه"، وقال الحافظ الذهبي: (8)مسلم

                                                
 . 68ت/1/387( ينظر: تهذيب الكمال، المزي : 1)
 . 72ت/1/75الكمال، مغلطاي: ( إكمال تهذيب 2)
 . 113هئ(:  774( ينظر: طبقات الشافعية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )ت3)
 . 1/55( ينظر تهذيب التهذيب: 4)
هئ(: 599( ينظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس، أحمد بن يحيى، أبو جعفر الضبي )ت5)

 بن فطيس بن واصل الغافقي .، ذكره في ترجمة محمد 121 
 . 22ت/1/302( الكامل في الضعفاء، ابن عدي: 6)
 . 67ت/1/82( تقريب التهذيب، ابن حجر:7)
 . 16ت/1/35هئ(: 428( رجال صحيح مسلم، أحمد بن علي أبو بكر ابن منجويه )ت8)
 . 1341ت/1/45المغني في الضعفاء، الذهبي:  ( ينظر:9)
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" وقد صح  حافظ ابن حجر:الذهبي طائفة مما أنكر عليه وهي )خمسة أحاديث(، قال ال
حاديث التي أنكرت عليه، ألجل ذك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين، وابن رجوعه عن األ

، وذكره الحافظ الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق، وقال : " مكثر (1)"القطان من المتأخرين
 عن عمه، احتج به مسلم، وكان قد كتب عنه قبل أن يحدث بتلك المناكير، وما هي

، وقال في السير: " وقد روى ألوفا من الحديث على الصحة، فخمسة أحاديث (2)بكثيرة"
منكرة في جنب ذلك ليست بموجبة لتركه، نعم وال هو في القوة كيونس بن عبد األعلى 

قلت ألبا عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ : " إن "، وقال عبد هللا الحاكم : (3)"وبندار
ابن وهب، فقال: إن ابن أخي ابن وهب ابتلي بعد خروج مسلم  عن ابن أخي مسلما حدث

من مصر، ونحن ال شك في اختالطه بعد الخمسين ومائتين، وذلك بعد خروج مسلم، 
 .(4)فأخذ مسلم عنه كان قبل تغيره واختالطه
، وقال اإلمام ابن عدي: " رأيت شيوخ أهل مصر (5)وقال اإلمام الدارقطني: " تكلموا فيه "

لحقتهم مجمعين على ضعفه، ومن كتب عنه من الغرباء غير أهل بلده ال يمتنعون الذين 
، وقال ابن (6)من الرواية عنه، وحدثوا عنه منهم: أبو زرعة الرازي، أبو حاتم فمن دونهما"

، وقال ابن يونس: (7)الجوزي: "روى عن عمه كان مستقيم األمر ثم حدث ما ال أصل له"

                                                
 . 1/56بن حجر : ( ينظر: تهذيب التهذيب، ا1)
 . 16ت/78( ينظر:  2)
 . 122ت/12/317( ينظر سير أعالم النبالء )ط الرسالة(، الذهبي : 3)
، االغتبئئاط بمن رمي من الرواة بئئاالختالط، برهئئان 1/77ينظر: إكمئئال تهئئذيئئب الكمئئال، مغلطئئاي: ( 4)

 . 3ت/40هئ(  814الدين الحلبي )ت
 . 349ت/281سؤاالت السلمي للدارقطني: ( 5)
 . 22ت/1/302ينظر: الكامل في الضعفاء، ابن عدي: ( 6)
 . 199ت/1/76الضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي: ( 7)
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، وروي أن محمد بن (2)، وقال اإلمام النسائي: " كذاب"(1)ة""ضعيف، ال تقوم بحديثه حج
إبراهيم البوشنجي قال: " أن كتاب الفتن لم يسمعه من ابن وهب أحد ولم يقرأه أحد، فقيل 
له أن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدث به عن ابن وهب، وقال: " فهذا كذاب إذا 

"(3). 
 خالصة أقوال األئمة ودراستها: 

قوال األئمة في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب تبين أنه " مختلف فيه " كما بعد عرض أ
قال الحافظ الذهبي، فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، ومنهم من نزل به إلى الدرجة 
األدنى منها في الحجية، ووصفه بأنه     " كان صدوقا " كاإلمام أبو حاتم الرازي، ومنهم 

 ،بما كان قبل اختالطه، ومنهم من أقر برجوعه عن االختالط واستقامة أمره ،من قيد توثيقه
 ،وحسن حاله بعده، ومنهم من وصفه بالضعف، وأنكر عليه أحاديث وكثرة روايته عن عمه
ومنهم من وصفه بالكذب، كاإلمام النسائي، والبوشنجي، قلت: اإلمام النسائي تشدده في 

 . (4)ئمةالجرح والتعديل مشهور، ن  عليه غير واحد من األ
فإن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب كان ثقة، مستقيم األمر، يحتج به في أول  وعليه :

وغير ممن روى عنه قبل االختالط،  مسلم أمره وقبل اختالطه، ولذلك احتج به اإلمام 
وأما األحاديث التي انكرت عليه بعد االختالط، فما هي بكثيرة بالنسبة لكثرة مروياته فهي 

ديث " منكرة، كما قال الحافظ الذهبي، وقد صح رجوعه عنها، كما قال اإلمام "خمسة أحا
ابن خزيمة، والحافظ ابن حجر، إال حديث: " إذا حضر العشاء ... " وهو صحيح متفق 

على أنه موضوع، مع أن له شاهد  عليه، ومنها الحديث الذي ذكره اإلمام ابن حبان 
ولذلك اعتمده  ،أحمد وهو ثقة كما سلف بيانهما عدا شيخ  ،صحيح رجاله رجال الصحيح

                                                
هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ(: 347تاريخ ابن يونس المصئئئئئري، عبد الرحمن بن احمد بن يونس الصئئئئئدفي، أبو سئئئئئعيد )ت( 1)

 . 34ت/1/15
اني، النسئئئئئئئئئئئئئئئئائي الضئئئئئئئئئئئئئئئعفئئاء والمتروكون، أبو عبئئد الرحمن أحمئئد بن شئئئئئئئئئئئئئئئعيئئب بن علي الخرسئئئئئئئئئئئئئئئئ( 2)

 .71ت/23هئ( 303)ت
 . 1/56تهذيب التهذيب، ابن حجر: ( 3)
 ينظر ما ذكر في ترجمة أبان بن عبد هللا البجلي .( 4)
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ابن خزيمة من المتقدمين، ويحيى بن القطان من  –أي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب  –
  وعليه فإن:، (1)ح والتعديلبتشدده في الجر  المتأخرين، مع ما عرف عنه 

 جمعا بين األقوال أنه : (،أحمد بن عبد الرحمن بن وهب)خالصة القول في حال 
صدوق يحتج به في ما رواه قبل االختالط، وما رواه بعد االختالط ال يحتج به إال بعد 

بالغ في أمره  فقد حبان النظر فيه، والحكم عليه بما يليق بحاله، أما اإلمام ابن 
وهللا  -فيمكن سبب ذلك  ،بالتضعيف، وأما عن إطالق اإلمام النسائي، والبوشنجي تكذيبه

حاديث التي أنكرت عليه والتي ثبت رجوعه واأل ،ة تفرده عن عمهيرجع إلى كثر  –أعلم 
 وهللا تعالى أعلم . ،عنها، وهو غلو وتشدد منهما رحمهما هللا

 
، من أهل الشام، كان مولده (2)إسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي العنسي - 4

حفاظ سنة ست ومائة، ومات سنة إحدى وثمانين ومائة، كان إسماعيل بن عياش من ال
المتقنين في حداثته فلما كبر تغير حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على 
جهته، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل اإلسناد في اإلسناد و 
ألزق المتن بالمتن وهو ال يعلم، ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر 

 .(3)م يخلط فيهخرج عنه االحتجاج به فيما ل
 أقوال األئمة فيه :

وثقه اإلمام ابن معين توثيقا مطلقا، وقال: "كان أحب إلى أهل الشام من بقية، وإسماعيل 
، وفي موضع آخر قيد توثيقه بقوله: " ثقة إذا حدث عن (4)أحب إلى من فرج بن فضالة"

                                                
 ينظر حاشية ترجمة : أبان بن عبد هللا البجلي .( 1)
 العنسي: بفتح العين المهملة، وسكون النون وفي آخرها سين مهملة، هذه النسبة إلى عنس بن مالك( 2)

بن أدد، وهو من مزحج في اليمن، وجماعة منهم نزلت الشئئئئئئئئئئئئئئئام وأكثرهم بها، منهم إسئئئئئئئئئئئئئئئماعيل بن 
 " .9/395هئ(،" األنساب للسمعاني: 281عياش، مات سنة )

 . 43ت/3/131ينظر: المجروحين: ( 3)
 . 5278ت/547،  5146ت/432،  5032/ت 411 –رواية الدوري  –تاريخ ابن معين ( 4)



 (د. بدرية محمد محمود بهنساوي)  المختلف في توثيقهم عند غيره –الضعفاء عند ابن حبان 

- 3881- 

ل الحجاز فإن كتابه ، وقال مرة: "ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أه(1)ثقة"
 ،(2)ضاع فخلط في حفظه عنهم"

، قال أيضا: " ليس به في أهل الشام بأس (3)وفي رواية قال: " أرجو أال يكون به بأس "
والعراقيون يكرهون حديثه "، وقيل له أيما أثبت بقية أو إسماعيل قال: " كالهما صالحان"، 

ديثه مستقيم، وإذا حدث عن وعنه أيضا: " إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر فح
 .(4)الحجازيين والعراقيين خلط ما شئت"

ووثقه اإلمام يعقوب بن سفيان فقال: " تكلم قوم في إسماعيل وإسماعيل ثقة عدل أعلم 
، وقال يزيد بن (5)الناس بحديث الشام وأكتر ما قالوا يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين"

ن عياش، ما أدري ما سفيان الثوري "، وقال هارون: " ما رأيت أحفظ من إسماعيل ب
اإلمام ابن المديني: " كان يوثق فيما روى عن أصحابه في أهل الشام، فأما ما روى عن 

، وقال أيضا: " ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من (6)غير أهل الشام ففيه ضعف"
العراق"، وقال  إسماعيل ولو ثبت على حديث أهل الشام، ولكنه خلط في حديثه عن أهل

 األول . –ابن المديني  –الفالس نحو قول 
وعندما أخبر اإلمام أحمد عن كثرة حفظه وأنه كان يحفظ عشرة آالف، وعشرة آالف، 

، وقد حسن اإلمام أحمد –أي في الحفظ  – (7)وعشرة آالف، قال: "هذا كان مثل وكيع"
حاال مما روى عن المدنيين حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين، وقال هو فيهم أحسن 

، وقال مرة: " ما روي عن الشاميين صحيح، وما روي عن الحجازيين فليس (8)وغيرهم
                                                

 . 1/80:  -رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز  –ق المصدر الساب( 1)
 . 584ت/1/321ينظر: نهذيب التهذيب، ابن حجر: ( 2)
 . 136ت/69:   -رواية عثمان الدارمي  –تاريخ ابن معين ( 3)
 . 1/323تهذيب التهذيب: ( 4)
 . 2/424هئ( : 277المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوي )ت ( 5)
 . 233ت/161هئ(:  234ابن أبي شيبة البن المديني )ت سؤاالت( 6)
 . 1/322:324ينظر : تهذيب التهذيب: ( 7)
، ت صئئئئئئئئئئئئئئئبحي 244ت/104روايئئة المروذي وغيره:  –ينظر: ينظر العلئئل ومعرفئئة الرجئئال ألحمئئد ( 8)

 السامّرائي.
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وخلط عن المدنيين "، وقال  ،، وقال دحيم: " إسماعيل في الشاميين غاية(1)بصحيح"
، (2)البخاري: " ما روي عن الشاميين فهو أصح "، وكذا قال الدوالبي ويعقوب بن شيبة

 . (3)ه ابن شاهين في جملة الثقاتوذكر 
، وقال (4)نه غلط في حديث الحجازيين والعراقيينأوقال اإلمام أبو زرعة: صدوق إال 

هل حم ، صدوق في حديث أهل الشام مضطرب جدا في حديث أ الحافظ الذهبي وعالم 
ثه ، وقال في السير: " الحافظ، اإلمام، محدث الشام، بقية األعالم، حدي(5)أهل الحجاز

عن الحجازيين والعراقيين ال يحتج به، وحديثه عن الشاميين صالح من قبيل الحسن، 
، وقال الحافظ ابن حجر: " صدوق في روايته عن (6)ويحتج به إن لم يعارضه أقوى منه"

، وقال اإلمام ابن عدي: " إذا روى عن العراقيين فال يخلو (7)"أهل بلده مخلط في غيرهم
حديثا موصوال يرسله، أو مرسال يوصله، أو موقوفا يرفعه، وحديثه من غلط، إما أن يكون 

عن الشاميين إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم الحديث، وفي الجملة ممن يكتب حديثه ويحتج 
 .(8)به في حديث الشاميين خاصة "
فقال: كل كان  ،سألت أبا مسهر عن إسماعيل بن عياش، وبقية"وقال اإلمام الجوزجاني : 

وقال: كان من أروى الناس  ،غير ثقة، فإذا أخذت حديثه عن الثقات فهو ثقة .. يأخذ عن
، وقد (9)"عن الكذابين وهو في حديث الثقات من الشاميين أحمد منه في حديث غيرهم

                                                
 . 1/85/697المغني في الضعفاء، الذهبي: ( 1)
 . 1/324، وتهذيب التهذيب: 1169ت/1/369 ينظر: التاريخ الكبير، البخاري:( 2)
 . 9ت/1/27تاريخ أسماء الثقات، ابن شاهين: ( 3)
الضعفاء ألبي زرعة الرازي في اجوبته = ( هـ264ت)أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية ( 4)

 .  49ت/ 3/847: على أسئلة البردعي 
 . 697ت/1/85( المغني في الضعفاء: 5)
 . 83ت/8/312أعالم النبالء " : ( ينظر: " سير 6)
 . 473ت/1/109( تقريب التهذيب : 7)
 . 127ت/1/471،488( الكامل في الضعفاء، ابن عدي: 8)
هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ( : 259أحوال الرجئئئئئئئال، إبراهيم بن يعقوب السئئئئئئئئئئئئئئئعئئئئئئئدي السئئئئئئئئئئئئئئئعئئئئئئئدي الجوزجئئئئئئئاني )ت( 9)

 . 312،311ت/297،226
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بن عياش غير ما حديث من روايته اصحح وحسن اإلمام الترمذي في سننه إلسماعيل 
خاري : " أنه روى عن العراقيين والحجازيين ، وعلق على قول الب(1)عن أهل بلده خاصة

 .(2)"أحاديث مناكير " بقوله: كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به
، (3)وقال اإلمام أبو حاتم : لين كتب حديثه، وال أعلم أحدا كف عنه إال أبو إسحق الفزاري  

، وقال (5)ام "هل الشأ ، وقال مرة : " صالح في حديث (4)وقال اإلمام النسائي: " ضعيف "
، "هل المدينة فليس بشئأ هل بالده فصحيح، وإذا حدث عن أ إذا حدث عن "الساجي: 

وضعف روايته عن غير الشاميين أيضا العقيلي وأبو احمد الحاكم والبرقي، وقال ابن 
 .(6)"ال أستحلي حديثه " المبارك: 

 تكتب عنه ما روى وقال أبو إسحاق الفزاري: " أكتب عن بقية ما روى عن المعروفين وال
وعنه  ،عن غير المعروفين، وال تكتب عن إسماعيل ما روي عن المعروفين وال غيرهم "

سنة إحدى أو اثنين  ، توفي (7)نه قال: " ذاك رجل ال يدري ما يخرج من رأسه "أأيضا 
 .(8)وثمانين ومائة

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
 (إسماعيل بن عياش)ديل السالف ذكرها في حال بعد استعراض أقوال أئمة الجرح والتع

تبين أنه مختلف فيه، فمن األئمة من وصفه بالتوثيق المطلق، ومنهم من قوى وصحح 
                                                

هد : باب ما جاء في كراهية كثرة األكل: كحديث " ما مأل ابن آدم وعاء شئئئئر من بطنه "، أبواب الز ( 1)
، وقال: " هذا حديث حسن صحيح "، وحديث " حسين مني وانا من حسين ... " 2280ح/4/590

 ، وغيرها كثير .3775ح/5/659وقال: " هذا حديث حسن " في أبواب المناقب : 
 . 1/236ينظر: سنن الترمذي:( 2)
 . 650ت/2/191الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم : ( 3)
 . 34ت/16الضعفاء والمتروكون، النسائي:  ( 4)
 . 1/325ينظر: تهذيب التهذيب: ( 5)
 – 1/88هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ( : 322والضئئئئعفاء للكبير، العقيلي )ت – 1/322:324ينظر: المصئئئئدر السئئئئابق: ( 6)

 . 512ت/2/196وإكمال تهذيب الكمال، مغلطاي : 
 . 1/89،90ينظر: الضعفاء الكبير، العقيلي : ( 7)
 . 3/181تهذيب الكمال، المزي: ( 8)
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خاصة، وضعفوا روايته عن غيرهم من العراقيين والحجازيين  –الشام  –روايته عن أهل بلده 
 إذا انفرد بها، وهو رأي الجمهور من األئمة كما مر ذكره .

هم من نزل به عن درجة التوثيق عن أهل بلده إلى األدنى منها في الحجية، ووصفوه ومن
، مع اإلشارة إلى تضعيف روايته عن غير أهل بلده، (و بروايتهأس به أال ب –بئ )صدوق 

 (الترمذي ،الذهبي ،أحمد)وهذا يعني تحسين حديث في غير ما وهم فيه، كصنيع األئمة: 
. 

 –وضعيف  ،-قاله النسائي  –لين الحديث )فا، ووصفوه بئ ومنهم من ضعفه ضعفا خفي
قاله أبو حاتم(، وهذه األلفاظ تعد من أول وأخف ألفاظ الجرح، ويمكن حملها على حديثه 
عن غير الشاميين، ولعل هذا ما يعنيه اإلمام النسائي، فقد قال في موضع آخر: " صالح 

 في حديث أهل الشام " .
يدا، كما قال أبو إسحاق الفزاري : " ذاك رجل ال يدري ما ومنهم من ضعفه تضعيفا شد

فهذا يعد غلو وإسراف في الجرح ال يقبل على إطالقه، مع رأي جمهور  ،يخرج من رأسه"
األئمة على أن روايته عن الشاميين قوية، ومع وصفه أنه عالم أهل الشام كما قال الحافظ 

 وعليه فإن : ،ل بلده الختالطه فيهم، وإنما قيدوا ضعف روايته عن غير أه(1)الذهبي
  :، جمعا بين األقوال أنه(إسماعيل بن عياش)خالصة القول في حال 

مختلف فيه، والذي عليه الجمهور من النقاد كما سلف بيانه، أن روايته عن الشاميين 
 قوية، وعن غيرهم ضعيفة .

االحتجاج به أما إطالق اإلمام ابن حبان ضعف إسماعيل بن عياش وإخراجه عن حد 
فيما لم يخلط فيه، ال يصح وغير مقبول، وقد تعجب الحافظ ابن حجر من صنيع اإلمام 

اعة على أن حديثه عن الشاميين مابن حبان هذا بقوله : " والعجب أن ابن حبان موافق للج
مستقيم وهذه عبارته فيه: " كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين في حديثهم ... إلى آخر 

في المجروحين "، وقال ابن حجر: " فهذا كما تراه قيد كالمه بحديث الغرباء، وأما ما ذكره 
تهذيب )إشارته إلى أنه تغير حفظه واختلط فقد استوعبت كالم المتقدمين فيه في كتاب 

                                                
 . 923ت/1/240( ينظر: ميزان االعتدال، الذهبي: 1)
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، ولم أجد عن أحد منهم أنه نسبه إلى االختالط، وإنما نسبوه إلى سوء الحفظ (1) التهذيب(
اميين، كأنه إذا رحل إلى الحجاز أو العراق اتكل على حفظه في حديثه عن غير الش
لما صحح  ، قالت الباحثة: فلو كان كما قال اإلمام ابن حبان (2)فيخطئ في أحاديثهم"

 اإلمام البخاري وغيره حديثه عن الشاميين، وهللا تعالى أعلم .
 
وكان عطارا المكفوف، من أهل الكوفة  (3)إسماعيل بن محمد بن جحادة اليامي - 5

بها، كنيته أبو محمد، كان يحيى بن معين سئ الرأي فيه وقد رآه، كان يخطئ خرج عن 
 .(4)حد االحتجاج به إذا انفرد

 أقوال العلماء فيه :
، وقال مرة أخرى فيما رواه (5)قال اإلمام ابن معين: " لم يكن به بأس، وقد سمعت منه "

، وقال اإلمام أبو حاتم: " صدوق صالح (6)ته "اإلمام البخاري عنه: " ليس بذاك، وقد رأي
في  ، وذكره اإلمام ابن شاهين(8)، وقال الحافظ ابن حجر: " صدوق يهم "(7)الحديث "

                                                
 . 584ت/1/321ينظر: تهذيب التهذيب: ( 1)
 )بتصرف( . 12،13( ينظر: القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، ابن حجر: 2)
سئئئئئئئئئئئئئئئبة إلى )يام(، وهو بطن ( اليامي بفتح الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، في آخرها الميم، هذه الن3)

 " . 478ت/109"، " تقريب التهذيب:  13/477من همدان، " األنساب، السمعاني: 
 . 48ت/3/371( ينظر: المجروحين : 4)
 . 3004ت/4/34رواية الدوري:  –( تاريخ ابن معين 5)
 . 1176ت/1/371( التاريخ الكبير، البخاري: 6)
 . 659ت/2/951( الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: 7)
 . 478ت/1/109( تقريب التهذيب: 8)
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، وقال (2)، وروى له اإلمام الترمذي حديثا واحدا، وقال: " هذا حديث حسن "(1)جملة الثقات
 ،(3)اإلمام أبو داود: " ليس بذاك القوي"

، وذكر الحافظ ابن حجر أن اإلمام ابن (4)أبي شيبة: " ال يسوى شيئا" وقال عثمان بن
 .(5)حبان تناقض فيه حيث ذكره في الثقات أيضا

 
 

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
مختلف )مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن إسماعيل بن محمد بن جحادة اليامي 

 : (فيه
لم يكن به بأس"، وهذا اللفظ في اصطالح ابن معين فقد وصفه اإلمام ابن معين بأنه " 
 ، وقد صرح أنه قد سمع منه مع ما عرف عنه (6)يعد بمرتبة )ثقة( كما سلف بيانه

بتشدده في الجرح والتعديل، أما عن قوله " ليس بذاك "، فهي تعد من أخف أنواع الضعيف، 
المطلق، وإنما ينزل به إلى وعليه: فال يحمل قوله هنا " لم يكن به بأس " على التوثيق 

الدرجة األدنى منها في الحجية جمعا بين اللفظين فيحسن حديث في غير ما وهم فيه، 
بأن ابن معين كان سئ الرأي فيه؟ فهل غفل اإلمام  فأين هذا من قول اإلمام ابن حبان 

 نه؟.وعن سماعه م (لم يكن به بأس)ابن حبان عن قول اإلمام ابن معين في إسماعيل أنه 
وقد ذكر ابن أبي حاتم في  ،ووصفه اإلمام أبو حاتم بقوله " صدوق صالح الحديث "

الصدوق الورع )عند الكالم على مراتب الرواة أن منهم:  (الجرح والتعديل)مقدمة كتابه 

                                                
 . 11ت/28( تاريخ أسماء الثقات: 1)
: أبواب الدعوات: باب ما هئئئئئئئئئئ(279، محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى )ت( ينظر: سنن الترمذي2)

 . 343ح/5/492يقول العبد إذا مرض: 
 . 591ت/1/328تهذيب التهذيب :  – 520ت/2/202( إكمال مغلطاي: 3)
 . 40ت/52ينظر: تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، ابن شاهين:   (4)
 . 12406ت/8/96( ينظر: الثقات، ابن حبان: 5)
 )أحمد بن بشير( .( ينظر : تفصيل ذلك في ترجمة 6)
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، وهذا يعد قرينة (1)الثبت الذي يهم أحيانا(، وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه
ويؤكده أيضا ما وصفه به  ،ال يخرج عن االحتجاج به في غير ما وهم فيه تدل على أنه

قلت : قد جعلها الحافظ في المرتبة الخامسة من  (،صدوق يهم)الحافظ ابن حجر أنه 
 (إسماعيل)، فنجد أن وصف (2)مراتب التعديل، وأهلها ممن يكتب حديثهم وينظر فيه

حديثه يكون من قبيل الحسن في غير ما بالصدق ثابت عند هؤالء العلماء، وعليه فإن 
 وهم فيه، ويشهد لذلك تحسين اإلمام الترمذي حديثه .
، قلت هي من مرتبة (ليس بذاك القوي )ومنهم من وصفه بالضعف كقول أبي داود أنه 

، (3))لين الحديث( وهي أخف مراتب الضعف، وأن من وصف بها يكتب حديثه لالعتبار
قلت: هذا  (،ال يسوى شيئا)كقول عثمان ابن أبي شيبة ومنهم من ضعفه ضعفا شديدا، 

، كما مر، مع ما (ابن معين وأبو حاتم)الوصف يتعارض مع ما وصفه به اإلمامان     
 وعليه فإن :عرف من شدتهما رحمهما هللا في الرجال، 

  جمعا بين األقوال، أنه: ،(إسماعيل بن محمد بن جحادة اليامي)خالصة القول في حال 
أس به، صدوق صالح الحديث يحتج به، ويكون حديثه من قبيل الحسن في غير ما ال ب

ومما يؤكد ذلك أن اإلمام ابن حبان نفسه ذكره أيضا في كتاب الثقات، فتعارض  ،يهم فيه
 فيه قواله، وهللا تعالى أعلى وأعلم.

 

                                                
 . 1/10( ينظر: تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم : 1)
 . 74 مقدمة تقريب التهذيب :  – 1/407( ينظر: تدريب الراوي، السيوطي: 2)
 . 1/408،410( ينظر: تدريب الراوي: 3)
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من أهل الكوفة، وهو الذي يقال له: أشعث  (1)أشعث بن سوَّار مولى ثقيف - 6
، مات سنة ست وثالثين ومائة، (3)، وهو أشعث النجار، وهو أشعث التوابيتي(2)ألفرق ا

ثنا عمرو  (4)وقد قيل سنة ثالث وأربعين ومائة، فاحش الخطأ، كثير الوهم، ثنا الهمداني
ال يحدثان عن أشعث بن سّوار،  (7)وعبد الرحمن (6)قال كان يحيى بن معين (5)بن علي

لى حديثه، وقال يحيى بن معين: " كوفي ضعيف الحديث ورأيت عبد الرحمن يخط ع
"(8). 

 أقوال العلماء فيه :
، وذكره أبو (10)، وفي رواية أخرى قال: " ال بأس به "(9)وثقه اإلمام ابن معين في رواية

قيل: هو  ،حف  بن شاهين في الثقات وقال: قال عثمان بن أبي شيبة: " ثقة صدوق "
ل أيضا: " أشعث بن سوار، وأشعث بن عبد الملك ثقتان حجة؟ قال: أما حجة فال، وقا

                                                
ثقيف: قبيلة منازلها في جبل الحجاز، بين مكة والطائف، وعلى األصئئئئئئئئئح بينه وبين جبال الحجاز، ( 1)

 . 1/147هئ( : 1408وتنقسم إلى بطون. " معجم قبائل العرب، عمر رضا كحالة )ت
 -رواية-مامان يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، ينظر تاريخ ابن معين األفرق: أي النجار، قاله اإل( 2)

 . 83ت/1/161العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد هللا:  – 1/135ابن محرز: 
 التوابيتي : أي صاحب التوابيت، فهو كان نجارا يصنع التوابيت .( 3)
 ي ترجمة )أبان بن عبد هللا البجلي( .هو : عمر بن بجير الهمداني، اإلمام الحافظ، الثبت. سبق ف( 4)
 هو : أبو حف  الفالس الصيرفي )ثقة حافظ( سبق في ترجمة )أبان بن عبد هللا البجلي( .( 5)
 يحيى بن معين اإلمام العالم أبو زكريا المري، سبق في ترجمة )أحمد بن بشير( .( 6)
صري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري موالهم أبو سعيد الب( 7)

والحديث، قال ابن المديني: " ما رأيت أعلم منه "، من التاسعة مات سنة ثمان وتسعين ومائة، وهو 
تقريئئب التهئئذيئئئب:  – 313ت/1/241ابن ثالث وسئئئئئئئئئئئئئئئبعين سئئئئئئئئئئئئئئئنئئة . " تئئذكرة الحفئئاظ، الئئذهبي : 

 ". 4018ت/351 
 . 103ت/4/193ينظر: المجروحين، ابن حبان: ( 8)
 . 524ت/3/268ينظر : " تهذيب الكمال، المزي: ( 9)
 . 3416ت/4/111:  -رواية الدوري  –تاريخ ابن معين ( 10)
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، وفي موضع آخر: "صالح الحديث، ضعفه (2)، وقال الحافظ الذهبي: " حسن الحديث"(1)"
، وفي موضع آخر: خرج له (4)، وفي موضع آخر: "صدوق لينه أبو زرعة"(3)جماعة"

ي، قال اإلمام مسلم متابعة، وحدث عن أشعث لجاللته من شيوخه أبو إسحاق السبيع
، وقال (6)، وقال اإلمام البخاري: " صدوق إال أنه يغلط "(5)الطحاوي: " وهذه رتبة جليلة"
، وقال الحافظ ابن عدي بعد أن ساق له روايات من حديثه: " (7)اإلمام أبو زرعة: " لين"

واألشعث بن سوار غير ما ذكرت روايات عن مشايخه، وفي بعض ما ذكرته يخالفونه، 
الجملة يكتب حديثه، وأشعث بن عبد الملك خير منه، ولم أجد ألشعث فيما يرويه وفي 

 ،(8)متنا منكرا، إنما في األحايين يخلط في اإلسناد ويخالف"
وقال اإلمام أحمد: " أشعث بن سوار أمثل في الحديث من محمد بن سالم، ولكنه على 

 .(9)ذلك ضعيف الحديث"
، وفي موضع آخر: (10)لزوائد( وقال: " ثقة، وفيه كالم"وذكره الحافظ الهيثمي في )مجمع ا

، وقال (12)، وفي موضع آخر: " اختلف في االحتجاج به "(11)" وقد وثق على ضعفه"

                                                
، لكنه نقل 1/354، تهذيب التهذيب، ابن حجر: 70ت/36تاريخ أسئئئئئماء الثقات، ابن شئئئئئاهين:  ( 1)

 عنه قوله )صدوق( دون قوله )ثقة( .
 . 41ت/114ينظر : من تكلم فيه وهو موثق:  ( 2)
 . 472ت/39ديوان الضعفاء :  ( 3)
 . 440ت/253الكاشف:  ( 4)
 . 6/155، شرح مشكل اآلثار، الطحاوي : 1/264ينظر: ميزان االعتدال: ( 5)
 . 390ينظر : العلل الكبير للترمذي:  ( 6)
 . 978ت/2/271ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: ( 7)
 . 198ت/2/44،45الكامل في الضعفاء، ابن عدي: ( 8)
 . 887ت/1/415رواية ابنه عبد هللا :  –العلل ومعرفة الرجال ألحمد ( 9)
 . 4/89ينظر: مجمع الزوائد: ( 10)
 . 10/357المصدر السابق: ( 11)
 . 1/281المصدر السابق: ( 12)
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، وقال اإلمام (2)، ومرة قال: " ضعيف يكتب حديثه "(1)العجلي: " ال بأس به وليس بالقوي"
 ، (4)عين في إحدى رواياتهابن م وقال األئمة :، (3)الدارقطني: "ضعيف يعتبر به "

 : " ضعيف " .(8)، وابن حجر(7)، وابن سعد(6)، والنسائي(5)وأبو داود
 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

وار)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن   مختلف فيه: (أشعث بن سًّ
" ال بأس به فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، كاإلمام ابن معين في رواية له، وأما قوله 

أرفع من التعبير  (ثقة)لكن التعبير بئ  (ثقة)" فهذا اللفظ في اصطالح ابن معين يعد بمرتبة 
، وكاإلمام عثمان بن أبي شيبة في أحد (9)ال بأس به(، وإن اشتركا في مطلق الثقة)بئ 
لى وفي قوله اآلخر وصفه بئ " ثقة صدوق "، وأما عن قوله " أما حجة فال " يشير إ ،قوليه

 .(10) إرادة وصفه بما دون الحجة، وهو لفظ )ثقة(
ومنهم من نزل به إلى الدرجة األدنى منها، فوصفه اإلمام الهيثمي بالتوثيق مع اإلشارة 
إلى تضعيف غيره أو العكس، وكما وصفه الحافظ الذهبي بقوله " صدوق " مع اإلشارة 

وهذه العبارات كما قال  ،ديث "إلى تليين غيره له، وبقوله " حسن الحديث" و " صالح الح
ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم وال مرقية  ،في الموقظة : كلها جيدة –أي الذهبي  –

                                                
 ، ولم أقف عليه في الثقات للعجلي .1/354ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر: ( 1)
 . 105ت/1/69الثقات، العجلي: ( 2)
 . 44ت/17سؤاالت البرقاني للدارقطني:  ( 3)
 . 3230ت/4/80رواية الدوري:  –تاريخ ابن معين ( 4)
 . 57ت/102سؤاالت أبي عبيد األجري أبا داود السجتاني في الجرح والتعديل:  ( 5)
 . 58ت/20الضعفاء والمتروكون، النسائي:  ( 6)
 . 2590ت/6/341هئ(: 230الطبقات الكبرى، ابن سعد )ت( 7)
 . 524ت/113تقريب التهذيب:  ( 8)
 ينظر تفصيل ذلك في ترجمة )أحمد بن بشير( .( 9)
 . 219ينظر: ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل: أ.د. أحمد معبد:  ( 10)
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، ومنهم من أطلق تضعيفه، فبعضهم ضعفه (1)لحديثه لدرجة الصحة الكاملة المتفق عليها
ومنهم من فسر التضعيف بما يتعلق بالضبط مع التوسط في ذلك، ونجد  ،بوصف مجمل

حيث قال: " لم  (أشعث بن ّسوار)عبارة اإلمام ابن عدي أيسر ما أشير به لضعف  أن
، ولم أقف (2)أجد له فيما يرويه متنا منكرا، إنما في األحايين، يخلط في األسانيد ويخالف "

 وعليه فإن : ،سوى اإلمام ابن حبان  (أشعث بن ّسوار)على أحد تشدد في تضعيف 
 جمعا بين األقوال، أنه )صدوق فيه لين(. (بن ّسوار أشعث)خالصة القول في حال 

هذا وقد جمع فضيلة األستاذ الدكتور أحمد معبد بين هذه األقوال جمعا حسنا مفاده " حمل 
توثيق ابن معين في أحد قوليه، وابن أبي شيبة بقوله )ثقة، ثقة صدوق( على ما يفيده 

ي تنزل الراوي لمرتبة والذي يقتضي خفة الضبط الت -اصطالحا –وصف )صدوق( 
الحسن، إال أنه يغلط في األسانيد في بعض األحايين، كما قرره اإلمام ابن عدي آنفا، 
فهذا يضعف بخصوصه، وعليه تحمل أقوال التضعيف عموما في )أشعث( مع استبعاد 

، ويشهد لذلك أن وهللا تعالى أعلم ،(3)قول اإلمام ابن حبان منها، لتشدده الذي تفرد به
 .(4)ام الترمذي قد صحح حديثا رواه من طريقه، فقال: " هذا حديث حسن صحيح "اإلم
 

                                                
 . 82الموقظة في علم مصطلح الحديث، الذهبي:  ( 1)
 )بتصرف يسير( . 222، 220ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل : أ.د. أحمد معبد:   ( 2)
 )بتصرف يسير( . 222، 220ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل : أ.د. أحمد معبد:   ( 3)
 2973ح/5/212ينظر: سنن الترمذي: ( 4)
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، كان يكتب (2)، كنيته أبو عبد هللا الجهني(1)أصبغ بن زيد الوراق، من أهل واسط - 7
المصاحف بواسط، مات سنة تسع وخمسين ومائة، يخطئ كثيرا، ال يجوز االحتجاج 

 .(3)بخبره إذا انفرد
  يه:أقوال العلماء ف

، وقال اإلمام الدارقطني: " ثقة (6)، وأبو داود(5)، وأحمد بن حنبل(4)وثقه األئمة: ابن معين
، وكذا قال اإلمام أحمد (8)، وقال اإلمام النسائي: " ليس به بأس"(7)وقد تكلم فيه " ،عندي

ديثه في رواية أخرى، وزاد : " ما أحسن رواية يزيد عنه "، وقال اإلمام أبو حاتم: " ما بح
، (11)، وقال الحافظ بن حجر: " صدوق يغرب"(10)، وقال الحافظ الذهبي: "صدوق"(9)بأس "

                                                
( واسئئئئئط:  هي في عدة مواضئئئئئع، وأشئئئئئهرها و أعظمها واسئئئئئط الحجاج، وسئئئئئبب تسئئئئئميتها بذلك فألنها 1)

ن، شئئئئئئئهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت الرومي الحموي متوسئئئئئئئطة بين البصئئئئئئئرة والكوفة، " معجم البلدا
 . 5/347هئ(: 626)ت
( الُجهني: بضئئئئئئئئئم الجيم وفتح الهاء وكسئئئئئئئئئر النون في آخرها، هذه النسئئئئئئئئئبة إلى جهينة وهي قبيلة من 2)

قضاعة واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة نزلت الكوفة، وبها محلة نسبت 
 . 3/439هئ( : 562البصرة " األنساب، عبد الكريم بن محمد السمعاني )تإليهم، وبعضهم نزل 

 . 1/174( المجروحين، ابن حبان: 3)
 .120ت/66، ورواية الدارمي:  5021ت/4/410 –رواية الدوري  –( تاريخ ابن معين 4)
 . 433ت/1/320( سؤاالت أبي داود اإلمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم : 5)
 . 656ت/1/361هذيب، ابن حجر : ( تهذيب الت6)
هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ( : 425( سئئئئئئئئئئئئئئئؤاالت البرقئئاني للئئدارقطني، أحمئئد بن محمئئد أبو بكر المعروف بئئالبرقئئاني )ت7)

 . 36ت/17 
 . 1/362( تهذيب التهذيب: 8)
 . 1216ت/2/320( الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: 9)
 . 451ت/254( الكاشف :  10)
 . 535ت/113( تقريب التهذيب:  11)
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، وأورد اإلمام ابن (2)، وقال اإلمام ابن سعد: " ضعيف"(1وقال اإلمام أبو زرعة: " شيخ "
، وقال: "وهذه األحاديث ألصبغ غير (3)عدي ثالثة أحاديث من رواية يزيد بن هارون عنه

 .(4)أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون" محفوظة، وال
وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله : " ووهم ابن عدي فزعم أن يزيد تفرد بالرواية عنه وليس 
كذلك، فقد روى عنه نحو من عشرة "، ولم أر ألحد من المتقدمين فيه كالما إال لمحمد 

، ووافقه (5)بو داود الدارقطنيبن سعد، وأما الجمهور فوثقوه منهم غير من ذكره شيخنا أ
، وذكر الحافظ المزي عشرة من (6)الحافظ الذهبي بقوله: " قلت روى عنه عشرة أنفس"

 .(7)تالميذه الذين رووا عنه وفيهم يزيد بن هارون 
 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

 مختلف فيه : (أصبغ بن زيد الوراق)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 
ثر األئمة قد وصفوه بالتوثيق المطلق وهذا يعني تصحيح حديثه، ومن األئمة من نزل فأك

ليس به بأس، ما )به عن درجة التوثيق المطلق إلى األدنى منها في الحجية، ووصفه بئ 
بل وأثنى اإلمام أحمد على رواية يزيد بن  (،شيخ ،بحديثه بأس، صدوق، صدوق يغرب
ديثه في غير ما أنكر عليه، وهي ثالثة أحاديث فقط هارون عنه، وهذا يعني تحسين ح

التي أوردها الحافظ ابن عدي ولم يذكر غيرها، ومنهم من وصفه بالتضعيف المطلق، 

                                                
 . 2/321لجرح والتعديل: ( ا1)
 . 3420ت/7/227هئ( : 230( الطبقات الكبرى، أبو عبد هللا محمد بن سعد )ت2)
( يزيد بن هارون بن زاذان السلمي موالهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة مات سنة 3)

 . 7789ت/606ست ومائتين وقد قارب التسعين . " المصدر السابق: 
 . 223ت/2/104في الضعفاء:  ( الكامل4)
 . 20( ينظر: القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد، البن حجر:  5)
 . 1010ت/1/270( ميزان االعتدال: 6)
 . 535ت/3/301( ينظر: تهذيب الكمال، المزي: 7)



 (د. بدرية محمد محمود بهنساوي)  المختلف في توثيقهم عند غيره –الضعفاء عند ابن حبان 

- 3894- 

كالحافظ ابن سعد، وهو محجوج بما تقدم من توثيق الجمهور له كما قال الحافظ ابن 
 وعليه فإن :، (1)حجر

، أنه ثقة بتوثيق جمهور جمعا بين األقوال (أصبغ بن زيد الوراق)خالصة القول في حال 
العلماء له، وحديثه صحيح يحتج به في غير ما أنكر عليه الحافظ ابن عدي، وهي ثالثة 

فإم تضعيف اإلمام ابن  وعليه:أحاديث فقط فينظر فيها ويحكم عليها بما يليق بحالها، 
 م .ألصبغ بن زيد فيه غلو وتشدد غير مقبول، وهللا تعالى أعل حبان 

من أهل الكوفة، يروي عن عمرو بن حريث،  ،(2)أصبغ مولى عمرو بن حريث - 8
، تغير بآخره حتى كبل بالحديد، ال يجوز االحتجاج (3)روى عنه إسماعيل بن أبي خالد

بخبره إال بعد التخليص، وعلم الوقت الذي حدث فيه، والسبب الذي يؤدي إلى هذا العلم 
 .(4)معدوم فيه

 فيه:أقوال العلماء 
، وذكره (7)، وابن حجر لكنه زاد " تغير"(6)، والذهبي(5)وثقه األئمة: ابن معين، والنسائي
، (9)، وقال اإلمام أبو حاتم: " شيخ "(8)"تغير بآخره وهو ثقة"ابن خلفون في الثقات وقال: 

 وقال اإلمام النسائي
                                                

 . 1/454( النكت على كتاب ابن صالح، البن حجر: 1)
لقرشئئئئئئئئي، ولد في ايام بدر، وقيل قبل الهجرة بسئئئئئئئئنتين، مات ( عمرو بن حريث بن عمرو بن مخزوم ا2)

. "  هئئئئئئئئئ( فإن صح الثاني فهو آخر من مات من أهل بيعة الرضوان 98هئئئئئئئئئ(، وقيل )85سنة )
 " . 4/510، 1/86اإلصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر: 

ة، مات سئئئئئئئئنة ( إسئئئئئئئئماعيل بن أبي خالد األحمس موالهم، روى عن أصئئئئئئئئبغ ...، ثقة ثبت، من الرابع3)
 .438ت/107تقريب التهذيب:   – 439ت/3/69هئ(."تهذيب الكمال: 146)
 . 106ت/4/195( المجروحين، ابن حبان: 4)
 . 659ت/1/363( ينظر: تهذيب التهذيب: 5)
 . 454ت/1/254( ينظر: الكاشف، الذهبي:6)
 . 538ت/113( تقريب التهذيب:  7)
 . 574ت/2/353( إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي: 8)
 . 1214ت/2/320( الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: 9)
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قال ابن المبارك: حدثنا ، وقال اإلمام البخاري: " (1)في رواية أخرى: " قيل أنه كان تغير"
وقال الحافظ الذهبي  ،(2)إسماعيل بن أب خالد عن أصبغ، وأصبغ حّي في وثاق وقد تغير"

، وفي موضع آخر: " ال يعرف، (3)في موضع آخر: " فيه جهالة، ويقال أنه قد تغير"
 ، وساق له اإلمام ابن عدي حديثين(5)، وفي موضع آخر: " مجهول "(4)ويقال: " إنه تغير"

من طريقه، وقال: " وال أعلم البن أبي خالد عن األصبغ هذا غير هذين الحديثين، وألصبغ 
عن غير مواله عمرو بن حريث اليسير من الحديث وليس بالمعروف والذي له اليسير من 

 .(6)الحديث
 خالصة أقوال األئمة ودراستها :

 مختلف فيه :  (حريثأصبغ مولى عمرو بن )مما تقدم من أقوال العلماء يظهر لنا أن 
فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، ومنهم من وصفه بئ " شيخ "، ومنهم من اقتصر على 

 تغيره فقط، ومنهم من وصفه بالجهالة وانه ال يعرف .
قالت الباحثة: كيف يكون مجهوال، وقد عرفه اإلمامان ابن معين والنسائي ووثقاه، وهما 

الجرح والتعديل، ومن أئمة اهل هذا الفن، فتوثيقهما مشهوران رحمهما هللا بتشددهما في 
إسماعيل )معتبر به عندهم، وبهذا تكون قد انتفت الجهالة عنه، ثم إن الراوي عنه وهو 

أصبغ( بالحديث األول الذي ذكره اإلمام ابن )وهو )ثقة(، هذا ولم ينفرد  (بن أبي خالد
                                                

 . 63ت/21( الضعفاء والمتروكون، النسائي:  1)
 . 1596ت/2/35( التاريخ الكبير، البخاري: 2)
 . 1016ت/1/271ميزان االعتدال: ( 3)
 . 773ت/1/93المغني في الضعفاء: ( 4)
، ومجهول العين عند اهل 458ت/70المجرد في أسئئئئئئئئئئئئئئئماء رجال سئئئئئئئئئئئئئئئنن ابن ماجه، الذهبي:  ( 5)

الحديث، من لم يعرفه العلماء، وال يعرف حديثه إال من جهة واحد، قاله اإلمام الخطيب، وقال: " 
وأقل ما يرفع الجهالة روايةاثنين مشئئئئئئئئئئئئئئئهورين"، أما الحافظ ابن حجر قال: " إال أن يوثقه غير من 

