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  الملخص

ة ق���ام الع���الم محم���د ب���ن إس���ماعیل البخ���اري بت���صنیف كتاب���ا ف���ي ال���روا 
الضعفاء للحدیث النبوي الشریف، وذكر فیھ جملة من الرواة ال�ضعفاء،      
ث�م ج�اء زمیل��ھ أب�و ح�اتم ال��رازي، فك�ان ل�ھ اجتھ��اد یختل�ف ع�ن اجتھ��اد         
البخاري في الحكم على بع�ض ھ�ؤالء ال�رواة، حی�ث أم�ر بتحوی�ل بع�ض          
ھ��ؤالء ال��رواة ال��ضعفاء م��ن كت��اب ال��رواة ال��ضعفاء إل��ى كت��اب ال��رواة       

یكن ھؤالء الرجال الذین أم�ر بتح�ویلھم عل�ى درج�ة واح�دة              الثقات، ولم   
عند أبي حاتم، بل كان منھم الثق�ة، وم�نھم ال�صدوق، وم�نھم م�ن محل�ھ                
الصدق، وم�نھم ص�الح الح�دیث، وم�نھم م�ن ل�یس بحدیث�ھ ب�أس ویكت�ب                   
حدیثھ، ومنھم الشیخ، ومنھم من لم یجد ف�ي حدیث�ھ منك�را، وم�نھم م�ن               

ھم مضطرب الحدیث الذي تغیر حفظھ في یكتب حدیثھ وال یحتج بھ، ومن
آخ�ر عم��ره، ول�م یخ��رج ع�ن ال��صدق، وم�نھم ل��ین الح�دیث، وم��نھم م��ن      

  .سكت عنھ
abstract 

The scholar Muhammad Bin Ismal Al-Bukhari 
classified a book on weak narrators of the hadith 
of Prophet Mohammad (Peace Be