متأهال لذلك، ومجهول الحال: إن روى عنه  ينفرد به عنه على األصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان
فهو مجهول الحئئال، وهو  –أي أنئئه لم يئئذكر فيئئه جرح أو تعئئديئئل  –اثنئئان فصئئئئئئئئئئئئئئئئاعئئدا، ولم يوثق 

ت الرحيلي، تدريب الراوي،  232المسئئئئئئئئئئئئئئئتور"  ينظر: نزهة النظر في توضئئئئئئئئئئئئئئئيح نخبة الفكر:  
 . 1/372السيوطي: 

 . 222ت/2/103الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي: ( 6)
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وهو  ،مولى آل عمرو بن حريث (يععدي، بل تابعه عليه عند اإلمام مسلم )الوليد بن سر 
فال )الفجر، فسمعته يقرأ  ملسو هيلع هللا ىلص، عن عمرو بن حريث، قال: " صليت خلق النبي (1) (ثقة)

 .(3)، وكان ال يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا "(2) (أقسم باخنس * الجوار الكنس
 جمعا بين األقوال: (،أصبغ مولى عمرو بن حريث)خالصة القول في حال 

تغير، فيحتج به فيما يعرف من حديثه ويتابع عليه كالحديث السابق، أما ما ال  أنه ثقة
الذي  (التخلي )يتابع عليه فيتتبع وينظر فيه ويحكم عليه بما يليق بحاله، وهو المراد بئ 

ذكره اإلمام ابن حبان إال أنه قال بعد ذلك: " وعلم الوقت الذي حدث فيه والسبب الذي 
معدوم فيه " وهذا يعني عدم االحتجاج به كلية، وهو مردود بما تقدم يؤدي إلى هذا العلم 
 .ذكره، وهللا تعالى أعلم

 
أيمن بن نابل أبو عمران من أهل مكة، كان يخطئ ويتفرد بما ال يتابع عليه، وكان  - 9

يحيى بن معين َحّسن الرأي فيه، والذي عندي تنّكب حديثه عند االحتجاج إال ما وافق 
من االحتجاج به، روى أيمن عن فاطمة عن أم كلثوم عن عائشة أن النبي  الثقات أولى

ا لتغسل بطن أحدكم، ه، والذي نفسي بيده إن(4)قال: " عليكم بالبغيض النافع التلبينةملسو هيلع هللا ىلص 
 هله لم تزلأإذا اشتكى أحد من ملسو هيلع هللا ىلص قالت: "وكان النبي  ،كما يغسل الوسخ وجهه بالماء"

                                                
، وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 6065ت/2/351قاله الحافظ الذهبي في الكاشئئئئئئئئئئف: ( 1)

 . 5878ت/5/491)صدوق( من الرابعة، وذكره اإلمام ابن حبان في الثقات:  7424ت/582 
 . 16 – 15سورة التكوير: آية ( 2)
 . 475ح/1/346م والعمل من بعده: أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصالة: باب متابعة اإلما( 3)
( التلبينة: حسئئئاء يعمل من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيه عسئئئل، سئئئميت به تشئئئبيها باللبن لبياضئئئها 4)

: هئئئئئئئئئئئئئئئئئ(606)ت ابن األثيرمجد الدين أبو السئئعادات الجزري ورقتها . " النهاية في غريب الحديث، 
4/229 . " 
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، ثم قال: " ولست (2)موت" وإما ى أحد طرفيه إما حياةعلى النار حتى يأتي عل (1)البرمة 
 أدري فاطمة هذه من هي ؟ " والخبر منكر بمرة، .... وذكر االختالف في إسناده على

يمن، وقال: وهذا التخليط كله من سوء حفظه، وأيمن كان يخطئ ويحدث على التوهم أ
 .(3)والحسبان

                                                
. وهي في األصئئئئئل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمنالبرمة: القدر مطلقا، وجمعها برام، ( 1)

 " .1/121المصدر السابق:
، كالهما من 8245ح/4/451، وفي كتاب الطب: 7455ح/4/228أخرجه الحاكم في المستدرك: ( 2)

، عن أم كلثوم، عن عائشة رطريق معتمر بن سليمان عن أيمن بن نابل قال: حدثتني فاطمة بنت المنذ
 ،وصححه على شرط الشيخين، وأقره اإلمام الذهبي، قلت: ذكر أن فاطمة التي روى عنها  ... به

أيمن بن نابل هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام األسدية زوج هشام بن عروة: ثقة . " تقريب التهذيب، 
اب "، وقد خالفه غيره، لقد أخرجه اإلمام النسائي في سننه الكبرى: كت 8658ت/1/752ابن حجر: 

، من طريق المعتمر عن أحمد بن نابل قال: حدثتني 7531ح/7/85الطب: باب الدواء بالتلبينة: 
فاطمة عن أم كلثوم عن عائشة ... به، وقال النسائي: " قال روح : فاطمة بنت أبي ليث، وأم كلثوم 

عن  – (، من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي7532بنت عمرو بن أبي عقرب "، وذكره برقم )
أيمن بن نابل، عن فاطمة بنت أبي عقرب، عن خالتها أم كلثوم بنت عمرو بن أبي عقرب، وكانت 

)ت شعيب  3446ح/4/503صاحبة لعائشة، وأخرجه ابن ماجه في سننه: أبواب الطب: باب التلبينة: 
أخرجه  ، وكذااألرناؤوط( من طريق وكيع، عن أيمن عن امرأة من قريش يقال لها كلثم، عن عائشة 

(، 24500الرسالة، من طريق وكيع، وبرقم ) –، ط 25066ح/41/513احمد بن حنبل في مسنده: 
قال: حدثنا أيمن بن نابل عن أم كلثوم عن  -ابن الزبير الزبيري أبو أحمد –عن محمد بن عبد هللا 

ت ( من طريق روح عن أيمن عن فاطمة بنت أبي ليث، عن أم كلثوم بن26050، وبرقم )عائشة 
، 3792ح/14/443... به، قال اإلمام الدارقطني في العلل:  عمرو بن أبي عقرب، عن عائشة 

وهو الصواب . قلت: وفاطمة بنت أبي ليث، ويقال: بنت أبي عقرب، قال الحافظ ابن حجر: مقبولة " 
" وذكرها الحافظ الذهبي في المجهوالت من الميزان: 8656ت/1/751تقريب التهذيب: 

ذكرت نرجمتها في كلثم، ويقال لها أم كلثوم بنت عمرو القرشية، قال  –، وأم كلثوم 4/609/10983
، وذكرها الحافظ الذهبي في 8674ت/1/752الحافظ ابن حجر: ال يعرف حالها " تقريب التهذيب: 

"، إذا الحديث بهذا اإلسناد ضعيف 10990ت/4/609المجهوالت أيضا من الميزان وقال : ال تعرف : 
فاطمة، وأم كلثوم، واختالف إسناده على أيمن بن نابل كما سلف، لكن الحديث له طرق صحيحة لجهالة 

، عن عائشة 5417ح/7/75بمعناه، أخرج البخاري في صحيحه : كتاب األطعمة: باب التلبينة: 
مرفوعا: " التلبينة مجمة لفؤاد المريض، وتذهب ببعض الحزن "، وفي كتاب الطب: باب التلبينة 

 ، عن عائشة: أنها كانت تامر بالتلبينة وتقول: " هو البغيض النافع ".5690ح/7/124: للمريض
 . 125ت/4/207( المجروحين: 3)
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 أقوال العلماء فيه:
، ومحمد بن عمار الموصلي، والحسن بن علي (1)ي، وابن معينوثقه األئمة: سفيان الثور 

 ،(3)، والحاكم، وابن وضاح(2)بن نصر الطوسي، والعجلي
 .(5)، وروى له اإلمام البخاري متابعة(4)وذكره ابن شاهين في جملة الثقات

وقال عباس بن محمد الدوري: "سمعت من أصحابنا أن أيمن بن نابل كان فصيحا، عابدا 
، (7)، وقال اإلمام ابن المديني: كان ثقة، وليس بالقوي (6)يحدث عنه بزهد وفضل"فاضال، 

، قلت: وهي من مرتبة صدوق، ومن كان من أهلها (8)وقال اإلمام النسائي: "ال بأس به"
، لكنه خطأ حديثه في التشهد، كما سيأتي (9)فحديثه صحيح من الدرجة الثانية أي )حسن(

 بيانه .
، وقال في حديث (10)ذي في حديثه عن قدامة: أيمن ثقة عند أهل الحديثوقال اإلمام الترم

 اآلتي ذكره: حديث أيمن غير محفوظ . ،التشهد

                                                
 . 3/89/375هئ(: 233( ينظر: تاريخ ابن معين )رواية الدوري( )ت1)
 )ط( الباز . – 129ت/1/75( في الثقات: 2)
هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ(: 571يخ دمشئئئئق، البن عسئئئئاكر )ت، وينظر: تار 983ح/1/399( ينظر: المسئئئئتدرك للحاكم: 3)

، وإكمئئئال تهئئئذيئئئب الكمئئئال، مغلطئئئاي 599ت/3/447، وتهئئئذيئئئب الكمئئئال، المزي: 846ت/10/48
 . 632ت/2/312هئ(: 762)ت
 . 375ت/3/89هئ(:385( ينظر: تاريخ أسماء الثقات، ابن شاهين )ت4)
ن بن نابل، قال: ، من طريق أيم1518ح/2/133( في صحيحه: كتاب الحج: باب الحج على الرحل:5)

 ، أنها قالت: يا رسول هللا، اعتمرتم ولم أعتمر.. الحديث ".حدثنا القاسم بن محمد، عن عائشة 
 . 3/450تهذيب الكمال: ( 6)
 .145هئ( في الجرح والتعديل:  234ينظر: سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني )ت( 7)
 . 3/43هئ(: 303وفي ينظر: المجتبي، النسائي )المت( 8)
 234، ينظر الباعث الحثيث شئئئئئئرح اختصئئئئئئار علوم الحديث:  كما قال العالمة أحمد شئئئئئئاكر ( 9)

 )ط( ابن الجوزي.
، عندما أخرج له حديثا من طريقه 903ح/3/238قاله اإلمام الترمذي في سئئئئئئئئئئئئئئئننه: أبواب الحج: ( 10)

على ناقة ليس ضئئئئئئئئئئئئئئرب، وال طرد، وال  يرمي الجمائر ملسو هيلع هللا ىلصعن قدامة ابن عبد هللا قال: " رأيت النبي 
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، وقال اإلمام ابن عدي: "له أحاديث، وهو ال بأس به فيما (1)وقال الحافظ الذهبي: "صدوق"
بها صالحة وأرجو أن أحاديثه ال بأس  ،يرويه، ولم أر أحدا ضعفه ممن تكلم في الرجال

، وقال أبو بكر األثرم: "سمعت (3)، وقال الساجي: "صدوق"، وقال اإلمام أبو حاتم: "شيخ"(2)"
أبا عبد هللا أحمد بن حنبل يسأل عنه هو وغيره، فقال: هؤالء قوم صالحون، قال األثرم: 

 .(4)وقال يعقوب بن شيبة: "صدوق، وإلى الضعف ما هو" ،يعني في الحديث فيما أرى"
ل فضيلة أ.د. أحمد معبد : " فما ذكر عن أحمد وأصحاب الدوري وأبي حاتم يفيد ويقو 

ثبوت عدالة أيمن، دون ضبطه، وهي أدنى مراتب التعديل، والموصوف في أي منها يعد 
 .(5)في حكم الضعيف ضعفا خفيفا بحيث يعتبر حديثه ويتقوى بما يعضده "

، يعد من أول وأخف ألفاظ الجرح، وأن وأما قول يعقوب بن شيبة: " وإلى الضعف ما هو "
اقترانها بلفظ صدوق، يفيد اتصاف أيمن عنده بأنه " صدوق فيه لين "، وبالتالي يكون من 

فيحسن حديثه في غير ما وهم  ،المطلق، مباشرة (الثقة)أهل المرتبة الدنى في الحجية من 
 .(6)فيه

: " (8)بقوله في مقدمة فتح الباري  ، ووضح هذا اإليهام(7)"وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم
تكلموا فيه لزيادة في حديث واحد لعلها مدرجة "، وبين هذه الزيادة في تهذيبه فقال: " زاد في 

                                                
إليك إليك " وقال الترمذي : " حديث قدامة بن عبد هللا حسئن صئحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من 

 هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث".
ذهبي: ، وسير أعالم النبالء، ال799ت/1/95هئئئئئئئئئئئئئئئئ(: 748ينظر: المغني في الضعفاء، الذهبي )ت( 1)

 )ط( الرسالة . 132ت/6/309
 .243ت/2/145هئ(: 365الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الخرجاني )ت( 2)
 . 1212ت/2/319الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: ( 3)
 . 3/450تهذيب الكمال: ( 4)
 . 279ينظر: ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، أ.د. أحمد معبد:  ( 5)
 . 281سابق:  المصدر ال( 6)
 . 590ت/1/117تقريب التهذيب: ( 7)
(8   )392 . 
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في التشهد بسم هللا،  أول الحديث الذي رواه عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس 
 الزبير بدون هذا " . بن الحارث وغيرهما عن أبياوعمرو  (1)وقد رواه الليث ،وباللّ 

يمن على هذه أ: " ال نعلم أحدا تابع (2)وقال اإلمام النسائي بعد تخريجه هذا الحديث
وقال اإلمام الترمذي: " ، يمن عندنا ال بأس به، والحديث خطأ، وبالل التوفيق "أالرواية، و 

 .(3)حديث أيمن غير محفوظ "
 قوله: " ليس بالقوي، خالف الناس،قلت: وهذا هو سبب تضعيف اإلمام الدارقطني له ب

 .(4)ولو لم يكن إال حديث التشهد "
                                                

 . 725ت/1/393( تهذيب التهذيب: 1)
، وقال: " ال 1281ح/3/43ينظر: المجتبي )السنن الصغرى(: كتاب السهو: باب نوع آخر من التشهد: ( 2)

 خطأ وبالل التوفيق. نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا ال بأس به، والحديث
، من طريق الليث بن سعد عن ابي 290ح/2/83ينظر: سنن الترمذي: كتاب الصالة: باب منه أيضا: ( 3)

يعلمنا التشهد كما يعلمنا ملسو هيلع هللا ىلص قال: كان رسول هللا  الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس 
الطيبات هلل ... الحديث "، وقال الترمذي:  السورة من القرآن، فكان يقول: " التحيات المباركات، الصلوات

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، ثم ذكر أن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي قد تابع الليث 
عن أبي الزبير بنحوه، ثم قال: وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث، عن أبي الزبير عن جابر، وهو 

البخاري عنه، فقال: هو خطأ .)ينظر ترتيب علل الترمذي غير محفوظ . وقال اإلمام الترمذي: سألت 
(، وأخرجه أيضا بهذه الزيادة ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصالة 105،106ح/72الكبير:  

، 983،982ح/1/398، والحاكم في المستدرك: 902ح/1/292والسنة فيها: باب ما جاء في التشهد: 
، وقال: " أيمن بن نابل ثقة" قد احتج به البخاري، عن جابر من طريق أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، 

(، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، أن عمر 980وصححه على شرط مسلم، وذكر له شواهد برقم )
فيقول ملسو هيلع هللا ىلص كان يعلم الناس التشهد في الصالة وهو يخطب الناس على منبر رسول هللا  بن الخطاب 

هللا خير السماء، التحيات الزكيات ...الحديث" وصحححه على شرط : " إذا تشهد أحدكم فليقل: بسم 
( من حديث ابن عباس بنحوه، وقال: فأما الزيادة في أول التشهد باسم 981مسلم، وأقره الذهبي، وبرقم )

هللا، وبالل فإنه صحيح من شرط البخاري، وأقره اإلمام الذهبي. وذكره الحافظ ابن حجر في تلخي  
، وقال: كذا روى النسائي وابن ، من طريق أيمن، عن أبي الزبير، عن جابر 411ح/637الجبير: /

ماجه والترمذي والحاكم ورجاله ثقات، إال أن أيمن بن نابل راويه أخطأ في إسناده وخالفه الليث وهو من 
قب أوثق الناس في أبي الزبير، فقال عن أبي الزبير عن طاوس وسعيد بن جبير عن ابن عباس ...". وع

، على تصحيح الحاكم بقوله: "وقال النووي في )الخالصة( 1/421اإلمام الزيلعي في )نصب الراية(:
وهو مردود، فقد ضعفه جماعة من الحفاظ هم أجل من الحاكم وأتقن،وممن ضعفه البخاري، والترمذي، 

 والنسائي والبيهقي.
ي بن عمر الئئئئئدارقطني ( ينظر: سئئئئئئئئئئئئئئئؤاالت الحئئئئئاكم النيسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئابوري للئئئئئدارقطني، أبو الحسئئئئئئئئئئئئئئئن عل4)

 .187هئ(: 385)ت
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 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
تبين أنه مختلف فيه،  (أيمن بن نابل)بعد استعراض أقوال األئمة السالف ذكرها في حال 

، فمنهم من وثقوه مع اإلشارة لخطئه في بعض حديثه، كقول اإلمام ابن المديني: " كان ثقة
ليس بالقوي"، فيمكن حمل عبارة " ليس بالقوي " على الخطأ الوارد منه في حديث التشهد، 

، وكذلك تعليق اإلمام الترمذي على هذا الحديث بأنه (1)كأنه يقول في حاله " ثقة له أوهام"
 غير محفوظ، بعد إقراره في حديث آخر أنه ثقة عند أهل الحديث .

يق المطلق إلى األدنى منها في الحجية، ووصفوه بئ ومنهم من نزل به عن درجة التوث
 )صدوق، ال بأس به، صدوق يهم(، وهذا يعني تحسين حديثه في غير ما وهم فيه .

هذا وقد أشار الباجي إلى الجمع بين هذه األقوال في حال أيمن بن نابل،  فقال: " وثقه 
 .(2)التشهد "الثوري ويحيى بن معين، وغمزه غيره بحديثه عن أبي الزبير في 

أما تضعيف اإلمام ابن حبان له تضعيفا مطلقا، محتجا بالرواية التي ذكرها وهي غير 
حديث التشهد، فيمكن حمل تضعيفه هنا، وكذلك تضعيف اإلمام الدارقطني أليمن بن 
نابل، على ما ثبت خطؤه فيه تفصيال كما بينا، حمال للمطلق على المقيد، وبذلك يتفق 

 .(3)ع ما تقدم من أقوال العلماءمحمل تضعيفهما م
إن لم يمكن وصفه  وخالصة القول في حال )أيمن بن نابل( جمعا بين األقوال أنه :
صدوق، ال بأس )بالتوثيق المطلق، فينزل به إلى الدرجة األدنى منها في الحجية بوصفه 

ا ، فلو كان ضعيفا ضعف(الحسن)، وحديثه صحيح من الدرجة الثانية أي من قبيل (به
مطلقا كما وصفه اإلمام ابن حبان، لما روى له اإلمام البخاري في صحيحه حتى وإن كان 

 متابعة، وهللا تعالى أعلم .

                                                
 285( ينظر: ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، أ.د. أحمد معبد:  1)
ينظر: التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصئئئئئئئئئحيح، أبو الوليد سئئئئئئئئئليمان بن خلف ( 2)

 .284د:  ، ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، أ.د. أحمد معب116ت/1/401هئ(: 474الباجي )ت
 . 285المصدر األخير:  ( 3)
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، عداده في البصريين، (2)بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي (1)بحر بن مّرار - 10
ولم  اختلط بآخره حتى كان ال يدري ما يحدث، فاختلط حديثه األخير بحديثه القديم،

 .(3)يتميز، تركه يحيى القطان
 

 أقوال العلماء فيه:
، وقال اإلمام النسائي: (6)، وابن ماكوال(5)، وأحمد بن حنبل(4)وثقه األئمة: يحيى بن معين

، وقال الحافظ ابن (8)، وقال اإلمام ابن خلفون: " ثقة قبل أن يخلط"(7)" ليس به بأس "
يحيى بن سعيد القطان، وحكى علي بن ، وروى عنه (9)حجر: " صدوق اختلط بآخره"

، وقال الحافظ (10)المديني عن يحيى بن سعيد أنه ذكر بحر بن مّرار وأثنى عليه خيرا"
، وقال ابن (12)، وقال: " وساق له ابن عدي أحاديث حسنة المتن"(11)الذهبي: " شيخ"

يثا وال أعرف له حدعدي: " ولبحر بن مّرار هذا غير ما ذكرت من الحديث شئ يسير،

                                                
 . 638ت/120بفتح الميم وتشديد الراء، من السادسة . )تقريب التهذيب:   –بحر بن مّرار ( 1)
 الثقفي: سبق في ترجمة أشعث بن سوار .( 2)
 . 143ت/4/221ينظر: المجروحين: ( 3)
 . 1656ت/2/419الجرح والتعديل: ( 4)
 . 4/2126هئ(: 385حسن علي بن عمر الدارقطني: )تالمؤتلف والمختلف، أبو ال( 5)
اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسئئئئئماء والكنى واألنسئئئئئاب، سئئئئئعد الملك، أبو ( 6)

 . 7/185هئ(: 475نصر بن ماكوال )ت
 . 640ت/4/15تهذيب الكمال، المزي: ( 7)
 . 676ت/2/352إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي: ( 8)
 . 638ت/120ريب التهذيب:  تق( 9)
 . 2/419الجرح والتعديل: ( 10)
 . 1143ت/145المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه، الذهبي:  ( 11)
 . 1128ت/1/298ميزان االعتدال، الذهبي: ( 12)



 (د. بدرية محمد محمود بهنساوي)  المختلف في توثيقهم عند غيره –الضعفاء عند ابن حبان 

- 3903- 

منكرا فأذكره، ولم أر أحدا من المتقدمين ممن تكلم في الرجال ضعفه إال يحيى القطان 
 .(1)ذكر أنه كان قد خولط، ومقدار ما له من الحديث لم أر فيه حديثا منكرا "
، وقال اإلمام (2)وقد قال يحيى بن سعيد في رواية: " رأيته وقد اختلط فلم أكتب عنه "

 .(3): " تغير"النسائي في رواية أخرى 
 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

 بحر بن مّرار( مختلف فيه :)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 
وهما من أئمة هذا  (ابن معين، وأحمد بن حنبل)فمنهم وصفه بالتوثيق المطلق كاألئمة: 

ه في الجرح الفن، فتوثيقهما معتبر به عندهم، مع ما عرف عن اإلمام ابن معين من تشدد
 والتعديل .

كيحيى القطان، وابن خلفون، وقد  ،ومنهم من قيد توثيقه بما كان فيه من قبل االختالط
أثنى عليه القطان خيرا، وذلك قبل االختالط، أما بعد االختالط فقد صرح بأنه لم يكتب 
تالط عنه، وهذا يعني أن حديثه عن بحر بن مّرار كله صحيح، ألنه لم يكتب عنه بعد االخ

 " تركه يحيى بن القطان " . شيئا، وهذا وهللا أعلم يفسر قول اإلمام ابن حبان
 ،ومنهم من نزل به إلى الدرجة األدنى من التوثيق في الحجية، فوصفه بئ " ليس به بأس "
كاإلمام النسائي في أحد قوليه، ومن وصف بهذا اللفظ يحتج به، ويكون حديثه حسن 

 .لذاته
بئ " شيخ " كالحافظ الذهبي، وهذا يعني أنه ممن يكتب حديثه ويعتبر  ومنهم من وصفه

 وعليه فإن:به، مع أنه قد حسن متون األحاديث التي ساقها له اإلمام ابن عدي، 
" صدوق ال بأس به،  جمعا بين األقوال، أنه: (بحر بن مّرار)خالصة القول في حال 

اية يحى القطان عنه صحيحة ألنه علم تغير بآخره واختلط، قد ثبت فيما مر آنفا أن رو 
وقت اختالطه ولم يكتب عنه بعده، وأما رواية األسود بن شيبان وشعبة عنه، فإن توبعا 
فروايتهما عنه صحيحة يحتج بها، وإال فليتوقف حتى يستبين أمرها، فضال عن قول اإلمام 

                                                
 . 288ت/2/235الكامل في ضعفاء الرجال: ( 1)
 .14ت/67هئ(  841)تاالغتباط من رمي من الرواة باالختالط، برهان الدين الحلبي ( 2)
 . 83ت/24الضعفاء والمتروكون، النسائي:  ( 3)
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يحتج به من حديثه أنه لم ير له حديثا منكرا فيذكره، وبهذا يمكن تمييز ما  ابن عدي 
 وهللا تعالى أعلم . وال يترك كله كما أشار اإلمام ابن حبان 

ميط - 11 ، كثير (2)من أهل البصرة، يروي عن قتادة ،المكفوف (1)بكير بن أبي السُّ
 .(3)الوهم ال يحتج بخبره إذا انفرد ولم يوافق الثقات

 أقوال العلماء فيه :
، وقال في موضع آخر: " صدوق (5)ظ الذهبي: " ُوثِّق"، وقال الحاف(4)وثقه اإلمام العجلي

، وقال اإلمام (8)، وقال اإلمام أبو حاتم : " ال بأس به "(7)، كذا قال الحافظ ابن حجر(6)"
، وذكره اإلمام ابن (10)، وذكره اإلمام ابن شاهين في جملة الثقات(9)ابن معين: " صالح"
 (12)لكنه قال: " بكير بن أبي السميط المسمعي فتناقض فيه قواله، (11)حبان أيضا في الثقات

                                                
( السميط: بفتح المهملة، ويقال بالضم، وقال أبو نصر بن ماكوال: بفتح السين وكسر الميم، المسمعي، 1)

بكسر الميم وسكون المهملة، وفتح الميم المكفوف، من السابعة . )تقريب التهذيب، ابن حجر: 
 ( .4/361: هئ(475)ت في رفع االرتياب، ابن ماكوالاإلكمال  – 1/107
( قتادة بن دعامة بن قتادة الدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال ولد اكمه وهو رأس الطبقة 2)

 ( .5518ت/453هئ( . )تقريب التهذيب: 118أو  117الرابعة، مات سنة )
 . 146ت/4/223( المجروحين، ابن حبان: 3)
 . 168ت/1/86( الثقات: 4)
 . 993ت/1/114( المغني في الضعفاء، الذهبي: 5)
 . 641ت/1/275( الكاشف، الذهبي : 6)
 . 756ت/127( تقريب التهذيب، ابن حجر:  7)
 . 1594ت/2/406( الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم : 8)
 . 904ت/1/490( ينظر: تهذيب التهذيب : 9)
 . 142ت/50( تاريخ أسماء الثقات:  10)
 . 6916ت/6/051( 11)
( المسمعي: هذه النسبة إلى مسمع، بفتح الميم وسكون السين وكسر الميم الثانية، وفي آخرها عين 12)

مهملة، فإذا نسبت عكست فكسرت الميم األولى وفتحت الثانية، هذه النسبة إلى المسامعة، وهي 
مد بن عبد الواحد محلة بالبصرة. )اللباب في تهذيب األنساب، أبو الحسن علي بن أبي الكرم مح

 ( .3/212هئ(: 630الشيباني الزري، عز الدين بن األثير: )ت
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مولى المسامعة من أهل البصرة، يروي عن قتادة "، قال مغلطاي: " فال أدري وهم في 
 .(1)ذلك، أو هما عنده رجالن"

قالت الباحثة: وقد جمع بينهما اإلمام المزي فقال: " بكر بن أبي السميط المسمعي، موالهم، 
ر من تالميذه وشيوخه ما ذكره اإلمام ابن حبان في الترجمتين ، وذك(2)البصري المكفوف "

 الثقات، والمجروحين( مما يرجح أنهما واحد، وهللا أعلم .)
 خالصة أقوال العلماء ودراستها:

 مختلف فيه : (بكير بن أبي السميط)مما تقدم من أقوال األئمة يتبين لنا أن 
درجة األدنى منها في الحجية، فوصفه بئ فمنهم من وثقه مطلقا، ومنهم من نزل به إلى ال

 "صدوق"، وحديث أهلها صحيح يحتج به، من الدرجة الثانية أي يكون حسنا .
وقال اإلمام ابن أبي حاتم: " هو ممن يكتب  ،ووصفه اإلمام أبو حاتم بئ " ال بأس به "

صالح " وهو  ، وهي المنزلة الثانية "، ووصفه اإلمام ابن معين بقوله "(3)حديثه وينظر فيه
 . (4) كما قال اإلمام السيوطي ،ممن يكتب حديثه لالعتبار، وينظر فيه

  جمعا بين األقوال أنه: (،بكير بن أبي السميط)وخالصة القول في حال 
صدوق، يحتج به، وحديثه حسن لذاته، وبذلك ينتفي ما ذكره اإلمام ابن حبان من كونه 

 عن أنه قد ذكره في الثقات أيضا، فتناقض فيه كثير الوهم ال يحتج بخبره .. إلخ، فضال
 . قواله، وهللا تعالى أعلم

                                                
 . 803ت/3/27( إكمال تهذيب الكمال: 1)
 . 761ت/4/236( تهذيب الكمال، المزي: 2)
 . 2/37( ينظر: الجرح والتعديل: 3)
 . 1/407( ينظر: تدريب الراوي: 4)
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 ، من أهــــل البصـــــــــرة، (1)بهز بن حكيم بن معــــاويــــة بن حيــــدة القشـــــــــيري  - 12
 فــــأمــــا أحــــمــــد بــــن  ،كــــان يــــخــــطــــئ كــــثــــيــــرا،(3)،عــــن جــــده(2)يــــروي عــــن أبــــيــــه

 رحمهمــــا هللا فهمــــا يحتجــــان بــــه ويرويــــان  (5)، وإســـــــــحــــاق بن إبرا يم(4)حنبــــل
 إنــــا آخــــذوه وشـــــــــطر إبلــــه  نــــه، وتركــــه جمــــاعــــة من أئمتنــــا، لوال حــــديــــث:"ع

 .(8)فيه ، ألدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير هللا (7) (6)عزمة من عزمات ربنا"
 

                                                
ء تحتها نقطتان وفي آخرها راء، هذه النسبة إلى قشير بن القشيري، بضم القاف وفتح الشين، وسكون اليا( 1)

كعبن بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء منهم بهز بن حكيم. )اللباب، 
 ( .3/38،37ابن األثير الجزري: 

 (.1478ت/177هذيب: ( هو: حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري، صدوق، من الثالثة. )تقريب الت2)
( هو: معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري، صحابي، نزل البصرة، ومات بخراسان. )اإلصابة في 3)

 ( .6755ت/537تقريب التهذيب:   – 8083ت/6/118تمييز الصحابة، ابن حجر: 
هللا أحد األئمة، ثقة حافظ  ( أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني المروزي، نزيل بغداد، أبو عبد4)

هئ( وله سبع وسبعون سنة. )المصدر السابق: 241فقيه حجة، وهو رأس الطبقة العاشرة مات سنة )
 ( .96ت/84 

( إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهوية المروزي، ثقة حافظ مجتهد، قرين أحمد بن حنبل، 5)
هئ( وله اثنتان وسبعون. )المصدر السابق: 238يسير، مات سنة )ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته ب

 ( .332ت/99 
( أي حق من حقوقه وواجب من واجباته. )النهاية في غريب الحديث، مجد الدين أبو السئئئئئئئئئئئئئعادات المبارك بن 6)

 . 3/232هئ(: 606محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )ت
، عن إسئئئئئئماعيل بن علية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن 20016ح/33/220( أخرجه أحمد في مسئئئئئئنده: 7)

يقول: " في كل إبل سئئئئئئئئئئئئئائمة، في كل أربعين ابنة لبون، ال تفرق إبل عن ملسو هيلع هللا ىلص جده، قال: سئئئئئئئئئئئئئمعت نبي هللا 
حسئئئئئئئابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فأنا آخذوها منه وشئئئئئئئطر إبله عزمة من عزمات ربنا ال 

د منها شئئئئئئئئيئ "، إسئئئئئئئئناده حسئئئئئئئئن، رواته ثقات، عدا بهز بن حكيم وأبوه صئئئئئئئئدوقان، وذكره في يحل آلل محم
، عن يحيى بن سئئئئعيد القطان قال: حدثنا بهز بن حكيم ... به، وإسئئئئناده أيضئئئئا حسئئئئن، 20031ح/238 

رواته ثقات عدا بهز وأبوه صئئئئئئئئئئئدوقان، وأخرجه أبو داود في سئئئئئئئئئئئننه: كتاب الزكاة: باب في زكاة السئئئئئئئئئئئائمة: 
، بإسئئئئئئئئئئناد حسئئئئئئئئئئن كذلك، جميع رواته ثقات عدا بهز وأبوه، والنسئئئئئئئئئئائي في سئئئئئئئئئئننه الكبرى: 1575ح/3/26
 . 2266ح/4/18، وابن خزيمة في صحيحه: 2241ح/15،  2236ح/3/11
 . 144ت/4/222( ينظر: المجروحين: 8)
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 أقوال العلماء فيه:
، وسئئئئئئئئئئئئئئئل عن بهز بن حكيم، عن أبيئه، عن جده، فقئال: (1)وثقئه اإلمام يحيى بن معين
هز ثقة، ووثقه اإلمامان ابن المديني، والنسائي، وقال اإلمام إسناد صحيح، إذا كان دون ب
، ووثقه اإلمام (2)وفي موضئئئئئئئع آخر: " هو عندي حجة " ،أبو داود: " أحاديثه صئئئئئئئحاح "

، (4)وهو ثقة عند أهل الحديث" ،، وقال اإلمام الترمذي: " تكلم شعبة في بهز(3)ابن شاهين
من يجمع حديثه، وإنما أسئئئئقط من الصئئئئحيح وقال اإلمام الحاكم: " من ثقات البصئئئئريين م

، وقال الحافظ الذهبي: " صئئدوق، (5)روايته عن أبيه عن جده ألنها شئئاذة ال متابع عليها"
، وفي موضئئئئئئئئئئع آخر: " صئئئئئئئئئئدوق مشئئئئئئئئئئهور، وثقة غير واحد، ولينه (6)حسئئئئئئئئئئن الحديث "

 وفي موضع آخر: " صدوق فيه لين، ،(8)، وفي موضع آخر: " وثقه جماعة "(7)بعضهم"
 .(9)وحديثه حسن "

، وقال الحافظ ابن حجر: " (10)وفي موضع آخر: " له نسخة حسنة عن أبيه عن جده"
، وقال اإلمام ابن عدي: " قد روى عنه ثقات الناس، وقد روى عنه الزهري، (11)صدوق "

                                                
 .3500ت/4/124، ورواية الدوري: 199ت/82  –رواية الدارمي  –( تاريخ ابن معين 1)
 . 50ت/3/824، تاريخ اإلسالم، الذهبي: 924ت/1/498ر: تهذيب التهذيب: ( ينظ2)
 . 137ت/1/49( تاريخ أسماء الثقات: 3)
 . 1897ح/4/309( ذكره في سننه: 4)
 . 150ت/148، 147( ينظر: سؤاالت مسعود بن علي السجزي لإلمام الحاكم:  5)
 . 666ت/54( ينظر: ديوان الضعفاء:  6)
 . 55ت/134و موثق، الذهبي:  ( من تكلم فيه وه7)
 . 651ت/1/276( الكاشف: 8)
 . 1007ت/1/116( المغني: 9)
 . 50ت/3/824( تاريخ اإلسالم: 10)
 . 772ت/128( تقريب التهذيب:  11)
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، وقال (1)وأرجو انه ال بأس به، ولم أر له حديثا منكرا،  وإذا حدث عنه ثقة فال بأس به "
 .(2)م الدارقطني: " ال بأس به "اإلما

وقال اإلمام أبو زرعة: صالح الحديث،  ،وقال اإلمام ابن قتيبة: " كان من خيار الناس"
واستشهد به في الصحيح،  ،، وقال اإلمام البخاري: " يختلفون فيه "(3)لكنه ليس بالمشهور"

حديثه وال يحتج ، وقال اإلمام أبو حاتم:" هو شيخ يكتب (4)وروى له في األدب وغيره
، وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: (6)، وقال اإلمام ابن حزم: " غير مشهور بالعدالة "(5)"به

 .(7)" هو خطأ منه، فقد وثقه خلق من األئمة "
 خالصة أقوال العلماء ودراستها:

مختلف فيه كما قال اإلمام  (بهز بن حكيم)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 
 ي .البخار 

فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، وهم أئمة هذا الفن، كابن معين وابن المديني وغيرهما، 
 وكذلك أبو داود وقد صحح ابن معين إسناد روايته عن أبيه عن جده .

ومنهم من نزل به إلى الدرجة األدنى من التوثيق المطلق في الحجية، فوصفوه بئ )صدوق، 
 وصف بذلك فحديثه حسن لذاته .، ومن (ال بأس به، خيار الناس

ومنهم من نزل به إلى الدرجة الدنى من سابقتها في الحجية فوصفه بئ " صالح " كما قال 
أبو زرعة، ومن قيل فيه ذلك فحديثه يكتب لالعتبار، وأما عن قوله " ليس بالمشهور " 

                                                
 . 299ت/2/252( الكامل في ضعفاء الرجال: 1)
 . 71ت/131( سؤاالت السلمي للدارقطني:  2)
 . 82ت/3/851الضعفاء ألبي زرعة الرازي: ( 3)
 . 1/498تهذيب التهذيب: ( 4)
 . 1714ت/2/430الجرح والتعديل: ( 5)
هئئئئئئئئئئئئئئئ(: 456ينظر المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزماألندلسي القرطبي )ت( 6)

4/162. 
 )ط العلمية( . 2/357ينظر: التلخي  الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر: ( 7)
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حافظ ابن فكيف يكون كذلك مع توثيق الجمهور له، وكذا قال اإلمام ابن حزم، وتعقبه ال
 حجر بأنه خطأ منه، وقال:" فقد وثقه خلق من األئمة" .

وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، كما قال ابن  ،وقد وصفه اإلمام أبو حاتم بئ " شيخ "
فمعلوم أن اإلمام أبا حاتم متشدد في الجرح  ،، واما عن قوله " ال يحتج به "(1)أبي حاتم

لعلماء الذين وثقوه، وقد انتقد قول أبي حاتم هذا والتعديل، وهو بذلك قد خالف جمهور ا
غير واحد من األئمة، كما قال اإلمام ابن تيمية: " أما قول أبي حاتم: يكتب حديثه، وال 

فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في  ،يحتج به "
 .(2)ر أهل العلم "التعديل صعب، والحجة في اصطالحه ليس هو الحجة في جمهو 

وكذا قال الحافظ الزيلعي: " وقول أبي حاتم: "ال يحتج به" غير قادح، فإنه لم يذكر السبب، 
وقد تكررت هذه اللفظة منه في كثير من أصحاب الصحيح الثقات األثبات من غير بيان 

 .(3)السبب كخالد الَحّذاء وغيره، وهللا أعلم
أنه " صدوق، ال بأس به" ، جمعا بين األقوال (بهز بن حكيم)وخالصة القول في حال 

: " كان يخطئ كثيرا ... يحتج به، وحديثه حسن لذاته، أما عن قول اإلمام ابن حبان 
إلخ "، فهو غلو وتشدد منه، خالف به جمهور األئمة، وقد تعقبه الحافظ الذهبي بقوله: 

 مؤاخذات: قلت: على أبي حاتم البستي في قوله هذا
كان يخطئ كثيرا، وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد أحدها قوله: 

 ،بالنسخة المذكورة وما شاركه فيها أحد، وال له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ
الثاني قولك : تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون االحتجاج بخبره، 

ال حديث: "إنا آخذوها"، فهو حديث انفرد به بهز أصال فهال أفصحت بالحق، الثالث ولو 
 ورأسا، وقال به بعض المجتهدين .

                                                
 . 2/37ح والتعديل: الجر ( 1)
 . 24/350هئ(: 778مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني )ت( 2)
 .2/439هئ(: 762نصب الراية ألحاديث الهداية، جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف الزيلعي )ت( 3)
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، وهللا (1)قالت الباحثة: وإسناده حسن كما سلف بيانه، ثم قال: وحديثه قريب من الصحة
 تعالى أعلم .

جعفر بن زياد األحمر أبو عبد هللا، من أهل الكوفة، كثير الرواية عن الضعفاء،  - 13
ا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء في القلب منها، مات سنة سبع وستين ومائة، وإذ

 . (2)سئل يحيى بن معين عن جعفر الحمر، فقال بيده، ولم يثبته
 أقوال العلماء فيه: 

، وفي رواية: سئل (4)، وفي رواية زاد: وكان من الشيعة(3)وثقه اإلمام ابن معين في رواية
، ويعقوب بن سفيان (6)، وثقه األئمة: العجلي(5)ته ولم يضعفهعنه فقال بيده، ولم يثب

، والذهبي في أحد قوليه بقوله: (8)، وعثمان بن أبي شيبة بقوله: "صدوق ثقة"(7)الفسوي 
، وقال اإلمام أبو زرعة: (10)، وذكره اإلمام ابن شاهين في جملة الثقات(9)"ثقة يتفرد"
 ،(11)"صدوق"

                                                
 . 50ت/3/824تاريخ اإلسالم، الذهبي: ( 1)
 . 185ت/5/252ن حبان: ( ينظر: المجروحين، اب2)
 .1283ت/3/270 –رواية الدوري  –( تاريخ ابن معين 3)
 . 941ت/5/40( ينظر: تهذيب الكمال: 4)
ولفظه "لم يلينه ولميضئئئعفه" وما أثبته ذكرته  – 219ت/87  –رواية الدارمي  –( تاريخ ابن معين 5)

 جميع المصادر المترجمة له .
 . 211ت/97( الثقات:  6)
 . 3/133هئ(:277ة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي)ت( المعرف7)
 . 142ت/2/93( ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر: 8)
 . 753ت/64( ديوان الضعفاء:  9)
 . 164ت/1/55( تاريخ أسماء الثقات: 10)
ن مهدي البرذعي، رسئئئئئئئالة علمية: لسئئئئئئئعدى ب ( الضئئئئئئئعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئئئئئئئئلة11)

 . 152ت/3/854الهاشمي: 
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، وكذا قال (1)به بأس"، وقال اإلمام أبو داود: "صدوق شيعي"وقال اإلمام النسائي: " ليس  
، وفي رواية: (4)، وقال اإلمام أحمد: "صالح الحديث"(3)، وابن حجر(2)الحافظان: الذهبي
، وقال محمد بن عبد هللا (6)، وقال اإلمام ابن عدي : "هو صالح شيعي"(5)"كان يتشيع"

وقال األزدي:  ،جال صالحا كوفيا يتشيع"بن عمار الموصلي: " ليس عندهم بحجة، كان ر 
، وقال الجوزجاني: " مائل (7)"مائل عن القصد، فيه تحايل وشيعية غالبة، وحديثه مستقيم"

، وقال الخطيب: "قول الجوزجاني فيه مائل عن الطريق يعني في مذهبه، (8)عن الطريق"
 . (10)،(9)وما نسب إليه من التشيع"

                                                
 . 2/93( ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر: 1)
 . 67ت/147( من تكلم فيه وهو موثق:  2)
 . 940ت/140( تقريب التهذيب:  3)
 . 4722ت/3/161:  -رواية ابنه عبد هللا  –( العلل ومعرفة الرجال ألحمد 4)
 . 4399ت/3/103( المصدر السابق: 5)
 . 340ت/2/374عفاء الرجال: ( الكامل في ض6)
 . 2/93( ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر: 7)
 . 52ت/1/79هئ( : 259( أحوال الرجال، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني )ت8)
هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ( : 463ينظر: تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي الخطيب البغدادي )ت( 9)

 .3558ت/8/27
عة: هم الذين شايعوا عليا رضي هللا عنه على الخصو ، وقالوا بإماماته وخالفته نصا ووصية، الشي( 10)

إمئئا جليئئا، وإمئئا خفيئئا، واعتقئئدوا أن اإلمئئامئئة ال تخرج من أوالده، وإن خرجئئت بظلم يكون من غيره، أو 
هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ( : 548بتقية من عنده ... " )الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشئئئئئئئهرسئئئئئئئتاني )ت

( . وقد فصل الحافظ ابن حجر القول في ذلك، فقال: " التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد 1/146
، وأن عليا كان مصئئئئئئئئئئئئيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ، مع تقديم وتفضئئئئئئئئئئئئيل علي على عثمان 

، ملسو هيلع هللا ىلصالشئئئيخين وتفضئئئيلهما، وربما اعتقد بعضئئئئهم أن عليا رضئئئي هللا عنه أفضئئئل الخلق بعد رسئئئول هللا 
وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صئئئئئادقا مجتهدا فال ترد روايته بهذا، ال سئئئئئيما إن كان غير داعية، وأما 
التشئئئئئئئئئئئئئيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فال تقبل رواية الرافضئئئئئئئئئئئئئي الغالي وال كرامة"، ثم 

ى الدنيا فأشئئد في فصئئل الغلو في الرفض بأنه السئئب والتصئئريح بالبغض، وقال: " وإن اعتقد الرجعة إل
 ( .459، مقدمة فتح الباري:  1/94،93الغلو" . )ينظر: تهذيب التهذيب: 
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 ا : خالصة أقوال العلماء ودراسته
فمنهم من مختلف فيه : (جعفر بن زياد األحمر)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

وصفه بالتوثيق المطلق، ومنهم من نزل به عن درجة التوثيق المطلق إلى األدنى منها في 
أو  ،الحجية، فقرن بتوثيقه وصفا آخر، كقول الحافظ الذهبي في أحد قوليه " ثقة يتفرد "

دوق، ال بأس به"، كما قال اإلمامان أبو زرعة والنسائي، وهذا يعني أنه وصفه بئ " ص
 يحتج به، ويكون حديثه حسن لذاته في غير ما يتفرد به.

ومنهم من وصفه بأنه صدوق ولكنه يتشيع، كما قال الحافظان الذهبي، وابن حجر، 
أهل المرتبة  وغيرهما، ومقتضى هذا عند الذهبي وابن حجر أن أهل هذه المرتبة يشاركون 

التي قبلها في الحجية، فالتفاوت بينهما يسيرا، بحيث يقوم كل منهما مقام اآلخر في وصف 
حال الراوي، لكون درجة حديث الموصوف بأي منهما "حسن" لذاته، وإنما يعتبر بهذا 

 ،، أما ما وصفه به اإلمام أحمد بأنه " صالح الحديث"(1)التفاوت في الحجية عند التعارض
فهذا الوصف ال يفيد ثبوت ضبط الراوي المقتضي  ،مام ابن عدي بئ "صالح شيعي"واإل

لتحسين حديثه لذاته، بل يعد ممن يكتب حديثه ويعتبر به، وأما ما وصفه به اإلمام 
الجوزجاني بأنه "مائل عن الطريق"، أي بسبب مذهبه، وما نسب إليه من التشيع، كما بينه 

 رف به اإلمام الجوزجاني بتشدده في نقد الرجال .، هذا مع ما عاإلمام الخطيب 
أنه صدوق فيه تشيع،  جعفر بن زياد األحمر( جمعا بين األقوال،)وخالصة القول في حال 

فهو ممن يحتج به، وحديثه حسن لذاته في غير ما يتفرد به، أما ما استشهد به اإلمام ابن 
لت الباحثة: ولم يضعفه أيضا، كما حبان على تضعيفه، بأن اإلمام ابن معين لم يثبته، قا

مّر ذكره، فضال عن أنه قد ثبت توثيقه له في موضع آخر، لكن اإلمام ابن حبان لم يشر 
 إليه واكتفى بما ذكره، وهللا تعالى أعلم .

 

                                                
 )بتصرف( . 181،182( ينظر: ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، أ.د. أحمد معبد:  1)
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كنيته أبو عثمان، ولد سنة ثمانين،  ،، من أهل حمص(1)حريز بن عثمان الرحبي - 14
كان يلعن علي بن أبي طالب رضوان هللا عليه بالغداة ومات سنة ثالث وستين ومائة، و 

سبعين مرة، وبالعشي سبعين مرة، فقيل له في ذلك، فقال: هو القاطع رؤوس آبائي 
يحكي رجوعه عنه،  (2)وأجدادي بالقوس، وكان داعية إلى مذ به، وكان علي بن عياش

 . (3)وليس ذلك بمحفوظ عنه
 أقوال العلماء فيه:
وفي رواية أخرى: " ليس  ،، وفي رواية " ثقة، ثقة "(4)" ثقة، ثقة، ثقة " قال اإلمام أحمد:

، وسئل عن حريز وآخرون، فقال: " ليس فيهم (5)بالشام أثبت من حريز إال أن يكون بحير
، وقال اإلمام (7)، ووثقه اإلمام ابن معين(6)مثل حريز، ليس أثبت منه، ولم يكن ير القدر"

، وقال اإلمام أبو حاتم: " حسن (8)أدركناه من أصحابنا يوثوقونه" ابن المديني: " لم يزل من
                                                

حريز: بفتح أوله وكسئئئئئئئئئئئئئئئر الراء، وآخره زاي، بن عثمان الرحبي، بفتح الراء والحاء، وفي آخرها باء ( 1)
، هذه النسئئئئئئئئئئئئئئئبة إلى بني رحبة، بطن من حمير. )اللباب في تهذيب األنسئئئئئئئئئئئئئئئاب، ابن األثير: موحدة
 (.1184ت/156تقريب التهذيب:   – 2/19
علي ابن عياش، بتحتانية ومعجمة األلهاني، بفتح الهمزة وسئئئكون الالم، الحمصئئئي، ثقة ثبت، مات ( 2)

 ( .4779ت/404هئ( . )تقريب التهذيب:  219سنة )
 . 279ت/7/331وحين: المجر ( 3)
 . 1175ت/5/573ينظر: تهذيب الكمال: ( 4)
بحير بكسئئئئئئر المهملة بن سئئئئئئعد السئئئئئئحولي بمهملتين أبو خالد الحمصئئئئئئي، ثقة ثبت من السئئئئئئادسئئئئئئة . ( 5)

 ( .640ت/120)تقريب التهذيب:  
 ،  والقدرية: هم اللذين ينفون قدر هللا 288ت/261ينظر: سئئئئئئئئئئئئئئؤاالت أبي دواد لإلمام احمد:  ( 6)

ومشئئئئئئئئيئته النافذة على خلقه، وأن العباد خالقون ألفعالهم، فسئئئئئئئئموا لذلك مجوس هذه األمة، وسئئئئئئئئموا 
قدرية لنفيهم القدر، وقد تبنت المعتزلة هذا المذهب وضئئئئئئئئئموه إلى بدعهم األخرى . )االنتصئئئئئئئئئار في 

اليمني  الرد على المعتزلة القدرية األشئئئئئئئئئئرار، أبو الحسئئئئئئئئئئين يحيى بن أبي الخير بن سئئئئئئئئئئالم العمراني
 ( .1/69،68هئ( : 558الشافعي )ت

 . 5125ت/4/428، وبرواية الدوري: 241ت/91  –رواية الدارمي  –ينظر: تاريخ ابن معين ( 7)
هئئئئئئئئئئئئئئئئئ( : 234ينظر سئئؤاالت محمد  بن عثمان بن أبي شئئيبة لعلي بن عبد هللا المديني البصئئري )ت( 8)

 152 . 



 (د. بدرية محمد محمود بهنساوي)  المختلف في توثيقهم عند غيره –الضعفاء عند ابن حبان 

- 3914- 

، (1)الحديث، ولم يصح عندي ما يقال في رأيه، وال أعلم بالشام أثبت منه، وهو ثقة متقن "
وقال اإلمام الخطيب: " لم يكن له كتاب، كان يحفظ حديثه، وكان ثقة ثبتا، وحكي عنه 

، وقال جيد اإلسناد (3)، ووثقه دحيم(2)م يثبت عليه"من سوء المذهب، وفساد المعتقد ما ل
 ، ووثقه اإلمام العجلي،(5): " ثبت "(4)وقال المفضل بن غسان ،صحيح الحديث

، وقال اإلمام ابن عدي: " وحريز من األثبات في (6)وقال: " وكان يحمل على علي "
ثقه القطان وغيره، الشاميين، ويحدث عنه الثقات منهم: يحيى القطان، وناهيك به، وقد و 

، وقال الحافظ الذهبي: " كان متقنا ثبتا، (7)وتكلموا فيه " ،وإنما وضع منه ببغضه لعلي

                                                
 . 3/289/1288الجرح والتعديل: ( 1)
 . 4318ت/9/182بغداد، الخطيب البغدادي:  تاريخ( 2)
دحيم هو :  عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني، موالهم الدمشئئئئئئئئئئئقي أبو سئئئئئئئئئئئعيد، لقبه دحيم ( 3)

هئئئئئئئئئئئئئئئئ( . )تقريب التهذيب: 245بمهملتين مصغرا بن اليتيم، ثقة حافظ متقن من العاشر، مات سنة )
 335/3793.) 
بو عبد الرحمن الغالبي، بصئئئئئئري األصئئئئئئل، سئئئئئئكن بغداد، وثقه المفضئئئئئئل بن غسئئئئئئان بن المفضئئئئئئل أ( 4)

 ( .7060ت/15/156هئ( . )تاريخ بغداد : 246الخطيب، مات سنة )
 . 436ت/2/237ينظر: تهذيب التهذيب: ( 5)
 . 267ت/112الثقات :  ( 6)
 . 563ت/3/394الكامل في ضعفاء الرجال: ( 7)
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، وفي موضع (4)،(3)تكلم فيه لنصبه " ،، وفي موضع آخر: " ثقة متقن(2)،(1)لكنه مبتدع "
ال ، وقال أبو عمرو بن علي الفالس: " كان ينتق  عليا وين(5)آخر: " ثقة وهو ناصبي"

، (6)منه، وكان حافظا لحديثه "، وقال في موضع آخر: " ثبت شديد التحامل على علي "
 .(7)وقال الحافظ ابن حجر: " ثقة ثبت، رمي بالنصب "

، قال (9): " كان حريز يتناول من رجل ثم ترك"(8)وقال اإلمام البخاري: قال أبو اليمان
تاب، وليس في البخاري سوى  الحافظ ابن حجر: " قلت فهذا أعدل األقوال، فلعله

                                                
ر، أو بمفسئئئئئق، فاألول: ال يقبل صئئئئئاحبها الجمهور، ثم البدعة : كما قال الحافظ ابن حجر: إما بكف( 1)

قال: والتحقيق انه ال يرد كل مكفر ببدعته، ألن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ 
فتكفر مخئالفهئا، فالمعتمئد: أن الذي ترد روايتئه من أنكر أثرا متواترا من الشئئئئئئئئئئئئئئئرع معلوما من الدين 

. والثاني: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في األصئئئح، إال إن بالضئئئرورة، وكذا من اعتقد عكسئئئه 
روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صئئئئئئئئئرح الجوزقاني شئئئئئئئئئيخ النسئئئئئئئئئائي . )نخبة الفكر في 

 ( .4/721مصطلح أهل األثر، ابن حجر العسقالني: 
 . 1792ت/1/475ينظر: ميزان االعتدال: ( 2)
النصئئئب المتدينون ببغضئئئة علي رضئئئي هللا عنه، ألنهم نصئئئبوا له، أي النواصئئئب، والناصئئئبية، وأهل ( 3)

هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ( : 817عادوه. )القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت
1/138. ) 
 . 84ت/166من تكلم فيه وهو موثق:  ( 4)
 . 1/319/986الكاشف: ( 5)
 . 9/182ينظر: تاريخ بغداد : ( 6)
 . 1184ت/156هذيب :  تقريب الت( 7)
( أبو اليمان هو : الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، مات سنة 8)

 ( .176/1464هئ(. )تقريب التهذيب:  222)
 . 356ت/3/103( ينظر: التاريخ الكبير: 9)
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، وقال علي بن عياش: " جمعنا حديثه في دفتر (2)، وأخرج له أصحاب السنن "(1)حديثين
، وقال ابن عمار: " يتهمونه أنه (3)نحو مائتي حديث فأتيناه به، فجعل يتعجب من كثرته"
 .(4)كان ينتق  عليا، ويروون عنه ويحتجون به وال يتركونه"

 ماء ودراستها: خالصة أقوال العل
، (5)تابعي مشهور (حريز بن عثمان الرحبي)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

اتفق جمهور األئمة على توثيقه، مع تفاوتهم في مرتبة هذا التوثيق،  فمنهم من وصفه 
وقوله : "  ،بأعلى مراتب التعديل، كقول اإلمام أحمد في أحد أقواله: " ليس أثبت منه "

وزاد على  ،وقول اإلمام أبي حاتم: " وال أعلم بالشام أثبت منه " ،لشام أثبت منه"ليس با
 ،وكذا اإلمام أحمد بقوله: " ثقة، ثقة، ثقة " ،ذلك تكرير لفظ التعديل، بقوله : " ثقة متقن "
 واإلمام الخطيب بقوله : " كان ثقة ثبتا " .

كقول اإلمام ابن  ،اد لفظ التعديلومنهم من وصفه بالمرتبة التي تليها في التوثيق بإفر 
المديني: " لم يزل من أدركناه من أصحابنا يوثقونه "، وهذا إقرار منه بتوثيقه، وقول 

 القطان، وغيره " ثقة "، " ثبت " .
ومنهم من وثقه بتكرير لفظ التعديل، مع اإلشارة إلى أنه رمي بالقدر والنصب وبغضه 

هم من نفى عنه ذلك، كقول اإلمام أحمد: " ولم ومن ،لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه

                                                
م الفري أن يدعى الرجل ، " إن من أعظ3509ح/4/180( أحدهما في كتاب المناقب، باب لم يسم : 1)

ما لم يقل " . والثاني: نفس ملسو هيلع هللا ىلص إلى غير أبيه، أو يرى عينه ما لم تر، أو يقول على رسئئئئئئئئئئئئئئئول هللا 
، حدثنا عصئئئئئئام بن خالد، حدثنا حريز بن عثمان، 3546ح/4/187ملسو هيلع هللا ىلص: الكتاب: باب صئئئئئئفة النبي 

ال: " كان في كان شئئئئئئئيخا؟ قملسو هيلع هللا ىلص ، قال: أرأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلصأنه سئئئئئئئأل عبد هللا بن بسئئئئئئئر صئئئئئئئاحب النبي 
عنفقته شئئئئعرات بيض "، والعنفقة : الشئئئئعر الذي في الشئئئئفة السئئئئفلى، وقيل: الشئئئئعر الذي بينها وبين 

 ( .3/309الذقن، وأصل العنفقة: خفة الشئ وقلته. )النهاية في غريب الحديث، ابن األثير: 
 . 396( ينظر: مقدمة فتح الباري، ابن حجر:  2)
 . 4318ت/9/182البغدادب:  ( ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب3)
 . 436ت/2/237( ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر: 4)
 . 396مقدمة فتح الباري:  ( 5)
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وقول اإلمام  ،وقول اإلمام أبي حاتم: " لم يصح عندي ما يقال في رأيه " ،يكن يرى القدر"
 الخطيب: " وحكي عنه سوء المذهب، وفساد المعتقد ما لم يثبت عليه " .
ن حجر، وهو أن " أما اإلمام البخاري: فكان رأيه أعدل األقوال كما أقر بذلك الحافظ اب

حريزا كان يتناول رجال ثم ترك "، وقال الحافظ ابن حجر: " ولعله تاب " ولذلك أخرج له 
 البخاري في صحيحه .

قالت الباحثة: وقد نفى حريز هذا االتهام عن نفسه، كما قال اإلمام يحيى بن معين: " 
يحك أما سمعت علي بن عياش يقول: سمعت حريز بن عثمان الرحبي يقول لرجل: و 

، وفي رواية: " أما خفت (1)تتقي هللا؟ تزعم أني شتمت عليا، ال وهللا ما شتمت عليا قط"
 .(2)هللا ؟ حكيت عني أني أسب عليا؟ وهللا ما أسبه، وال سببته قط "

وأخرج العقيلي بسنده عن شبابة قال: " سمعت حريز بن عثمان قال له رجل يا أبا عثمان 
 علّي، فقال له: اسكت، ما أنت وهذا، ثم التفت إلي فقال بلغني أنك ال تترحم على 

 وعليه فإن:، (3)مائة مرة "
أنه من الرواة الثقات  جمعا بين األقوال، (حريز بن عثمان الرحبي)خالصة القول في حال 

األثبات، وإن كان رمي بما رمي به من بغضه لعلي رضي هللا عنه وتحامله عليه، إال أنه 
كما أخبر اإلمام البخاري عن أبي اليمان، ورجحه الحافظ  ،ذلك، ورجع عنهوهللا أعلم ترك 

ابن حجر، هذا إن سلمنا بما رمي به، مع أن حريزا كما بينا قد نفى هذا االتهام عن نفسه 
، مع (أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والخطيب)أصال، كما نفاه عنه كبار أئمة هذا الفن 

 ووصفه بأعلى مراتب التعديل، وهللا تعالى أعلى وأعلم .توثيقهم إياه، والثناء عليه 

                                                
 . 5359ت/4/475 –رواية الدوري  –ينظر: تاريخ ابن معين ( 1)
 . 9/182ينظر: تاريخ بغداد: ( 2)
حدثنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال : 397ت/1/321في الضعفاء الكبير: ( 3)

الحلواني، قال: حدثنا شئئئئئبابة ... " قالت الباحثة، إسئئئئئناده حسئئئئئن، محمد بن إسئئئئئماعيل بن سئئئئئالم أبو 
هئئئئئئ(، والحسن بن علي بن محمد الهذلي الخالل، أبو علي 276جعفر الصائغ، صدوق، مات سنة )

ار الفزاري، ثقة هئئئئئئئئئئئئئئئئئ(، وشئئبابة بن سئئو 242الحلواني الريحاني، ثقة حافظ، له تصئئانيف، مات سئئنة )
هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ( ينظر على الترتيب المذكور: )تقريب التهذيب، ابن 254حافظ، رمي باإلرجاء، مات سئئئئئئنة )

 ( .2733ت/263،  1262ت/162،  5731ت/468حجر:  
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، من أهل الكوفة، يخطئ كثيرا، ويهم شديدا، ال (1)الحسن بن الحكم النخعي - 15
 .(2)يعجبني االحتجاج به إذا انفرد

 أقوال العلماء فيه: 
ل ، وقا(4)، وذكره اإلمام ابن شاهين في جملة الثقات(3)ه اإلمامان أحمد وابن معينثقو 

مات  ،، وقال الحافظ ابن حجر: " صدوق يخطئ(5)اإلمام أبو حاتم: " صالح الحديث "
ثم قال: "  ،وابن معين له ،، وذكر الحافظ الذهبي توثيق أحمد(6)" قبيل الخمسين ومائة
 .(8)وابن ماجه ،، روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي(7)وتكلم فيه ابن حبان "

 استها : خالصة أقوال العلماء ودر 
 مختلف فيه :  (الحسن بن الحكم النخعي)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

هذا مع  (أحمد، وابن معين، وابن شاهين)وهو قول األئمة : فمنهم من وثقه توثيقا مطلقا، 
من تشدده في الجرح والتعديل، فتوثيقه معتبر به عند  ما عرف به اإلمام ابن معين 

 أهل هذا الفن .
ومنهم من نزل بع عن درجة التوثيق المطلق إلى الدرجة األدنى منها في الحجية، كقول 

واإلمام  ،اإلمام أبي حاتم: " صالح الحديث "، وقول الحافظ ابن حجر: " صدوق يخطئ "

                                                
( النخعي: بفتح النون والخاء وبعدها عين مهملة، هذه النسبة إلى النخع، وهي قبيلة كبيرة من مذحج، 1)

عمرو بن على بن جلد بن مالك بن أدد، وقيل له النخع، ألنه انتخع من واسئئئئئئئئم النخع : جسئئئئئئئئر بن 
قومه أي بعد عنهم، نزل بيشة ونزلوا في اإلسالم الكوفة . )اللباب في تهذيب األنساب، ابن األثير: 

3/304. ) 
 . 210ت/5/278( ينظر: المجروحين: 2)
 . 490ت/2/271التهذيب : تهذيب  – 24ت/3/7( ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم : 3)
 . 195ت/1/60( تاريخ أسماء الثقات: 4)
 . 24ت/3/7( الجرح والتعديل: 5)
 . 1239ت/160( تقريب التهذيب:  6)
 . 1836ت/2/9( ميزان االعتدال: 7)
 . 1218ت/6/128( ينظر: تهذيب الكمال، المزي: 8)
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شهور بتشدده أيضا في الجرح والتعديل، أما الحافظ ابن حجر، فلعله أخذ م أبو حاتم
ابن حبان، ألنه لم يقل به أحد ممن مّر ذكره آنفا، وهذا يعني أن لفظ " يخطئ" من اإلمام 
 وعليه فإن :  (الحسن)حديثه يكون من قبيل 

 :جمعا بين األقوال، أنه (،الحسن بن الحكم النخعي)خالصة القول في حال 
ويهم شديدا "، فهو  ،صدوق يحتج به، وأما اتهام اإلمام ابن حبان له بقوله: " يخطئ كثيرا

 لم يقل به غيره، وهللا تعالى أعلم . منه تشدد 
 

، ال (2)، كان قليل الحديث، منكر الرواية فيما يرويه(1)حشرج بن ُنباتة األشجعي - 16
ملسو هيلع هللا ىلص : أن النبي (4)عن سفينة (3)يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد، روى عن ابن جمهان

ليضع عمر حجره  ثم قال: " ليضع أبو بكر حجره إلى جنب حجري، ثم قال: ،وضع حجرا
إلى جنب حجر أبي بكر، ثم قال: ليضع عثمان حجره إلى جنب حجر عمر، ثم قال: 

 .(5)هؤالء الخلفاء من بعدي "
 
 

                                                
شئئئجعي: هذه النسئئئبة إلى أشئئئجع بن ريث حشئئئرج بن نباتة : بضئئئم النون، ثم الموحدة، ثم المثناة، األ( 1)

بن غطفان بن سئعد بن قيس عيالن، قبيلة مشئهورة، من الثامنة . )اللباب في تهذيب األنسئاب، ابن 
 ( .1363ت/169تقريب التهذيب:   – 1/64األثير: 

ن ما المنكر: هو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، وهو الفرد الذي ليس في رواية من الثقة واإلتقا( 2)
يحتمل معه تفرده. )مقدمة ابن الصئئالح ومحاسئئن االصئئطالح، عثمان بن الصئئالح بن أبي النضئئر 

 ( .1/245هئ(: 643الشافعي )ت
سئئعيد بن جمهان: بضئئم الجيم، وإسئئكان الميم، األسئئلمي أبو حف  البصئئري، صئئدوق له أفراد، من ( 3)

 ( .2279ت/234هئ( . )تقريب التهذيب:  163الرابعة، مات سنة )
، قيل اسئئئئئمه مهران، وقيل: طهمان، وقيل مروان، وقيل غير ذلك، وكان ملسو هيلع هللا ىلصسئئئئئفينة مولى رسئئئئئول هللا ( 4)

، وقد روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصأصله من فارس فاشترته أم سلمة ثم أعتقته، واشترطت عليه أن يخدم النبي 
 ( .3346ت/3/111. )اإلصابة، ابن حجر: ، وعن أم سلمة وعلي ملسو هيلع هللا ىلص
 .  291ت/7/383ينظر: المجروحين: ( 5)
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 أقوال العلماء فيه : 
وهي  (2)، وفي رواية أخرى: " ليس به بأس "(1)وثقه األئمة يحيى بن معين في روايتين له
، والعباس بن عبد (4)، ويعقوب بن سفيان(3)تعني عنده ثقة، وأحمد بن حنبل، وأبو داود

، وقال اإلمام أبو زرعة: (6)، وذكره أبو حف  بن شاهين في جملة الثقات(5)العظيم العنبري 
، وكذا (8)، وقال اإلمام النسائي في رواية: " ليس به بأس"(7)" ال بأس به مستقيم الحديث"

، (10)الح، يكتب حديثه، وال يحتج به "، وقال اإلمام أبو حاتم : " ص(9)قال اإلمام ابن عدي
، وقال اإلمام النسائي في رواية أخرى : " (11)وقال الحافظ ابن حجر : " صدوق يهم "

 ،(13)، وأخرج له اإلمام الترمذي حديثا واحدا، وحسنه(12)ليس بالقوي"

                                                
، 1479ت/3/311، ورواية الدوري: 285ت/100  –رواية الدارمي  –ينظر: تاريخ ابن معين ( 1)

 . 1617ت/334وفي  
 . 3129ت/4/57رواية الدوري: ( 2)
 . 1352ت/6/506ينظر: تهذيب الكمال، المزي: ( 3)
 . 3/176، 2/128ينظر: المعرفة والتاريخ: ( 4)
م بن إسئئئئئماعيل بن توبة العنبري، أبو الفضئئئئئل البصئئئئئري، ثقة حافظ، من هو: العباس بن عبد العظي( 5)

 ( .3176ت/293هئ( . )تقريب : 240كبار الحادية عشرة، مات سنة )
 . 301ت/1/73تاريخ أسماء الثقات: ( 6)
 . 132ت/3/858الضعفاء ألبي زرعة الرازي: ( 7)
 . 650ت/2/377ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر: ( 8)
 . 553ت/3/372في الضعفاء:  الكامل( 9)
 . 1319ت/3/296الجرح والتعديل: ( 10)
 . 1363ت/169تقريب التهذيب:  ( 11)
 . 157ت/34الضعفاء والمتروكون، النسائي :  ( 12)
، من حديث 2226ح/4/436أخرجه الترمذي في سئئئئئئئئئئئننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في الخالفة: ( 13)

ون سئئئئئئئنة، ثم ملك بعد ذلك "، وقال الترمذي: " وهذا حديث سئئئئئئئفينة مرفوعا: " الخالفة في أمتي ثالث
 حسن " .
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وذكر اإلمام البخاري الحديث الذي ذكره ابن حبان وقال: " لم يتابع عليه، ألن عمر بن 
، قال ابن عدي : " قد روي من طريق (1)" ملسو هيلع هللا ىلصقاال: " لم يستخلف النبي  لخطاب وعليا ا

آخر وساقه، ثم قال: وقد قمت بعذره في الحديث الذي أنكره البخاري فأوردته بإسناد آخر، 
وغير ذلك الحديث ال بأس به، ثم قال: ولحشرج غير ما ذكرت وأحاديثه حسان وأفراد 

كروه عليه، وعندي ال بأس به وال برواياته على أن أحمد ويحيى وغرائب، وقد قدمت ما أن
، وقد تعقبه الحافظ ابن حجر، فقال: " اإلسناد الذي زعم ابن عدي أنه متابع (2)قد وثقاه "

، وهو ساقط"، (محمد بن الفضل بن عطية)لحشرج أضعف من األول، ألنه من رواية 
 .(3)وقال الساجي: " ضعيف "

 اء ودراستها : خالصة أقوال العلم
 مختلف فيه :  (حشرج بن نباتة األشجعي)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

وأحمد وغيرهما كما مر آنفا، ومنهم  ،فمنهم من وصفه بالتوثيق كابن معين في روايتين له
من نزل به عن درجة التوثيق المطلق إلى الدرجة األدنى منها في الحجية، كقول أبي 

سائي في أحد قوليه، وابن عدي: " ال بأس به "، وزاد أبو زرعة أن حديثه زرعة، والن
مستقيم، وذكر ابن عدي أنه أحاديث حسان وال يرى بها بأسا، واستشهد على ذلك بتوثيق 
أحمد، ويحيى له، وهذا يعني أن حديثه )حسن لذلك( في غير ما تفرد به وأنكر عليه 

 ويؤيده تحسين اإلمام الترمذي حديثه.
منهم من نزل به درجة عن سابقتها كأبي حاتم وابن حجر والرواية األخرى للنسائي و 

وغيرهم، هذا وهللا أعلم يحمل على ما تفرد به وأنكر عليه، هذا مع ما سلف بيانه من 
تعقيب العلماء على قول أبي حاتم " يكتب حديثه وال يحتج به " بأنه غير قادح، ألن شرطه 

 يه فإن :وعل، (4)في التعديل صعب

                                                
 .100ت/54، الضعفاء الصغير، البخاري:  392ت/3/117التاريخ الكبير، البخاري: ( 1)
 . 3/374ينظر: الكامل في الضعفاء: ( 2)
 . 650ت/2/377ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر: ( 3)
 )بهز بن حكيم( . ( ينظر تفصيل القول في ذلك في ترجمة4)
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صدوق  جمعا بين األقوال، أنه: (حشرج من نباتة األشجعي)خالصة القول في حال 
وليس  ،حسن الحديث، في غير ما تفرد به، وأنكر عليه، وقد جمعه اإلمام ابن عدي وبينه

 وهللا تعالى أعلم . ،كل ما رواه منكر، كما قال اإلمام ابن حبان 
: (2)ة، منكر الحديث فيما يرويه، قال شعبةمن أهل البصر  ،بن عمرو (1)خالس - 17

 . (4): " ال ترو عن خالس شيئا "(3)قال لي أيوب
 أقوال العلماء فيه:

، وعندما سأله عبد هللا عن سماعه من علي (5)ثقة " ،قال اإلمام أحمد بن حنبل: " ثقة
، وكان خالس في شرط علي في (6)رضي هللا عنه قال: " يقول بعضهم قد سمع منه

رطة "، وفي رواية: " ما روى عن غير علي فلم ير به بأسا، وأما ما روى عن علي الش
، وقال اآلجري عن أبي داود: " ثقة (8)، ووثقه أيضا اإلمام ابن معين(7)فليس هي عندي "

قيل سمع من علي؟ قال: "ال"، قال أبو داود: " وسمعت أحمد قال:  لم يسمع خالس  ،ثقة "
، وتعقبه الحافظ الذهبي بقوله: " لكن روايته عن أبي هريرة في (9)من أبي هريرة شيئا "

                                                
( خالس: بكسئئئئئئئر أوله، وتخفيف الالم، وهو الهجري: بفتح الهاء والجيم وكسئئئئئئئر الراء في آخرها، هذه 1)

النسئئئبة إلى هجر، وهي بلدة من بالد اليمن من أقصئئئاها، من الثانية، مات قبل المائة . )األنسئئئئاب، 
 . (1770ت/197تقريب التهذيب، ابن حجر:   – 5228ت/13/384السمعاني: 

( شئئئئئعبة بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم، أبو بسئئئئئطام الواسئئئئئطي، ثم البصئئئئئري، ثقة، حافظ متقن، 2)
كئئان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحئئديئئث، وهو أول من فتش بئئالعراق عن الرجئئال، وذب 

 (.2790ت/266تقريب التهذيب :   –هئ( 160عن السنة، وكان عابدا، من السابعة، مات سنة )
( أيوب بن أبي تيمية، كيسئئئئئئئئئئئئان السئئئئئئئئئئئئختياني، أبو بكر البصئئئئئئئئئئئئري، ثقة ثبت حجر، من كبار الفقهاء 3)

 (.606ت/117هئ( . )المصدر السابق:  131والعباد، من الخامسة، مات سنة )
 . 306ت/7/347( ينظر: المجروحين، ابن حبان : 4)
 . 2524ت/2/343العلل وعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عنه: ( 5)
 . 954ت/1/430المصدر السابق: ( 6)
 . 45ت/48:   -رواية المروذي وغيره  –المصدر السابق ( 7)
 . 1844ت/3/402ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: ( 8)
 . 552/ت 354،345سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل:  ( 9)
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، والحافظ ابن حجر بقوله: " أخرج له البخاري حديثين قرنه فيهما معا بمحمد (1)البخاري"
، وابن حجر، (4)، والذهبي(3)، ووثقه األئمة: العجلي(2)بن سيرين، وليس له عنده غيرهما"

وقد صح أنه سمع من عمار  ،علي رضي هللا عنه وزاد: أنه كان يرسل، وكان على شرطة
، وقال اإلمام أبو زرعة: " سمع (6)، وذكره ابن شاهين في جملة الثقات(5)رضي هللا عنه

وى عن أبي هريرة وعلي ر ، وقال اإلمام البخاري: " "(7)من عمار وعائشة وابن عباس 
  صحيفة، وذكر أنه سمع عمارا وعائشة"(8)عدي: " له أحاديث  ، وقال اإلمام ابن

، وقال اإلمام ابن سعد:" روى عن علي، وعمار بن (9)صالحة، ولم أر بعامة حديثه بأسا "
، وقال اإلمام أبو (10)"صحيفة يحدث عنها كانت له ،وكان قديما كثير الحديث ،ياسر 

حاتم: " يقال: وقعت عنده صحف عن علي، وليس بالقوي، وكان يحيى القطان يتوقى في 
، وقال الجوزجاني: " كان أيوب يقول هو صحفي، وسمعت (11)عن علي خاصةحديثه 

                                                
 . 5322ت/1/658ينظر: ميزان االعتدال: ( 1)
، والحديث األول: أخرجه في كتاب أحاديث األنبياء: باب 401مقدمة فتح الباري، ابن حجر:  ( 2)

، والثاني: أخرجه في كتاب اإليمان والنذور: باب 3404ح/ :4/156حديث الخضر مع موسى 
 . 6669ح/8/136إذا حنث ناسيا في األيمان: 

 . 389ت/145تاريخ الثقات:  ( 3)
، قال:"ثقة 104ت/191، ومن تكلم فيه وهو موثق:  1300ت/123ن الضئئعفاء:  ينظر: ديوا( 4)

 )ط الرسالة( . 190ت/4/491كبير"، وسير أعالم النبالء: 
 . 1770ت/197تقريب التهذيب:  ( 5)
 . 330ت/78تاريخ أسماء الثقات:  ( 6)
 . 335ت/3/177تهذيب التهذيب :  – 3/402ينظر: الجرح والتعديل : ( 7)
 . 764ت/3/227ر: التاريخ الكبير: ينظ( 8)
 . 617ت/520، 3/519الكامل في ضعفاء الرجال: ( 9)
 )ط العلمية( . 3035ت/7/109هئ( : 230( الطبقات الكبرى، أبو عبد هللا محمد بن سعد )ت10)
 . 1844ت/3/402( ينظر:  الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: 11)
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، وقال الدارقطني: " خالس عن (1)أحمد بن حنبل يقول: وروايته عن علي يقال كتاب"
 ، وقال الحاكم عن الدارقطني:(2)علي ال يحتج به لضعفه "
ل، وأما عن ع عن أبي هريرة احتمفوما كان من حديثه عن أبي را ،" كان أبوه صحابيا
، وفي رواية عن أحمد بن حنبل أنه لم يسمع من عمر رضي هللا (3)"عثمان وعلي فال

 .(4)عنه
 خالصة أقوال العلماء ودراستها : 

 مختلف فيه :  (خالس بن عمرو الهجري )مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 
ن شاهين، وأكثر األئمة واب ،والذهبي ،فمنهم من وثقه توثيقا مطلقا كابن معين، والعجلي
فإنها مرسلة، ألنها من كتاب ولم  ،على أنه ثقة إال في روايته عن علي رضي هللا عنه

واختلفوا في سماعه من  ،وعليه وهللا أعلم يحمل قول أبي حاتم " ليس بالقوي " ،يسمع منه
 ،رهكما مر ذك ،وقد ثبت أن اإلمام البخاري روى له مقرونا ،أبي هريرة رضي هللا عنه

ومنهم من نفى سماعه من عمر رضي هللا عنه، كما قال اإلمام أحمد، ومن عثمان رضي 
 هللا عنه، كما قال اإلمام الدارقطني .

بتوثيق  (ثقة) جمعا بين األقوال، أنه (خالس بن عمرو الهجري )خالصة القول في حال 
لعدم  ،ه مرسلةإال أنهم اتفقوا على أن روايته عن علي رضي هللا عن ،جمهور المحدثين
فإن كانت مقرونة معه  ،وأبي هريرة  ،ويحتاط لروايته عن عمر، وعثمان ،سماعه منه
 .هذا وقد صح سماعه من عمار، وعائشة، وابن عباس  ،بغيره قبلت
وجعل  (،خالس بن عمرو)فإن إطالق اإلمام ابن حبان تضعيف كل مرويات  وعليه :

  تعالى أعلم .وهللا ،حديثه كله منكر، إطالق غير مسوغ

                                                
 . 188ت/196هئ( :  259)ت( ينظر: أحوال الرجال، السعدي الجوزجاني 1)
 . 3454ح/4/275( سنن الدارقطني : 2)
 . 314ت/203( سؤاالت الحاكم للدارقطني، الدارقطني :  3)
 . 3/178( ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر: 4)
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مات سنة ثالث  ،من أهل الكوفة ،العامري  (1)زياد بن عبد هللا بن طفيل البكائي - 18
وثمانين ومائة، كان فاحش الخطأ، كثير الوهم ال يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد، وأما 
فيما وافق الثقات في الروايات فإن اعتبر بها معتبر فال ضير، وكان يحيى بن معين 

 .(2)أي فيهسئ الر 
 أقوال العلماء فيه : 

وقال هو وأبو  ،، وفي رواية : " ليس به بأس "(3)قال اإلمام أحمد في رواية: " هو ثقة "
، وفي رواية ألحمد :" كان صدوقا "، وفي رواية: " (4)داود : " حديثه حديث أهل الصدق"

: وقال اإلمام أبو زرعة، (5)ما رأيت كان به بأس، كان عبد هللا بن إدريس حسن الرأي فيه "
، وقال اإلمام البخاري: (7)، وعن وكيع بن الجرح: " هو أشرف من أن يكذب"(6)" صدوق"
 ، وقال أبو داود: " سمعت يحيى(8)" صدوق"

وكان  ،كان يضعفه في غير ابن إسحاق" ،بن معين يقول: زياد البكائي في ابن إسحاق ثقة
، (9)إسحاق من زياد البكائي، ألنه أملى عليه مرتين"ابن إدريس يقول: " ما أحد أثبت في ابن 

وقال  ،(10)وقال اإلمام ابن معين في رواية: " ال بأس به في المغازي، وأما في غيره فال"

                                                
( البكائي: بفتح الباء الموحدة، وتشئئئئئئئئئئديد الكاف، وفي آخرها الياء المثناة من تحت، هذه النسئئئئئئئئئئبة إلى 1)

ل: هوربيعة بن عامر بن صئئئئئئعصئئئئئئعة، وهم من بني عامر بن صئئئئئئعصئئئئئئعة، صئئئئئئاحب ابن البكاء، قي
هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ(. )اللباب، ابن األثير: 1823إسئئئئئئحاق، وهو أتقن من روى السئئئئئئيرة النبوية عنه، مات سئئئئئئنة )

 (.121ت/4/853تاريخ اإلسالم، الذهبي:  – 1/168
 . 360ت/8/384( ينظر: كتاب المجروحين، ابن حبان: 2)
 . 8/300/11302زي في الضعفاء والمتروكين: ( ذكره ابن الجو 3)
 .404ومقدمة فتح الباري:   – 5325ت/3/298رواية ابنه عبد هللا :  –العلل ومعرفة الرجال ألحمد ( 4)
 . 4545ت/9/499( ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب: 5)
 . 2425ت/3/537( ينظر: الجرخ والتعديل، ابن أبي حاتم: 6)
 . 1218ت/3/360للبخاري :  ( ينظر: التاريخ الكبير7)
 . 392( علل الترمذي الكبير  ترتيب علل الترمذي، أبو عيسى الترمذي:  8)
 . 9/499( ينظر: تاريخ بغداد : 9)
 . 348ت/114رواية الدارمي :   –( تاريخ ابن معين 10)
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ابن خلفون في كتاب )الثقات(: " هو عندي من أهل الصدق، وحديثه عن منصور، 
ال اإلمام ابن عدي: " ما ، وق(1)واألعمش، وابن جحادة: حسن، وكان ثبتا في ابن إسحاق"

، وقال صالح جزرة: " هو في نفسه ضعيف، ولكنه أثبت الناس في (2)أرى برواياته بأسا "
، وقال الحافظ ابن حجر: " صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن (3)كتاب المغازي"

، (4)غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعا كذبه، وله في البخاري موضع واحد متابعة"
وقال ابن معين في رواية : " ليس بشئ، وقد كتبت  ،وروى له مسلم، والترمذي، وابن ماجه

، وقال أبو حاتم : " يكتب حديثه وال يحتج (6)، وفي رواية: " في حديثه ضعف "(5)عنه "
، وضعفه ابن المديني، (9)، وكذا قال الدارقطني(8)، وقال النسائي: " ليس بقوي"(7)به"

وحكى الترمذي عن  ،، وقال الترمذي: " كثير الغرائب والمناكير"(10)ايةوالنسائي في رو 
، قالت الباحثة: " والذي (11)البخاري عن وكيع قال: " زياد مع شرفه يكذب في الحديث"

                                                
 ، ولم أقف على كتاب الثقات البن خلفون.1730ت/5/114( ذكره مغلطاي في اإلكمال: 1)
 . 691ت/4/136لكامل في الضعفاء: ( ا2)
 . 685ت/3/375( ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر: 3)
، والحديث أخرجه البخاري في صئئئئئحيحه: كتاب الجهاد: 2085ت/220( ينظر: تقريب التهذيب:  4)

(: 23-بئئاب قول هللا تعئئالى:" من المؤمنين رجئئال صئئئئئئئئئئئئئئئئدقوا مئئا عئئاهئئدوا هللا عليئئه ... " )األحزاب
 . 2805ح/4/19
 . 1331ت/3/278رواية الدوري :  –( تاريخ ابن معين 5)
 . 1/73رواية ابن محرز :  –( المصدر السابق 6)
 . 2425ت/3/537( الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم : 7)
 . 226ت/45( الضعفاء والمتروكون:  8)
د بن عبد ( من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السئئئئئئئئئئئئئئئنن من الضئئئئئئئئئئئئئئئعفاء والمتروكين والمجهولين، محم9)

 . 132ت/2/57الرحمن الصالحي المعروف بابن أبي زريق: 
 . 3/376( ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر: 10)
 . 1097ح/3/395( ينظر: سنن الترمذي: 11)
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قال  ،قال وكيع: " زياد أشرف من أن يكذب في الحديث " كما مّر آنفا ،في تاريخ البخاري 
 .(1)من جامع الترمذي " الحافظ ابن حجر: " فلعل )ال( سقطت

 خالصة أقوال العلماء ودراستها : 
 مختلف فيه :  (زياد بن عبد هللا البكائي)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

ولكن اكثر أقواله على أنه " ليس به  (،ثقة)فوصفه اإلمام أحمد فقط في رواية له بأنه 
يدل وهللا أعلم أنه رجح ذلك على مما  ،بأس "، "صدوق"، "حديثه حديث أهل الصدق "

ووافقه في هذا األئمة: أبو زرعة، والبخاري، وأبو داود، وابن خلفون، وابن  ،كونه " ثقة "
عدي، ومنهم من وصفه أنه أثبت الناس في المغازي عن ابن إسحاق، أما حديثه في غيره 

مراتب ، وهو قول ابن معين، وابن حجر، وغيرهما، وهو يعد من أول وأخف (لين)
الضعيف، فيكتب حديثه، ويعتبر به، ومنهم من أطلق تضعيفه، وهو محمول على هذا 

 ، وعليه فإن :وكذلك أخرج له البخاري مقرونا بغيره ،التفصيل الذي ذكرته
 : جمعا بين األقوال، أنه (زياد بن عبد هللا البكائي)خالصة القول في حال 
لف فيه في غيرهما، أما تضعيف اإلمام مخت ،المغازي عن ابن إسحاق " صدوق ثبت " في

جميع مروياته دون تفصيل، فهذا يعد إفراط منه كما قال الحافظ ابن حجر  ابن حبان 
 (2)تعالى أعلم. ،  وهللا 

                                                
( ينظر: موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصئئئئئئئئئئر )البن الحاجب(، أبو الفضئئئئئئئئئئل أحمد بن 1)

 . 1/269حجر العسقالني: 
 . 404مقدمة فتح الباري:   ينظر:( 2)
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، مولى محمد بن مروان بن (2)، من أهل الجزيرة(1)سالم بن عجالن األفطس - 19
، وينفرد بالمعضالت عن الثقات، اتهم ، يقلب األخبار(4)، وكان ممن يرى اإلرجاء(3)الحكم

حين دخلوا  (6)قال: " بعث عبد هللا بن علي (5)بأمر فقتل صبرا، عن أبي جعفر النفيلي

                                                
هذه الصفة من  –( األفطس: بفتح األلف وسكون الفاء وفتح الطاء المهملة وفي آخرها السين المهملة 1)

 ( .1/80عيوب األنف . )اللباب فب تهذيب األنساب، ابن األثير: 
وديار بكر  ( هي جزيرة أقور، وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام، تشتمل على ديار مضر،2)

 ( .2/134هئ(: 626.)معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت الحموي )ت
( محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العا  القرشي األموي، أخو عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان، 3)

 ( .726ت/1/231روى الزهري عنه . )التاريخ الكبير، البخاري: 
تاني: اإلرجاء على معنيين: أحدهما : بمعنى التأخير كما في قوله تعالى: " ( اإلرجاء: قال الشهرس4)

{، أي أمهله وأخره، والثاني: إعطاء الرجاء، أما إطالق إسم المرجئة على 111أرجه وأخاه" }األعراف:
الجماعة بالمعنى األول فصحيح، ألنهم كانوا يؤخرون العلمل عن النية والعقد، وأما بالمعنى الثاني 

اهر، فإنهم كانوا يقولون: ال تضر مع اإليمان معصية، كما ال تنفع مع الكفر طاعة، وقيل: فظ
اإلرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فال يقضى عليه بحكم في الدنيا، من كون من 
 أهل الجنة، أو من أهل النار، وقيل: اإلرجاء تأخير علي رضي هللا عنه عن الدرجة األولى إلى
الرابعة، وسيأتي تفصيل القول في اإلرجاء في ترجمة أبي حنيفة بمشيئة هللا تعالى . )الملل والنحل، 

 ( .1/139هئ(: 548أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني )ت
هئ( . 234( عبد هللا بن محمد بن علي بن نفيل، أبو جعفر النفيلي الحّراني، ثقة حافظ، مات سنة )5)

 ( .3594ت/321ذيب:  )تقريب الته
( عبد هللا بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، عم جعفر المنصور، واله أبو 6)

العباس السفاح حرب مروان بن محمد فسار إلى مروان حتى قتله، واستولى على بالد الشام، ولم 
ى نفسه، فحبسه أبو جعفر يزل عليها مدة خالفة السفاح، فلما ولى المنصور خالف عليه ودا إل

المنصور، ولم يزل في حبسه ببغداد حتى وقع عليه البيت الذي حبس فيه وقتله، وذلك سنة سبع 
 ( .5071ت/11/876وأربعين ومائة هئ. )تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 
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سنة اثنتين او ثالث وثالثين إلى سالم األفطس، فضرب عنقه عند القناة التي  (1)حّران
 .(2)في سوق الجواني "
 أقوال العلماء فيه :

، (4)، وفي رواية: " ثقة"(3)ي ثقة، وهو أثبت حديثا من خصيف"قال اإلمام أحمد: " جزر 
، (7)، والدارقطني(6)، ووثقه اإلمامان ابن سعد(5)وغي رواية: " ثقة في الحديث، ولكنه مرجئ"

 وزاد ابن سعد:
" كثير الحديث"، وأن عبد هللا بن علي بن عبد هللا بن عباس قتله لما غلب على الشام، 

لعجلي، وقال: "كان مع بني أمية، وكان رجال صالحا، فلما ُولي بنو ووثقه أيضا اإلمام ا
، (8)العباس أرسلو إليه رجال وهو في مسجد حّران فأخرجه إلى باب المسجد فضرب عنقه"

، (10)،وقال الحافظ ابن حجر: " ثقة رمي باإلرجاء، قتل صبرا"(9)قال الحافظ الذهبي: " ثقة"
               ، وقال اإلمام النسائي:(11)ان مرجئا نقي الحديث"وقال اإلمام أبو حاتم: " صدوق، وك

                                                
يار ( حّران: بتشئئئئئئئئئديد الراء، وآخره نون، وهي مدينة عظيمة مشئئئئئئئئئهورة من جزيرة أقور، وهي قصئئئئئئئئئبة د1)

مضئئر، بينها وبين الّرها يوم، وبين الرقة يومان، وهي على طريق الموصئئل والشئئام. )معجم البلدان، 
 (.2/235ياقوت الحموي: 

 . 428ت/9/434( المجروحين: 2)
 . 1/338/806( ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: 3)
 . 9334ت/2/508( العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد هللا: 4)
 . 3110ت/2/474( المصدر السابق: 5)
 . 3956ت/7/334( الطبقات الكبرى: 6)
 . 343ت/219( سؤاالت الحاكم للدارقطني:  7)
 . 494ت/1/173( الثقات : 8)
 . 1547ت/152( ديوان الضعفاء:  9)
  .2183ت/227( تقريب التهذيب:  10)
  .806ت/1/338( الجرح والتعديل: 11)
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، وفي موضع (2)، وقال الذهبي في موضع آخر: "صدوق مشهور مرجئ"(1)" ليس به بأس"
: " صالح"، وقال اإلمام (4)، قال اإلمام ابن معين(3)آخر: "تابعي مشهور، وثقه بعضهم"

، وقال أبو (5)تماسك"الجوزجاني: " كان يخاصم في اإلرجاء داعية، وهو في الحديث م
داود: "كان يوسف بن عمر أمر أن يضرب أبو حنيفة كل يوم عشرة أسواط، فكلمه فيه 

 .(6)سالم األفطس، فخلى سبيله"
 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

 مختلف فيه : (سالم بن عجالن األفطس)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 
وهذا يعني تصحيح حديثه، ومنهم من وثقه مع اإلشارة  فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق،

إلى اتهامه باإلرجاء، ومنهم من نزل به عن مرتبة التوثيق المطلق إلى األدنى منها في 
فهذا يعني تحسين حديثه، ووصفوه بالصدق ونقاء  ،الحجية، فوصفوه بئ " ليس به بأس"

وهذا غير قادح، ألنه كان يصحب  حديثه وتماسكه، مع اإلشارة أيضا إلى اتهامه باإلرجاء،
أبا حنيفة، وكان مذهب أبا حنيفة أقرب فئة المرجئة إلى أهل السنة كما قال اإلمام ابن 
حزم وهو: " أن اإليمان هو التصديق باللسان والقلب معا، وأن األعمال إنما هي شرائع 

 .(7)اإليمان وفرائضه فقط"
كما قال الحافظ ابن حجر: " وأفرط ابن فقط أفرط في تضعيفه  أما اإلمام ابن حبان 

حبان فقال: " كان مرجئا يقلب األخبار، وينفرد بالمعضالت عن الثقات، اتهم بأمر فقتل 

                                                
  .814ت/3/441ن حجر: ( تهذيب التهذيب، اب1)
  .121ت/212( من تكلم فيه وهو موثق:  2)
  .3056ت/2/112( ميزان االعتدال: 3)
  .3/442( تهذيب التهذيب: 4)
  .327ت/309( أحوال الرجال:  5)
 . 2181ت/3/377( تذهيب تهذيب الكمال، الذهبي: 6)
زم األنئئئدلسئئئئئئئئئئئئئئئي الظئئئاهري ( الفصئئئئئئئئئئئئئئئئئل في الملئئئل واألهواء والنحئئئل، أبو محمئئئد علي بن أحمئئئد بن ح7)

 . 2/88هئ(: 456)ت
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وذكر عن أبي داود أنه قال: " كان  ،ثم ذكر كالم ابن سعد في سبب قتل )سالم( ،صبرا"
 ، عند سالم األفطس محبوسا،(1)إبراهيم اإلمام

، فلما قدم عبد هللا بن علي بن عبد هللا بن عباس (2)وان الحماريعني فمات في زمن مر 
حّران دعا به فضرب عنقه"، قال الحافظ ابن حجر: " فهذا هو األمر السوء الذي زعم ابن 
حبان أنه اتهم به، وهو كونه ماأل على قتل إبراهيم، وأما ما وصفه به من قلب األخبار 

م يستطع ابن حبان أن يورد له حديثا واحدا، وليس وغير ذلك فمردود بتوثيق األئمة له، ول
 .(3)له عند البخاري سوى حديثين"

قالت الباحثة: الظاهر من قول الحافظ ابن حجر، وغيره من األئمة، أن سالما لم يقتل 
صبرا التهامه بأمر سوء، كما زعم اإلمام ابن حبان، فقد أجمع العلماء وهو منهم، أن الذي 

 بن علي العباس، وذلك ألسباب سياسية ال دخل لها بالعقيدة، وال أمر بقتله هو عبد هللا
  وعليه فإن:بروايته للحديث، 

مختلف فيه، والعمل  جمعا بين األقوال أنه: (،سالم بن عجالن)خالصة القول في حال 
، أخرج له البخاري في صحيحه، وأن مستند ابن (4)على توثيقه، كما قال الحافظ ابن حجر

 تضعيفه له مردود بتوثيق األئمة، وهللا تعالى أعلم .في  حبان 

                                                
( هو: إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أبو إسئئئئئئئئئئحاق المرواني، بويع بالخالفة بعد أخيه يزيد 1)

الناق  بعهد منه إليه، وقيل: بويع بال عهد، فمكث سئئئئئئئئئئئئئبعين ليلة، ثم خلع، وولي مروان بن محمد 
 ( .6ت/3/611الثين . )تاريخ اإلسالم، الذهبي: فأمنه، وبقي إبراهيم إلى سنة اثنتين وث

(.مروان بن محمئئئد بن مروان بن الحكم بن أبي العئئئا  بن أميئئئة، الخليفئئئة أبو عبئئئد الملئئئك األموي، 2)
ويلقب بمروان الحمار، ومروان الجعدي، نسئئئبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم، ويقال: فالن أصئئئبر من 

حمار ...، وقيل: سئئئئمي بالحمار ألن العرب تسئئئئمي كل حمار في الحروب، ولهذا قيل له: مروان ال
مائة سئئئئئئئنة حمارا، فلما قارب ملك بني أمية مائة سئئئئئئئنة لقبوا مروان بالحمار لذلك ... . )المصئئئئئئئئدر 

 ( .270ت/3/732السابق: 
، والحديث األول: أخرجه البخاري في صئئئئئئئئئحيحه: كتاب الطب: 404(.ينظر: مقدمة فتح الباري:  3)

، والثاني: في كتاب الشئئئئئئئئئئئئئهادات: باب من أمر بإنجاز 5680ح/7/122ث: باب الشئئئئئئئئئئئئئفاء في ثال
 . 2684ح/3/181الوعد: 

 . 894ت/9/307(.ينظر: لسان الميزان، ابن حجر: 4)
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، سكن مكة، (2)، كنيته أبو عثمان، أصله من خراسان(1)سعيد بن سالم القداح - 20
حتى خرج عن حد  (4)، وكان يهم في األخبار حتى يجئ بها مقلوبة(3)كان يرى اإلرجاء

 . (5)قال يحيى بن معين: " ليس بشئ " ،االحتجاج به
 علماء فيه : أقوال ال

، وقال محمد بن السكري: " هو ثقة (6)وثقه اإلمام يحيى بن معين في ثالث روايات عنه
 ،، وفي رواية " ليس به بأس(8)، وفي رواية أخرى البن معين: " ليس به بأس"(7)عندي"
إنما كان يتكلم في رأي أبي حنيفة، ولكنه  وفي رواية " ليس به بأس، ،( 9)صدوق"
 ، (10)صدوق"

                                                
(.سئئئئئعيد بن سئئئئئالم القداح: بفتح القاف وتشئئئئئديد الدال المهملة، وبعد األلف حاء مهملة، من التاسئئئئئعة، 1)

 .(2315ت/236تقريب التهذيب، ابن حجر:   – 3/17ر: مات قبل المائتين. )اللباب، ابن األثي
(.خراسئئئئان: بالد واسئئئئعة، أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار، وقصئئئئبة جوين، وبيهق، وآخر حدودها 2)

مما يلي الهند طخارسئئئتان، وغزنة، وسئئئجسئئئتان، وكرمان، وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها، 
سابور وهرة ومرو، وغيرها . )معجم البلدان، ياقوت الحموي وتشتمل على أمهات من البالد منها: ني

 . (2/350هئ(:626)ت
  .اإلرجاء : سبق تعريفه في ترجمة سالم بن عجالن األفطس (3)
المقلوب: تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سئئئهوا، وقد يقع في المتن كما يقع في اإلسئئئناد.   (4)

 . (1/335هئ( : 902عراقي، شمس الدين السخاوي )ت)فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لل
 . 389ت/8/402(.المجروحين: 5)
، 363ت/117رواية الدارمي:   -، تاريخ ابن معين103ت/298(.ينظر: سؤاالت ابن الجنيد:  6)

 . 3261ت/4/85ورواية الدوري: 
ة السئئئئئكري، ، والسئئئئئكري هو: محمد بن مبمون المروزي، أبو حمز 1952ت/5/298(.إكمال مغلطاي: 7)

ثقة فاضئئئئئئئئئئئئئئئل، من السئئئئئئئئئئئئئئئابعة، مات سئئئئئئئئئئئئئئئنة سئئئئئئئئئئئئئئئبع أو ثمان وسئئئئئئئئئئئئئئئتين ومائة. )تقريب التهذيئب: 
 ( .6348ت/510 
 . 343ت/3/82(.رواية الدوري: 8)
 . 1/80(.رواية ابن محرز: 9)
 . 1/90(.رواية ابن محرز: 10)
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، وقال ابن (2)، وقال الحافظ الذهبي: " صدوق"(1)اإلمام النسائي:  " ليس به بأس" وقال
عدي بعد أن ذكر له عدة أحاديث مما أنكرت عليه: " ولسعيد بن سالم غير ما ذكرت من 

ورأيت الشافعي كثير الرواية عنه، وهو  ،الحديث، وهو حسن الحديث، وأحاديثه مستقيمة
 .(3)ول الحديث "عندي صدوق ال بأس به، مقب

، وقال أبو زرعة: " هو عندي إلى الصدق (4)وقال ابن المديني: " ثقة ولم يكن بالقوي "
، وقال أبو داود:" صدوق يذهب إلى (6)، وقال أبو حاتم: " محله الصدق"(5)ما هو"
، وقال ابن حجر:" صدوق، رمي (8)، وقال ابن وضاح: " صالح، ال بأس به"(7)اإلرجاء"
يهم في الحديث، ليس به ،، وقال ابن األثير: " كان مرجئا( 9)وكان فقيها"باإلرجاء، 
، وقال ابن معين في (12)، وكذا قال مسلم(11)، وقال البخاري:" كان يرى اإلرجاء"(10)بأس"

، (14)، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: " ليس بذاك في الحديث"(13)رواية: " كانوا يكرهونه"
، وقال العقيلي: "كان ممن يغلو (15)إلرجاء، ليس بحجة"وقال العجلي: "كان ممن يرى ا

                                                
 . 2279ت/10/454(.تهذيب الكمال: 1)
 . 2395ت/1/260(.المغني في الضعفاء: 2)
 . 823ت/1/352امل في ضعفاء الرجال: (.الك3)
 . 133ت/115هئ(:  234(.سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني: علي بن عبد هللا المديني )4)
 . 231ت/3/872(.الضعفاء ألبي زرعة في أجوبته على أسئلة البرذعي: 5)
 . 128ت/4/31(.الجرح والتعديل: 6)
 . 54ت/4/35(.ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر: 7)
 . 5/299(.إكمال مغلطاي: 8)
 . 2315ت/236(.تقريب التهذيب:  9)
 . 3/17(.اللباب في تهذيب األنساب: 10)
 . 1611ت/3/482(.التاريخ الكبير: 11)
 . 2208ت/1/549هئ(: 261(.الكنى واألسماء، مسلم بن الحجاج القشيري )ت12)
 . 1952ت/5/298(.اإلكمال في تهذيب الكمال، مغلطاي: 13)
 . 363ت/117رواية الدارمي :   –خ ابن معين (.تاري14)
 . 1608ت/159(.تاريخ الثقات )ط الدار(:  15)
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، وقال الساجي: "ضعيف"، وذكره أبو العرب الصقلي، (1)"في اإلرجاء، وفي حديثه وهم
 .(2)وابن الجارود في جملة الضعفاء

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
 يه .مختلف ف (سعيد بن سالم القداح)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

فقد وصفه اإلمام ابن معين في ثالث روايات عنه بالتوثيق المطلق، وكذا وصفه محمد 
ومنهم ابن معين في روايات  بن السكري، ووصفه أكثر األئمة بئ "صدوق، ال بأس به"،

أخرى عنه، واصطالح ابن معين في قوله " ال بأس به " معروف، فهي تعد عنده بمرتبة 
مرتبة "صدوق" الذي ذكره معه، وقد أوضح مراده بذكره "صدوق"  ثقة، فتكون عنده أرفع من

فق  بهذا نفي اتهامه بالكذب ألجل رأيه  ،بقوله: "إنما كان يتكلم في رأي أبي حنيفة"
 وفتواه بمذهب الحنفية، وبيان أن ذلك ال ينزله عن مرتبة التوثيق التي أثبتها له في عدة

ضعفه تضعيفا مطلقا، ونسبه بعضهم إلى  ومن األئمة من ،روايات عنه كما مر ذكره
لكن أشار أبو داود إلى عدم قدح  ،بدعة اإلرجاء والغلو فيها، وعلل بعضهم تضعيفه بهذا
 .(3)بدعته في صدقه، فقال: " صدوق يذهب إلى اإلرجاء"

فإنه لم يذكر في ترجمة  ،أما ما وصفه به العقيلي بالغلو في اإلرجاء، وأن في حديثه وهم
داح شيئا من أوهامه، وكذا يقال فيما وصفه به ابن األثير ألنه كان يهم في سعيد الق

الحديث، ليس به بأس، فيمكن حمل التضعيف المجمل ممن تقدم ذكرهم على وهمه اليسير 
الذي أنزله عن التوثيق المطلق، وكذا يحمل تضعيف ابن المديني له بقوله: " لم يكن 

 بعد قوله : " ثقة" . ،بالقوي"
ما وصفه به اإلمام ابن حبان من تضعيفه الشديد له حتى أنه خرج عن حد االحتجاج أما 

محمد بن بحر )به، ولم يذكر له إال حديثا واحدا من أوهامه، وراويه عن القداح هو 
الهجيمي(، وقد ذكر ابن حبان نفسه في ترجمته له أنه ينفرد عن الضعفاء بأشياء حتى 

ليهم، وال يدى البلية منه أو منهم، فهو ساقط االحتجاج بما يقع في القلب أنه كان يقلبها ع

                                                
 . 579ت/2/108(.الضعفاء الكبير: 1)
 . 1952ت/5/298(.إكمال مغلطاء: 2)
 )بتصرف( . 60، 59(.ينظر: ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، أ.د. أحمد معبد:  3)
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، واإلمام ابن عدي قد سير (2)، وقال عنه العقيلي: " منكر الحديث، كثير الوهم"(1)ينفرد به
أحاديث القداح، ومنها هذا الحديث، وأشار إلى أن ما ينتقد عليه منها ما ينزله عن التوثيق 

، وأن (3)ة وحسن حديثه لذاته في غير ما ينكر عليهالمطلق، ولكن ال يخرجه عن الحجي
ما ذكره ابن حبان من تضعيف ابن معين له بقوله: " ليس بشئ "، فقد ظهر لنا من خالل 

 ، وعليه فإن: أقواله السابقة أن أكثرها على توثيقه
" صدوق، حسن  جمعا بين األقوال أنه (سعيد بن سالم القداح)خالصة القول في حال 

 وهللا تعالى أعلى وأعلم . ،ي غير ما ينكر عليه "الحديث ف
القرشي، كنيته أبو عبد  (4)سعيد بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن حميد الجمحي - 21

، وغيره من (5)هللا، أصله من المدينة، ولي القضاء ببغداد، يروي عن عبيد هللا بن عمر
 .(6)الثقات أشياء موضوعة يتخايل من يسمعها أنه المتعمد لها

 أقوال العلماء فيه : 
 ،(9)، وابن نمير(8)، والعجلي(7)وثقه األئمة: ابن معين

                                                
 . 1006ت/2/300(.ينظر: المجروحين: 1)
 . 1585ت/4/38(.الضعفاء الكبير: 2)
 . 61(.ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل، أ.د. أحمد معبد :  3)
(.الجمحي: بضم الجيم، وفتح الميم وفي آخرها الحاء المهملة، هذه النسبة إلى بني جمح، وهم بطن 4)

(. 72هئ( وله )176من قريش، وهو جمح بن عمرو بن هصي ، من الخامسة، مات سنة )
 (.2350ت/738، تقريب التهذيب:  1/291لباب،ابن األثير: )ال
(.في المجروحين )ابن عمرو(، والصئئئئئئواب ما أثبته، وهو ما تبين لي من خالل ترجمته، وهو عبد هللا 5)

بن عمر بن حف  بن عاصئئئئئئئئئئئئئئئم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت، من 
 ( .4323ت/373)تقريب التهذيب:   الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومائة.

 . 393ت/8/405(.ينظر: المجروحين: ابن حبان : 6)
 . 388ت/124رواية الدارمي:  –(.تاريخ ابن معين 7)
 . 605ت/401(.الثقات )ط الدار( :  8)
(.عبد هللا بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، ثقة صاحب حديث من أهل السنة، من كبار التاسعة، 9)

 ( .3668ت/327هئ(. )تقريب التهذيب:  199ة )مات سن
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، وتعقب الذهبي قول ابن حبان (3)، والذهبي(2)والحاكم أبو عبد هللا، (1)وموسى بن هارون  
، فقال: روى عن الثقات أشياء ( 5)قصاب ( 4)بقوله: " وأما ابن حبان، فإنه خساف

، (8)، وقال اإلمام النسائي: " ال بأس به"(7)م أحمد: " ليس به بأس"، وقال اإلما(6)"موضوعة
، وقال اإلمام ابن عدي: " له غرائب حسان، وأرجو أنها (9)وقال اإلمام أبو حاتم: " صالح"

، (10)مستقيمة، وإنما يهم في الشئ بعد الشئ فيرفع موقوفا، ويصل مرسال ال عن تعمد"
، ورمز له (11)وهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه "وقال الحافظ ابن حجر: " صدوق له أ

، وقال (12)وهي تعني عنده انه " مختلف فيه والعمل على توثيقه" ،ابن حجر بحرف )هئ(
 .(13)الخزرجي: " وأفرط ابن حبان فكذبه"، وقال الفسوي: " لين الحديث"

 

                                                
(.موسئئئئئئئئئئئئئئئى بن هارون بن عبد هللا الحمال بالمهملة، ثقة حافظ كبير، بغدادي، من صئئئئئئئئئئئئئئئغار الحادية 1)

 ( .7022ت/554هئ(. )المصدر السابق:  294عشرة، مات سنة )
 . 94ت/4/55تهذيب التهذيب:  - 2003ت/5/320(.ينظر: إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي: 2)
 . 2423ت/1/262(.المغني في الضعفاء: 3)
(.خسئئئئئئاف: خسئئئئئئف الشئئئئئئئ : خرقه، وقطعه، والخسئئئئئئق: النقصئئئئئئان والهوان، والخسئئئئئئف: الهزال والذل، 4)

، ولسئئئئئئئئان العرب، ابن 804والخسئئئئئئئئف: اإلذالل وتحمل اإلنسئئئئئئئئان ما يكره . )القاموس المحيط:  
 (.9/68منظور: 

القطع، ومنه القصاب، ورجل قصابة: يقع في الناس. (.قصاب: يقال قصبه يقصبه إذا عابه، وأصله 5)
 (.4/67)النهاية في غريب الحديث، ابن األثير: 

 . 3227ت/2/338(.ينظر: ميزان االعتدال: 6)
 . 232ت/234(.سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد:  7)
 . 4607ت/10/96(.ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 8)
 . 178ت/4/41حاتم:  (.الجرح والتعديل: ابن أبي9)
 . 824ت/4/454(.الكامل في ضعفاء الرجال: 10)
 . 2350ت/738(.تقريب التهذيب:  11)
 . 966ت/9/311(.ينظر: لسان الميزات )ت أبي غدة(، ابن حجر: 12)
 . 140هئ(:  923(.خالصة تذهيب تهذيب الكمال، أحمد بن عبد هللا الخزرجي )ت13)
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 خالصة أقوال العلماء ودراستها : 
 )سعيد بن عبد الرحمن الجمحي( مختلف فيه :مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

فأكثرهم على توثيقه توثيقا مطلقا، وكابن معين وغيره، مع ما عرف به من تشدده في الجرح 
والتعديل، فتوثيقه معتبر به عند أهل هذا الفن، ومنهم من نزل به عن مرتبة التوثيق المطلق 

 ،وهذا يعني أن حديثه "حسن لذاته" ،إلى األدنى منها في الحجية، فوصفوه بئ " ال بأس به"
له أوهام"،  –مقارب الحديث  –ومنهم من نزل به مرتبة عن سابقتها فوصفوه بئ " صالح 

فهو أيضا ممن  ،وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه لالعتبار، ومنهم من وصفه بأنه )لين(
 .(1)يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا إال أنه دون الذي قبله

، جمعا بين األقوال (سعيد بن عبد الرحمن الجمحي)خالصة القول في حال  وعليه : فإن
أنه "ال بأس به" فحديثه حسن يحتج به في غير ما وهم فيه ولم يتابع عليه، هذا وقد بين 

الوهم الذي وقع منه عن غير عمد، وهو أنه كان يهم في الشئ بعد  اإلمام ابن عدي 
هذا يعني أن حديثه ليس كله وهم، وأنه كان يضع الشئ، فيرفع مرفوعا، ويصل مرسال، و 

األشياء عن الثقات ويتعمد ذلك، كما اتهمه به اإلمام ابن حبان، وأفرط في ذلك كما تعقبه 
به الحافظ ابن حجر، وكذلك اإلمام الذهبي بقوله: " وأما ابن حبان فإنه خساف قصاب 

 وهللا تعالى أعلم . ،... إلخ "
 

العطاردي، شيخ من أهل البصرة، لم يكن الحديث  (2)و بشرَسلم بن َزرير، أب - 22
يخطئ خطأ فاحشا، ال يجوز االحتجاج به إال فيما  ،صناعته، وكان الغالب عليه الصالح

 يوافق الثقات .
 
 

                                                
 . 1/407، وتدريب الراوي، السيوطي: 2/37ن أبي حاتم: (.ينظر: مقدمة الجرح والتعديل: اب1)
(."أبو بشئئئئئر" هكذا ذكره ابن حبان، وابن حجر في التقريب، وصئئئئئوابه كما في جميع مصئئئئئادر ترجمته 2)

بما فيها )تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب( : "أبو يونس" العطاردي، من السئئئئئادسئئئئئة، مات في حدود 
 ( .2466ت/245تقريب التهذيب:   – 433ت/9/436الستين ومائة. )المجروحين: 
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 أقوال العلماء فيه :
، والذهبي ورمز للعمل (2)، ووثقه العجلي(1)"وثقه اإلمام أبو حاتم فقال: " ثقة ما به بأس 

، وقال الدارقطني: " ليس به به (4)، وقال أبو زرعة : " صدوق"(3) ثيقه بئ )صح(على تو 
، وقال ابن معين: (7)، وقال النسائي: "ليس بالقوي"(6)، وقال أبو داود: " ليس بذاك"(5)بأس"

، وقال علي بن المديني:" له نحو عشرة (8)يحيى بن سعيد يضعفه ضعفا شديدا" ،"ضعيف
عدي: " أحاديثه قليلة، وليس في مقدار ما له من الحديث أن يعتبر  ، وقال ابن(9)أحاديث"

في  –أي البخاري -، وقال الحاكم: " أخرج محمد (10)بحديثه ضعيف هو أو صدوق "
وضعفه يحيى بن معين لقلة اشتغاله بالحديث، وقد  ،(12)، ومسلم في الشواهد(11)األصول

                                                
 . 1142ت/4/264(.الجرح والتعديل: 1)
 . 583ت/196(.تاريخ الثقات:  2)
، المغني 142ت/236، من تكلم فيئئئه وهو موثق:  3370ت/2/184(.ينظر: ميزان االعتئئئدال: 3)

 . 2521ت/1/273في الضعفاء: 
 . 255ت/3/876(.الضعفاء ألبي زرعة الرازي، وأجوبته على البرذعي : 4)
 . 237(.من تكلم فيه وهو موثق، الذهبي:  5)
 . 448ت/303(.سؤاالت اآلجري:  6)
 . 236ت/46(.الضعفاء والمتروكون:  7)
 . 127ت/304(.سؤاالت ابن الجنيد البن معين:  8)
 . 2428ت/11/222(.تهذيب الكمال، المزي: 9)
 . 780ت/4/349(.الكامل في الضعفاء: 10)
عنده ثالثة  -في الصئئئئئئحيح-: " جميع ما له 407بن حجر في مقدمة فتح الباري:  (.قال الحافظا11)

، عن أبي رجاء عن عمران بن حصئئئئئئئئئئين في قصئئئئئئئئئئة نومهم 3571ح/4/191أحاديث: أحدها في: 
عن الصئئئئئالة في الوادي، وهو عنده بمتابعة عوف عن أبي رجاء، ووافقه مسئئئئئلم ولم يخرج له غيره، 

اإلسئئئئئئئئئئئئئئئناد والمتابعة حديث اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها  ، بهذا5198ح/7/31والثاني في: 
قال ملسو هيلع هللا ىلص ، عن أبي رجاء عن ابن عباس أن النبي 6172ح/8/40الفقراء ... الحديث، والثالث في 

البن صئئئئئئئئياد خبأت لك خبيئا، ولم يخرج في األصئئئئئئئئل غير هذا الحديث الواحد مع أن لهذا الحديث 
 شةواهد كثيرة، وهللا الموفق .

 . 682ح/1/474يح مسلم: (.صح12)
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، فتناقض (2)في الثقات، وسكت عنه ، وقد ذكره ابن حبان أيضا(1)حدث بأحاديث مستقيمة
 فيه قواله .

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
 مختلف فيه :  (سلم بن زرير)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

مع ما عرف من  ،وممن وصفه بذلك اإلمام أبو حاتم ،فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق
ومنهم من نزل به عن  ،به عند أهل هذا الفن ، فتوثيقه معتبر(3)تشدده في الجرح والتعديل

 ،درجة التوثيق المطلق إلى األدنى منها في الحجية، فوصفوه بئ " صدوق، ليس به بأس"
وليس  ،وهذا يعني تحسين حديثه، ومنهم من نزل به درجة عن سابقتها، بقوله: " ليس بذاك

المطلق، وهو اإلمام ، ومنهم من وصفه بالتضعيف (4)بالقوي"، وهي تعد من أخف الضعف
هذا  ،ابن معين، وهو معروف بتشدده في الجرح والتعديل، ولم يفسر سبب تضعيفه إياه

 وعليه فإن :  وقد حمل غيره تضعيفه هذا على قلة اشتغاله بالحديث،
 ،أنه " صدوق، ليس به بأس "، جمعا بين األقوال (سلم بن زرير)خالصة القول في حال 
قليل االشتغال بالحديث، أو لم يكن الحديث صناعته كما قال  يحتج بحديثه، فكونه كان

اإلمام ابن حبان، ال يعد سببا للطعن أو القدح فيه واتهامه بالخطأ الفاحش الذي يخرجه 
عن االحتجاج به، وإال لما أخرج له اإلمام البخاري، وقد ذكره ابن حبان أيضا في الثقات، 

 فتناقض فيه قواله، وهللا تعالى أعلم .

                                                
 . 4/30/2220(.تهذيب التهذيب: 1)
 . 8384ت/6/421(.الثقات البن حبان: 2)
 (.ينظر تفصيل القول في ذلك في ترجمة )بهز بن حكيم( .3)
 . 1/405،408(.ينظر : تدريب الراوي، السيوطي : 4)
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، (2)الشيباني، إبن أخي العوام بن حوشب (1)شهاب بن خراس بن حوشب الحوشبي - 23
كنيته أبو الصلت، كان رجال صالحا، وكان ممن يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد االحتجاج 

 .(3)به إال عند االعتبار
 أقوال العلماء فيه :

، (5)وعلي بن المديني، (4)وثقه األئمة: يحيى بن معين في رواية، وعبد هللا بن المبارك
، ومحمد (7)، وأبو زرعة الرازي في رواية، وزاده العجلي: " كان صاحب سنة "(6)والعجلي

وذكره ابن ، (8)بن عبد هللا بن عمار الموصلي، وأبو الحسن علي بن محمد المدائني
، وقال (11)، وقال الذهبي في رواية: " ثقة يغرب "(10)، وابن خلفون في الثقات(9)شاهين
 ، (13)، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم(12)ئمة: يحيى بن معين في روايةاأل

                                                
آخرها الباء الموحدة، هذه  (.الحوشئئئئبي: بفتح الحاء المهملة وسئئئئكون الواو وفتح الشئئئئين المعجمة، وفي1)

النسئئبة إلى حوشئئب وهو جد أبي الصئئلت شئئهاب ابن خراس ...، مات سئئنة ثمانين ومائة. )اللباب، 
 (75ت/8/284سير أعالم النبالء، الذهبي:  – 1/401ابن األثير: 

(.العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني، ابو عيسى الواسطي، ثقة ثبت فاضل، من السادسة، مات سنة 2)
 ( .5211ت/433هئ( .)تقريب التهذيب:  148)
 . 472ت/9/954(.المجروحين : 3)
 . 2776ت/12/568(.تهذيب الكمال: 4)
 . 181ت/193(.سؤاالت السلمي للدارقطني:  5)
 . 675ت/223(.تاريخ الثقات : ص 6)
 . 295ت/3/881(.أبوزرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية: 7)
 . 12/570(.تهذيب الكمال : 8)
 . 557ت/114(.تاريخ أسماء الثقات :  9)
 . 2419ت/6/297(.إكمال مغلطاي : 10)
 . 2798ت/1/301(.المغني في الضعفاء : 11)
 . 413ت/130:    -رواية الدارمي –(.تاريخ ابن معين 12)
 . 1586ت/4/362ك 1(.الجرح والتعديل 13)
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 ، وزاد أبو حاتم :" صدوق " .(2)، والنسائي: " ال بأس به "(1)وأبو زرعة في رواية
وقال ابن عدي بعد أن ساق له ثالثة أحاديث: " ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة، وفي 

وإال  ،، يعني بالتليين(3)فيه كالما فأذكره" بعض رواياته ما ينكر عليه، وال أعرف للمتقدمين
، وقال مرة : " صدوق مشهور، له ما يستنكر، وقد (4)فقد وثقه غيره كما قال الذهبي

 .(6)، وقال ابن حجر: " صدوق يخطئ"(5)"وثقوه
 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

 مختلف فيه: (شهاب بن خراس)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 
فكثير من األئمة وصفوه بالتوثيق المطلق، وكثير منهم أيضا وصفوه بقولهم: " ال بأس به 

وكذا وصفه الذهبي مع اإلشارة إلى توثيق  ،وزاد أبو حاتم على ذلك قوله : " صدوق " ،"
العلماء، مما يوحي إلى أنه يوافقهم الرأي، إال أنهم أنزلوه عن مرتبة التوثيق المطلق إلى 

تي تليها في الحجية لما وجد له في بعض رواياتهما ينكر عليه، كما قال اإلمام المرتبة ال
ويدل عليه  ،ابن عدي، ولعل الحافظ بن حجر قصد هذا المعنى بقوله: " صدوق يخطئ "

أنه علق على حديث كان "شهاب" أحد رجال سنده، بقوله: " إسناده حسن، فيه )شهاب 
 وعليه فإن : ،(7)قوه "بن خراس( وقد اختلف فيه، واألكثر وث

 جمعا بين األقوال، أنه (،شهاب بن خراس)خالصة القول في حال 
 أما اإلمام ابن حبان  ،" صدوق، ال بأس به، حسن الحديث في غير ما أنكر عليه" 

والمبالغة في توهينه، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال أيضا: " وثقه  فقد شذ في تضعيفه،
 ، وهللا تعالى أعلم .(8)يحيى بن معين والجمهور"

                                                
  .952 ت/ 881/  3:  النبوية السنة في وجهودهالرازي  زرعة أبو(.1)
 .630ت  /4/366تهذيب التهذيب : (.2)
 . 894ت/5/53،54(.الكامل في ضعفاء الرجال : 3)
 . 133ت/4/650(.تاريخ اإلسالم : 4)
 . 3750ت/2/281(.ميزان االعتدال : 5)
 . 2825ت/269(.تقريب التهذيب :  6)
 . 2/159(.التلخي  الحبير،  ابن حجر : 7)
 . 1/329حاديث المختصر، ابن حجر: (.موافقة الخبر الخبر في تخريج أ8)
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شهر بن حوشب األشعري، كنيته أبو عبد الرحمن، وقد قيل: أبو الجعد، أصله  - 24
من دمشق، سكن البصرة، مات سنة مئة، كان ممن يروي عن الثقات المعضالت، وعن 

، فهو الذي (2)في حجة له، فسرق عيبته (1)األثبات المقلوبات، عادل عباد بن منصور
 .(3)ائل: قد باع شهر دينه بخريطة ... فمن يأمن القراء بعدك يا شهريقول فيه الق

 أقوال العلماء فيه :
، (5)"ليس به بأس ،، وفي رواية " ثقة(4)وقال مرة: "ثبت" ،وثقه األئمة: يحيى بن معين

 ،وأحمد بن حنبل، وزاد: " ما أحسن حديثه ... وروى عن أسماء بنت يزيد احاديث حسانا"
 ،(7)، والعجلي(6)ويعقوب بن شيبة ،هوكان يثني علي

وقال  ،(8)ويعقوب بن سفيان، وقال: " وشهر وإن قال ابن عون: وإن شهرا نزكوه، فهو ثقة"
، وفي رواية أخرى: " ال بأس بحديث عبد (9)أحمد بن حنبل في رواية: " ليس به بأس "
، وقوي أمره وقال البخاري: " شهر حسن الحديث ،الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب "

، وقال أبو (10)ثم روى عن هالل بن أبي زينب عنه " ،وقال: " وإنما تكلم فيه ابن عون  ،"
، وقال ابن المديني: " أنا أحدث عنه (11)زرعة : " ال بأس به، ولم يلق عمرو بن عبسة "

                                                
(.عباد بن منصئئئئئئور الناجي، أبو سئئئئئئلمة البصئئئئئئري القاضئئئئئئي بها، صئئئئئئدوق رومي بالقدر، وكان يدلس 1)

 ( .3142ت/291هئ(. )تقريب التهذيب:  152وتغير بآخره، مات سنة )
 ( .3/327(.عيبته: العياب : مستودع الثياب . )النهاية في غريب الحديث: 2)
 470ت/9/458اب المجروحين: (.ينظر: كت3)
 . 4031،5159ت/4/216،434رواية الدوري :  (.4)
 . 102ت/54(.من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال :  5)
 . 2781ت/12/585(.تهذيب الكمال : 6)
 . 677ت/223(.الثقات :  7)
 . 2/426(.المعرفة والتاريخ : 8)
 . 12/584(.ينظر: تهذيب الكمال: 9)
 ، وقال: " هذا حديث حسن " .2697،3215ح/5/58،355ر: سنن الترمذي: (.ينظ10)
 . 297ت/3/882(.الضعفاء ألبي زرعة الرازي : 11)
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، (2)، وذكره ابن شاهين في الثقات(1)قال:  "وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه " ،"
، وقال الدارقطني: " يخرج من حديثه (3)ابن حجر: " صدوق، كثير اإلرسال واألوهام" وقال

، ورمز له ابن حجر (4)وقد حسن الترمذي حديثه عنه ،ما روى عنه عبد الحميد بن بهرام"
، وكان يحيى بن سعيد ال يحدث (5)بئ )هئ(، وتعني عنده أنه مختلف فيه والعمل على توثيقه

وقال النسائي: " ليس بالقوي"،  ،ي: " أحاديثه ال تشبه أحاديث الناس"عنه، وقال الجوزجان
وقال أبو حاتم: " وليس بدون أبي الزبير، وال يحتج  ،وقال موسى بن هارون: " ضعيف"

قال النضر: " نزكوه: أي  ،به"، وقال النضر بن شميل، عن ابن عون: " أن شهرا نزكوه"
، وقال ابن عدي: (7)طعنوا فيه ألنه ولي أمر السلطان" ، قال أبو داود: " وإنما(6)طعنوا فيه"

، وذكر الطبري عن (8)" ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن ال يحتج بحديثه، وال يتدين به"
أبي بكر الباهلي، أنه قال: " كان شهر على خزائن يزيد بن المهلب، فرفعوا عليه أنه أخذ 

د الذي رفع عليه وشتمه، وقال الشهر هي خريطة، فسأله يزيد عنها فأتاه بها، فدعا يزي
 .(9)لك، قال: ال حاجة لي بها "

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
 مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن )شهر بن حوشب( مختلف فيه:

فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، كاإلمام ابن معين، مع ما عرف عنه من تشدده في 
وقد أثنى عليه، ،قه معتبر به عند أهل هذا الفن، وكذا اإلمام أحمدالجرح والتعديل، فتوثي

                                                
 . 12/583(.تهذيب الكمال: 1)
 . 536ت/111(. 2)
 . 2830ت/269(.تقريب التهذيب :  3)
 . 2697ح/5/58سنن الترمذي:  - 222ت/36(.سؤاالت البرقاني للدارقطني:  4)
 . 1149ت/9/324ان الميزان : (.لس5)
تهئئئذيئئئب  – 141ت/156أحوال الرجئئئال، الجوزجئئئاني:   – 1668ت/4/383(.الجرح والتعئئئديئئئل: 6)

 . 12/583،582الكمال: 
 . 5/58(.ينظر: سنن الترمذي: 7)
 . 898ت/5/63(.الكامل في الضعفاء: 8)
 . 6/538،539هئ( : 310(.تاريخ الطبري، محمد بن جرير )ت9)
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وهذا يعني تصحيح حديثه، ومنهم من نزل به عن درجة التوثيق إلى الدرجة األدنى منها 
وهذا يعني تحسين حديثه، وهو ما قاله األئمة:  ،في الحجية، ووصفه بأنه " ال بأس به "
لكن  ،بالتضعيف المطلق ،  ومنهم من وصفه(1)البخاري، والترمذي، والذهبي، وابن حجر

وهللا أعلم أن تضعيف أكثرهم كان بسبب إتهامه بأخذ الخريطة، وقد اختلفت القصة فيها 
، كما جاءت في رواية الطبري، وبنحوها ذكر الذهبي، وقال:     " عما رواها ابن حبان 

له في بيت مال المسلمين  إسنادها منقطع، ولعلها وقعت، وتاب منها أو أخذها متأوال أن
أي الذي ذكرها  –فأما رواية يحيى القطان عن عباد بن منصور  ،يسأل هللا الصفح ،حقا

وعليه  ، ومن األئمة أيضا من ضعفه لكثرة إرساله،(2) فما أدري ما أقول!" –ابن حبان 
 فإن:

 :جمعا بين األقوال (،شهر بن حوشب)خالصة األقوال في حال 
وهللا تعالى  ،أو ثبت إرساله ،ثيقه، وحديثه حسن في غير ما وهم فيهأنه مختلف في تو  

 أعلم.

                                                
، وتغليق التعليق: 2/78، 1/160افقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر: (.ينظر: مو 1)

4/483. ) 
 . 151ت/4/375(.سير أعالم النبالء: 2)
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، من أهل الكوفة، كان ممن ينفرد (1)عبد الجبار بن العباس الشبامي، الهمداني - 25
يقول: لم يكن في (3)، وكان أبو نعيم(2)بالمقلوبات عن الثقات، وكان غاليا في التشيع

 .(5)،(4)عباس، وأبي إسرائيل المالئيالكوفة أكذب من عبد الجبار بن ال
 

 أقوال العلماء فيه : 
، (9)، وأبو داود(8)، وقال األئمة: ابن معين(7)، ويعقوب بن سفيان(6)وثقه اإلمامان: أبو حاتم

وقال اإلمام  ،: " ليس به بأس " وزاد العجلي: وكان يتشيع(11)، والعجلي(10)وابن شاهين
، وقال الذهبي: " شيعي (12)ه بأس، وكان يتشيع"احمد بن حنبل: " أرجو أن ال يكون ب

                                                
(.الشبامي: بكسر الشين، وفتح الباء وبعد األلف ميم، هذه النسبة إلى شبام وهي مدينة باليمن، وقيل: 1)

ون، نزله أبو بطن من همدان، فنسئئئئب إليه، شئئئئبام بكسئئئئر الشئئئئين، جبل عظيم باليمن فيه شئئئئجر وعي
وبالكوفة طائفة من شئئئئبام، منهم عبد الجبار الشئئئئبامي الهمداني، مات بعد السئئئئتين ومائة أو قبلها . 

 ( .215ت/4/430تاريخ اإلسالم، الذهبي:  – 3/318)معجم البلدان، ياقوت الحموي: 
 )جعفر بن زياد األحمر( .(.الشيعة: ينظر ما ذكر في التعريف بها في حاشية ترجمة 2)
(.أبو نعيم الحافظ الكبير محدث العصئئر، أحمد بن عبد هللا األصئئبهاني الصئئوفي األحول، مات سئئنة 3)

 ( .993ت/3/195هئ(. )ينظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي: 430)
(.إسماعيل بن العبسي بالموحدة، أبو إسرائيل المالئي الكوفي، معروف بكنيته، صدوق سئ الحفظ، 4)

 .(107/440هئ( . )المصدر السابق:  169ب إلى الغلو في التشيع، من السابعة، مات سنة )نس
 . 777ت/13/145(.المجروحين: 5)
 . 162ت/6/31(.الجرح والتعديل : 6)
 . 3/121(.المعرفة والتاريخ : 7)
 . 88:   -رواية ابن محرز  –(.تاريخ ابن معين 8)
 . 209ت/6/103(.تهذيب التهذيب : 9)
 . 990ت/168.تاريخ أسماء الثقات :   (10)
 . 917ت/285(.الثقات :  11)
 . 2513ت/2/341(.العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد هللا : 12)
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، وقال البزار: " أحاديثه مستقيمة إن شاء (2)، وقال ابن حجر: " صدوق يتشيع "(1)صدوق"
 .(4)، له عند البخاري في األدب المفرد حديث " كل معروف صدقة "(3)هللا تعالى "

يث حسن صحيح غريب وقال: هذا حد ،وعند الترمذي حديث " الغالم الذي قتله الخضر"
، وقال ابن عدي: " عامة ما (6)، وقال العقيلي: " ال يتابع على حديثه، وكان يتشيع "(5)"

، قال الحافظ ابن حجر: " وروى عن أبي نعيم أنه كذبه، وقال (7)يرويه مما ال يتابع عليه"
 .(8)وبلغني بعد أنه كان يرميه " ،البخاري: ثنا أبو نعيم عنه

 لماء ودراستها :خالصة أقوال الع
 (عبد الجبار بن العباس بن العباس الشبامي)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

 مختلف فيه :
فوصفه أبو حاتم ويعقوب بن سفيان بالتوثيق المطلق، مع ما عرف به أبو حاتم من تشدده 

ن درجة فتوثيقه معتبر به عند أهل هذا الفن، ومنهم من نزل به ع ،في الجرح والتعديل
وممن وصفه  ،التوثيق المطلق إلى األدنى منها في الحجية فوصفوه بئ " ليس به بأس "

بذلك يحيى بن معين، وقد تقدم بيان اصطالحه هذا، وهو يعد عنده بمرتبة ثقة، وهو أيضا 
 معروف بتشدده في الجرح والتعديل، وتوثيقه معتبر به أيضا.

 (األدب)لى أن البخاري قد خرج حديثه في ومنهم من نسبه إلى الصدق مع التشيع، ع 
وصحح الترمذي حديثه في سننه، ووصف البزار أحاديثه بأنه مستقيمة، مما يدل على أنه 

                                                
 . 3085ت/1/612(.الكاشف : 1)
 . 3741ت/332(.تقريب التهذيب :  2)
 . 209ت/6/103(.تهذيب التهذيب : 3)
حسئئن، ولمتنه شئئاهد صئئحيح أخرجه البخاري في صئئحيحه:  ، وإسئئناده231ح/1/90(.األدب المفرد : 4)

 .6021ح/8/11
 . 3150ح/5/312(.سنن الترمذي : 5)
 . 1058ت/3/88(.الضعفاء الكبير : 6)
 . 1058ت/3/88(.الضعفاء الكبير : 7)
 . 209ت/6/103(.تهذيب التهذيب : 8)
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، أما (1)لم يكن داعيا إلى بدعته، فيحتج به، وبه قال أكثر العلماء وهو األظهر األعدل
ر وهللا أعلم أنهما ممن فالظاه ،عن قول العقيلي، وابن عدي أنه " ال يتابع على حديثه "

كانوا يرون عدم االحتجاج بصاحب البدعة مطلقا، وضعف هذا القول باحتجاج صاحبي 
وداود بن  ،كعمران بن حطان ،الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة

، أما عن اتهام أبي نعيم له بالكذب، فلم يقل به غيره، مع أنه كان (2)الحصين وغيرهما
كما قال البخاري، وكذا ما اتهمه به ابن حبان من انفراده بالمقلوبات عن  يحدث عنه
 وعليه فإن : ،فهو غلو منهما رحمهما هللا ،الثقات

  جمعا بين األقوال : (عبد الجبار بن العباس الشبامي)خالصة القول في حال 
 وهللا تعالى أعلم . ،حسن الحديث " ،أنه " ال بأس به

 
، وهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد (3)سليمان بن الغسيلعبد الرحمن بن  - 26

هللا بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل، كنيته أبو سليمان، من أهل المدينة، يروي عن 
 ،أهلها، مات سنة إحدى وسبعين ومائة، وكان ممن يخطئ ويهم كثيرا على صدق فيه

حتجاج بما وافق الثقات من والذي أميل إليه فيه ترك ما خالف الثقات من األخبار، واال
 .(4)اآلثار، وقد مّرض الشيخان القول فيه : أحمد ويحيى، وقاال : " صالح"

 
 
 
 

                                                
 . 363، 2/70، فتح المغيث للسخاوي : 1/385(.ينظر: تدريب الراوي، السيوطي : 1)
 . 1/386(.تدريب الراوي : 2)
(.الغسئيل : هو جده حنظلة بن أبي عامر الراهب، غسئلته المالئكة يوم أحد، ألنه اسئتشئهد يومئذ وهو 3)

 (.17/154/3840هئ( . )تهذيب الكمال: 172جنب، مات عبد الرحمن سنة )
 . 592ت/11/22(.المجروحين: 4)
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 أقوال العلماء فيه :
 ،، والنسائي في رواية( 2)، وأبو زرعة( 1)وثقه األئمة : يحيى بن معين في رواية

، (5)" ليس به بأس" ، وقال ابن معين في رواية أخرى :(4)، والذهبي في موضع(3)والدارقطني
، وقال (7)، وقال الذهبي في موضع آخر: " صدوق"(6)وكذا قال النسائي في موضع آخر
، وقال ابن (9)، وقال ابن معين في رواية:  " صويلح "(8)ابن حجر: " صدوق فيه لين"

، وقال النسائي مرة : " ليس بالقوي"، وكذا قال (10)عدي: " هو ممن يعتبر حديثه ويكتب "
 .(12)، وذكره ابن حبان أيضا في الثقات(11)دياألز 

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
 :مختلف فيه (عبد الرحمن بن سليمان الغسيل)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

فأكثرهم وثقوه توثيقا مطلقا، ومنهم من نزل به من درجة التوثيق المطلق إلى الدرجة األدنى 
وه بئ " ليس به بأس، صدوق "، وهذا يعني تحسين حديثه منها في الحجية، فوصف

                                                
 . 675ت/3/158:  -رواية الدوري  –(.تاريخ ابن معين 1)
 . 414ت/3/899(.الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على البرذعي: 2)
 . 3/282/4883(.ميزان االعتدال، الذهبي : 3)
 . 2454ت/242(.ديوان الضعفاء :  4)
 . 846ت/3/189:  -رواية الدوري  –(.تاريخ ابن معين 5)
 . 6/190(.تهذيب التهذيب، ابن حجر : 6)
 . 213ت/333يه وهو موثق :  (.من تكلم ف7)
 . 3887ت/342(.تقريب التهذيب :  8)
 . 450ت/137:   -رواية الدارمي  –(.تاريخ ابن معين 9)
 . 1110ت/5/463(.الكامل : 10)
 . 385ت/6/190(.تهذيب التهذيب : 11)
 . 3968ت/5/85(.12)
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وممن وصفه بذلك اإلمام ابن معين في إحدى رواياته، وهي تعني عنده ثقة، كما لذاته،
 ،(1)تقدم بيانه

أما عن قوله " صالح "، فهي ممن يكتب حديثه لالعتبار، كما قال ابن عدي، ويكون  
وثيقه بالوصفين السابقين، ومنهم من ضعفه مراده هنا صالح الدين، ألنه قد أكد على ت

ضعفا خفيفا كقول النسائي واألزدي " ليس بالقوي "، وهي تعد من أخف مراتب ألفاظ 
، وسبق أن وثقه النسائي في رواية، (2)الجرح، وهي أيضا ممن يكتب حديثه وينظر اعتبارا

أما  ،ق على الجرحوفي رواية أخرى " ليس به بأس "، مما يدل على أنه رجح جانب التوثي
أبو الفتح األزدي، فهو من المتشددين في الجرح كما قال الذهبي: " أبو الفتح يسرف في 

، وقد لخ  الحافظ ابن حجر سبب تضعيفهم له بقوله: " تضعيفهم له إلى (3)الجرح "
 .(4)غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه، وقد احتج به الجماعة سوى النسائي "

 :جمعا بين األقوال (عبد الرحمن بن سليمان الغسيل)صة القول في حال وعليه فإن : خال
، وبه ينتفي ما وصفه (5)خرج له اإلمام البخاري في األصول ،يحتج به ،أنه " ليس به بأس"
 وهللا تعالى أعلم . ،فتناقض فيه قواله ،مع ذكره له أيضا في الثقات ،به اإلمام ابن حبان

 
مات  ،، الذي يقال له : المسعودي(6) بن مسعود الُهذليعبد الرحمن بن عبد هللا -27

وكان المسعودي صدوقا إال أنه اختلط في آخر عمره اختالطا شديدا  ،سنة ستين ومائة

                                                
 (.ينظر ما ذكر في ترجمة أحمد بن بشير .1)
 . 1/404طي : (.ينظر: تدريب الراوي، السيو 2)
 .1ت/1/5. ينظر: ميزان االعتدال: : )يترك((.قاله تعقيبا على قول األزدي في أبان بن إسحاق المدني3)
 . 1/417(.مقدمة فتح الباري : 4)
 (.ينظر مواضع أحاديثه في صحيح البخاري رقم :5)
   (6438،5704،5702،5683،3985،3984،3800،3628،2900،927. ) 
بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا المسئئئئئئئئعودي الهذلي : بضئئئئئئئئم الهاء وفتح الذال وبعدها  (.عبد الرحمن6)

 – 3/383الم، هذه النسئئئئبة إلى هذيل ابن ُمدركة ... بن معد بن عدنان . )األنسئئئئاب، ابن األثير: 
 (.5355ت/10/2016تاريخ بغداد وذيوله: 
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 ،فحمل فاختلط حديثه القديم بحديثه األخير ،حتى ذهب عقله، وكان يحدث بما يجيئه
 .(1)ولم يتميز فاستحق الترك

 أقوال العلماء فيه :
، وفي رواية أخرى " ثقة "، وكان يغلط في حديث (2)األئمة: يحيى بن معين في روايةوثقه 

، ومعن، وشيوخه (5)، ويصحح له ما روى عن القاسم(4)، وسلمة بن كهيل(3)عاصم بن بهدلة
 أيضا، (8)عمير ، وعن عبد الملك بن(7)، وفي رواية " أحاديثه عن األعمش مقلوبة(6)الكبار

، وعاصم فليس بشئ، (10)وعن القاسم صحاح، وأما عن أبي حصين ،(9)وحديثه عن عون 
، وفي رواية: " ثقة يكتب حديثه "، وقال: " (11)إنما أحاديثه الصحاح عن القاسم وعون "

                                                
 . 580ت/11/12(.المجروحين : 1)
 . 672ت/185:   -ية الدارمي روا –(.تاريخ ابن معين 2)
(.عاصئئئئئئئئئئئئئئم بن بهدلة، صئئئئئئئئئئئئئئدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصئئئئئئئئئئئئئئحيحين مقرون، مات 3)

 ( .3054ت/285هئ(. )تقريب التهذيب:  128)
 (.2508ت/248(.سلمة بن كهيل الحضرمي، ثقة يتشيع، من الرابعة.)المصدر السابق: 4)
هئئئئئئئئئئئئئئئئئئ( أو قبلها. 120 ابن مسئئئعود المسئئئعودي، ثقة عابد، مات )(.القاسئئئم بن عبد الرحمن بن عبد هللا5)

 ( .5469ت/450)المصدر السابق:  
 . 1607ت/3/333:   -رواية الدوري  –(.تاريخ ابن معين 6)
هئئئئئئئ(. 178أو  177(.سليمان بن مهران األسدي الكوفي األعمش، ثقة حافظ، ورع لكنه يدلس، مات )7)

 ( .2615ت/254)تقرريب التهذيب:  
هئئئئئئئئ( . 136(.عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي، ثقة فصيح عالم، تغير حفظه ورما دلس، مات )8)

 ( .4200ت/364)المصدر السابق:  
(.عون بن عبد هللا ابن عتبة بن مسئئعود الهذلي، ثقة عابد، مات قبل سئئنة عشئئرين ومائة . )المصئئدر 9)

 ( .5223ت/434السابق: 
سئدي الكوفي، أبو حصئين، ثقة ثبت سئني، ورما دلس، مات سئنة (.عثمان بن عاصئم بن حصئين األ10)

 ( .4484ت/384هئ( ويقال بعدها . )المصدر السابق: 127)
 . 2105ت/3/429(.رواية الدوري : 11)
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فهو صحيح السماع، ومن سمع منه في  (1)من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر
، وفي رواية (3)بن حنبل في روايةفليس سماعه بشئ "، ووثقه اإلمام أحمد  (2)زمان المهدي

أيضا، وإنما اختلط  (5)من المسعودي بالكوفة قديما، وأبو نعيم (4)قال: " سماع وكيع
وفي رواية: " من  ،(6)المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد "

، (8)وحجاج، (7)وأما يزيد بن هارون  ،سمع منه بالكوفة فهو جيد، مثل وكيع، وأبي نعيم
، وابن (10)، وقال عثمان بن سعيد الدارمي(9)ومن سمع منه ببغداد وهو في االختالط "

:"ثقة"، وقال ابن سعد: " كان ثقة كثير الحديث، إال أنه اختلط في آخر عمره، (11)شاهين
، وقال المديني: " ثقة، وقد كان يغلط فيما روى عن (12)ورواية المتقدمين عنه صحيحة"

                                                
ه(، 136(.أبو جعفر المنصور: عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن عباس،ولي الخالفة سنة )1)

المهدي بن منصور أبو عبد هللا الخالفة . )السيرة النبوية وأخبار  ه(، وفيها تولى158وتوفي سنة )
 (572، 2/571(: 354الخلفاء، محمد بن حبان البستي )ت

(.أبو جعفر المنصئئئئئئئئئئئئئئئور : عبئد هللا بن محمئد بن علي بن عبئد هللا بن عبئاس، ولي الخالفئة سئئئئئئئئئئئئئئئنئة 2)
بد هللا الخالفة . )السيرة هئئئئئئئئئئ(، وفيها تولى المهدي بن منصور أبو ع158هئئئئئئئئئئ(، وتوفي سنة )136)

 (572، 2/571(: 354النبوية وأخبار الخلفاء، محمد بن حبان البستي )ت
 . 219، 10/218(.تاريخ بغداد وذيوله : 3)
(.وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، مات في آخر سنة ست أو 4)

 ( .7414ت/581هذيب: أول سنة سبع وتسعين ومائة . )تقريب الت
هئئئئ(، وهو من كبار 219أو  218(.الفضل بن دكين الكوفي، أبو نعيم المالئي، ثقة ثبت، مات سنة )5)

 ( .5401ت/446شيوخ البخاري . )المصدر السابق: 
 . 575ت/1/325رواية عبد هللا :  –(.العلل ومعرفة الرجال ألحمد 6)
 (.606/7789هئ( . )تقريب التهذيب: 206عابد، مات ) (يزيد بن هارون بن زاذان السلمي، ثقة متقن7)
(.حجاج بن محمد المصيصي األعور، ترمذي األصل نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط 8)

 ( .1135ت/153هئ( . )تقريب التهذيب: 206في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، مات )
 . 5345ت/3/230رواية ابنه عبد هللا:  –(.العلل ألحمد 9)
 . 672ت/185رواية الدارمي :   –(.تاريخ ابن معين 10)
 . 778ت/1/143(.تاريخ أسماء الثقات: 11)
 . 2114ت/6/218(.الطبقات الكبرى: 12)
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وقال يعقوب بن شيبة:  ،لة، وسلمة، ويصحح فيما روى عن القاسم ومعن "عاصم بن بهد
وقال محمد بن عبد هللا بن نمير: " كان ثقة، فلما  ،" ثقة صدوق، وقد كان تغير آخره"

ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة،  ،سمع منه عبد الرحمن بن مهدي ،كان بآخره اختلط
ابن عمار: " المسعودي قبل أن يختلط كان وما روى عنه الشيوخ فهو مستقيم "، وقال 
، وقال العجلي: " ثقة إال انه تغير بآخره (1)ثبتا، ومن سمع منه ببغداد فسماعه ضعيف "

 .(3)، وقال النسائي: " ليس به بأس "، وقال شعبة: " صدوق "(2)"
وقال ابن حجر: " صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمع منه ببغداد فبعد 

، (5)وعون مضطربة يهم كثيرا " ،، وقال أبو زرعة: " أحاديثه عن غير القاسم(4)الط "االخت
وقال أبو حاتم : " تغير بآخره قبل موته بسنة أو سنتين، وكان أعلم بحديث ابن مسعود 

، قال أحمد وطائفة: " مات ببغداد سنة (7)، وقال الذهبي: " سئ الحفظ "(6)من أهل زمانه"
 .(8)ل سنة خمس وستينوقي ،ستين ومائة "

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
مختلف  (مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن )عبد الرحمن بن عبد هللا المسعودي

 فيه :
فمنهم من أطلق توثيقه، وأكثر األئمة قالوا بتوثيقه إال أنه اختلط بآخره، قبل وفاته بسنة أو 

سمع منه بالكوفة، والبصرة، وما كان في زمن أبي ، وأن من سنتين، كما قال أبو حاتم 
، جعفر فهو صحيح السماع، أي أن رواية المتقدمين عنه صحيحة كما قال ابن سعد 

                                                
 . 430ت/212:  6/210(.تهذيب التهذيب، ابن حجر : 1)
 . 962ت/1/294(.الثقات : 2)
 . 2/575(.ميزان االعتدال، الذهبي : 3)
 . 3919ت/344يب :  (.تقريب التهذ4)
 . 2/420/299(.الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على البرذعي: 5)
 . 1197ت/5/250(.الجرح والتعديل : ابن أبي حاتم : 6)
 . 4907ت/2/574(.ميزان االعتدال : 7)
 . 6/212، وتهذيب التهذيب : 994ت/5/314(.التاريخ الكبير للبخاري : 8)
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 ،هئ(158وأما من سمع منه ببغداد، فسماعه ضعيف، وقدمنا أن أبا جعفر مات سنة )
 هئ(.160وكان موت عبد الرحمن سنة )

رحمهم هللا بعض من سمع منه  (وابن المديني ،حمدوأ ،ابن معين)هذا وقد سمى األئمة 
قبل االختالط، وكانت روايته عنه صحيحة، كرواية وكيع، وأبي نعيم عنه، وكذا روايته 

 هو عن القاسم، ومعن، وعون، وشيوخه الكبار .
وسموا كذلك بعض من سمعوا منه بعد االختالط كسماع يزيد بن هارون، وعبد الرحمن 

 ،ضر، وحجاج بن محمد، وكذا من سمع هو منهم بعد االختالطبن مهدي، وأبي الن
وسلمة بن كهيل، واألعمش، وعبد الملك بن عمير، وأبي  ،كسماعه من عاصم بن بهدلة

 حصين، والصغار .
فوصفه بئ  ،ومنهم من نزل به من درجة التوثيق إلى الدرجة األدنى منها في الحجية

ومنهم من وصفه بالتضعيف المطلق  ،يثهفهذا يعني تحسين حد ،ليس به بأس( ،)صدوق 
كقول الذهبي " سئ الحفظ "، فيمكن حمله على ما رواه بعد االختالط، والتي تقدر بسنة 

 وعليه فإن:  أو سنتين كما قال اإلمام أبو حاتم،
خالصة القول في حال )عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود المسعودي( جمعا بين 

ه عن المتقدمين كالقاسم، ومعن، وعون، وكذا رواية وكيع، وأبي أنه ثقة في روايت األقوال،
نعيم عنه، وما عدا هؤالء ممن مّر ذكرهم فهي بعد االختالط، وبهذا يتميز حديثه الصحيح 

 ، وهللا تعالى أعلم .من غيره، فال يستحق الترك بالكلية، كما قال ابن حبان 
 

وكنيته  ،ميمون، وقد قيل أيمن بن بدرعبد العزيز بن أبي رواد: واسم أبي رواد  - 28
مات سنة تسع وخمسين  ،أبي صغرة أبو عبد الرحمن مولى األزد، من موالي المهلب ابن

، وكان ممن غلب عليه (1)ومائة بمكة، ولم يصّل عليه الثوري ألنه كان يرى اإلرجاء
يث التقشف، حتى كان ال يدري ما يحدث به، فروى عن نافع أشياء ال يشك من الحد

صناعته إذا سمعها أنها موضوعة، كان يحدث بها توهما ال تعمدا، ومن حدث على 
الحسبان، وروى عن التوهم حتى كثر ذلك منه سقط االحتجاج به، وإن كان فاضال في 

                                                
 ة في حاشية ترجمة سالم بن عجالن األفطس .(.ينظر : تعريف المرجئ1)
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نفسه، وكيف يكون التقى في نفسه من كان شديد الصالبة في اإلرجاء، كثير البغض 
 .(1)لمن انتحل السنن
 يه :أقوال العلماء ف

، ويحيى القطان، وقال: " ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي (2)وثقه األئمة : يحيى بن معين
، والحاكم، والذهبي، (4)، والعجلي(3)أخطأ فيه، وأبو حاتم، ووصفه بأنه " صدوق ثقة متعبد "

، وقال النسائي: " ليس به بأس "، وقال الساجي: " صدوق (5)وقال: " ثقة مرجئ عابد "
، وقال أحمد: (7)، وقال ابن حجر: " صدوق، ربما وهم، ورمي باإلرجاء "(6)رجاء "يرى اإل

، وقال الدارقطني: " هو (8)" رجل صالح، وكان مرجئا، وليس هو في التثبت مثل غيره "
وقال الذهبي في موضع آخر: " صالح   ،(9)متوسط في الحديث، وربما وهم في الحديث "

 وتعقب الذهبي تضعيف ابن حبان ،(10)"الحديث، ضعفه علي بن الجنيد 
لعبد العزيز، فقال: " وأما ابن حبان فبالغ في تنق  عبد  العزيز، وقال: كيف يكون التقى 
... إلخ ما ذكره ابن حبان ؟ "، وتعقب أيضا ابن عدي بعد أن ساق خبرا رواه له ابن 

باطل، ال  عدي، فقال: " هذا من عيوب كامل بن عدي، يأتي في ترجمة الرجل بخبر
، وكان ابن (11)يكون حدث به قط، وإنما ُوضع من بعده، فهذا خبر باطل، وإسناد مظلم "

                                                
 . 736ت/13/119(.المجروحين : 1)
 . 631ت/425(.سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين :  2)
 . 1830ت/5/394(.الجرح والتعديل : 3)
 . 1010ت/304(.الثقات :  4)
 . 1/655/3387(.الكاشف : 5)
 . 6/338،339(.تهذيب التهذيب : 6)
 . 4096ت/357يب التهذيب :  (.تقر 7)
 . 3179ت/2/484(.العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد هللا : 8)
 . 281ت/257(.سؤاالت السلمي للدارقطني :  9)
 . 2571ت/253(.ديوان الضعفاء :  10)
 . 5101ت/2/628(.ميزان االعتدال : 11)
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، وقال حف  (1)عدي قد ساق له أحاديث وقال: " وفي بعض أحاديثه ما ال يتابع عليه "
بن عمرو بن رفيع: " كنا عند ابن جريج فطلع عبد العزيز، وكان ابن جريج يوقره ويعظمه، 

، ملسو هيلع هللا ىلصل : يا أبا عبد المجيد من الرافضي؟ فقال: من كره أحدا من أصحاب النبي فقال له قا
، وقال ابن (2)فقال ابن جريج: الحمد هلل كان الناس يقولون في هذا الرجل، ولقد كنت أعلم"

، استشهد به البخاري في (3)سعد: " كان مرجئا، وكان معروفا بالصالح والورع والعبادة "
 .(5)األدب، وروى له الباقون سوى مسلم ، وروى له في(4)الصحيح

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
 مختلف فيه : (عبد العزيز بن أبي رواد)مما تقدم من أقوال العلماء يظهر لنا أن 

فمنهم من وثقه توثيقا مطلقا، وممن وثقه يحيى بن معين، ويحيى القطان، مع ما عرف 
ديل، فتوثيقهما معتبر به عند أهل هذا الفن، ومنهم من تشددهما رحمهما هللا في الجرح والتع

من وثقه مع اإلشارة إلى إرجائه، ومنهم من نزل به عن درجة التوثيق إلى الدرجة األدنى 
منها في الحجية، فوصفه بئ " ليس به بأس، صدوق، ربما وهم "، وهذا يعني تحسين حديثه 

كما وصفه اإلمام أحمد، ومنهم من  ،في غير ما وهم فيه، ألنه ليس في التثبت مثل غيره
نزل به درجة عن سابقتها، فوصفوه بئ " صالح الحديث، متوسط في الحديث، ربما وهم"، 

، ومنهم من أطلق تضعيفه، ومنهم من ضعفه (6)وهي ممن يكتب حديثهم، وينظر فيه
رها إلرجائه، ولكنهم جميعا اجتمعوا على صالحه وورعه وعبادته، وأما األحاديث الذي أنك

عليه ابن عدي، فبعضها أخطأهو فيها، وبعضها من وضع َمن بعده، كما بين ذلك الحافظ 
 وعليه فإن :  ،الذهبي

                                                
 . 1429ت/6/507(.الكامل في الضعفاء : 1)
 . 653ت/6/339ب : (.تهذيب التهذي2)
 . 5/493(.الطبقات الكبرى : 3)
(.ينظر : صئئئئئئئئئئئئئئئحيح البخئئاري : كتئئاب مواقيئئت الصئئئئئئئئئئئئئئئالة، بئئاب تضئئئئئئئئئئئئئئئييع الصئئئئئئئئئئئئئئئالة عن وقتهئئا : 4)

 ، بسنده عن أنس موقوفا في تضييع الصالة .530ح/1/112
 . 3447ت/18/136(.ينظر : تهذيب الكمال : 5)
 . 1/407(.ينظر : تدريب الراوي، السيوطي : 6)
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 جمعا بين األقوال : (عبد العزيز بن أبي رواد)خالصة القول في حال 
حديثه حسن في غير ما وهم فيه، وأن ما رمي به من  ،ليس به بأس " ،أنه " صدوق 

قال القطان، ألنه لم يكن داعيا لمذهبه على قول أكثر العلماء،  اإلرجاء ال يضره كما
فإن اإلمام ابن حبان قد بالغ في  وعليه:ولذلك استشهد به اإلمام البخاري في صحيحه، 

 تنقصه وتضعيفه كما قال الحافظ الذهبي، وهللا تعالى أعلم .
 

روي عن الثقات ما ، سكن بغداد، كان ممن ي(1)من أهل الّرقة ،عبد هللا بن بشر - 29
ال يشبه حديث األثبات، وينفرد بأشياء يشهد المستمع لها، إذا كان الحديث صناعته 

 .(2)أنها مقلوبة "
 أقوال العلماء فيه : 

، وقال أحمد بن (6)، والذهبي(5)، وابن شاهين(4)، وأبو حاتم(3)وثقه األئمة: يحيى بن معين
، وقال (9)، والنسائي: " ال بأس به "(8)و زرعة، وقال أب(7)حنبل: " ما أرى كان به بأسا "

                                                
(.هو : عبد هللا بن بشئئئئئر بن النبهان الّرقي، مولى بني يربوع، قاضئئئئئي الرقة : هذه النسئئئئئبة إلى الرقة، 1)

تذهيب التهذيب،  – 2/43وهي مدينة على طرف الفرات، من السئئئئئئئئئئئئئئئابعة . )اللباب، ابن األثير : 
 ( .3227ت/5/101الذهبي: 

 . 557ت/10/526(.المجروحين : 2)
تئئئاريخ ابن معين، روايئئئة الئئئدوري:  – 286ت/1/90ن في الرجئئئال : (.من كالم أبي يحيى بن معي3)

 ( .111، 1/94رواية ابن محرز :  – 564ت/160رواية الدارمي:   – 2211ت/3/450
 . 2233ت/5/651(.علل الحديث، البن أبي حاتم: 4)
 . 626ت/1/125(.تاريخ أسماء الثقات : 5)
 . 2647ت/1/540(.الكاشف : 6)
 . 323ت/1/277لإلمام أحمد :  (.سؤاالت أبي داود7)
 . 340ت/3/887(.الضعفاء ألبي زرعة الرازي : 8)
 . 3182ت/14/338(.تهذيب الكمال : 9)
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، وقال (2)، وذكره ابن حبان أيضا في الثقات(1)ابن عدي: " أحاديثه عندي مستقيمة "
، وقال (4)، وقال الدارقطني: " ليس بالحافظ "(3)عثمان بن سعيد الدارمي: " ليس بذاك "
له : " ثم غفل فأخرج له ، وتعقبه ابن حجر بقو (5)الحاكم:" يحدث عن األعمش مناكير"

في المستدرك، وزعم أن مسلما أخرج له وليس كما قال "، وذكره ابن خلفون في الثقات، 
وقال: " كان عابدا زاهدا إال أنه ليس بالقوي في الزهري "، وكذا حكى البزار أنه ضعيف 
يروي في الزهري خاصة "، وذكر الساجي عن ابن معين أنه قال: " عبد هللا بن بشر الذي 

عنه معتمر بن سليمان كذاب، لم يبق حديث منكر رواه أحد من المسلمين إال وقد رواه 
 .(6)عن األعمش"، وقال ابن حجر:"اختلف فيه قول معين وابن حبان"

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
 مختلف فيه : (عبد هللا بن بشر الرقي)مما تقدم من أقوال العلماء يظهر لنا أن 

مع ما يعرف من  ،وثقه توثيقا مطلقا، وممن وثقه يحيى بن معين، وأبو حاتمفمنهم من 
ومنهم من نزل به  ،فتوثيقهم معتبر به عند أهل هذا لفن ،تشددهما في الجرح والتعديل

فوصفوه بئ " ال بأس به "، وهذا  ،درجة عن التوثيق المطلق إلى األدنى منها في الحجية
ومنهم من  ،وصفه ابن عدي بأن أحاديثه مستقيمة عندهيعني تحسين حديثه لذاته، ولذلك 

وهي تعد من  ،فوصفوه بئ " ليس بذاك، ليس بالحافظ، ليس بالقوي " ،ضعفه ضعفا خفيفا
 وهي ممن يكتب حديثه لالعتبار، ومنهم من ضعف حديثه ،أخف أنواع التجريح
نه كذاب، أما ما ذكره الساجي عن ابن معين أ ،وكذا عن األعمش ،في الزهري خاصة

فهو غير مسلم له، وال يثبت، فقد وثقه ابن معين في أربع روايات له كما هو موضح 

                                                
 . 1074ت/5/404(.الكامل في الضعفاء: 1)
 . 8988ت/7/56(.2)
 . 564ت/160رواية الدارمي :   –(.تاريخ ابن معين 3)
 . 7ح/171، 129(.علل الدارقطني :  4)
 . 115ت/123لسجزي للحاكم :  (.سؤاالت ا5)
 . 3231ت/297، تقريب التهذيب:  5/60/273(.ينظر: تهذيب التهذيب : 6)
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وفي كل مرة يقول: " ثقة صدوق  ،وجاء في رواية محرز أنه سأله عنه مرتين ،بالحاشية
 وعليه فإن : مسلم "، والساجي مشهور بتعنته ونشره في نقد الرجال،

 جمعا بين األقوال : (شر الرقيعبد هللا بن ب)خالصة القول في حال 
ثم  ،وأحاديثه مسئئئئئئئئئئئئئتقيمة يحتج بها " ولذلك ذكره ابن حبان في الثقات ،أنه " ال بأس به

 غفل وذكره هنا في الضعفاء، وهللا تعالى أعلم .
 

عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المكي، كنيته أبو عبد الحميد، منكر  - 30
فاستحق الترك، وقد قيل :  ،يروي المناكير عن المشاهيريقلب األخبار و  ،الحديث جدا

 .(1)إنه هو الذي أدخل أباه في اإلرجاء، مات قبل المائتين بقليل
 أقوال العلماء فيه : 

، وفي رواية: (3)، وفي رواية: " ثقة ليس به بأس "(2)وثقه األئمة: يحيى بن معين في رواية
الناس بحديث ابن جريج، وكان يعلن  " ثقة، كان يروي عن قوم ضعفاء، وكان أعلم

، وفي رواية: " فذكر من نبله وهيبته وقال: (4)باإلرجاء، ولم يكن يبذل نفسه للحديث "
، وقال اإلمام أحمد: " ثقة، وكان فيه غلو في اإلرجاء، وكان يقول هؤالء (5)وكان صدوقا "

" وقال النسائي: " ثقة "، وكان مرجئا داعية في اإلرجاء:  ،الشكاك"، وقال أبو داود: " ثقة
، وقال (7)، وقال ابن شاهين: " ثقة، ليس به بأس"(6)وقال في موضع آخر: " ليس به بأس"

                                                
 . 780ت/14/150(.المجروحين، ابن حبان : 1)
 . 676ت/185، ورواية الدارمي :  3/60/235رواية الدوري :  –(.تاريخ ابن معين 2)
 . 3958ت/3/18رواية ابنه عبد هللا :  –(.العلل ألحمد 3)
، وروايئئئئئئئة الئئئئئئئدوري : 631ت/425(.سئئئئئئئئئئئئئئئؤاالت ابن الجنيئئئئئئئد ألبي زكريئئئئئئئا يحيى بن معين :  4)

 . 361ت/86 
 . 1/86(.رواية ابن محرز : 5)
 . 3510ت/18/271(.ينظر: تهذيب الكمال، المزي : 6)
 . 978ت/1/167(.تاريخ أسماء الثقات : 7)
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، (2)، وقال في موضع آخر: " صدوق، مرجئ كأبيه "(1)الذهبي: " ثقة، مرجئ داعية "
، وقال (3)وقال ابن حجر: " صدوق يخطئ، وكان مرجئا، أفرط ابن حبان فقال: متروك "

أحمد في رواية أخرى: " كان مرجئا، قد كتبت عنه، وكانوا يقولون أفسد أباه، وكان منافرا 
البن عيينة "، قال المروذي: " وكان أبو عبد هللا يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا وال 

، وقال الدارقطني: " ال (5)، وقال أبو حاتم: " ليس بالقوي، يكتب حديثه "(4)مخاصما "
 ، وقال البخاري:(6)عتبر به"يحتج به، ي

، وقال أيضا: " في حديثه بعض االختالف، (7)" كان يرى اإلرجاء، كان الحميدي يتكلم فيه"
، وروى له ابن عدي أحاديث، ثم قال: " كل هذه (8)وال يعرف له خمسة أحاديث صحاح"

األحاديث غير محفوظة، على أنه يثبت في حديث ابن جريج، وعامة ما أنكر عليه 
 .(10)، روى له مسلم مقرونا بغيره، والباقون سوى البخاري (9)إلرجاء"ا

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
مما تقدم من أقوال األئمة في )عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد(، يظهر لنا أنه 

 مختلف فيه:
ئي، مع فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، وممن وثقه اإلمامان يحيى بن معين، والنسا

ما عرف من تشددهما في الجرح والتعديل، فتوثيقهما معتبر به عند أهل هذا الفن، وأكثر 

                                                
 . 223ت/346(.من تكلم فيه وهو موثق :  1)
 . 5183ت/2/648دال : (.ميزان االعت2)
 . 4160ت/361(.تقريب التهذيب :  3)
 . 208ت/92(.العلل ألحمد، رواية المروذي :  4)
 . 340ت/6/64(.الجرح والتعديل : 5)
 . 317ت/47(.سؤاالت البرقاني للدارقطني:  6)
 . 1875ت/6/112(.التاريخ الكبير : 7)
 . 2/648(.ميزان االعتدال، الذهبي : 8)
 . 1500ت/7/47ي الضعفاء : (.الكامل ف9)
 . 18/276(.ينظر : تهذيب الكمال : 10)
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ونسبوه إلى الصدق، مع اتهامه ببدعة اإلرجاء، وأنه كان داعية  ،األئمة وصفوه بالتوثيق
واألكثر على عدم قبول روايته،  وبعضهم  ،وهو في محل خالف بين العلماء ،إلى بدعته
، وعلى (1)وقد أخرج اإلمامان البخاري ومسلم عن جماعة قيل عنهم أنهم دعاة ،قال بقبولها

رأي من قال بعدم قبول روايته يحمل تضعيف أبي حاتم، والدارقطني، وقد وصفاه بأخف 
ألفاظ التجريح، وهي ممن يكتب حديثهم، ويعتبر به، هذا مع تأكيد ابن معين وابن عدي 

 وعليه فإن :  ،بحديث ابن جريجوغيرهما أنه أثبت الناس وأعلمهم 
 :جمعا بين األقوال (عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد)خالصة القول في حال 

وما عدا  ،لتثبته فيه ،يحتج بحديثه عن ابن جريج خاصة ،داعية ،أنه ثقة صاحب بدعة 
فكما قال  ،وأما تضعيف اإلمام ابن حبان له ،أو مقرونا بغيره ،ذلك ال يحتج به إال متابعة

 وهللا تعالى أعلم . ،فقال: متروك" ،الحافظ ابن حجر: " فقد أفرط في تضعيفه
 

                                                
(.كعمران بن حطان الخارجي، وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، ينظر: مقدمة ابن الصئئئئئئئئئئئئئئئالح 1)

 . 301-299هئ(  805هئ(، ومحاسن االصطالح، لعمر بن رسالن البلقيني )ت643)ت
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 (3)روى عنه أبو الصلت ،العجائب (2)، يروي عن أبيه(1)علي بن موسى الرضا - 31
يوم السبت آخر يوم من سنة ثالث  (4)مات بطوس ،وغيره، كأنه كان يهم ويخطئ

 .(5)وأسقى قلبه المأمون  وقد ُسمَّ من ماء الرمان ،ومائتين
 أقوال العلماء فيه :

وزاد ابن حجر : " والخلل ممن  ،: " صدوق "(7)، وابن حجر(6)قال الحافظان : الذهبي
فقال: " إنما  ،وتعقب الذهبي قول ابن طاهر: " أنه يأتي عن أبيه بعجائب " ،روى عنه "

كما  ،عليه نسخة سائرة الشأن في ثبوت السند إليه، وإال فالرجل قد كذب عليه، ووضع
، وكذا (8)فروى عنه أبو الصلت الهروي أحد المتهمين " ،كذب على جده جعفر الصادق

قال ابن السمعاني: " والخلل في رواياته عن رواته، فإنه ما روى عنه إال متروك، والمشهور 
 من روايته الصحيفة، وراويها عنه مطعون فيه، وكان الرضى من أهل العلم والفضل مع

 .(9)شرف النسب "

                                                
بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو  (هو:علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي1)

الحسن الرضى، بكسر الراء وفتح المعجمة، كان سيد بني هاشم، وكان المأمون يعظمه ويجله، وعهد 
 (.278خالصة الخزرجي :  – 4804ت/405إليه بالخالفة وأخذله العهد . )تقريب التهذيب :  

أبو حاتم: " ثقة صئئئدوق، إمام من أئمة المسئئئلمين " (.أبوه : موسئئئى بن جعفر المعروف بالكاظم، قال 2)
 ( .626ت/8/139. )الجرح والتعديل: 

(.هو: عبد السئئئالم صئئئالح بن سئئئليمان أبو الصئئئلت الهروي، صئئئدوق له مناكير، وكان يتشئئئيع، وأفرط 3)
 ( .4804ت/355العقيلي فقال: كذاب . )تقريب التهذيب: 

نحو عشئئئئئرة فراسئئئئئخ، تشئئئئئتمل على بلدتين، يقال إلحداهما (.هي مدينة بخراسئئئئئان، بينها وبين نيسئئئئئابور 4)
الطابران، واألخرة نوقان، ولهما أكثر من ألف قرية، فتحت في أيام عثمان بن عفان رضئئي هللا عنه 

 ( .4/49. )معجم البلدان، ياقوت الحموي: 
 . 674ت/12/81(.المجروحين، ابن حبان : 5)
 . 2969ت/286(.ديوان الضعفاء:  6)
 . 4070التهذيب : ت (.تقريب7)
 . 5952ت/3/158(.ميزان االعتدال: 8)
 . 627ت/7/387(.تهذيب التهذيب : 9)
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قال الذهبي: " وهو برئ من عهدة تلك النسخ الموضوعة عليه، ثم ذكر له ستة أحاديث، 
اّلل " ، وقد ذكره ابن حبان أيضا في الثقات، (1)وقال: " فهذه أحاديث أباطيل من وضع الضُّ

ثه وقال: " من سادات أهل البيت وعقالئهم، وجلة الهاشميين ونبالئهم، يجب أن يعتبر حدي
وأبي الصلت خاصة، فإن األخبار التي رويت عنه  ،إذا روى عنه غير أوالده وشيعته

وتبين بواطيل، إنما الذنب فيها ألبي الصلت وألوالده وشيعته، ألنه في نفسه أجّل من أن 
 .(2)يكذب "

 خالصة القول في حاله :
، فهو " صدوق يحتج به (علي بن موسى الرضا)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

"، وهذا يعني أن حديثه حسن لذاته، وأن ما نسبه إليه اإلمامان ابن حبان من أنه يروي 
عن أبيه العجائب، فهو برئ من عهدتها، وأن الخلل ممن روى عنه، كما قال الذهبي، 

وكما قاله هو أيضا في الثقات ونفى عنه ما رماه به هنا في الضعفاء،  ،وابن حجر وغيرهما
 تعالى أعلم .وهللا 
 

ممن يروي  ،كان غاليا في التشيع ،، من أهل الكوفة(3)علي بن هاشم بن البريد - 32
 .(4)المناكير عن المشاهير حتى كثر ذلك في رواياته مع ما يقلب من األسانيد

 أقوال العلماء فيه :
 ،(7)، والعجلي(6)ويعقوب بن شيبة ،، والمديني في رواية(5)وثقه األئمة: يحيى بن معين

                                                
 . 125ت/9/387(.سير أعالم النبالء : 1)
 . 14411ت/8/457(.ينظر : الثقات: 2)
بفتح الموحدة، وبعد الراء تحتانية سئئئاكنة، أبو الحسئئئن العائذي، الكوفي،  –(.علي بن هاشئئئم بن البريد 3)

 ( .406/4807هئ(، وقيل في التي قبلها. )تقريب التهذيب:  180سنة )مات 
 . 12/86المجروحين :  (4)
 . 6514ت/13/606تاريخ بغداد:  – 1292ت/3/272(.رواية الدوري : 5)
 . 34ت/7/392(.تهذيب التهذيب: 6)
 . 1201ت/1/351(.الثقات : 7)
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والنسائي : " ليس به  ،، وقال أحمد(2)، وذكره ابن حبان أيضا في الثقات(1)وابن شاهين 
، (5)، وقال ابن سعد: " صالح الحديث صدوقا "(4)وقال أبو زرعة: " صدوق " ،(3)بأس "

، وقال ابن عدي: " هو إن شاء هللا صدوق ال بأس به (6)وقال أبو داود: " ثبت يتشيع "
، وفي موضع آخر: " صدوق (8)" اإلمام الحافظ الصدوق" :ذهبي في موضع، وقال ال(7)"

، وقال ابن المديني في رواية أخرى: (10) ، وقد رمز له ابن حجر بئ )صح((9)شيعي جلد "
، وقال أبو حاتم: (12)، وقال ابن حجر: " صدوق يتشيع "(11)" كان صدوقا، وكان يتشيع"
بخاري: " كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما"، ، وقال ال(13)" كان يتشيع ويكتب حديثه "

، (14)وقال ابن نمير: " كان مفرطا في التشيع، منكر الحديث "، وقال الدارقطني: " ضعيف"

                                                
 . 760ت/141(.تاريخ أسماء الثقات:  1)
 . 9737ت/7/213(.2)
 . 4147ت/21/163، تهذيب الكمال : 3225ت/2/489(.العلل ألحمد رواية ابنه عبد هللا : 3)
 . 505ت/3/913(.الضعفاء ألبي زرعة الرازي: 4)
 . 2717ت/6/363(.الطبقات الكبرى : 5)
 . 1960ت/3/160(.ميزان االعتدال، الذهبي : 6)
 . 1342ت/16/317(.الكامل في الضعفاء : 7)
 . 92ت/8/342م النبالء : (.سير أعال8)
 . 4353ت/2/456(.المغني : 9)
 . 1972ت/9/377(.لسان الميزان، ابن حجر: 10)
 . 73(.العلل البن المديني :  11)
 . 4807ت/406(.تقريب التهذيب:  12)
 . 1137ت/6/207(.الجرح والتعديل : 13)
 . 34ت/7/392(.ينظر: تهذيب التهذيب : 14)
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، وقال الاللكائي: " له في مسلم ( 1)وقال الذهبي في موضع آخر: " له ما يستنكر"
 .(2)حديثان"

 خالصة أقوال العلماء ودراستها : 
 مختلف فيه :  (علي بن هاشم البريد)ال األئمة يظهر لنا أن مما تقدم من أقو 

مع ما عرف من تشدده  ،وممن وثقه اإلمام ابن معين ،فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق
ومنهم  ،وهذا يعني تصحيح حديثه ،في نقد الرجال فتوثيقه معترف به عند أهل هذا الفن
فوصفوه بئ " ثبت  ،نها في الحجيةمن نزل به عن درجة التوثيق المطلق إلى األدنى م

ال بأس به،  ،إن شاء هللا صدوق  ،صالح الحديث صدوقا ،ليس به بأس، صدوق   ،يتشيع
وقد  ،أي حسن لذاته ،وهذا يعني أن حديثه صحيح من الدرجة الثانية ،صدوق يتشيع "

ة وهو إشارة منه إلى أنه ممن تكلم فيه بال حج ،رمز له الحافظ ابن حجر بالرمز )صح(
، ومنهم من صرح بأنه يكتب حديثه مع تشيعه، ومنهم من ضعفه (3)والعمل على توثيقه
قالت الباحثة : " لعل  ،ومنهم من أطلق تضعيفه وأن له مناكير ،لمغاالته في التشيع
 لكنه لم يذكر أنه كان داعية "، ،وما أنكر عليه بسبب مغاالته في التشيع ،تضعيفهم إياه
 وعليه فإن :
أنه " صدوق، ال بأس  ،جمعا بين األقوال (علي بن هاشم البريد)قول في حال خالصة ال

به " يحتج به في غير ما أنكر عليه، وفيما ال يؤيد بدعته، وبرهان ذلك تخريج مسلم 
لحديثه، أما ما ذكره اإلمام ابن حبان من كثرة روايته المناكير عن المشاهير، وقلبه 

 ه ذكره في الثقات فتناقض فيه قواله، وهللا تعالى أعلم .لألسانيد، لم يقل به غيره، مع أن

                                                
 . 257ت/391(.من تكلم فيه وهو موثق :  1)
، والحديث األول : أخرجه مسئئلم في صئئحيحه: 3891ت/9/385(.إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي : 2)

، والثاني : في 1444ح/2/1068كتاب الرضئئئئئئئئاع : باب يحرم من الرضئئئئئئئئاع ما يحرم من الوالدة: 
 .2154ح/3/1697كتاب اآلداب: باب االستئذان : 

 . 9/377 ،1/200(.ينظر: لسان الميزان، ابن حجر: 3)



 (د. بدرية محمد محمود بهنساوي)  المختلف في توثيقهم عند غيره –الضعفاء عند ابن حبان 

- 3965- 

بما ال  (2)، من أهل البصرة، كان ممن ينفرد عن قتادة(1)عمر بن إبرا يم العبدي - 33
يشبه حديثه، فال يعجبني االحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات فإن اعتبر به 

 .(3)معتبر لم أر بذلك بأسا
 

 يه : أقوال العلماء ف
، ووثقه أحمد بن حنبل، وقال: " (4)قال يحيى بن معين: " عمر بن إبراهيم في قتادة ثقة "

، وقال البخاري: " (7): " كان ثقة، وفوق الثقة "(6)، وقال عبد الصمد(5)ال أعلم إال خيرا"
، وقال في موضع (9)، وقال الذهبي: "صدوق حسن الحديث، له غلط يسير"(8)صدوق"

، وأخرج الحاكم له حديثا في المستدرك، ثم قال: " هذا حديث صحيح (10)"آخر: " ُوّثق
، وقال ابن حجر: " صدوق، في حديثه عن قتادة (11)اإلسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي"

                                                
( 4863ت/410(.عمر بن إبراهيم العبدي، أبو حف  البصئئري، من السئئابعة . )تقريب التهذيب:  1)

. 
(.قتادة بن دعامة بن قتادة الدوسئئي، أبو الخطاب البصئئري، ثقة ثبت، مات سئئنة بضئئع عشئئرة ومائة . 2)

 ( .5518ت/453)المصدر السابق:  
 . 645ت/12/61(.المجروحين: 3)
 . 41ت/50رمي:  (.رواية الدا4)
 . 509ت/6/98(.الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم : 5)
(.عبد الصئئئئئئمد بن عبد الوارث بن سئئئئئئعيد الحافظ الحجة أبو سئئئئئئهل التميمي موالهم البصئئئئئئري، محدث 6)

هئئئئئئئئئئئئئئئئ( . )تذكرة الحفاظ، الذهبي: 207البصرة، قال ابن حجر: صدوق، ثبت في شعبة، مات سنة )
 ( .4080ت/356تقريب التهذيب:  – 328ت/1/251
 . 694ت/7/425(.تهذيب التهذيب : 7)
 . 331ح/187(.ترتيب علل الترمذي :  8)
 . 6042ت/3/179(.ميزان االعتدال : 9)
 . 4022ت/2/55(.الكاشف : 10)
 . 2/207/2771(.المستدرك على الصحيحين : كتاب النكاح : 11)
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، وكذا قال الذهبي في (2)، وقال يحيى بن معين في رواية أخرى: " صالح"(1)ضعف "
، وذكره ابن حبان أيضا (4)ه، وال يحتج به"، وقال أبو حاتم: " يكتب حديث(3)موضع آخر

، وقال (6)، وقال أبو بكر البزار: " ليس بالحافظ "(5)في الثقات، وقال: " يخطئ ويخالف "
 .(7)الدارقطني: " لين يترك "

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
 مختلف فيه: (عمر بن إبرا يم)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

ومنهم من نزل به عن  ،وصفه بالتوثيق المطلق، وهذا يعني تصحيح حديثهفمنهم من 
 ،فوصفوه بالصدق، والصالح ،درجة التوثيق المطلق إلى الدرجة األدنى منها في الحجية

ومنهم من ضعف حديثه عن قتادة خاصة، مع  ،وهذا يعني تحسين حديثه ،وحسن الحديث
 ،أن اإلمام ابن معين لما سئل عنه في قتادة

قال: " ثقة "، وكذا عندما سأل اإلمام الترمذي، اإلمام البخاري عن حديث له عن قتادة، 
 ،قال : " صدوق "، وقد صحح اإلمام الحاكم حديثه عن قتادة وأقره الحافظ الذهبي عليه

 فهذا يدل على أنه حديثه عن قتادة ليس كله ضعيف .
فقد سبق أن ذكرنا تعقيب ابن  ،به "وال يحتج  ،أما قول أبي حاتم الرازي : " يكتب حديثه

وأن هذه اللفظة  ،وأنها غير قادحة ألنه لم يذكر السبب ،والزيلعي على قولته هذه ،تيمية
وذلك أن شرطه في التعديل  ،قد تكررت منه في كثير من رجال الصحيحين الثقات األثبات

 .(8)صعب

                                                
 . 4863ت/410(.تقريب التهذيب :  1)
 . 7/426(.تهذيب التهذيب : 2)
 . 260ت/396(.من تكلم فيه وهو موثق :  3)
 . 509ت/6/98(.الجرح والتعديل : 4)
 . 14346ت/8/446(.5)
 . 7/426(.تهذيب التهذيب : 6)
 . 349ت/51(.سؤاالت البرقاني للدارقطني:  7)
 (.ينظر ما سبق ذكره في ترجمة: بهز بن حكيم .8)
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وقول الدارقطني :  ،ظ "ومنهم من وصفه بالتضعيف المطلق كقول البزار: " ليس بالحاف
ومعلوم أنه  ،وأحمد وغيرهما ،قالت الباحثة : كيف يترك  وقد وثقه ابن معين ،"لين يترك"

وقالوا: " قد  ،كما قال العلماء ،ال يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه
ك إال أن يجتمع الجميع على تر  ،يقال: فالن ضعيف، فأما أن يقال: فالن متروك فال

 وعليه فإن : ،(1)حديثه "
أنه " صدوق " يحتج  ،جمعا بين األقوال (عمر بن إبرا يم العبدي)خالصة القول في حال 

وعليه يحمل كالم ابن  ،فال يقبل منه إال ما وافق الثقات ،في غير حديثه عن قتادة ،به
فيه كما  مع العلم أنه لم يذكر له حديثا واحدا مما أخطأ ،وفي الثقات أيضا ،حبان هنا
 وهللا تعالى أعلم . ،قال
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص السهمي : كنيته  - 34

وعلي بن المديني، وإسحاق بن إبرا يم يحتجون  ،وكان أحمد بن حنبل ،أبو إبرا يم
سئل عنه فقال : "  ،وأما يحيى بن معين مّرض القول فيه ،بحديثه، وتركه ابن القطان

 س بذاك " .لي
قال أبو حاتم ابن حبان: " إذا روى عمرو بن شعيب عن طاوس، وابن المسيب عن 
الثقات غير أبيه فهو ثقة يجوز االحتجاج بما يروى عن هؤالء، وإذا روى عن أبيه عن 
جده ففيه مناكير كثيرة، ال يجوز االحتجاج عندي بشئ رواه عن أبيه عن جده، ألن 

، ألنه عمرو بن شعيب بن (3)أو منقطعا (2)ن يكون مرسالهذا اإلسناد ال يخلو من أ
محمد بن عبد هللا بن عمرو، فإذا روى عن أبيه، فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده وأراد 
)عبد هللا بن عمرو( جد شعيب، فإن شعيبا لم يلق عبد هللا ابن عمرو، والخبر بنقله 

محمد بن عبد هللا بن عمرو، وال هذا منقطع، وإن أراد بقوله "عن جده" جده األدنى فهو 

                                                
 . 310، مقدمة ابن الصالح :  110دي :  (.ينظر: الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدا1)
دون ذكر الصئئئئئئئئئئحابي . )مقدمة ابن ملسو هيلع هللا ىلص (.المرسئئئئئئئئئئل: هو ما رواه التابعي، وقال فيه: قال رسئئئئئئئئئئول هللا 2)

 ( .1/202الصالح ومحاسن االصطالح: 
(.المنقطع : اإلسئئناد الذي فيه قبل الوصئئول إلى التابعي راٍو لم يسئئمع من الذي فوقه، والسئئاقط بينهما 3)

مذكور ال معينا وال مبهما، ومنه اإلسناد الذي فيه بعض رواية بلفظ مبهم نحو: رجل،أو شيخ،  غير
 (.1/213أو غيرهما. )المصدر السابق: 
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فال تخلو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن  ،صحبة له، فيكون مرسال
يكون مرسال أو منقطعا...، فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إال مجانبة ما روى 

ومات عمرو بن شعيب  ،عن أبيه عن جده واالحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه ...
ئف سنة ثمان عشرة ومائة، ثم ذكر جملة من أخباره التي رواها عن أبيه عن جده، بالطا

وقال: " ال ينكر من هذا صناعته أن هذه األحاديث موضوعة أو مقلوبة، وقال: والصواب 
في أمر عمرو بن شعيب أن يحول إلى تاريخ الثقات، ألن عدالته قد تقدمت، فأما 

ة أبيه عن جده، فحكمه حكم الثقات إذا روى المناكير في حديثه إذا كان في رواي
المقاطيع والمراسي، بأن يترك من أحاديثهم المرسل والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح، 

 .(1)هذا حكم عمرو بن شعيب وغيره من المحدثين الذين تقدمت عدالتهم
 أقوال العلماء فيه :

قد سمع  ،اد: " وكتابه صحيح، وابن المديني، وز (2)وثقه األئمة: يحيى بن معين في رواية
أبوه شعيب من جده عبد هللا بن عمرو"، وقال يعقوب بن شيبة: " ما رأيت أحدا من 
أصحابنا ممن ينظر في الحديث، وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئا، وحديثه 
عندهم حديث، وهو ثقة ثبت، واألحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء 

، وقال أبو زرعة:  "روى عنه الثقات، وإنما (3)عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح " رووها
أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة 

وابن  ،وعامة المناكير تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح ،كانت عنده فرواها
في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده، وما أقل ما نصيب والضعفاء، وهو ثقة  ،لهيعة

، وقال إسحاق بن راهوية: " إذا كان (4)عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر"
الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر "، قال النووي: " 

أيضا: " إن االحتجاج به هو  وقال ،وهذا التشبيه نهاية في الجاللة من مثل إسحاق"
الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث، وهم أهل هذا الفن، وعنهم 

                                                
 . 616ت/11/37(.المجروحين : 1)
 . 874ت/3/192(.رواية الدوري : 2)
 . 80ت/8/45،55(.تهذيب التهذيب،ابن حجر: 3)
 . 530ت/3/916،917جوبته على أسئلة البرذعي : (.الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أ4)
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، وذكره ابن شاهين في الثقات، وقال عن أحمد بن صالح المصري: عمرو سمع (1)يؤخذ"
 .(2)من أبيه عن جده، وكله سماع، وعمرو ثبت، وأحاديثه تقوم مقام الثبت "

ر أحمد بن سعيد الدارمي: " ثقة، روى عنه الذين نظروا في الرجال مثل وقال أبو جعف
واحتج أصحابنا بحديثه، وسمع أبوه من عبد هللا بن  ،أيوب، والزهري، والحكم بن عتيبة

، والنسائي، (4)، ووثقه العجلي "(3)وعبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن عباس  ،عمرو
نيسابوري: " صح سماع عمرو عن أبيه، وصح وصالح جزرة، وقال أبو بكر بن زياد ال

سماع شعيب عن جده "، وقال يحيى بن سعيد القطان: " إذا روى عنه الثقات فهو ثقة 
، وقال البخاري: "رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والحميدي، وإسحاق (5)يحتج به"

جده، ما تركه بن راهويه، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
، وقال أيضا: " وشعيب قد سمع (6)أحد من المسلمين، قال البخاري: من الناس بعدهم "

، وقال مرة: " اجتمع علي وابن معين وأحمد وأبو خيثمة وشيوخ من أهل العلم (7)من جده"
، وقال الذهبي: " كان ثقة (8)يتذاكرون حديث عمرو بن شعيب، فثبتوه وذكروا أنه حجة"

، (10)، وقال في موضع آخر: " أحد علماء زمانه "(9)ثير العلم، حسن الحديث"صدوقا، ك
، وفي موضع آخر: " (11)وحديثه حسن وفوق الحسن " وفي موضع آخر: " مختلف فيه،

                                                
، الباعث 1/65هئئئئئئئئئ( : 676(.ينظر: المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين شرف النووي )ت1)

 . 401الحثيث شرح اختصارعلوم الحديث، ابن كثير، أحمد محمد شاكر:  
 . 841ت/151(.تاريخ أسماء الثقات :  2)
 . 80ت/8/50ن حجر : (.ينظر: تهذيب التهذيب، اب3)
 . 1266ت/365(.الثقات :  4)
 . 8/48،50(.تهذيب التهذيب : 5)
 . 2578ت/6/342(.التاريخ الكبير : 6)
 . 186ح/108، العلل الكبير للترمذي :  2562ت/4/218(.المصدر السابق : 7)
 . 2/731، تدريب الراوي : 4/188(.فتح المغيث، السخاوي : 8)
 . 210ت/3/288شار( : (.تاريخ اإلسالم )ت ب9)
 . 6383ت/3/263(.ميزان االعتدال : 10)
 . 4662ت/2/484(.المغني : 11)
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، وقال النسائي أيضا: " ليس به بأس "، وقال ابن حجر: " (1)وحديثه صحيح أو حسن "
 .(2)صدوق "

" هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن جده ال حجة وقال ابن معين في رواية أخرى: 
فيه وليس بمتصل، وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل، وجد شعيب كتب عبد هللا ابن عمرو 
فكان يرويها عن جده إرساال وهي صحاح عن عبد هللا بن عمرو غير أنه لم يسمعها "، 

ثه صحاح غير أنه لم قال ابن حجر معقبا على هذا: " فإذا شهد له ابن معين أن أحادي
صحيحة وهو أحد وجوه  (3)يسمعها وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة

، وقال أبي بكر ابن أبي خيثمة: " قلت ليحيى بن معين: أليس قد (4)التحمل وهللا أعلم "
سمع من أبيه؟ قال: بلى، قلت : إنهم ينكرون ذلك، فقال: قال أيوب حدثني عمرو فذكر 

ن أب إلى جده، قد سمع من أبيه، ولكنهم قالوا حين مات، عمرو بن شعيب عن أبيه أبا ع
، قال ابن حجر: " لم يأت التصريح باسم محمد بن عبد هللا (5)عن جده، إنما هذا كتاب"

فيما وقفت عليه، وذلك نادر ال تعويل  –وقد ذكرهما  –بن عمرو إال في هذين الحديثين 
، وقال (6)بذلك على صحة سماع عمرو من أبيه في الجملةعليه، لكن استدل ابن معين 

                                                
 . 3184ت/1/303(.ديوان الضعفاء:  1)
 . 5050ت/423(.تقريب التهذيب :  2)
(.الوجادة : هي أن يقف على أحاديث بخط راويها ال يرويها الواجد، فله أن يقول : وجدت أو قرأت 3)

تابه بخطه حدثنا فالن، ويسئئئوق اإلسئئئناد والمتن، أو قرات بخط فالن عن فالن، بخط فالن أو في ك
قال اإلمام النووي: " هذا الذي اسئئتقر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع، وفيه شئئوب 
اتصئئئئئئئئئئئال، وجازف بعضئئئئئئئئئئئهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا، وأنكر عليه، وأما العمل بالوجادة، فنقل عن 

ين المالكيين وغيرهم أنه ال يجوز، وعن الشئئافعي ونظار أصئئحابه جوازه، وقطع بعض معظم المحدث
المحققين الشئئئئئئئافعيين بوجوب العمل بها عند حصئئئئئئئول الثقة، وهذا هو الصئئئئئئئحيح الذي ال يتجه هذه 

 ( .1/487األزمان غيره " . )تدريب الراوي: 
 . 8/54(.تهذيب التهذيب، ابن حجر : 4)
 . 2/241/2678هئ( السفر الثالث : 279ريخ ابن أبي خيثمة )ت(.التاريخ الكبير، تا5)
 . 8/53(.تهذيب التهذيب : 6)
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أبو حاتم: " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إلي من بهز بن حكيم عن أبيه عن 
 . (1)جده "

وقال الجوزجاني: " قلت ألحمد عمرو سمع من أبيه شيئا، قال: يقول حدثني أبي، قلت: 
قد سمع منه"، وقال ابن عدي: " عمرو  فأبوه سمع من عبد هللا بن عمرو؟ قال: نعم أراه 

بن شعيب في نفسه ثقة إال أنه إذا روى عن أبيه عن جده يكون مرسال، ألن جده محمد 
، وتعقبه الذهبي أيضا كما تعقب ابن حبان، فقال: " هذا ال شئ ألن (2)ال صحبة له "

اة أبيه عبد شعيبا ثبت سماعه من عبد هللا، وهو الذي رباه حتى قيل إن محمد مات في حي
هللا، فكفل شعيبا جده عبد هللا، فإذا قال: عن أبيه، ثم قال: عن جده، فإنما يريد بالضمير 
في جده أنه عائد إلى شعيب ... وصح أيضا أن شعيبا سمع من معاوية، وقد مات معاوية 

بسنوات، فال ينكر له السماع من جده، سيما وهو الذي رباه   قبل عبد هللا بن عمرو
، أما رواية شعيب عن أبيه محمد بن عبد هللا، فما علمتها صحت، فإن محمد قديم وكفله

، وكذا عقب أبو الحسن الدارقطني على قول أبي (3)الوفاة، كأنه مات شابا في حياة أبيه "
حاتم ابن حبان: " لم يصح سماع شعيب والد عمرو، ومن جده عبد هللا بن عمرو، بأنه 

حة سماع شعيب من جده عبد هللا بن عمرو وضبطه ثم ذكر رواية تجزم بص خطأ،
" لعمرو بن شعيب ثالثة أجداد، األدنى منهم محمد، ومحمد لم يدرك  :، وقال أيضا(4)عنه"
، ومن جده عبد هللا، فإذا بينه وكشفه فهو صحيح حينئذ، ولم يترك حديثه أحد ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .(5)من األئمة
 بن عمرو"، وقال أيضا: " أصحاب وقال أحمد بن حنبل: " سمع شعيب من عبد هللا

، (6)الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاءوا تركوه"
وقال أيضا: " وأنا أكتب حديثه وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيئ، مالك 

                                                
 . 1323ت/6/238(.الجرح والتعديل : 1)
 . 1281ت/6/205(.الكامل في الضعفاء : 2)
 . 3/266،267(.ميزان االعتدال : 3)
 . 8/53(.تهذيب التهذيب : 4)
 . 168حبان :  (.تعليقات الدارقطني على المجروحين البن 5)
 . 41،216ت/175،230(.سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد :  6)
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كتب حديثه لنعتبر ، وقال أحمد أيضا: " له أشياء مناكير، وإنما ي(1)يروي عن رجل عنه "
، وقال ابن المديني أيضا: " ما روى عنه أيوب وابن جريج (2)به، فأما أن يكون حجة فال "

، وقال يحيى (3)فذاك له صحيح، وما روى عن أبيه عن جده فهو كتاب وجده فهو ضعيف"
، وقال ابن معين في رواية:  " ليس بذاك (4)القطان في رواية اخرى: " حديثه عندنا واهي"

 .(6)، وقال أبو داود: " ليس بحجة "(5)"
 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

 مختلف فيه: (عمرو بن شعيب)يظهر لنا أن  ،مما تقدم من أقوال األئمة
فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، وهم جمهور المحدثين الذين يعتبر بتوثيقهم عند أهل 

ي اإلطالق )على الجد الكبير األعلى(، هذا الفن، واحتجوا بحديثه حمال له، أي: لجده ف
وهو الصحابي دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطالقهم ذلك، ومنهم من 
وصفهم بالتوثيق لكنهم ضعفوه في خصو  روايته عن أبيه عن جده، وقالوا: " يحتمل 

بر فيكون الخ ،أن يكون الضمير في قوله: عن جده، عائدا إلى جده األقرب، وهو محمد
مرسال، ويحتمل أن يكون جده األعلى عبد هللا، فشعيب لم يلقه، فيكون منقطعا، وهذا 

كما قال الحافظ الذهبي، ألنه قد ثبت يقينا مما مر ذكره سماع شعيب من  (ال شئ)القول 
عبد هللا، وهو الذي رباه، حتى قيل إن محمدا مات في حياة أبيه عبد هللا، وكفل شعيبا 

ذا قال عن أبيه عن جده، فإنما يريد بالضمير في "جده" أنه عائد إلى جده عبد هللا، فإ
 شعيب، وكذا أخُذ ولد عمرو عنه فثابت أيضا.

ومنهم من وصفه بالتضعيف المطلق، وهذا اإلطالق أيضا يمكن حملهه على روايته عن 
 على أن بعض العلماء وجدوا مناكير في هذه الرواية مما ال يتفق مع ما ،أبيه عن جده

                                                
 . 45ت/39(.سؤاالت األثرم لحمد :  1)
 . 3/265(.ميزان االعتدال : 2)
 . 116ت/104(.سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني :  3)
 . 8/49(.تهذيب التهذيب : 4)
 .. 654ت/431(.سؤاالت ابن الجنيد :  5)
 .. 8/50التهذيب : (.تهذيب 6)
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سبق من توثيق العلماء له، لكن العلماء بينوا أن هذه المناكير ليست فيه، إنما هي لقوم 
 وعليه فإن : ضعفاء رووها عنه، أما ما رواه عنه الثقات فصحيح،

 جمعا بين األقوال : (عمرو بن شعيب)خالصة القول في حال 
تحقيق انها من أصح أنه ثقة في نفسه، إال أنه مختلف في روايته عن أبيه عن جده، وال 

، وأن االحتجاج به كما قال اإلمام النووي:  (1)األسانيد كما قال العالمة أحمد شاكر 
هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث، وهم أهل هذا الفن، وعنهم 

، لثبوت (2)يؤخذ، فحديثه حسن لذاته، بل جعله الحافظ الذهبي من أعلى مراتب الحسن
عمرو من أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبد هللا بال ريب، كما قال اإلمام سماع 

البخاري وغيره، لكن ليس كل ما روى عنه قد سمعه منه، وإنما سمع بعضه، وغاية الباقي 
ان يكون وجادة صحيحة، كما قال اإلمام ابن معين، والحافظ ابن حجر، اما قول اإلمام 

هللا، فقد أبطله الدارقطني وغيره، وأثبتوا سماع شعيب من  ابن حبان، أن شعيبا لم يلق عبد
 ، وهللا تعالى اعلم .(3)عبد هللا وبينوه

 
كنيته أبو عبد  ،القاسم بن عبد الرحمن : مولى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان - 35

كان ممن يروي عن  ،روى عنه أهل الشام ،، كان يزعم أنه لقي أربعين بدريا(4)الرحمن
ويأتي عن الثقات باألشياء المقلوبات حتى يسبق إلى  ،المعضالتملسو هيلع هللا ىلص ول هللا أصحاب رس

 .(5)القلب أنه كان المتعمد لها
 
 

                                                
 . 401، 79(.الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث:  1)
 . 32(.الموقظة في علم مصطلح الحديث :  2)
 . 1/65(.المجموع شرح المهذب، النووي : 3)
 ( .226ت/3/299هئ( . )تاريخ اإلسالم، الذهبي: 112(.وهو: القاسم بن أبي القاسم، مات سنة )4)
 . 873ت/15/214(.المجروحين : 5)
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 أقوال العلماء فيه :
، وزاد في رواية أخرى: " إذا روى عنه الثقات (1)وثقه األئمة: يحيى بن معين في رواية

عنه هذه األحاديث ال  ، وزاد في موضع آخر: " الثقات يروون (2)أرسلوا ما رفع هؤالء"
، ووثقه (3)يرفعونها، ثم قال: " يجئ من المشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم على ضعفهم "

، والترمذي، (7)، ويعقوب بن سفيان(6)، ويعقوب بن شيبة(5)، والعجلي(4)أيضا: البخاري 
 ، وزاد العجلي: " يكتب حديثه، وليس بالقوي "، وقال يعقوب بن(8)وأبو إسحاق الحربي

فمنهم من يضعف روايته، ومنهم من  ،شيبة في موضع آخر: " قد اختلف الناس فيه
يوثقه"، وقال الجوزجاني: " كان خيارا فاضال، أدرك أربعين رجال من المهاجرين واألنصار"، 
 ،(9)وقال أبو حاتم: " حديث الثقات عنه مستقيم، ال بأس به، وإنما ينكر عنه الضعفاء "

، وذكره أبو (11)، وقال ابن حجر: " صدوق يغرب كثيرا "(10)" وقال الذهبي: " صدوق 
، وقال ابن سعد: " له حديث كثير، قال بعض (12)حف  ابن شاهين في جملة الثقات
، وقال البخاري أيضا: " سمع عليا، وابن مسعود، (13)الشاميين أنه أدرك أربعين بدريا "

                                                
 . 5120ت/4/428(.رواية الدوري : 1)
 . 514ت/396(.سؤاالت ابن الجنيد :  2)
 . 571ت/409(.المصدر السابق :  3)
، العلئئل الكبير للترمئئذي  ترتيئئب علئئل الترمئئذي : 1046ت/1/220(.التئئاريخ األوسئئئئئئئئئئئئئئئط، البخئئاري : 4)

 . 335ح/189 
 . 1375ت/388(.الثقات :  5)
 . 4800ت/32/389(.تهذيب الكمال : 6)
 . 3/375(.المعرفة والتاريخ : 7)
 . 583ت/8/323(.تهذيب التهذيب : 8)
 . 8/324، تهذيب التهذيب :  23/389(.تهذيب الكمال : 9)
 . 4517ت/2/129(.الكاشف : 10)
 . 5470ت/450(.تقريب التهذيب :  11)
 . 1150ت/189(.تاريخ اسماء الثقات :  12)
 . 3840ت/7/312(.الطبقات الكبرى : 13)
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كثير بن الحارث، ويحيى بن وأبا أمامة، روى عنه العالء بن الحارث، وابن جابر، و 
، وأما من يتكلم فيه مثل جعفر بن (1)الحارث، وسليمان بن عبد الرحمن أحاديث مقاربة

، (2)الزبير، وبشر بن نمير، وعلي بن زيد، وغيرهم، ففي حديثهم عنهم مناكير واضطراب "
م وتعقب الذهبي قول البخاري " أنه سمع عليا، وابن مسعود "، فقال: " وهذا من وه

، (4)مرسلة " ، وقال أبو حاتم: " روايته عن علي، وابن مسعود، وعائشة (3)البخاري"
، وقال أيضا: " (5)وقال أحمد بن حنبل: " في حديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات "

روى عنه علي بن يزيد أعاجيب، وما ُأرها إال من قبل القاسم"، وفي رواية: " وما أرى 
وقال المفضل بن غسان الغالبي: " منكر الحديث"، قال المزي: "  ،اسم "البالء إال من الق

 .(6)روى له البخاري في األدب، والباقون سوى مسلم "
 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

 مختلف فيه : (القاسم بن عبد الرحمن)يظهر لنا أن  ،مما تقدم من أقوال األئمة
وهذا يعني أن حديثه  ،ن والبخاري وغيرهمافمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق كابن معي

فنسبوه  ،ومنهم من نزل به عن درجة التوثيق المطلق إلى األدنى منها في الحجية ،صحيح
وقد  ،ومنهم من ضعفه ووصف حديثه بالمنكر ،وهذا يعني تحسين حديثه ،إلى الصدق

وإنما  ،يس منهأن المناكير في حديثه ل ،وأبي حاتم ،والبخاري  ،بين العلماء كابن معين
أما حديث الثقات عنه فهو مستقيم ال بأس به قال أبو  ،تجئ من رواية الضعفاء عنه

                                                
أي : فالن روى عنئه النئاس، وسئئئئئئئئئئئئئئئط، مقئارب  –(.قئال اإلمئام السئئئئئئئئئئئئئئئيوطي : " وهئذه األلفئاظ الثالثئة 1)

 –من المرتبة التي يذكر فيه )شئئئيخ(، وهي الثالثة من مراتب التعديل فيما ذكره المصئئئنف  –الحديث
اوي: ، وهي ممن يكتئئئب حئئئديثئئئه وينظر فيئئئه، كمئئئا قئئئال ابن أبي حئئئاتم " . )تئئئدريئئئب الر -النووي 
407،409 ،410. ) 

 . 1/220، األوسط : 712ت/7/159(.التاريخ الكبير : 2)
 . 72ت/5/194(.سير أعالم النبالء : 3)
 . 649ت/7/113(.الجرح والتعديل : 4)
 . 1353ت/1/565(.العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد هللا : 5)
 . 23/389،391(.ينظر: تهذيب الكمال : 6)
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فقد قيل: إنه  ،على أنه روايته عن كثير من الصحابة مرسلة ،وبنحوه قال البخاري  ،حاتم
 وعليه فإن: ،(1)لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة

 : جمعا بين األقوال (د الرحمنالقاسم بن عب)خالصة القول في حال 
بأنه كان يروي المعضالت  أما ما قاله ابن حبان  ،أنه يحتج به في غير ما أنكر عليه 

تعقبه الحافظ الذهبي فقال : " قلت : قد وثقه ابن  ،إلخملسو هيلع هللا ىلص .. عن أصحاب رسول هللا 
 لى أعلم .وهللا تعا ،ثم ذكر باقي توثيق من مر ذكره من العلماء له ،معين من وجوه عنه

، وعن األثبات (3): شيخ، يروي عن الثقات المقلوبات(2)كلثوم بن جوشن القشيري  - 36
، ال يحل االحتجاج به بحال، روى عن أيوب السختياني، عن نافع، عن (4)الموضوعات
، قال:" التاجر الصدوق األمين المسلم، مع النبيين ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ابن عمر 

 .(6)،(5)يامة"والصديقين والشهداء يوم الق

                                                
 . 5515ت/7/369ذهيب تهذيب الكمال، الذهبي : (.ينظر: ت1)
القشيري : بضم القاف وفتح الشين وسكون الياء تحتها نقطتان، وفي آخرها راء، هذه النسبة إلى قشير بن (.2)

كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء، قال ابن حجر: " من 
 ( .5655ت/462تقريب التهذيب :   – 3/37ب األنساب، ابن األثير: السابعة" . )اللباب في تهذي

 (.تعريف المقلوب : سبق في ترجمة )سعيد بن سالم القداح( .3)
(.الموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع، وال تحل روايته مع العلم به في أي معنى كان، إال مقرونا 4)

 ( .1/323تدريب الراوي:  – 1/279:  ببيان وضعه . )مقدمة ابن الصالح ومحاسن االصطالح
 . 902ت/15/235(.المجروحين : 5)
، قال: " 2139ح/3/272الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه : أبواب التجارات: باب الحث على المكاسب: (.6)

حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا كلثوم بن جوشن القشيري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن 
مرفوعا، وجميع رواته ثقات عدا كلثوم بن جوشن مختلف فيه، يحتج به في المتابعات والشواهد كما هو عمر 

هئ( وقيل قبلها، وكثير من هشام الكالبي: ثقة، 259مبين في ترجمته، وأحمد بن سنان، ثقة حافظ، مات سنة )
هئ(، 131بت حجة، مات سنة )هئ( وقيل ثمان، وأيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني: ثقة ث207مات سنة )

هئ( أوبعد ذلك. )ينظر: تقريب 117ونافع أبو عبد هللا المدني، مولى ابن عمر: ثقة ثبت فقيه مشهور، مات )
(، وأخرجه 7086ت/559،  605ت/117،  5633ت/460،  44ت/80التهذيب على الترتيب :  

بصري قليل الحديث، ولم يخرجاه، وله  ، وقال: كلثوم هذا2142ح/2/7الحاكم في المستدرك : كتاب البيوع: 
شاهد في مراسيل الحسن، وقال الذهبي: كلثوم بن جوشن ضعفه أبو حاتم، وله شاهد عن أبي سعيد رضي هللا 

، وقال: " هذا حديث حسن"، وله شاهدان عن أبي نضرة 1209ح/3/507عنه، أخرجه الترمذي في سننه: 
 .23089، 23088ح/4/555خرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه:وعن الحسن مرسال، أ المنذر بن مالك مرسال،
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 أقوال العلماء فيه : 
، وذكره ابن شاهين في جملة (1)وقال اإلمام ابن معين: " ال بأس به " ،وثقه اإلمام البخاري 

وقال أبو داود : " منكر  ،، فتناقض فيه قواله(3)، وذكره ابن حبان أيضا في الثقات(2)الثقات
، (6)قال ابن حجر: " ضعيف"، و (5)، وقال أبو حاتم : " ضعيف الحديث "(4)الحديث "

فقال : " لم يذكر ابن حبان له  ،وعلق الحافظ الذهبي على الحديث الذي أورده ابن حبان
وال يلزم من المعية أن يكون في درجتهم،  ،صحيح المعنى ،وهو حديث جيد اإلسناد ،سواه 

من النبيين  ومنه قوله تعالى : " ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم
 .(8)،(7)والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا "

 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
 مختلف فيه :  (كلثوم بن جوشن)يظهر لنا أن  ،مما تقدم من أقوال األئمة

 فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، كما قال البخاري، وابن معين، أن لفظ " ال بأس به " 
، ومنهم من وصفه بالتضعيف (9)ابن معين يعد بمرتبة )ثقة( كما سلف ذكره في اصطالح

المطلق، لكن ضعفه محتمل، يصلح في المتابعات والشواهد، وقد مر تعقيب الحافظ الذهبي 
ألنه يروي  (كلثوم)على الحديث الذي استشهد به ابن حبان على أنه ال يحل االحتجاج بئ 

ث جيد اإلسناد، صحيح المعنى...إلخ، قالت الباحثة: الموضوعات عن األثبات، بأنه حدي
 وعليه فإن: ،والحديث له شواهد كما هو مبين بالحاشية

                                                
 . 4986ت/24/202، تهذيب الكمال : 984ت/7/228(.ينظر: التاريخ الكبير: 1)
 . 1183ت/194(.تاريخ أسماء الثقات:  2)
 . 10422ت/7/356(.3)
 . 803ت/8/442(.تهذيب التهذيب : 4)
 . 928ت/7/164(.الجرح والتعديل: 5)
 . 5655ت/462ب :  (.تقريب التهذي6)
 . 69(.سورة النساء : آية 7)
 . 6968ت/3/413(.ميزان االعتدال : 8)
 (.ينظر: ترجمة أحمد بن بشير .9)
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  ،جمعا بين األقوال (كلثوم بن جوشن)خالصة القول في حال 
مختلف فيه، يحتج به في الشواهد والمتابعات، ألن ضعفه محتمل، أما قول اإلمام ابن 

فهو مردود بما قاله األئمة، ولم يقل به غيره، وقد ذكره  ،حبان: ال يحل االحتجاج به ..
 أيضا في الثقات فتناقض فيه، وهللا تعالى أعلم .

 
: وهو الذي يقال له: كميل بن عبد هللا، من أصحاب (1)كميل بن زياد النخعي - 37

علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، وكان من المفرطين في علي ممن يروي عنه 
 .(2)المعجزات، منكر الحديث جدا، تتقى روايته وال يحتج به  المعضالت وفيه

 أقوال العلماء فيه :
وزاد: " كان قليل الحديث، وكان شريفا مطاعا  ،، وابن سعد(3)وثقه األئمة: يحيى بن معين

، وقال ابن عمار: " رافضي (6)، وابن حجر، وزاد: " رمي بالتشيع "(5)، والعجلي(4)في قومه"
علي"، وقال مرة: " كان من رؤساء الشيعة "، وقال أبو الحسن المدائني: ثقة من أصحاب 

، (7)من العّباد، وعد جماعة منهم كميل بن زياد النخعي" –يعني أهل الكوفة  –" وفيهم 
 . (8)وذكره ابن حبان أيضا في الثقات، فتناقض فيه قواله

 

                                                
(.هو: كميل بن زياد بن نهيك النخعي، شئئئئئئئئهد مع علي رضئئئئئئئئي هللا عنه صئئئئئئئئفين، قتله الحجاج سئئئئئئئئنة 1)

 ( .2106ت/6/217هئ( . )الطبقات الكبرى، ابن سعد: 82)
 . 888ت/15/225:  (.المجروحين2)
 . 6978ت/3/415ميزان االعتدال:  -  995ت/7/174(.الجرح والتعديل: 3)
، وليس فيئئه " ثقئئة، قليئئل الحئئديئئث"، ونقئئل عنئئه في: تهئئذيئئب 2106ت/6/217(.الطبقئئات الكبرى : 4)

 . 813ت/8/447تهذيب التهذيب:  - 3/415ميزان االعتدال:  – 4996ت/24/219الكمال: 
 . 1423ت/1/839(.الثقات : 5)
 . 5665ت/462(.تقريب التهذيب :  6)
 . 8/448(.ينظر: تهذيب التهذيب : 7)
 . 5134ت/5/541(.8)
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 خالصة أقوال العلماء ودراستها :
، يظهر لنا أنه ثقة، فمنهم من وصفه (كميل بن زياد النخعي)ي مما تقدم من أقوال األئمة ف

بالتوثيق المطلق كابن معين، وابن سعد، والعجلي، ومنهم من وصفه بالتوثيق مع اتهامه 
، فمن وتقديمه على الصحابة  : هو محبة علي (1)بالتشيع، والتشيع كما سبق بيانه
وقد ذكر العلماء أنه قد روى عن  ،إلخ فهو غاٍل في تشيعه ... قدمه على أبي بكر وعمر،

وغيرهم من  ،عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد هللا بن مسعود، وأبي هريرة 
ولم يثبت عنه سبا أو بغضا ألحدهم، ولم يثبت انه كان داعية إلى رأيه، بل  ،الصحابة

 ،ل ابن سعدكان من العّباد كما قال ابن المديني، وكان شريفا مطاعا في قومه كما قا
 وعليه فإن :

 ، جمعا بين األقوال:(كميل بن زياد النخعي)خالصة القول في حال 
وأنه مستند اإلمام ابن حبان في تضعيفه، واتهامه بالنكارة في الحديث،  ،أنه ثقة يحتج به 

وعدم االحتجاج به مردود بتوثيق األئمة، وقد ذكره أيضا في الثقات فتناقض فيه قواله، 
 لى أعلم .وهللا تعا

 
 ،: كنيته أبو يحيى، كان من اهل الورع والنسك(2)محمد بن راشد الشامي الخزاعي - 38

، فكان يأتي بالشئ على الحسبان ويحدث عن التوهم، (3)ولم تكن صناعة الحديث من بزه
 .(4)فكثر المناكير في روايته فاستحق ترك االحتجاج به

 
 

                                                
 (.في حاشية ترجمة )عبد الجبار بن العباس الشبامي( .1)
(.هو: محمد بن راشئئد المكحولي الخزاعي الدمشئئقي، نزيل البصئئرة، من السئئابعة، مات بعد سئئنة سئئتين 2)

 ( .5875ت/478ب:  ومائة. )تقريب التهذي
(.البّز: الثياب، وقيل: البّز من الثياب أمتعة البّزاز، والبّزاز: بائع البّز وحرفته البزازه، والبّزة، بالكسئئئئئر: 3)

 ( .5/312هئ( : 711الهيئة والشارة واللبسة. )لسان العرب، ابن منظور )ت
 . 626ت/15/262(.المجروحين : 4)
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 أقوال العلماء فيه :
 ، (2)، وفي رواية: " ثقة ليس به بأس"(1)حنبل بقوله: " ثقة ثقة " وثقه األئمة: أحمد بن

، وفي رواية أخرى: " (4)، وابن معين بقوله: " ثقة صدوق"(3)وفي موضع آخر: " ثقة"
، والنسائي، وقال في (8)، وابن المديني(7)،(6)، وفي رواية أخرى: " ثقة، وكان قدريا"(5)ثقة"

ل أبو زرعة الدمشقي:" قلت لعبد الرحمن بن صالح: ما ، وقا(9)موضع آخر: " ال بأس به"
، وقال أبو حاتم: " كان (10)تقول في محمد بن راشد؟ قال: ثقة، وكان يميل إلى هوى"

، وقال عبد الرزاق:" ما (12)، وقال يعقوب بن شيبة: " صدوق"(11)صدوقا، حسن الحديث"
مال على غير بدعة، وكان وقال الجوزجاني: " كان مشت ،(13)رأيت اورع في الحديث منه" 

، وقال ابن عدي: " ليس برواياته بأس، وإذا (14)فيما سمعته متحريا للصدق في حديثه"

                                                
 . 5208ت/25/189تهذيب الكمال:  (.1)
 . 3322ت/2/504(.العلل ألحمد رواية ابنه عبد هللا: 2)
 . 4693ت/3/156: العلل ألحمد رواية ابنه عبد هللا (3)
 . 261ت/337سؤاالت ابن الجنيد :   (4)
 . 5322ت/4/465رواية الدوري :  (5)
 . 34ت/36من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال )رواية ابن طهمان( :   (6)
ر: هو زعم أن الشر من خلق العبد، وهذا يخالف مذهب السلف في أن القدر خيره وشره من هللا (.القد7)

، وينظر 1/389، تدريب الراوي، السئئئئئيوطي: 1/47تعالى. )ينظر: الملل والنحل، الشئئئئئهرسئئئئئتاني : 
 ترجمة حريز بن عثمان الرحبي( .

 . 232ت/161(.سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني:  8)
 . 25/190الكمال:  (.تهذيب9)
 . 401هئ( :  281(.تاريخ أبي زرعة الدمشقي )ت10)
 . 1385ت/7/253(.الجرح والتعديل : 11)
 . 234ت/9/159(.تهذيب التهذيب: 12)
 . 2829ت/2/409(.العلل ألحمد رواية ابنه عبد هللا : 13)
 . 287ت/278(.أحوال الرجال، الجوزجاني:  14)



 (د. بدرية محمد محمود بهنساوي)  المختلف في توثيقهم عند غيره –الضعفاء عند ابن حبان 

- 3981- 

، وقال شعبة: " صدوق، ولكنه شيعي أو قدري"، وقال (1)حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم"
بالقدر  ، وقال دحيم: " كان يذكر(2)عبد هللا بن المبارك: " صدوق اللسان، وأراه اتهم بالقدر"

، وقال ابن حجر: " (4)، وقال الساجي: " صدوق، اتهم بالقدر"(3)إال أنه مستقيم الحديث "
، وقال النسائي في موضع (6)، وقال الدارقطني: " يعتبر به"(5)صدوق يهم، ورمي بالقدر"
 .(8)، وقال أبو مسهر: "كان يرى الخروج على األئمة "(7)آخر: " ليس بالقوي"
 لماء ودراستها :خالصة أقوال الع

 يظهر لنا أنه مختلف فيه:  (محمد بن راشد الشامي)مما تقدم من أقوال األئمة في 
فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، وهذا يعني تصحيح حديثه، ومنهم من زاد على توثيقه 
أنه قدري، أو شيعي، ومنهم من نزل به عن التوثيق المطلق إلى األدنى منها في الحجية، 

الصدق، وحسن الحديث واستقامته، وأنه ال بأس به، ومنهم من زاد على ذلك فوصفه ب
أيضا أنه قدري أو شيعي، وهذا يعني تحسين حديثه، ولم يصفه أحد بالتضعيف المطلق 

مع أنه كان ممن وثقه  (،ليس بالقوي )إال ما كان من اإلمام النسائي في إحدى رواياته أنه 
تعد من أخف مراتب الضعف، وأن من  ،" ليس بالقوي" توثيقا مطلقا، على أن هذه اللفظة

وصف بها يكتب حديثه لالعتبار، فيحمل وصفه بهذا وهللا أعلم على ما اتهم به من القدر 
وعليه  ،(9)وهذا ال يضره مع توثيق العلماء له، وكما قال عبد الرحمن بن مهدي ،أو التشيع

 فإن:

                                                
 . 7616ت/7/421(.الكامل في الضعفاء : 1)
 . 9/159(.تهذيب التهذيب: 2)
 .2/395(.المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان : 3)
 . 9/160(.تهذيب التهذيب :4)
 . 5875ت/478(.تقريب التهذيب :  5)
 . 431ت/59(.سؤاالت البرقاني للدارقطني :  6)
 . 548ت/95(.الضعفاء والمتروكون للنسائي :  7)
 . 140(.تاريخ أبي زرعة الدمشقي:  8)
 . 7508ت/3/544(.ينظر : ميزان االعتدال، الذهبي : 9)
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 جمعا بين األقوال أنه: (،محمد بن راشد الشامي)خالصة القول في حال 
وحديثه حسن لذاته، وأن مستند اإلمام ابن حبان في اتهامه  ،مختلف في توثيقه، يحتج به

 وهللا تعالى أعلم . ،بكثرة المناكير في روايته، وتركه االحتجاج به مردود بتوثيق األئمة له
يثا ، روى حد(3)، من اهل الكوفة، سكن واسط(2)بن موسى الضبي (1)مسحاج - 39

 .(4)ال يجوز االحتجاج به ،واحدا منكرا في تقديم صالة الظهر قبل الوقت للمسافر
 أقوال العلماء فيه :

 ، (6)، وقال اإلمام أبو زرعة: " ال بأس به"(5)وثقه اإلمامان : ابن معين، وأبو داود
 ،(7)وقال الحافظ ابن حجر: " مقبول"

قالت الباحثة: روى عنه جمع من  ،ه؟ "وقال ابن المبارك: " ما المسحاج حتى أقبل من 
 .(8)الثقات

 خالصة أقوال العلماء ودراستها : 
 مختلف فيه: (مسحاج)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 

فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، وهذا يعني تصحيح حديثه، ومنهم من نزل به إلى 
وهذا يعني أن حديثه حسن  ،به" المرتبة الدنى منها في الحجية، فوصفه بانه "ال بأس

                                                
(.مسحاج: بكسر أوله وسكون ثانيه، ثم مهملة وآخره جيم، من الخامسة. )تقريب التهذيب: 1)

 ( .6597ت/527 
هذه النسبة إلى ضبة بن أد ...، وضبة قرية بالحجاز  –(.الضّبي: بفتح الضاد وتشديد الباء الموحدة 2)

 (.2/261حر مما يلي طريق الشام . )اللباب في تهذيب األنساب، ابن األثير الجزري: على ساحل الب
 (.واسط: مدينة بالعراق، سبق في ترجمة أصبغ بن زيد الوراق .3)
 . 1074ت/17/371(.المجروحين : 4)
، تهذيب التهذيب: 5898ت/27/443، تهذيب الكمال: 1965ت/8/430(.ينظر: الجرح والتعديل: 5)

 .201ت/10/107
 . 278،673ت/3/879،938(.الضعفاء ألبي زرعة: 6)
 . 6597ت/527(.تقريب التهذيب:  7)
 . 27/443تهذيب الكمال:  – 2185ت/8/67(.ينظر: التاريخ الكبير، البخاري: 8)
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لذاته، وقد وصفه الحافظ ابن حجر بقوله "مقبول"، ومعلوم أنه يقول هذا فيمن ليس له من 
ومسحاج ليس  ،الحديث إال القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله حيث يتابع...
ملسو هيلع هللا ىلص ع رسول هللا له إال حديثا واحدا عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: " كنا إذا كنا م

، وهو حديث حسن، (2)، أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل"(1)فقلنا: زالت الشمس ،في السفر
جميع رواته ثقات، عدا مسحاج مختلف فيه كما مر ذكره، وهو الحديث الذي وصفه اإلمام 

 ابن حبان بالنكارة، وبه ضعف مسحاج تبعا لإلمام ابن المبارك .
 ،: " زالت الشمس أو لم تزل"تعليقا على قول أنس  (3) وقال صاحب )عون المعبود(

فكان أعرف الناس ملسو هيلع هللا ىلص أي: لم يتيقن أنس وغيره بزوال الشمس وال بعدمه، وأما النبي 
لألوقات، فال يصلي الظهر إال بعد الزوال، فال اعتبار لشك أحد، وأن االعتماد في معرفة 

 لى مجئ الوقت فال يعتبر بشك بعض األتباع " .األوقات على اإلمام، فإن تيقن اإلمام ع
تعجل بصالة الظهر في أول ملسو هيلع هللا ىلص قالت الباحثة: وهو ما يؤكد صحة الحديث، وأن النبي 

مؤذنه ملسو هيلع هللا ىلص الوقت بحيث إن بعض الناس لم يظهر لهم زوال الشمس بنظرهم، فلما أمر النبي 
 وعليه فإن : باألذان وصلى، زال شكهم، وهذا ظاهر،

 جمعا بين األقوال: (مسحاج بن موسى الضبي)حال  خالصة القول في
 مختلف في توثيقه، يحتج به، وحديثه حسن لذاته، وال وجه الستنكار اإلمام ابن حبان

                                                
(.زوال الشمس: هو ظهور حركتها بعد الوقوف . )مشارق النوار على صحاح اآلثار، عياض بن 1)

 ( .1/313هئ( : 544بي )تموسى أبو الفضل اليحص
(.أخرجه ابو داود في سننه : أبواب صالة السفر: باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت: 2)

، عن مسدد، عن أبي معاوية، عن المسحاج بن موسى عن أنس رضي هللا عنه، 1204ح/2/402
ظ، مات سنة وجميع رواته ثقات، عدا مسحاج مختلف فيه كما مر ذكره، ومسدد بن مسرهد، ثقة حاف

هئ(، وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم: ثقة، أحفظ الناس لحديث األعمش، وقد يهم في 228)
هئ(، وقد رمي باإلرجاء )ينظر: تقريب التهذيب :على الترتيب : 195حديث غيره، مات سنة )

(، وأخرجه ايضا اإلمام أحمد في مسنده: 5841ت/475،  6598ت/528 
 . 12111ح/19/164
ظر: عون المعبود شئئئئرح سئئئئنن ابي داود، ألبي عبد الرحمن شئئئئرف الحق الصئئئئديقي العظيم أبادي (.ين3)

 .4/51،50هئ(: 1229)ت
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 .وهللا تعالى أعلم ،وتضعيفه بسببهوغيره للحديث الذي رواه مسحاج عن أنس بن مالك  
 

أنس بن مالك رضي هللا عنه، منكر  : شيخ يروي عن(1)نافع أبو غالب الباهلي - 40
الحديث، يروي عن أنس بن مالك ما ال يتابع عليه على قلة روايته، وهو الذي روى 

 .(3)عليهم " (2)، قال: " يبعث الناس يوم القيامة، والسماء تطشملسو هيلع هللا ىلصعن أنس عن النبي 
 أقوال العلماء فيه :

، (6)وموسى بن هارون الحمال ،(5)، والدارقطني(4)وثقه األئمة: يحيى بن معين في رواية
، وذكر الحافظ ابن حجر عن ابن أبي حاتم أنه قال: " سألت أبي عن نافع (7)وابن حجر

                                                
(.الباهلي: بفتح الباء المنقوطة بواحدة، وكسئئئئئئئئئئئر الهاء والالم، هذه النسئئئئئئئئئئئبة إلى باهلة، وهي باهلة بن 1)

نتسئئئئئاب إلى باهلة، أعصئئئئئر بن سئئئئئعد بن قيس بن عيالن بن مضئئئئئر، كان العرب يسئئئئئتنكفون من اال
 ( .1/116كأنها ليست فيما بينهم من األشراف. )اللباب في تهذيب األنساب، ابن األثير: 

: طشُّ المطر: هو الضعيف القليل منه. )النهاية في غريب الحديث، ابن األثير: 2)  ( .3/124(.تطشُّ
، قال: حدثنا أحمد 13814ح/21/320، والحديث أخرجه أحمد في مسنده : 1122ت/17/403المجروحين: (.3)

بن عبد الملك، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء، حدثنا نافع أبو غالب الباهلي، قال: حدثنب أنس بن 
هئ(، وعبد 221مالك مرفوعا، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني: ثقة، تكلم فيه بال حجة، مات سنة )

، 9/431، وفي المجروحين:9116ت/7/85ت:الرحمن بن أبي الصهباء: ذكره ابن حبان في الثقا
، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 1175ت/5/146وقال:"صدوق"، وذكره البخاري في التاريخ الكبير: 

، ولم يذكرا فيه جرحا وال تعديال، ونافع أبو غالب : مختلف في توثيقه كما مر ذكره، 1175ت/5/246
حيح أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن: باب والحديث بهذا اإلسناد حسن، ولمتنه شاهد ص
، من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه 4935ح/6/165{ : 18"يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا" }النبأ: 

مرفوعا، " ما بين النفختين أربعون ... قال: ثم ينزل هللا من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل... الحديث"، 
، بلفظ " .. ثم يرسل 2940ح/4/2258أخرجه مسلم في صحيحه: ديث عبد هللا بن عمرو وآخر من ح

 مطرا كأنه الطل، أو الظل، فتنبت منه أجسام الناس " . –أو ينزل هللا  –هللا 
 . 903ت/12/197(.ينظر: تهذيب التهذيب: 4)
 . 522ت/68(.سؤاالت البرقاني للدارقطني:  5)
وموسى بن هارون بن عبد هللا الحمال، ثقة حافظ كبير، بغدادي، مات ، 12/197(.تهذيب التهذيب: 6)

 (8297ت/664هئ( . )تقريب التهذيب :  294سنة )
 . 8297ت/664(.تقريب التهذيب:  7)
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، قالت الباحثة: لم أقف على قول أبي حاتم هذا، بل (1)أبي غالب الباهلي، فقال: ثقة "
بان أيضا ، وذكره ابن ح(3)، وقال يحيى بن معين في رواية أخرى: "صالح"(2)قال: " شيخ "

، (5)، وقال الذهبي: "صويلح"(4)في الثقات، وقال: "ال يعجبني االحتجاج بخبره إذا انفرد"
، وقال في موضع آخر:" عن أنس له حديث (6)وقال في موضع آخر: "لم يصح حديثه"

 . (7)منكر"
 خالصة أقوال العلماء ودراستها : 

فمنهم مختلف فيه :  (،لب الباهلينافع أبا غا)مما تقدم من أقوال األئمة، يظهر لنا أن 
وهي من وصفه بالتوثيق المطلق، وهذا يعني تصحيح حديثه، ومنهم من وصفه بئ "شيخ"،

 ،صويلح" –، ومنهم من وصفه بئ "صالح (8)عند ابن أبي حاتم ممن يكتب حديثه وينظر فيه
ذهبي ، ومنهم من وصفه بالتضعيف المطلق، كقول ال(9)فهي ممن يكتب حديثه لالعتبار

في أحد أقواله:" لم يصح حديثه"، فيحمل وهللا أعلم على حديثه عن أنس رضي هللا عنه 
الذي وصفه في موضع آخر بأنه منكر، وهو نفس الحديث الذي ذكره ابن حبان، وهذا 

وعليه  الحديث إسناده حسن، ولمتنه شاهد صحيح بمعناه، كما هو موضح في الحاشية،
 فإن :

 
 

                                                
 . 12/197(.تهذيب التهذيب: 1)
 . 2086ت/8/455(.الجرح والتعديل : 2)
 . 34/69/7560(.ذكره المزي في تهذيب الكمال : 3)
 . 5772ت/5/471(.4)
 . 6775ت/2/449(.الكاشف: 5)
 . 9003ت/4/244(.ميزان االعتدال: 6)
 . 4344ت/407(.ديوان الضعفاء:  7)
 . 2/37(.الجرح والتعديل: 8)
 . 1/407(.ينظر: تدريب الراوي، السيوطي : 9)
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  جمعا بين األقوال أنه: (،نافع أبي غالب الباهلي)خالصة القول في حال 
مختلف في توثيقه، يحتج به، وحديثه حسئئئئئئئن في غير ما ينكر عليه، وهو أقرب لما ذكره 

 ابن حبان في الثقات منه مما ذكره هنا في المجروحين، وهللا تعالى أعلم .
 

ة ثمانين في النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي: صاحب الرأي، كان مولده سن - 41
سوا الكوفة، ومات أبو حنيفة سنة خمسين ومائة ببغداد، وقبره في مقبرة الخيزران، 

حدث بمائة وثالثين حديثا  ،وكان رجال جدال ظاهر الورع، لم يكن الحديث صناعته
مسانيد، ما له حديث في الدنيا غيرها، أخطأ منها في مائة وعشرين حديثا، إما أن يكون 

غير متنه من حيث ال يعلم، فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك أقلب إسناده أو 
 االحتجاج به في األخبار .

ومن جهة أخرى ال يجوز االحتجاج به ألنه كان داعيا إلى اإلرجاء، والداعية إلى البدع 
ال يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة، ال أعلم بينهم فيه خالفا على أن أئمة المسلمين 

في الدين في جميع األمصار وسائر األقطار جرحوه، وأطلقوا عليه القدح إال  وأهل الورع
قد ذكرنا ما روي فيه من ذلك في كتاب )التنبيه على التمويه(، فأغنى  ،الواحد بعد الواحد

ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب غير اني أذكر منها جمال يستدل بها على ما وراءها 
 . (1)خبارا عديدة في تضعيف أبي حنيفة والنيل منه... ثم ذكر أقواال كثيرة، وأ

 أقوال العلماء فيه :
وثقه اإلمام ابن معين في أكثر من رواية، فعن صالح بن محمد جزرة قال: " سمعت يحيى 
بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في الحديث "، وعن محمد بن سعد العوفي قال: " 

يفة ثقة ال يحدث بالحديث إال ما يحفظ، وال سمعت يحيى بن معين يقول: " كان أبو حن
يحدث بما ال يحفظ"، وعن أحمد بن السلط الحماني، قال: " سمعت يحيى بن معين وهو 
يسأل عن أبي حنيفة: أثقة هو في الحديث؟ قال: نعم، ثقة ثقة، كان وهللا أورع من أن 

ن معين: هل يكذب، وهو أجل قدرا من ذلك"، وعن احمد بن عطية قال: " سئل يحيى ب
حدث سفيان عن أبي حنيفة؟ قال: نعم، كان أبو حنيفة ثقة صدوقا في الحديث والفقه، 

                                                
 . 1125ت/7/705(.المجروحين: 1)
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، وعن عبد هللا بن أحمد الدورقي عن يحيى بن معين قال: " ثقة (1)مأمونا على دين هللا"
هذا شعبة يكتب إليه أن يحدثه، وشعبة شعبة"، وكان شعبة  ثقة، ما سمعت أحدا ضعفه،

، وعن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين قال: " ال بأس (2)ن الرأي فيهبن الحجاج حس
به، لم يكن يتهم .. "، قال: " وسمعت يحيى مرة أخرى يقول: " أبو حنيفة عندنا من أهل 
الصدق ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه يزيد بن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون 

سمعت يحيى بن معين يقول: وقال له  ،عن عباس بن محمد الدوري، قال: "(3)قاضيا"
رجل: أبو حنيفة كذاب؟ قال: كان أبو حنيفة أنبل من أن يكذب، كان صدوقا، إال أن في 

، وقال يحيى بن سعيد القطان: " ال نكذب هللا ما سمعنا (4)حديثه ما في حديث الشيوخ"
الح: " كان ، وقال الحسن بن ص(5)أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله"

لم ملسو هيلع هللا ىلص النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتا في علمه، إذا صح عنده الخبر عن رسول هللا 
، (7)، وقال الكاساني: " وحديث صححه أبو حنيفة لم يبق ألحد فيه مطعن(6)يعده إلى غيره"

وقال أيضا: " أنه كان من صيارفة الحديث، وكان مذهبه تقديم الخبر، وإن كان في حد 
 .(8)على القياس بعد أن كان راويه عدال ظاهر العدالةاآلحاد 

                                                
ب الكمئئئئئئئال، المزي: ، تهئئئئئئئذيئئئئئئئ7249ت/15/581(.ينظر: تئئئئئئئاريخ بغئئئئئئئداد، الخطيئئئئئئئب البغئئئئئئئدادي: 1)

 . 445ت/3/991، تاريخ اإلسالم، الذهبي: 6439ت/29/424
، االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك 4840ت/12/56(.إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي: 2)

 . 1/126هئ(: 463، أبو عمر يوسف بن عبد البر )توالشافعي وأبي حنيفة 
 . 1/79حرز : رواية ابن م –(.تاريخ ابن معين 3)
 . 15/580(.ينظر: تاريخ بغداد: 4)
 . 29/433، تهذيب الكمال: 4398، 2530ت/3/517رواية الدوري :  –(.تاريخ ابن معين 5)
 . 1/128(.االنتقاء، ابن عبد البر: 6)
هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ(: 587(.ينظر: بدائع الصئئئنائع في ترتيب الشئئئرائع، عالء الدين، أبو بكر الكاسئئئاني الحنفي )ت7)

ملسو هيلع هللا ىلص: " : " وروي عن أبي حنيفة انه قال: ال قضئئئئاء على الناس لألثر المروي عن النبي ، قال2/90
من نسئئئئئي وهو صئئئئئائم فأكل وشئئئئئرب فليتم صئئئئئومه ..."، والقياس أن يقضئئئئئي ذلك ولكن اتباع األثر 

 أولى إذا كان صحيحا ... " .
 . 5/188(.المصدر السابق : 8)
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وقال الذهبي: " كان إماما ورعا عالما عامال متعبدا كبير الشأن، ال يقبل جوائز السلطان 
في جملة الثقات، وقد أثنى عليه  (3)، وابن شاهين(2)، وذكره العجلي(1)بل يتجر ويتكسب"

إسماعيل بن داود: " كان عبد هللا بن المبارك وزكاه الجم الغفير من األئمة والعلماء، قال 
، قال ابن المبارك: " ما رأيت في الفقه مثله"، وقال الشافعي: (4)يثني عليه، ويزكيه ويقرظه"

" الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة"، وقال الذهبي بعد ذكره قول الشافعي هذا: " قلت: 
، وقد أثنى عليه (5)م، وهذا أمر ال شك فيه"اإلمام في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا اإلما

أيضا: )ابن عيينة، وابن الجريج، والوزاعي، وأستاذه حماد بن أبي سليمان، واألعمش، 
، وقال ابن (6) وسفيان الثوري، ويزيد بن هارون، وعبد هللا بن داود الخريبي، وخلق كثير(

 .(7)حجر: " فقيه مشهور"
فيان الثوري: " ليس بثقة"، وقال يحيى بن معين في وقد تكلم فيه بعض العلماء، قال س

رواية: " ال يكتب حديثه"، قال ابن سعد: " هو ضعيف في الحديث، وكان صاحب 
، وقال مسلم: " صاحب (9)، وقال البخاري: " كان مرجئا، سكتوا عن رأيه وحديثه"(8)رأي"

رو بن علي: ، قال أبو حف  عم(10)الرأي مضطرب الحديث ليس له كبير حديث صحيح"
، (11)"صاحب الرأي، ليس بالحافظ، مضطرب الحديث، واهي الحديث، وصاحب هوى"

                                                
 . 163ت/1/126(.تذكرة الحفاظ: 1)
 . 1694ت/450(.الثقات :  2)
 . 1477ت/241(.تاريخ أسماء الثقات:  3)
 . 4840ت/12/56(.إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي: 4)
 . 6/403، وسير أعالم النبالء، الذهبي: 433، 29/424(.ينظر: تهذيب الكمال: 5)
 . 12/57(.ينظر: إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي: 6)
 . 7153ت/563(.تقريب التهذيب:  7)
 . 3453ت/7/233ت الكبرى: (.الطبقا8)
 . 2253ت/8/81(.التاريخ الكبير: 9)
 . 963ت/1/276(.الكنى واألسماء: 10)
 . 15/582(.تاريخ بغداد، الخطيب: 11)
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، وقال النسائي: " ليس بالقوي في (1)وقال إبراهيم الجوزجاني: " ال يقنع بحديثه وال برأيه"
غلط وتصحيف وزيادات، وله أحاديث  ، وقال ابن عدي: " عامة ما يرويه(2)الحديث"

، وقال علي بن المديني: " ضعيف جدا"، وقال أحمد (3)صالحة، وليس من أهل الحديث"
، وقال أبو حف  ابن شاهين (4)بن حنبل: " حديث أبي حنيفة ضعيف، ورأيه ضعيف"

في موضع آخر بعد ذكره جملة من أقوال الطاعنين فيه: " وهذا الكالم في أبي حنيفة 
يق ثقة الروايات واضطرابها وما فيها من الخطأ، ال أنه كان يضع حديثا وال يركب طر 

إسنادا على متن، وال متنا على إسناد، وال يدعي لقاء من لم يلقه، كان أرفع من ذلك وأنبل، 
وقد فضله العلماء في الفقه، ولكن حديثه فيه اضطراب، وكان قليل الرواية، وكان بالرأي 

 .(5)وإنما طعن عليه من طعن من األئمة في الرأي أبصر من الحديث،
 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

مختلف  (،اإلمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت)مما تقدم من أقوال األئمة، يظهر لنا أن 
 فيه:

فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، ومن وصفه بذلك اإلمام يحيى بن معين في كثير من 
د أكد توثيقه في بعضها بتكرار لفظ التعديل " ثقة ثقة"، ونفى عنه الروايات عنه، بل ق

الكذب في أكثر من رواية، وأثنى عليه بقوله: " هو أجل قدرا من ذلك"، وفي بعض رواياته 
وقد  ،جمع بين وصفين له فقال: " ثقة صدوق"، وفي بعضها وصفها بقوله: " ال بأس به"

، ونسبه أيضا إلى الصدق (6)ده وهي تعني ثقةتقدم المعنى االصطالحي لهذه اللفظة عن
في بعض رواياته، وهذا يعني تصحيح حديثه، حتى وإن اعتبر انه من قبيل الحسن لذاته، 

 ، وما استقر عليه رأي فيه .جمعا بين أقوال ابن معين 

                                                
 . 95ت/117(.أحوال الرجال، الجوزجاني:  1)
 . 586ت/100(.الضعفاء والمتروكون:  2)
 . 1954ت/8/246(.الكامل في ضعفاء الرجال : 3)
 . 15/579يخ بغداد: (.ينظر: تار 4)
 . 51/ت 97، 96(.ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه:  5)
 (.ينظر ترجمة: أحمد بن بشير .6)
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ووصفه الحسن بن صالح بن حي، بأنه كان عالما متثبتا في علمه، وأنه إذا صح عنده 
عده إلى غيره، مما يبرهن على صحة حديثه، ووصفه اإلمام الكساني بأنه كان الخبر لم ي

من صيارفة الحديث ...، وقد أثنى عليه الحافظ الذهبي عندما ترجم له في )تذكرة الحفاظ( 
وقد قال في مبدأ كتابه: " هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم ،ووصفه باإلمام األعظم ...
اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف..."، لذلك النبوي، ومن يرجع إلى 

مقدمة )الميزان(  لم يترجم له في )ميزان االعتدال( على أصح األقوال، فقد صرح بذلك في
بقوله: " ... وكذا ال أذكر في كتابي من األئمة المتبوعين في )الفروع( احدا لجاللتهم في 

ي حنيفة، والشافعي، والبخاري، فإن ذكرت أحدا اإلسالم، وعظمتهم في النفوس، مثل أب
، وأما عن وجود (1)منهم أذكره على اإلنصاف، وما يضره ذلك عند هللا وال عند الناس"

عن النسائي، وابن عدي تضعيفه، فقد نفى  –أي الذهبي  –، ونقله (2)ترجمته في الميزان
: " إن  قاله ميزان، ومما ذلك الشيخ اللكنوي، وذكر وجوها كثيرة في تعزيز نفيها من ال

، وأكد ذلك (3)هذه العبارة ليست لها أثر في بعض النسخ المعتبرة على ما رأيتها بعيني"
أيضا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وذلك بعد قيامه بمراجعة بعض النسخ النادرة في عالم 

معه بأن  المخطوطات، فلم يجد فيها ترجمة اإلمام أبي حنيفة، وقال: " وهذا مما يقطع
الترجمة المذكورة في بعض نسخ )الميزان( ليست من قلم الذهبي، وإنما هي دخيلة على 

 .(4)الكتاب بيد بعض الحانقين على اإلمام أبي حنيفة "
هذا وقد عّد اإلمام السخاوي تبعا للحافظ الذهبي، اإلمام أبا حنيفة ممن تكلموا في الرجال، 

التابعين وهو في حدود الخمسين ومائة، تكلم في وقال: " ... فلما كان عند آخر عصر 

                                                
 . 3، 2/  1(.ميزان االعتدال )المقدمة(: 1)
 . 9092ت/4/265(.2)
، ذكره الشئئئيخ شئئئعيب األرناؤوط، وعزاه 163ت/6/390(.ينظر: حاشئئئية سئئئير أعالم النبالء، الذهبي: 3)

(، ولم 146هئئئئئئئئ(:  1304كتاب )غيث الهمام على حواشي الكالم، محمد عبد الحي اللكنوي )تل
 أقف عليه.

، وهو ما أكده د. بشئئئئئئئار عواد 125ذكره في حاشئئئئئئئية الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، اللكنوي:  (.4)
س فيها ، أن في خزانة كتبه نسئئئئئئئئئخة الذهبي التي بخطه مصئئئئئئئئئورة ولي29/445محقق تهذيب الكمال: 

 ترجمته .
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التوثيق والتضعيف طائفة من األئمة: فقال أبو حنيفة: " ما رأيت أكذب من جابر 
 .(1)"الجعفي

قالت الباحثة: وقد أثنى على فقهه وورعه وزهده ووفور علمه، وعنايته بطلب اآلثار، 
معرفته بالحديثه واعتنائه به ما تهيأ له :" ولوال (2)وارتحاله في ذلك كما قال الحافظ الذهبي
 .استنباط مسائل الفقه المأثورة عنه"

ومن األئمة من طعن فيه ووصفه بالتضعيف المطلق، ووصفوه بأنه: "مضطرب في 
..."، وقد رده اإلمام ابن عبد البر بقوله:" فهذا  ،الحديث، او ليس بالقوي، أو ليس بالحافظ

لنظر والتأمل"، ورد الشيخ اللكنوي تضعيف النسائي لإلمام ومثله ال يخفى على من أحسن ا
وهو ممن له تعنت وتشدد في  ،أبي حنيفة، بقوله:" لم يقبل جرح النسائي في أبي حنيفة

 .(3)جرح الرجال"
ومن األئمة من وصفه بأنه كان من أصحاب الرأي والقياس وكان ال يعمل بالحديث، قالت 

ن أبي حنيفة ما يرد هذا القول، قال سفيان وقد اتاه رجل الباحثة: قد روى سفيان الثوري ع
سمعته يقول آخذ بكتاب هللا، فإن لم أجد  ،فقال: " ما تنقم على أبي حنيفة، قال: وما له ؟

، فإن لم أجد فبقول الصحابة آخذ بقول من شئت منهم، وال أخرج عن ملسو هيلع هللا ىلصفبسنة رسول هللا 
إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، وعطاء  قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى األمر

 . (4)فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا
وعلق الحافظ بن عبد البر على غمز أبي حنيفة بهذا فقال: " أفرط أصحاب الحديث في 

وتجاوزوا الحد في ذلك، لتقديمه الرأي والقياس على اآلثار، وأكثر أهل  ،ذم أبي حنيفة
الرأي والقياس، وكان رده لما رد من األحاديث بتأويل  األثر بطل العلم يقولون:" إذا صح

، ومع (5)محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره، وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي ... "

                                                
 . 353، 4/352(.فتح المغيث: 1)
 . 6/392(.ينظر: سير أعالم النبالء: 2)
 . 121(.الرفع والتكميل:  3)
 . 1/451، تهذيب التهذيب، ابن حجر: 3163ت/4/63رواية الدوري :  –(.ينظر: تاريخ ابن معين 4)
 بتصرف يسير( .) 1080، 2/1079(.ينظر: جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر: 5)
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فقال: " ومن ظن بأبي حنيفة  ،من ضعفه لهذا السبب هذا فقد خطأ اإلمام ابن تيمية 
فقد  ،دون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيرهأو غيره من أئمة المسلمين، أنهم يتعم

أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن، وإما بهوى، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ 
في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصالة مع مخالفته للقياس، العتقاده 

لحافظ ابن حجر في )فتح ، وكذا قال ا(1)صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما "
: " وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي، لرواية أبي هريرة رضي هللا عنه وأمثاله، (2)الباري(

 كما في الوضوء بنبيذ التمر ..."، وقال اإلمام ابن القيم: " وأصحاب أبو حنيفة 
 ،مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي

 .(3)وعلى ذلك بنى مذهبه
ومن األئمة من طعن في عقيدته ورماه باإلرجاء، قال اإلمام ابن عبد البر: " ونقموا أيضا 
على أبي حنيفة اإلرجاء، ومن أهل العلم من ينسب إلى اإلرجاء كثير، لم يعن أحد بنقل 

سب وينسب قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة إلمامته، وكان أيضا مع هذا يح
 .(4)"إليه ما ليس فيه ويختلق عليه ما ال يليق به، وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه

قالت الباحثة: وقد سبق تعريف اإلرجاء، وقول اإلمام ابن حزم أن أقرب فرق المرجئة إلى 
ن، ، وذكر اإلمام اللكنوي أن المرجئة فرقتا(5)أهل السنة ما ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة

مرجئة الضاللة، ومرجئة أهل السنة، وقد ن  على أن اإلمام أبا حنيفة وتالميذه وشيوخه 
 .(6)وغيرهم من الرواة األثبات، إنما عدوا من مرجئة أهل السنة ال من مرجئة الضاللة 

وقال اإلمام الشهرستاني: " .. لعمري كان يقال ألبي حنيفة وأصحابه مرجئة السنة، وعده 
ب المقاالت من جملة المرجئة، ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول: " كثير من أصحا

اإليمان هو التصديق بالقلب، وهو ال يزيد وال ينق "، ظنوا أنه يؤخر العمل عن اإليمان 
                                                

 . 305، 20/304(.ينظر: مجموع الفتاوى: 1)
 . 365، 4/364(.ينظر: فتح الباري: 2)
 . 2/145هئ( : 751(.إعالم الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد هللا محمد بن قيم الجوزية )ت3)
 . 2/1080(.جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر: 4)
 الم بن عجالن األفطس، وحاشيتها .(.ينظر ما سبق ذكره في ترجمة س5)
 .361(.الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، اللكنوي:  6)
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كيف يفتي بترك العمل؟ وله سبب آخر، وهو أنه كان يخالف  (1) )والرجل مع تبحره بالعلم(
في الصدر األول، والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم القدرية، والمعتزلة الذين ظهروا 

في القدر مرجئا، وكذلك الوعيدية من الخوارج، فال يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي 
 المعتزلة والخوارج، وهللا أعلم.

منهم، ثم قال: " وهؤالء كلهم  ثم عدد رجال المرجئة من األئمة، وكان اإلمام أبو حنيفة 
ث لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة، ولم يحكموا بتخليدهم في النار خالفا أئمة الحدي

 وعليه فإن:  ،(2)للخوارج والقدرية "
أني  خالصة القول في حال اإلمام )أبي حنيفة النعمان بن ثابت( جمعا بين األقوال، هو:

 لمشهور،العالم العامل الورع، الفقيه ا ،ال أستطيع القول إال بأنه : اإلمام األعظم
وابن حجر، وهو الثقة الصدوق كما وصفه إمام أهل هذا الفن  ،كما قال الحافظان الذهبي

من تشدده في نقض الرجال، أما عن اتهامه بالضعف،  يحيى بن معين مع ما عرف به 
فيمكن حمله وهللا أعلم على تشدده في قبول األخبار، فعن سفيان الثوري أن أبا حنيفة كان 

، مما دعاه إلى القياس ملسو هيلع هللا ىلصيأخذ إال بما صح عنده من االثار عن النبي  ال يستحل أن
، وعن اتهامه بقلة (3)عليه بهذه الموهبة التي ال مثيل لها وإعمال الرأي، وقد أفاض هللا 

بضاعته في الحديث، فقد ناقش د. مصطفى السباعي هذه المسألة في مبحث مطول موثقا 
با حنيفة وإن لم يجلس للتحديث كعادة المحدثين، وإن لم باألدلة والشواهد على أن اإلمام أ

يصنف في األخبار واآلثار كما ألف اإلمام مالك، إال أن تالميذه جمعوا أحاديثه في كتب 
، وأما عن اتهامه باإلرجاء، فهو ال يضره ألنه كما (4)ومسانيد بلغت بضعة عشر مسندا

                                                
، بلفظ " والرجل مع تخريجه في العمل "، وما أثبته 1/141(.جاءت هذه العبارة في )الملل والنحل(: 1)

ارة هنا ، وقال محققه الشئئئئئئئئئئئئئئئيخ عبد الفتاح أبو غدة: " العب361من )الرفع والتكميل للكنوي( :  
 مستقيمة وواضحة "، وما وقع في )الملل والنحل( تحريف ظاهر.

 . 146، 1/141(.الملل والنحل، الشهرستاني: 2)
، 75هئ(:  436(.ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه، الحسين بن علي أبو عبد هللا الصيمري )ت3)

 405، 404هئ( :  1384السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي، مصطفى السباعي )ت
 )بتصرف( .

 . 415:  411:  السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي، مصطفى السباعي(.4)
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أهل الضاللة، وقد ختم الحافظ ابن حجر مر تقريره أنه من مرجئة أهل السنة ال من مرجئة 
  ترجمته بقوله: " ومناقب اإلمام أبي حنيفة كثيرة جدا فرضي هللا عنه وأسكنه الجنة
 .(1)آمين "

ومثلي ال يمكن التجاسر بإطالق الحكم على إمام من كبار أئمة المسلمين، صاحب مذهب 
ن المسلمين في مشارق األرض من أوسع المذاهب الفقهية، يدين بمذهبه عشران الماليين م

ثم من شيوخي وعلمائي األجالء للتعليق  ،ومغاربها، إال بما ذكرت طالبة العون من هللا 
أن ينفع  على ما ذكر، كي تستفيد الباحثة وطالب العلم من فيض علمهم، سائلة هللا 

 بهم وبعلمهم اإلسالم والمسلمين .
 

وفة، كان غاليا في الرفض، وهو رأس ، من أهل الك(2)هارون بن سعد العجلي - 42
، وكان داعيا إلى مذ به، ال تحل (3)الزيدية، كان ممن يعتكف عند خشبة زيد بن علي

 .(4)الرواية عنه، وال االحتجاج به بحال
 أقوال العلماء فيه : 

، (6)، وقال ابن معين في رواية: " ليس به بأس"(5)مرارا" –قال شعبة: " من خيار المسلمين 
 ، (7)أبو حاتم: "ال بأس به" وقال

                                                
 . 10/452(.تهذيب التهذيب: 1)
(.هو: هئئئارون بن سئئئئئئئئئئئئئئئعئئئد العجلي أو الجعفي الكوفي األعور، من السئئئئئئئئئئئئئئئئئابعئئئة )تقريئئئب التهئئئذيئئئب: 2)

 (.7227ت/568 
من الرابعة، وهو الذي ينسئئئئئئئئب إليه الزيدية،  (.زيد بن علي بن الحسئئئئئئئئين بن علي بن أبي طالب، ثقة،3)

هئئئئئئئئئئئئئئئئ( . 80هئئئئئئئئئئئئئئئئ(، وكان مولده سنة )122خرج في خالفة هشام بن عبد الملك فقتل بالكوفة سنة )
 ( .2149ت/224)المصدر السابق: 

 . 1163ت/18/443(.المجروحين: 4)
 . 1/156(.ينظر: مقدمة الجرح والتعديل: 5)
 . 854ت/224(.رواية الدارمي: 6)
 . 374ت/9/90لجرح والتعديل: (.ا7)
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 ،(2)، وفي موضع آخر: " صدوق لكنه رافضي ثقل"(1)وقال الذهبي في موضع: " صدوق"
، وقال ابن حجر: " صدوق (3)وفي موضع آخر: " صدوق في نفسه، لكنه رافضي بغيض"

، وقال ابن عدي:" وليس في حديثه حديث منكر فأذكره، (4)رمي بالرفض، ويقال رجع عنه"
، وقال أحمد بن حنبل: " روى عنه الناس، وهو صالح أظنه كان (5)و أنه ال بأس به"وأرج
، (8)، وذكره ابن حبان أيضا في الثقات(7)، وذكره ابن شاهين في جملة الثقات(6)يتشيع"

، وقال ابن (10)، وقال الساجي:" كان ممن يغلو في الرفض"(9)وروى له مسلم حديثا واحدا
، وذكره ابن الجوزي في جملة (11)ان من المغلية في التشيع"معين في رواية أخرى:" ك

 .(12)الضعفاء
 خالصة أقوال العلماء ودراستها: 

مختلف فيه، فقد وصفه  (هارون بن سعد العجلي)مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 
 أكثرهم بالصدق، وأنه ال بأس به، ولفظة "ال بأس به" عند ابن معين من مرتبة الثقة كما

وهذا  ،وهي من مرتبة )صدوق( ،، ووصفه شعبة بأن ه " من خيار المسلمين"(13)تقدم

                                                
 . 5908ت/2/329(.الكاشف: 1)
 . 6697ت/2/704(.المغني في الضعفاء: 2)
 . 4/284/9159(.ميزان االعتدال: 3)
 . 7227ت/568(.تقريب التهذيب: 4)
 . 2043ت/8/439(.الكامل في الضعفاء: 5)
 . 3117ت/2/475(.العلل ألحمد رواية ابنه عبد هللا: 6)
 . 1520ت/249ء الثقات : (.تاريخ أسما7)
 . 11557ت/7/579(.8)
 . 2851ح/4/2189(.أخرجه مسلم في صحيحه : 9)
 . 9ت/11/6(.تهذيب التهذيب : 10)
 . 1744ت/3/359(.رواية الدوري: 11)
 . 3571ت/3/170(.الضعفاء والمتروكون : 12)
 (.ينظر: ترجمة أحمد بن بشير.13)
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يعني تحسين حديثه، وقد كرر شعبة قوله هذا مرارا في وصف )هارون( مما يرجح أنه 
يريد بذلك توثيقه، وإن كان بدرجة أقل من وصفه الصريح بثقة، وهو بذلك يتفق مع ابن 

ويبدو أن سبب تكرير شعبة لهذا اللفظ الرد على  ،بأس به" معين في توثيقه له بقوله : " ال
، وقد دفع الحافظ الذهبي أيضا ذلك (1)ما نسب إليه هارون من بدعة الرفض والدعوة إليها
فقال: ال تحل الرواية  –كعوائده  –عنه، وتعقب ابن حبان، فقال: " وقد شذ ابن حبان 

في رفضه، فإن الرافضة رفضت زيد بن أي الذهبي(: لم يكن غاليا )عنه... إلخ، قلت  
، مما يدل على أنه رأى أن )هارون( رجع عن (2)علي وفارقته، وهذا قد روى له مسلم"

الرفض، ولذلك أطلق وصفه بالصدق في أحد أقواله كما تقدم، وقد رمز له الحافظ ابن 
و العرب حجر بئ )هئ(، مما يدل على أنه مختلف فيه، والعمل على توثيقه عنده، وحكى أب

 وعليه فإن : ،(3)الصقلي عن ابن قتيبة أنه أنشد له شعرا يدل على نزوعه عن الرفض
 جمعا بين األقوال: (هارون بن سعد العجلي)خالصة القول في حال 

أنه ال بأس به، يحتج به، وحديثه حسن لذاته، وأن مستند اإلمام ابن حبان في تضعيفه  
 ماء واحتجاج اإلمام مسلم به، وهللا تعالى أعلم .وعدم االحتجاج به مردود بأقوال العل

: من أهل البصرة، كنيته أبو يحيى، يروي عن (4)هشام بن سلمان المجاشعي - 43
، منكر الحديث جدا، ينفرد عن الثقات بالمناكير الكثيرة، وعن الضعفاء (5)يزيد الرقاشي

ا وافق، فكيف إذا انفرد باألشياء المقلوبة على قلة روايته، ال يجوز االحتجاج به فيم
 .(6)؟

                                                
 )بتصرف( . 48، 47د. أحمد معبد:  (.ينظر: ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل: أ.1)
 . 451ت/3/997(.ينظر: تاريخ اإلسالم: 2)
 . 2896ت/9/438ولسان الميزان:  – 9ت/11/6(.تهذيب التهذيب: 3)
(.المجاشئئئئئئعي: بضئئئئئئم الميم وفتح الجيم وسئئئئئئكون األلف وكسئئئئئئر الشئئئئئئين المعجمة والعين المهملة، هذه 4)

اة بن تميم، وهم خلق كثير. )اللباب في تهذيب النسئئئئئئئئئئئبة إلى مجاشئئئئئئئئئئئع بن دارم بن مالك بن زيد من
 ( .3/164األنساب، ابن األثير: 

(.يزيد بن أبان الرقاشئئئئئي، زاهد ضئئئئئعيف، من الخامسئئئئئة، مات قبل العشئئئئئرين ومائة. )تقريب التهذيب: 5)
 ( .7683ت/559 
 . 1151ت/18/437(.المجروحين: 6)
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 أقوال العلماء فيه : 
، وذكره (2)، وقال الحافظ الذهبي:" صدوق"(1)قال اإلمام ابن معين: " ليس به بأس"

، وقال موسى بن (5)في جملة الثقات، وقال أبو حاتم: "شيخ" (4)، وابن شاهين(3)العجلي
، وقال ابن عدي (8)منكر الحديث" ، وقال اإلمام مسلم: "(7)" ضعيف" :(6)إسماعيل المنقري 

 .(9)بعد سرده أحاديث له: " وله غير ما ذكرت وأحاديثه عن يزيد غير محفوظة "
 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

 مختلف فيه : (هشام بن سلمان المجاشعي)مما تقدم من أقوال األئمة، يظهر لنا أن 
، (10) المصطلح يعني عنده )ثقة(وقد سلف أن هذا  ،فوصفه ابن معين بئ " ال بأس به"

لكن يحمل هنا على المرتبة األدنى من التوثيق المطلق في الحجية، وهي تماثل قول 
الذهبي: " صدوق"، مما يعني تحسين حديثه، ووصفة اإلمام أبو حاتم بئ "شيخ" وهي كما 

، ومنهم من وصفه بالتضعيف (11)قال ابن أبي حاتم: " ممن يكتب حديثه، وينظر فيه"
المطلق، لكنه ضعف محتمل ال يخرج صاحبه عن االحتجاج في المتابعات والشواهد، 

 وعليه فإن : ولذلك لم يجزم اإلمام ابن عدي بتضعيفه،

                                                
 . 3415ت/4/111(.رواية الدوري: 1)
 . 9226ت/4/299 (.ميزان االعتدال:2)
 . 1735ت/457(.الثقات:  3)
 . 1533ت/251(.تاريخ أسماء الثقات:  4)
 . 242ت/9/62(.الجرح والتعديل: 5)
(.موسئئى بن إسئئماعيل المنقري: بكسئئر الميم وسئئكون النون، أبو سئئلمة التبوذكي، ثقة ثبت، وال التفات 6)

 ( .6943ت/549يب بالتهذيب: هئ( . )تقر 223إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه، مات سنة )
 . 4/299(.ينظر: ميزان االعتدال: 7)
 . 3693ت/2/908(.الكنى واألسماء: 8)
 . 2024ت/8/409(.الكامل في الضعفاء: 9)
 (.ينظر ترجمة : أحمد بن بشير .10)
 . 2/37(.ينظر: الجرح والتعديل: 11)
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  جمعا بين األقوال أنه : (،هشام بن سلمان المجاشعي)خالصة القول في حال 
ال اإلمام ابن حبان يحتج به في المتابعات والشواهد، وال يترك االحتجاج به بالكلية كما ق

. وهللا تعالى أعلم ، 
 

: كان يهم في الروايات، ويخطئ إذا روى عن (1)هشام بن عبيد هللا الرازي السني - 44
األثبات، فلما كثر مخالفته األثبات بطل االحتجاج به، روى عن مالك، عن الزهري، عن 

يرا أم آخره "، حدثناه أنس رضي هللا عنه مرفوعا: "مثل امتي مثل المطر ال يدري أوله خ
وروى عن ابن  ،جعفر بن إدريس القزويني بمكة، فقال: حدثنا حمدان بن المغيرة عنه

رفعه : " الدجاج غنم فقراء أمتي، والجمعة حج  أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر 
فقرائها"، أخبرناه عبد هللا بن محمد القيراطي، قال: حدثنا عبد هللا بن يزيد بن محمش، 

"، أما حديث األخير فهو موضوع ال أصل له، وحديث األول قد روي عن أنس رضي عنه
 .(2)هللا عنه ولم يصح من غير حديث الزهري 

 أقوال العلماء فيه :
، وقال الذهبي: "كان (3)قال ابن أبي حاتم: " ثقة، يحتج به"، وقال أبو حاتم: "صدوق"

 ،(5)في الحديث" ، وقد لينوه(4)داعية إلى السنة، محطا على الجهمية
 .(7)، وقال العجلي: "ضعيف"(6)وكان أحمد بن حنبل ال يكتب عنه 

                                                
بة إلى السئئنة التي هي ضئئد البدعة، (.السئئني: بضئئم السئئين المهملة وتشئئديد النون المكسئئورة، هذه النسئئ1)

 ( .7/278ولما كثر أهل البدع خصوا جماعة بهذا االنتساب . )االنساب، السمعاني: 
 . 1153ت/18/438(.المجروحين: 2)
 . 256ت/9/67(.الجرح والتعديل: 3)
)ينظر: (.الجهمية: من ينفي صئئئئئفات هللا تعالى التي أثبتها الكتاب والسئئئئئنة، ويقول إن القرآن مخلوق. 4)

 ( .459مقدمة فتح الباري، ابن حجر:  
 . 387ت/1/284(.تذكرة الحفاظ، الذهبي: 5)
 . 2/757(.ينظر: الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على البرذعي: 6)
 . 1739ت/458(.الثقات :  7)
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 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

 مختلف فيه : (هشام بن عبيد هللا الرازي )مما تقدم من أقوال األئمة يظهر لنا أن 
حديثه فقد وصفه ابن أبي حاتم بالتوثيق المطلق، ووصفه ابو حاتم بالصدق، مما يعني أن 

يكون حسن لذاته، ومن األئمة من وصفه بالتضعيف المطلق، لكن ضعفه محتمل كما 
قال الذهبي بانهم لينوه، واللين من أخف مراتب التجريح، أما عن الحديثين الذين استشهد 
بهما ابن حبان على تضعيفه، قال الذهبي :" كالهما باطالن"، وعلق الدارقطني على 

خطأ فيه هشام بن عبيد هللا، أو رواه عنه، وهو حمدان بن المغيرة الحديث األول بقوله:" أ
 .(2)، وبنحوه قال الحافظ ابن حجر(1)الهمداني، والخطأ بحمدان في هذا الحديث أشبه"

وأما الحديث الثاني: حديث ابن أبي ذئب، عن نافع، فهو كذب موضوع، والحمل فيه على 
سابوري، قال الدارقطني: "كان يضع الحديث محمش هذا، وعبد هللا بن يزيد بن محمش الني

 ،(5)، وقال ابن حجر: " فبرئ هشام من عهدته"(4)، وقال الذهبي: " كذاب"(3)على الثقات"
 وعليه فإن :

 جمعا بين األقوال أنه: (،هشام بن عبيد هللا الرازي )خالصة القول في حال 
وإبطال االحتجاج به  صدوق، يحتج بحديثه، وأن مستند اإلمام ابن حبان في تضعيفه 

 مردود بأقوال األئمة، وهللا تعالى أعلم .

                                                
 (.لم أقف على ترجمة لحمدان بن المغيرة فيما توفر لي من كتب التراجم .1)
 . 8264ت/8/335ان، ابن حجر: (.لسان الميز 2)
(.عند الدارقطني: محمد بن يزيد السئئئلمي، من أهل نيسئئئابور، والصئئئواب ما أثبته، وهو المثبت في كل 3)

ما ترجم له، وهو الموصئئئئئوف بالكذب والمتهم بالوضئئئئئع، أما اآلخر، فقد ذكره ابن حبان في الثقات: 
. )ينظر: تعليقات الدارقطني على  ، ولم يذكره من تالميذ هشئئئئئئئئئئام كما ذكره هنا15677ت/9/145

 (.382ت/277،276المجروحين  البن حبان:  
 . 574ح/228(.تلخي  كتاب الموضوعات البن الجوزي، الذهبي:  4)
 . 88ت/11/48وتهذيب التهذيب:  – 8/335(.ينظر: لسان الميزان: 5)
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، من أهل الكوفة، (1)هالل بن خباب أبو العالء العبدي: مولى زيد بن صوحان - 45
قد انتقل إلى البصرة وسكنها، كان ممن اختلط في آخر عمره، فكان يحدث بالشئ على 

ا وافق الثقات، فإن احتج به محتج التوهم، ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد، وأما فيم
 .(2)أرجو أن ال يجرح في فعله ذلك

 
 أقوال العلماء فيه:

، ووثقه عفان (4)، وأحمد بن حنبل، وقال مرة: " شيخ ثقة"(3)وثقه األئمة: يحيى بن معين
، وقال أبو حاتم: " ثقة (6)، وابن عمار الموصلي، والمفضل بن غسان الغالبي(5)بن مسلم

، قال يعقوب بن سفيان: " ثقة "، (7)قال تغير قبل موته من كبر السن "صدوق، وكان ي
، (9)، وقال ابن شاهين : "ثقة"(8)وقال في موضع آخر: " ثقة إال أنه تغير، عمل فيه السن"

، وقال ابن عدي: "أرجو (11)، وقال في موضع آخر: " صدوق"(10)وقال الذهبي: " ثقة "

                                                
ن، ويقال أبو عائشة، (.زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن صبرة العبدي أبو سليما1)

وصئئئحبه، وقيل: ال يعلم له صئئئحبة، وإنما أدرك، وكان فاضئئئئال ملسو هيلع هللا ىلص يقال ان له صئئئحبة، ادرك النبي 
دينا سئئئئئئئئئئئيدا في قومه، وكان من األمراء يوم الجمل. )اإلصئئئئئئئئئئئابة في تمييز الصئئئئئئئئئئئحابة، ابن حجر: 

 ( .3004، 2917ت/532، 2/504
 . 1148ت/18/434(.المجروحين: 2)
 . 3247ت/4/83، ورواية الدوري:  843ت/223الدارمي:   (.ينظر: رواية3)
 . 3845، 3251ت/600، 2/493(.العلل ألحمد رواية ابنه عبد هللا: 4)
 . 4975ت/12/174(.ينظر: اإلكمال في تهذيب الكمال، مغلطاي: 5)
 . 123ت/11/78(.ينظر: تهذيب التهذيب: 6)
 . 294ت/9/75(.الجرح والتعديل: 7)
 . 198، 3/90اريخ: (.المعرفة والت8)
 . 1544ت/253(.تاريخ أسماء الثقات:  9)
 . 5995ت/2/340(.الكاشف : 10)
 . 1044ت/135(.المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه، الذهبي:  11)
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، وقال يحيى بن سعيد (2)" صدوق، تغير بآخره"، وقال ابن حجر: (1)أنه ال بأس به"
، ونفى ابن معين قوله هذا، عندما سأله (3)القطان: " أتيت هالل بن خباب، وكان قد تغير"

إبراهيم بن الجنيد، وقال له أن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط، فقال 
وقال الساجي، والعقيلي: " في ، (4)يحيى: " ال ما اختلط وال تغير، بل هو ثقة مأمون"

 .(6)، وذكره بان حبان أيضا في الثقات، وقال: "يخطئ ويخالف"(5)حديثه وهم، وتغير آخره"
 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

 مختلف فيه: (،هالل بن خباب)مما تقدم من أقوال األئمة، يظهر لنا ان 
يثه، ومنهم من وثقه مع اإلشارة فمنهم من وصفه بالتوثيق المطلق، وهذا يعني تصحيح حد

إلى تغيره قبل موته، وعزا ذلك إلى كبر سنه، وقولهم "قبل موته" يدل على أن فترة تغيره 
 واختالطه كانت يسيرة، والظاهر

وهللا أعلم ان احدا لم يرو عنه في هذه الفترة، مما جعل اإلمام ابن معين يجزم بعدم 
" بل هو ثقة مأمون"، مع ما عرف به اإلمام ابن  اختالطه وتغيره، بل أكد توثيقه بقوله:

معين من تشدده في الجرح والتعديل، وتوثيقه معتبر به عند أهل هذا الفن، فضال عن 
وعليه  ،(7) هئ(144توثيق من مر ذكرهم من الجهابذة لهالل بن خباب، وكانت وفاته سنة )

 فإن :
 ن األقوال أنه:هالل بن خباب العبدي(، جمعا بي)خالصة القول في حال 

 ثقة، يحتج به في غير ما وهم فيه أو اختلط عليه إن وجد ذلك، وهللا تعالى أعلم . 

                                                
 . 2038ت/8/430(.الكامل في الضعفاء: 1)
 . 7334ت/575(.تقريب التهذيب: 2)
 . 2746ت/8/210(.التاريخ الكبير، البخاري: 3)
 . 288ت/342.سؤاالت ابن الجنيد:  (4)
 . 1954ت/4/347(.الضعفاء الكبير، العقيلي: 5)
 . 11535ت/7/574(.6)
 . 7334ت/575(.تقريب التهذيب: 7)
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، من أهل الكوفة، كان شيخا (1)أبو بكر بن عبد هللا بن أبي القطاف النهشلي – 46
صالحا فاضال، غلب عليه التقشف حتى صار يهم وال يعلم، ويخطئ وال يفهم، فبطل 

اهر الصالح، ألن قبول األخبار يوافق الشهادات في معاني، ويخالفها االحتجاج به وإن ظ
في معاني، فكما ال يجوز قبول شهادة الشاهد إذا كان فاضال دينا وهو ال يعقل كيفية 
الشهادة، وال يدري كيف يؤديها، كذلك ال يجوز قبول األخبار عن الدين الفاضل إذا كان 

معنى إذا حدث من حفظه، فأما إذا حدث من كتابه ال يعلم ما يؤدي وال يعقل ما يحيل ال
وضبط في الكتابة، فحينئذ يجوز قبول روايته إذا كان عدال عاقال، وأبو بكر النهشلي 
وإن كان فاضال فهو ممن كثر خطؤه، وبطل االحتجاج به إذا انفرد، وإن اعتبر معتبر 

 .(2)بما وافق الثقات لم يجرح في فعله ذلك
 

 :  أقوال العلماء فيه
، ويعقوب (5)، وأحمد بن حنبل(4)، ويحيى بن معين(3)وثقه األئمة: عبد الرحمن بن مهدي

 ،(7)، والدارقطني(6)بن سفيان

                                                
(.النهشئئئئئلي: فتح النون وسئئئئئكون الهاء وفتح الشئئئئئين المعجمة، وبعدها الم، هذه النسئئئئئبة إلى نهشئئئئئل بن 1)

ن كبير من تميم ينسئئئئئئئئئئئئئئب إليه جمع كثير. )اللباب في دارم بن مالك ... بن زيد مناة بني تميم، بط
(، وفي اسئئئئئمه أقوال، وال يكاد يعرف إال بكنيته، قيل: اسئئئئئمه 3/338تهذيب األنسئئئئئاب، ابن األثير: 

عبد هللا بن قطاف، وقيل: عبد هللا بن معاوية بن قطاف، وقال وكيع مثلما قال ابن حبان، وهو ما 
أشئئئئئئئبه، وقال الذهبي: وأصئئئئئئئح ما قيل في اسئئئئئئئمه: عبد هللا . رجحه ابن أبي حاتم، فقال: قول وكيع 

 ( .117ت/7/333، وسير أعالم النبالء: 1536ت/9/344)ينظر: الجرح والتعديل: 
 . 1252ت/18/499(.المجروحين : 2)
 . 179ت/12/44(.تهذيب التهذيب: 3)
سئئئؤاالت و  – 2438، 1613ت/480، 3/334، ورواية الدوري: 942ت/240(.رواية الدارمي :  4)

 . 350ت/358ابن الجنيد:  
 . 415ت/314، وسؤاالت أبي داود ألحمد:  4371ت/3/99(.العلل ألحمد رواية ابنه عبد هللا: 5)
 . 3/180(.المعرفة والتاريخ: 6)
 . 2254ح/3/46(.السنن: 7)
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، وهذا إقرار منه (3)، وقال ابن عبد البر: "وثقوه"(2)، والذهبي في أحد أقواله(1)وابن شاهين 
وقال أبو داود: " ثبت إال  ،(4)بتوثيقه، والعجلي، وزاد: " من أنفسهم، وكان يرى اإلرجاء"

، وتعقب ابن (6)، وقال الذهبي في موضع آخر: " هو حسن الحديث صدوق"(5)أنه مرجئ"
، وقال في موضع آخر: " رجل (7)حبان فقال: " بل هو صدوق، احتج به مسلم وغيره"

، (9)، وقال أبو حاتم: " شيخ صالح يكتب حديثه"(8)صالح، تكلم فيه ابن حبان بال وجه"
، وقال ابن سعد: " من بني تميم من أنفسهم، (10)ال ابن حجر: " صدوق رمي باإلرجاء"وق

 .(11)وكان مرجيا، وكان عابدا ناسكا، وكانت له أحاديث، ومنهم من يستضعفه "
 خالصة أقوال العلماء ودراستها :

 مختلف فيه:  (أبا بكر النهشلي)مما تقدم من اقوال األئمة، يظهر لنا أن 
فه بالتوثيق المطلق، وهم أئمة الجرح والتعديل المعتبر بتوثيقهم عند أهل فمنهم من وص

وهذا يعني أن حديثه صحيح،  ،الفن، كابن معين، وأحمد بن حنبل، وابن مهدي، وغيرهم
ومنهم من وصفه بالتوثيق مع اإلشارة إلى اتهامه باإلرجاء، وهذا ال يضره، فلم يثبت عنه 

بدعته كما هو الظاهر من ترجمته، فيحتج به على المذهب أنه كان داعيا أو روى ما يقوي 

                                                
 . 685ت/131(.تاريخ أسماء الثقات:  1)
 . 6548ت/2/414(.الكاشف: 2)
 . 1369ت/2/1077لمشهورين من حملة العلم بالكنى، ابن عبد البر: (.االستغناء في معرفة ا3)
 . 1916ت/493(.الثقات:  4)
 . 234ت/208(.سؤاالت اآلجري:  5)
 . 10004ت/4/496(.ميزان االعتدال: 6)
 . 117ت/7/333(.سير أعالم النبالء: 7)
 . 4871ت/453(.ديوان الضعفاء: 8)
 . 179ت/9/344(.الجرح والتعديل: 9)
 . 8001ت/625قريب التهذيب:  (.ت10)
 . 2656ت/6/355(.الطبقات الكبرى :11)
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، بل وصفه العلماء بما فيهم ابن حبان بالصالح والعبادة والنسك، (1)المختار كما تقدم
 وبرهان ذلك احتجاج اإلمام مسلم به في صحيحه .

ومنهم من نزل به إلى الدرجة األدنى من التوثيق المطلق في الحجية، فوصفوه بئ " حسن 
حديث، صدوق، صدوق رمي باإلرجاء"، وهو ما يفيد تحسين حديثه لذاته، ومنهم من ال

نزل به درجة عن سابقتها، فوصفه أبو حاتم بئ " شيخ صالح يكتب حديثه"، وهذا أيضا ال 
يخرجه عن االحتجاج به في المتابعات، مع ما عرف به اإلمام أبو حاتم من تعنته في 

عله يقصد بذلك  ،بعد ثناءه عليه " ومنهم من يستضعفه"نقض الرجال، وأما قول ابن سعد 
تضعيف اإلمام ابن حبان، فلم يتكلم فيه غيره بال وجه كما قال الحافظ الذهبي، ووصف 

 وعليه فإن : ،عبارته التي أتى بها بانها عبارة " طويلة ثقيلة "
 :جمعا بين األقوال  (أبي بكر النهشلي)خالصة القول في حال 

، احتج به مسلم (2)فيه، والعمل على توثيقه، كما قال الحافظ ابن حجرأنه مختلف  
 .(3)وغيره

  

                                                
 (.ينظر حاشية ترجمة )حريز بن عثمان الرحبي( .1)
 . 3206ت/9/462(.ينظر: لسان الميزان، ابن حجر: 2)
 . 1106ح/2/778، 572ح/1/402(.ينظر حديثه في صحيح مسلم : 3)
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 الخـاتـمة
وجل علّي  اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، فبعد أن مّن هللا عز
وهي على النحو بتوفيقه على إتمام هذا البحث، أعرض أهم النتائج التي توصلت إليها 

 التالي: ــ
همية علم الجرح والتعديل وعظيم قدره، إذ بقواعده يتميز من يجب االحتجاج بخبره، * أ 

ومن ال يجب، وذلك بألفاظ مخصوصة، وبيان مراتب تلك األلفاظ، وعليه: يتميز صحيح 
 الرواية عن الرسول صلى هللا عليه وسلم  من سقيمها.

 * أنه قد تبين لي من خالل ما سبق دراسته: 
ذي قام به علماء الجرح والتعديل للحفاظ على السنة النبوية التي الدور العظيم ال .1

 هي المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي.
أن الكالم في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة  .2

   (1) بالحديث، وعلله، ورجاله.
 لها مثيل. أن اإلمام ابن حبان كان من أئمة زمانه، صنف تصانيف لم يكن .3
أن كتاب" المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين " لإلمام ابن حبان من  .4

 أمهات الكتب التي اعتمد عليها المصنفون في علم الجرح والتعديل.
أنه مما يؤخذ به اإلمام ابن حبان أنه قد ذكر في كتاب )المجروحين( خلقا كثيرا  .5

به )الثقات(، وذلك عده العلماء من ادعى ضعفهم، كان قد سبق أن ذكرهم في كتا
 تناقضه وغفلته.

الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل، من ناحية شدتهم، أو تساهلهم، أو  .6
 اعتدالهم على ثالثة أقسام:

 قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل. •
 وقسم منهم متساهل. •

                                                
 .83   الموقظة في علم مصطلح الحديث للحافظ الذهبي:(.1)
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 وقسم معتدل ومنصف. •
ه للرجال بين التعصب والتعنت البالغ في باب أن اإلمام ابن حبان قد جمع في نقد .7

 الجرح، والتساهل في باب التوثيق. 
أن مجرد وجود الراوي في كتاب " المجروحين " ال يفيد الجزم بالقدح فيه، ما لم  .8

 يفسر جرحه بما يقدح حقيقة.
 أن الكالم في الجرح والتعديل قائم على االجتهاد وبذل الوسع في الحكم على الرواة. .9
 .األسباب الحاملة لألئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما ال يقدحإن  .10
إن مجرد الكالم في الرجل ال يسقط حديثه، ولو اعتبر ذلك لذهب جملة من  .11

 .(1)اآلثار النبوية، وهي مفسدة بينة
ه مؤيد محفوظ من هللا تعالى، لم يجتمع علماؤ ( كما قال الحافظ الذهبي ) ولكن هذا الدين 

على ضاللة ال عمدا وال خطأ، فال يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، وال على تضعيف 
ثقة، وإنما يقع اختالفهم في مراتب القوة، أو مراتب الضعف، والواحد منهم يتكلم بحسب 

 .(2)اجتهاده وقوة معارفه، فإن ُقّدر خطؤه في نقده، فله أجر واحد
وجل أن يتقبل منى، وأن ينفعني والمسلمين بهذا  فهذا جهد المقل، وأسأل هللا عز وختامًا :

العمل المتواضع، وال أدعى العصمة من الخطأ والزلل، فالكمال هلل وحده، وأرجو منه 
فهو سبحانه ،سبحانه وتعالى أن يغفر لي الزلل، وأن يثيبني على ما وفقني إليه من عمل

 وتعالى من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
 

  

                                                
 ، ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة )أبان بن تغلب( .1/5ينظر: ميزان االعتدال: (.1)
 .83الموقظة في علم مصطلح الحديث:    (2)
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 واة المترجم لهمفهرس الر 
 خالصة حاله إسم الراوي 

مختلف فيه، حديثه حسن لذاته في غير ما  ئ أبان بن عبد هللا البجلي 1
 ينكر عليه .

صدوق، يحسن حديثه فيما لم ينكر عليه  ئ أحمد بن بشير 2
ويخالف الحفاظ فيه، أخرج له البخاري حديثا 

 واحدا .
 حتج به فيما رواه قبل االختالط .صدوق، ي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب – 3
مختلف فيه، روياته عن الشاميين قوية، وعن  إسماعيل بن عياش -4

 غيرهم ضعيفة .
إسئئئئئئئئئئئئئمئئاعيئئل بن محمئئد بن جحئئادة  -5

 اليامي
ال بأس به، صدوق، حسن الحديث في غير 

 ما يهم فيه .
 صدوق فيه لين . أشعث بن سّوار -6
صحيح، يحتج به في غير ما انكره  ثقة، حديثه أصبغ بن زيد الوراق -7

 عليه ابن عدي، وهي ثالثة أحاديث فقط .
ثقة تغير، يحتج به فيما يعرف من حديث  أصبغ مولى عمرو بن حريث -8

 ويتابع عليه .
يحتج به في غير ما أخطأ  ،صدوق ال بأس به أيمن بن نابل بن أبوعمران -9

 فيه.
بآخره، رواية يحيى  صدوق ال بأس به، تغير بحر من مّرار -10

 القطان عنه صحيحة.
 صدوق، يحتج به . بكير بن أبي السميط -11
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 خالصة حاله إسم الراوي 

 صدوق ال بأس به . بهز بن حكيم -12
صدوق فيه تشيع، حديثه حسن لذاته في غير  جعفر بن زياد األحمر -13

 ما يتفرد به .
ثقة، نفى العلماء ما اتهم به من بغضه لعلي  حريز بن عثمان الرحبي -14

. أخرج له البخاري ثالثة أحاديث ، 
 صدوق، يحتج به . الحسن بن الحكم النخعي -15
صدوق، حسن الحديث في غير ما تفرد به  حشرج بن نباتة األشجعي -16

 وأنكر عليه .
مرسلة، أخرج له  ثقة، روايته عن علي  خالس بن عمرو -17

 البخاري حديثين .
زيئئئئئاد بن عبئئئئئد هللا بن الطفيئئئئئل  -18
 بكائيال

صدوق ثبت في المغازي عن ابن إسحاق، 
مختلف فيه في غيرها، أخرج له البخاري 

 مقرونا .
 مختلف فيه والعمل على توثيقه . سالم بن عجالن األفطس -19
 صدوق يحتج به في غير ما ينكر عليه سعيد بن سالم القداح -20
ما وهم فيه ولم ال بأس به، يحتج به في غير  سعيد بن عبد الرحمن الجمحي -21

 يتابع عليه .
صدوق، ليس به بأس، أخرج له البخاري ثالثة  سلم بن زرير، أبو بشر العطاردي -22

 أحاديث .
صدوق، ال بأس به، حسن الحديث في غير  شهاب بن خراش بن حوشب -23

 ما أنكر عليه
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 خالصة حاله إسم الراوي 

مختلف في توثيقه، يحتج به في غير ما وهم  شهر بن حوشب األشعري  -24
 وى له مسلم مقرونا.فيه، ر 

 ال بأس به، حسن الحديث . عبد الجبار بن العباس الشبامي -25
عبئئئئد الرحمن بن سئئئئئئئئئئئئئليمئئئئان بن  -26
 الغسيل

ليس به بأس، يحتج به، خرج له اإلمام البخاري 
 في األصول.

عبئئئئئئد الرحمن بن عبئئئئئئد هللا بن  -27
 مسعود الهذلي

 ثقة في روايته عن المتقدمين، اختلط بآخره .

صدوق، ليس به بأس يحتج به في غير ما  عبد العزيز بن أبي رواد -28
وهم فيه،ال يضره ما رمي به من اإلرجاء، أخرج 

 له البخاري حديثا واحدا .
 ال بأس به، واحاديثه مستقيمة يحتج بها . عبد هللا بن بشر -29
عبئئئد المجيئئئد بن عبئئئد العزيز بن  -30

 أبي رواد
ج بحديثه عن ثقة، صاحب بدعة، داعية، يحت

ابن جريج خاصة لتثبته فيه وما عدا ذلك فال 
 يحتج به إال متابعة .

 صدوق، يحتج به . علي بن موسى الرضا -31
صدوق، ال بأس به، يحتج به في غير ما أنكر  علي بن هاشم بن البريد -32

 عليه، أخرج له مسلم حديثان .
في روايته عن قتادة مختلف  ،صدوق، يحتج به عمر بن إبراهيم العبدي -33

. 
ثقة في نفسه، مختلف في روايته عن أبيه عن  عمرو بن شعيب -34

 جده، وأن االحتجاج بها هو الصحيح المختار.
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 خالصة حاله إسم الراوي 

القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد  -35
 بن معاوية

مختلف في توثيقه، يحتج به في غير ما أنكر 
 عليه .

به في المتابعات والشواهد مختلف فيه، يحتج  كلثوم بن جوشن القشيري  -36
. 

 ثقة يحتج به . كميل بن زياد النخعي -37
حديثه حسن لذاته  ،مختلف في توثيقه، يحتج به محمد بن راشد الشامي الخزاعي -38

. 
مختلف في توثيقه، يحتج به، حديثه حسن لذاته  مسحاج بن موسى الضبي -39

. 
يحتج به، وحديثه حسن في مختلف في توثيقه،  نافع أبو غالب الباهلي -40

 غير ما ينكر عليه.
إمام عالم، فقيه مشهور، وثقه اإلمام يحيى بن  النعمان بن ثابت أبو حنيفة -41

 معين .
ال بأس به، يحتج به، أخرج له مسلم حديثا  هارون بن سعد العجلي -42

 واحدا .
 يحتج به في المتابعات والشواهد . هشام بن سلمان المجاشعي -43
 صدوق يحتج بحديثه . هشام بن عبيد هللا الرازي  -44
هئئالل بئئن خئئبئئئئئئئاب أبئئو الئئعئئالء  -45
 العبدي

ثقة، يحتج به في غير ما وهم فيه أو اختلط 
 عليه إن وجد.

أبو بكر بن عبئئئئئئئد هللا بن أبي  -46
 القطاف النهشلي

مختلف فيه، والعمل على توثيقه، احتج به 
 اإلمام مسلم .
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم . (1)
أحوال الرجال المؤلف: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، أبو  (2)

هئ( المحقق: عبد العليم عبد العظيم الَبستوي دار النشر: 259إسحاق )المتوفى: 
 حديث اكادمي، فيصل آباد، باكستان 

بن  اإلصابة في تمييز الصحابة المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (3)
هئ( تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 852أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 

 -بيروت الطبعة: األولى  -وعلى محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية 
 هئ.1415
االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط المؤلف: برهان الدين الحلبي )المتوفى:  (4)

القاهرة الطبعة:  -الناشر: دار الحديث هئ( المحقق: عالء الدين علي رضا، 841
 .1م عدد األجزاء: 1988األولى، 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ئ المؤلف: مغلطاي بن قلج بن عبد هللا  (5)
هئ( ئ الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والناشر ئ 762البكجري المصري )المتوفي: 

 م. 2001هئئ 1422الطبعة األولى 
فع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب، اإلكمال في ر  (6)

المؤلف: سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال )المتوفى: 
لبنان الطبعة: الطبعة األولى -بيروت-هئ( الناشر: دار الكتب العلمية 475
 م .1990-هئ1411
التكرير والتركيب وداللة كل منها ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين اإلفراد و  (7)

على حال الراوي والمروي، المؤلف: أ.د. أحمد معبد عبد الكريم، الطبعة: مكتبة 
 م .2004 -هئ1425أضواء السلف، الرياض، الطبعة األولى 

االنتصار في الرد على المعتزلة القدرية األشرار المؤلف: أبو الحسين يحيى بن  (8)
هئ( المحقق: سعود بن 558اليمني الشافعي )المتوفى: أبي الخير بن سالم العمراني 
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عبد العزيز الخلف الناشر: أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية 
 م1999هئ/1419الطبعة: األولى، 

األنساب ئ المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني  (9)
د الرحمن بن يحيي المعلمي هئ( ئ المحقق: عب562المروزي، أبو سعد )المتوفى 

اليماني وغيره ئ الناشر مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد ئ الطبعة األولى 
 م.1962هئ ئ1382
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، المؤلف: عماد الدين أبو الفداء  (10)

بحث أبو األشبال أحمد محمد شاكر،عناية: مكتب األجهوري لل -إسماعيل ابن كثير 
العلمي وتحقيق التراث، إشراف: د. علي محمد ونيس، الناشر: دار ابن الجوزي 

 هئ. 1435للنشر والتوزيع،الطبعة: األولى، 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس المؤلف: أحمد بن يحيى بن أحمد  (11)

 -هئ( الناشر: دار الكاتب العربي 599بن عميرة، أبو جعفر الضبي )المتوفى: 
 م1967هرة عام النشر: القا
تاريخ ابن معين وذيوله: المؤلف: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد  (12)

تاريخ  -1هئ(، 233بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي )المتوفى: 
الناشر:  -المحقق: د. أحمد محمد نور سيف  -ابن معين )رواية عثمان الدارمي( 

-الكتاب: تاريخ ابن معين )رواية الدوري(  -2دمشق،   –دار المأمون للتراث 
الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث -المحقق: د. أحمد محمد نور سيف 

معرفة الرجال  -3، 1979 – 1399الطبعة: األولى،  -مكة المكرمة  -اإلسالمي 
بن عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد 

المحقق:  -عبد هللا بن نمير وغيرهم/ رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز 
 -دمشق  –الناشر: مجمع اللغة العربية  -الجزء األول: محمد كامل القصار 

من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في  -4م، 1985هئ، 1405الطبعة: األولى، 
الناشر: دار المأمون  -ر سيف المحقق: د. أحمد محمد نو -الرجال )رواية طهمان( 

ئ سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ئ المحقق: أحمد 5دمشق،  –للتراث 
المدينة المنورة ئئ الطبعة: األولى، -محمد نور سيف ئ دار النشر: مكتبة الدار 

 م.1988هئ، 1408



 (د. بدرية محمد محمود بهنساوي)  المختلف في توثيقهم عند غيره –الضعفاء عند ابن حبان 

- 4013- 

، المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي–تاريخ ابن يونس المصري  (13)
الطبعة األولى –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت –هئ( 47أبو سعيد )المتوفى:

1421. 
المؤلف: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا بن –تاريخ أبي زرعة الدمشقي  (14)

صفوان النصري، المشهور بأبي زرعة الدمشقي، الملقب بشيخ الشباب 
الناشر: مجمع  – القوجانيدراسة وتحقيق: شكر هللا نعمة هللا –هئ( 281)المتوفي:

 دمشق. –اللغة العربية 
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعلم ئ المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا  (15)

هئ( المحقق : الدكتور 748محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )المتوفى: 
 م.2002بشار عواد معروف ئ الناشر : دار الغرب اإلسالمي ئ الطبعة األولى  /
المؤلف: أبو حف  عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد –تاريخ أسماء الثقات  (16)

الكويت –هئ( الناشر: الدار السلفية 385البغدادي المعروف بابن شاهين )المتوفى: 
 .1984 – 1404الطبعة: األولى، –
المحقق: عبد الرحيم محمد  –البن شاهين –تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين  (17)

 م.1989 -هئ 1409الطبعة األولى: – أحمد القشقري 
التاريخ األوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير(المؤلف:محمد بن  (18)

المحقق:  هئ(256 )المتوفى: أبو عبد هللا إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،
حلب, القاهرة الطبعة:  -محمود إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي , مكتبة دار التراث 

 .1977 –1397، األولى
تاريخ بغداد المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  (19)

هئ( المحقق: الدكتور بشار عواد معروف الناشر: 463الخطيب البغدادي )المتوفى: 
 م . 2002 -هئ 1422بيروت الطبعة: األولى،  -دار الغرب اإلسالمي 

علي بن ثابت بن أحمد بن  المؤلف: أبو بكر أحمد بن –تاريخ بغداد وذيوله  (20)
بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية  –هئ( 463مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى 

 هئ.1417الطبعة األولى  –دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا  –
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المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلي الكوفي –تاريخ الثقات  (21)
 م.1984 -هئ 1405الطبعة األولى  –الباز  هئ( الناشر: دار261)المتوفي: 

المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن –تاريخ دمشق  (22)
عام  –الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –هئ( 571عساكر )المتوفي: 

 م.1995 -هئ 1415النشر: 
ي المؤلف: محمد تاريخ الطبري   تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبر  (23)

هئ( 310بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 
هئ( الناشر: دار التراث 369)صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى: 

 هئ . 1387 -بيروت الطبعة: الثانية  -
بن المغيرة البخاري ألبي عبدهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  –التاريخ الكبير  (24)

 الدكن.–حيدر أباد  –طبعة دائرة المعارف الثمانية  –هئ( 256_المتوفي: 
السفر الثالث ئ  -الكتاب: التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  (25)

هئ( ئ الناشر: الفاروق الحديثة 279المؤلف: أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة )المتوفى: 
 م2006 -هئ  1427، الطبعة: األولى، القاهرة –للطباعة والنشر 

دريب الراوي في شرح تقريب النواوي المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل  (26)
هئ( حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: 911الدين السيوطي )المتوفى: 

 دار طيبة .
از لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايم –تذكرة الحفاظ  (27)

 –لبنان  –بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية  –هئ( 748الذهبي )المتوفي: 
 م.1998-هئ 1419الطبعة األولى 

تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان  (28)
أيمن  -بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد هللا المحقق: غنيم عباس غنيم 

 – 1425ناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، سنة النشر: سالمة وآخرون، ال
2004. 
المؤلف: أبو الوليد  –التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الصحيح  (29)

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي 
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اللواء للنشر  الناشر: دار –المحقق: د/ أبو لبابة حسين  –هئ( 474)المتوفي: 
 م.1986-هئ 1406الطبعة األولى  –الرياض  –والتوزيع 

المؤلف: أبو الحسن علي –تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبان  (30)
الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة  –هئ( 385بن عمر البغدادي الدارقطني )المتوفي
 م.1994-هئ 414 الطبعة األولى –القاهرة  –والنشر، دار الكتاب اإلسالمي 

تقريب التهذيب المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  (31)
 -هئ( المحقق: محمد عوامة الناشر: دار الرشيد 852حجر العسقالني )المتوفى: 
 .1986 – 1406سوريا الطبعة: األولى، 

التلخي  الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير المؤلف: أبو الفضل أحمد  (32)
هئ( الناشر: دار 852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: بن 

 م.1989هئ. 1419الكتب العلمية الطبعة: الطبعة األولى 
تهذيب التهذيب المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  (33)

هئ( الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند 852حجر العسقالني )المتوفى: 
 ه .1326لطبعة: الطبعة األولى، ا
المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن  –تهذيب الكمال في أسماء الرجال  (34)

المحقق: د/ بشار عواد  –هئ( 742يوسف، أبو الحجاج جمال الدين المزي )المتوفي 
-هئ 1400الطبعة األولى ) –بيروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة  –معروف 
 م(.1980
بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي الُبستي  المؤلف: محمد –الثقات  (35)

الناشر: دائرة المعارف  –هئ(،تحقيق: د/ محمد بن المعيد خان 354)المتوفي: 
 م.1973-هئ 1393الطبعة األولى:  –العثمانية 

لإلمام الحافظ شيخ اإلسالم أبي محمد عبدالرحمن بن أبي  –الجرح والتعديل  (36)
هئ(، طبع: 327منذر التميمي الحنظلي الرازي )المتوفي حاتم محمد بن إدريس ابن ال

 لبنان. –بيروت  –دار الكتب العلمية 
جواب الحافظ أبى محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة فى الجرح  (37)

والتعديل المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا، أبو محمد، زكي الدين 
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ق: عبد الفتاح أبو غدة ئ الناشر: مكتب هئ( ئ المحق656المنذري )المتوفى: 
 المطبوعات اإلسالمية بحلب.

المؤلف: أحمد بن عبد هللا -خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال  (38)
صفي الدين  ،بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي األنصاري الساعدي اليمني

لناشر :  مكتب ا -المحقق: عبد الفتاح أبو غدة    –هئ(923المتوفى :  بعد )
 هئ.1416 ،الطبعة: الخامسة -حلب / بيروت -المطبوعات اإلسالمية/دار البشائر 

للحافظ  –ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين  (39)
الطبعة  –مكة  –الناشر: مكتبة النهضة الحديثة  –هئ( 748الذهبي )المتوفي: 

 م.1917-هئ 1387الثانية 
أربع رسائل »مد قوله في الجرح والتعديل )مطبوع ضمن كتاب ذكر من يعت (40)

المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان -«( في علوم الحديث
الناشر: دار -هئ(، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة 748بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

 م.1990هئ، 1410الطبعة: الرابعة، -بيروت  –البشائر 
المؤلف: أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر -صحيح مسلم رجال  (41)

 –الناشر: دار المعرفة -المحقق: عبد هللا الليثي -هئ( 428ابن َمْنُجوَيه )المتوفى: 
 .1407الطبعة: األولى، -بيروت 
المؤلف: محمد عبد الحي بن محمد عبد -الرفع والتكميل في الجرح والتعديل  (42)

المحقق: -هئ( 1304نوي الهندي، أبو الحسنات )المتوفى: الحليم األنصاري اللك
الطبعة  –طبع: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة  –عبد الفتاح أبو غدة 

 السادسة.
هئ( ئ 207/275سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ) (43)

 العربية.تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي طبع دار إحياء الكتب 
سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن  (44)

ِجْستاني )المتوفى:   -هئ( المحقق: شَعيب األرنؤوط 275شداد بن عمرو األزدي السِّ
د كاِمل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: األولى،   -هئ  1430مَحمَّ

 م.2009
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ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة  (علل الصغيرسنن الترمذي)ومعه ال (45)
 هئ(ئ تحقيق: أحمد محمد شاكرئ طبع دار الكتب العلمية ئ بيروت ئ لبنان. 209/297)
سنن الدارقطني ئ المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن  (46)

 هئ( ئ حققه وضبط385مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
لبنان  –نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 م. 2004-هئ  1424الطبعة: األولى، 
السنن الكبرى المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  (47)

هئ( حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي أشرف 303النسائي )المتوفى: 
ط قدم له: عبد هللا بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة عليه: شعيب األرناؤو 

 م.2001 -هئ  1421بيروت الطبعة: األولى،  -الرسالة 
سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم المؤلف: أبو  (48)

هئ(ئ 241عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 
 هئ.1414المدينة المنورة الطبعة: األولى، -تبة العلوم والحكم الناشر: مك

سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل، المؤلف:  (49)
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي 

ِجْستاني )المتوفى:  الجامعة اإلسالمية، هئ( ئئ الناشر: عمادة البحث العلمي ب275السِّ
 م.1983هئ/1403المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 

سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه المؤلف: أحمد بن محمد بن  (50)
هئ( الناشر: كتب خانه 425أحمد بن غالب، أبو بكر المعروف بالبرقاني )المتوفى: 

 م.2003هئ/1404الطبعة: األولى،  الهور، باكستان ئئ-جميلي 
سؤاالت الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي ئ المؤلف: يوسف  (51)

هئ( ئ  الناشر :  عمادة البحث 1431بن محمد الّدخيل النجدي ثم المدني )المتوفى: 
العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: 

 هئ.1424األولى 
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سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني ئ المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن  (52)
الرياض  –هئ( ئ الناشر: مكتبة المعارف 385أحمد البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

 .1984- 1404الطبعة: األولى، 
سؤاالت مسعود بن علي السجزي، المؤلف: أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد  (53)

حمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف هللا بن م
بيروت الطبعة:  –هئ( دار النشر: دار الغرب اإلسالمي 405بابن البيع )المتوفى: 

 م.1988هئ، 1408األولى، 
سؤاالت السلمي للدارقطني ئ المؤلف: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى  (54)

هئ(.تحقيق: 412أبو عبد الرحمن السلمي )المتوفى: بن خالد بن سالم النيسابوري، 
فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد هللا الحميد ود/ خالد بن عبد 

 هئ. 1427الرحمن الجريسي ئ الطبعة: األولى، 
سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني المؤلف: علي بن  (55)

هئ( 234المديني، البصري، أبو الحسن )المتوفى:  عبد هللا بن جعفر السعدي بالوالء
الرياض الطبعة:  -المحقق: موفق عبد هللا عبد القادر الناشر: مكتبة المعارف 

 .1404األولى، 
سير أعالم النبالء المؤلف : شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن  (56)

من المحققين هئ( المحقق : مجموعة 748عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى : 
 1405 ،بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة

 م . 1985هئ / 
السيرة النبوية وأخبار الخلفاء المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  (57)

هئ( صّححه، 354معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 
 -الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء الناشر: الكتب الثقافية  وعلق عليه

 ه.1417 -بيروت الطبعة: الثالثة 
شرح )التبصرة والتذكرة   ألفية العراقي( المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد  (58)

الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 
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ماهر ياسين فحل الناشر: دار الكتب  -اللطيف الهميم  هئ( المحقق: عبد806
 م . 2002 -هئ  1423لبنان الطبعة: األولى،  -العلمية، بيروت 

شرح مشكل اآلثار المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد  (59)
هئ( 321الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 

هئ،  1415 -ؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األولى تحقيق: شعيب األرن
1494. 
صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي  (60)

المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن 
 ه .1422السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األولى، 

صحيح مسلم لإلمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  (61)
طبع دار إحياء الكتب -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي-( 261-206النيسابوري)
 العربية.
الضعفاء: ألبي زرعة الرازي ئ أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية ئ  (62)

مادة البحث العلمي بالجامعة الرسالة العلمية: لسعدي بن مهدي الهاشمي ئ الناشر: ع
 م.1982هئ/1402اإلسالمية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ئ الطبعة: 

كتاب الضعفاء المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،  (63)
هئ( المحقق: أبو عبد هللا أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 256أبو عبد هللا )المتوفى: 

 مئ .2005هئ/1426ناشر: مكتبة ابن عباس الطبعة: األولى ال
الضعفاء الكبير المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد  (64)

هئ( المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي ئ الناشر: دار 322العقيلي المكي )المتوفى: 
 م.1984-هئ 1404بيروت ئ الطبعة: األولى،  –المكتبة العلمية 

متروكون المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الضعفاء وال (65)
هئ( المحقق: محمود إبراهيم زايد الناشر: دار 303الخراساني، النسائي )المتوفى: 

 هئ.1396حلب الطبعة: األولى،  -الوعي 
الضعفاء والمتروكون ئ المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي  (66)

هئ( ئئ المحقق: 385البغدادي الدارقطني )المتوفى:  بن مسعود بن النعمان بن دينار
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د. عبد الرحيم محمد القشقري، أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة اإلسالمية 
 الناشر: مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

الضعفاء والمتروكون المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  (67)
هئ( المحقق: عبد هللا القاضي الناشر: دار الكتب 597فى: محمد الجوزي )المتو 

 .1406بيروت الطبعة: األولى،  –العلمية 
طبقات الشافعيين المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  (68)

هئ( تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم 774البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 
 م . 1993 -هئ  1413فة الدينية تاريخ النشر: محمد عزب الناشر: مكتبة الثقا

الطبقات الكبرى ئ المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي  (69)
هئ(ئ  الناشر: دار 230بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: 

 م . 1990 -هئ  1410بيروت الطبعة: األولى،  –الكتب العلمية 
ي بن عبد هللا بن جعفر السعدي بالوالء المديني، البصري، العلل المؤلف: عل (70)

هئ( المحقق: محمد مصطفى األعظمي الناشر: المكتب 234أبو الحسن )المتوفى: 
 . 1980بيروت الطبعة: الثانية،  -اإلسالمي 

علل الترمذي الكبيرئ المؤلف: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن  (71)
هئ(رتبه على كتب الجامع: أبو طالب 279توفى: الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )الم

بيروت الطبعة: األولى،  –القاضي الناشر: عالم الكتب, مكتبة النهضة العربية 
1409. 
العلل الواردة في األحاديث النبوية. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن  (72)

: أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى
هئ( المجلدات من األول، إلى الحادي عشر تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن 385

 1985 -هئ  1405الرياض. الطبعة: األولى  -زين هللا السلفي. الناشر: دار طيبة 
 م.
العلل ومعرفة الرجال المؤلف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل  (73)

: وصي هللا بن محمد عباس ئ الناشر: هئ( المحقق241بن أسد الشيباني )المتوفى: 
 م . 201-هئ  1422دار الخاني، الرياض الطبعة: الثانية، 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي  (74)
داود وإيضاح علله ومشكالته المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، 

هئ( 1329العظيم آبادي )المتوفى: أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، 
 هئ . 1415بيروت الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار الكتب العلمية 

فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  (75)
 .1379بيروت،  -العسقالني الشافعي الناشر: دار المعرفة 

شمس الدين أبو الخير  فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي ئ المؤلف: (76)
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 

 م .2003هئ / 1424مصر ئ الطبعة: األولى،  –هئ( الناشر: مكتبة السنة 902
الفصل في الملل واألهواء والنحل المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  (77)

 –هئ( الناشر: مكتبة الخانجي 456ظاهري )المتوفى:بن حزم األندلسي القرطبي ال
 القاهرة .

القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز  (78)
هئ(ئ  الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 817آبادى )المتوفى: 

 م. 2005 -هئ  1426لبنان ئ الطبعة: الثامنة،  –
في الذب عن المسند لإلمام أحمد المؤلف: أبو الفضل أحمد بن القول المسدد  (79)

هئ( الناشر: مكتبة ابن 852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 
 .1401القاهرة الطبعة: األولى،  -تيمية 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة المؤلف: شمس الدين أبو  (80)

هئ( الناشر: 748عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: عبد هللا محمد بن أحمد بن 
هئ  1413مؤسسة علوم القرآن، جدة الطبعة: األولى، -دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

 م.1992-
الكامل في ضعفاء الرجال ئ المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:  (81)

 م.1997هئ1418األولى، لبنان ئ الطبعة: -بيروت-هئ(ئ الناشر: الكتب العلمية 365
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الكفاية في علم الرواية المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  (82)
هئ( المحقق: أبو عبدهللا السورقي , إبراهيم 463مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: 
 المدينة المنورة . -حمدي المدني الناشر: المكتبة العلمية 

حجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري الكنى واألسماء المؤلف: مسلم بن ال (83)
هئ( الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة 261)المتوفى: 

 م.1984هئ/1404المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 
لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن  (84)

 هئ( الناشر: دار المعارف.711فعى اإلفريقى )المتوفى: منظور األنصاري الروي
لسان الميزان ئ المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  (85)

هئ( المحقق: عبد الفتاح أبو غدة ئالناشر: دار 852حجر العسقالني )المتوفى: 
 م. 2002البشائر اإلسالمية ئ الطبعة: األولى، 

المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد اللباب في تهذيب األنساب ئ  (86)
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 

 بيروت.–هئ( الناشر: دار صادر 630)المتوفى: 
المجتبى من السنن   السنن الصغرى للنسائي المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد  (87)

هئ( تحقيق: عبد الفتاح أبو 303)المتوفى:  بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي
 – 1406حلب الطبعة: الثانية،  -غدة الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية 

1986. 
المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه، المؤلف: الحافظ الذهبي )المتوفى:  (88)

هئ(، تحقيق وتعليق واستدراك: الدكتور باسم فيصل الجوابرة، الناشر: دار  748
 1409المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى،  -ية للنشر والتوزيع الرياض الرا
 م. 1988 -هئ 
المجروحين من المحدثين، المؤلف: ابن حبان، المحقق: حمدي عبد المجيد  (89)

المملكة العربية  -السلفي، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض 
 م.2000 -هئ  1420السعودية، الطبعة: األولي، 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر  (90)
هئ( المحقق: حسام الدين القدسي الناشر: مكتبة 807بن سليمان الهيثمي )المتوفى: 
 م . 1994هئ،  1414القدسي، القاهرة عام النشر: 

و زكريا المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي(( المؤلف: أب (91)
هئ( الناشر: دار الفكر )طبعة 676محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

 كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي( .
مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  (92)

مع هئ( المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مج728الحراني )المتوفى: 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 

 م.1995هئ/1416عام النشر: 
المحلى باآلثار ئ المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  (93)

 بيروت. –هئ( الناشر: دار الفكر 456القرطبي الظاهري )المتوفى: 
مؤلف: أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن المستدرك على الصحيحين ال (94)

محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 
هئ( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب 405البيع )المتوفى: 

 .1990 – 1411بيروت الطبعة: األولى،  -العلمية 
ئ المؤلف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل  مسند اإلمام أحمد بن حنبل (95)

عادل  -هئ( ئ المحقق: شعيب األرنؤوط 241بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 
مرشد، وآخرون ئ إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م. 2001 -هئ  1421ئ الطبعة األولى 
المؤلف: عياض بن موسى بن عياض  مشارق األنوار على صحاح اآلثار (96)

هئ( دار النشر: المكتبة 544بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى: 
 العتيقة ودار التراث .

معجم البلدان ئ المؤلف: شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي  (97)
 م.1995انية، هئ( الناشر: دار صادر، بيروت ئ الطبعة: الث626الحموي )المتوفى: 
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معجم قبائل العرب القديمة والحديثة المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب  (98)
هئ( الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 1408بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى: 

 م.1994 -هئ  1414الطبعة: السابعة، 
معرفة أنواع علوم الحديث، وُيعرف بمقدمة ابن الصالح ئ المؤلف: عثمان بن  (99)

هئ(ئ 643عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح )المتوفى: 
بيروت –سوريا، دار الفكر المعاصر -المحقق: نور الدين عترالناشر: دار الفكر

 م.1986-هئ 1406سنة النشر: 
المعرفة والتاريخ المؤلف: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو  (100)

المحقق: أكرم ضياء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، هئ( 277يوسف )المتوفى: 
 م . 1981 -هئ 1401بيروت الطبعة: الثانية، 

المغني في الضعفاءئ المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن  (101)
 هئ( ئ المحقق: الدكتور نور الدين عتر.748عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

عثمان «: علوم الحديث»الصطالح مؤلف مقدمة ابن الصالح ومحاسن ا (102)
هئ(.  643 -هئ  577بن الصالح عبدالرحمن بن موسى بن أبي النصر الشافعي )

عمر بن رسالن بن نصير بن صالح الكناني، «: محاسن االصطالح»مؤلف 
العسقالني األصل، ثم البلقيني المصري الشافعّي، أبو حف ، سراج الدين )المتوفى: 

عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ( أستاذ الدراسات العليا،  هئ(. المحقق: د805
 كلية الشريعة بفاس، جامعة القرووين. الناشر: دار المعارف.

الملل والنحل المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد  (103)
 هئ( الناشر: مؤسسة الحلبي .548الشهرستاني )المتوفى: 

ارقطني  (104) في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين َمْن َتكلَّم فيه الدَّ
المؤلف: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن التقي سليمان بن حمزة 

هئ( 803المقدسي ثم الصالحي ناصر الدين المعروف بابن زريق )المتوفى: 
المحقق: أبو عبد هللا حسين بن عكاشة الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 م.2007 -هئ  1428ولة قطر الطبعة: األولى، بد
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من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث المؤلف: شمس الدين أبو عبد  (105)
هئ( المحقق: عبد 748هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

 م . 2005 -هئ 1426الطبعة: األولي  -هللا بن ضيف هللا الرحيلي الناشر: 
أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ األثرم أبا عبد هللا أحمد بن  من سؤاالت (106)

محمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد 
هئ( المحقق: د. عامر حسن صبري الناشر: دار البشائر 241الشيباني )المتوفى: 

 م .2004 -هئ 1425بيروت الطبعة: األولى،  -اإلسالمية 
م أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال المؤلف: أبو عبد من كال (107)

هئ( المحقق: 241هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 
الرياض الطبعة: األولى،  -صبحي البدري السامرائي الناشر: مكتبة المعارف 

1409. 
لف: أحمد بن حجر موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر المؤ  (108)

هئ( حققه وعلق عليه: حمدي عبد المجيد السلفي،  852العسقالني )المتوفى: 
صبحي السيد جاسم السامرائي الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض: 

 م . 1993 -هئ  1414الثانية، 
المؤَتِلف والمخَتِلف ئ المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي  (109)

هئ( ئ الناشر: 385ود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: بن مسع
 م.1986 -هئ 1406بيروت ئ الطبعة: األولى،  –دار الغرب اإلسالمي 

الموضوعات المؤلف: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  (110)
: محمد هئ( ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان الناشر597)المتوفى: 

: 2، 1عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة: األولى جئ 
 م . 1968 -هئ  1388: 3م جئ  1966 -هئ  1386
الموقظة في علم مصطلح الحديث ئ المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد  (111)

الفتاح  هئ( ئ اعتنى به: عبد748بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 
 هئ . 1412أبو ُغّدةالناشر: مكتبة المطبوعات اإلسالمية بحلب ئ الطبعة: الثانية، 
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ميزان االعتدال في نقد الرجال المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن  (112)
هئ( تحقيق: علي محمد البجاوي 748أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

هئ  1382لبنان الطبعة: األولى،  -النشر، بيروت الناشر: دار المعرفة للطباعة و 
 .4م عدد األجزاء:  1963 -
نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر المؤلف: أبو الفضل أحمد بن حجر  (113)

هئ( المحقق: عصام الصبابطي، عماد السيد الناشر: دار 852العسقالني )المتوفى: 
 م.1997 -هئ  1418القاهرة الطبعة: الخامسة،  -الحديث 

هة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر المؤلف: أبو نز  (114)
هئ( 852الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 

المحقق: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي الناشر: مطبعة سفير بالرياض الطبعة: 
 هئ  .1422األولى، 

غية األلمعي في تخريج الزيلعي نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته ب (115)
المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى: 

هئ(ئ الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر)بيروت( لبنان/ دار القبلة للثقافة 762
 م.1997هئ/1418السعودية ئ الطبعة: األولى،  (اإلسالمية)جدة

ح ئ المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن النكت على كتاب ابن الصال (116)
هئ( ئ المحقق: ربيع بن هادي 852محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 

عمير المدخلي ئ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 
 م .1984هئ/1404المملكة العربية السعوديةئ ئ الطبعة: األولى، 

غريب الحديث واألثرئ المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك  النهاية في (117)
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى: 

م ئ تحقيق: طاهر 1979 -هئ 1399بيروت،  -هئ( ئ الناشر: المكتبة العلمية 606
 محمود محمد الطناحي. -أحمد الزاوى 

 


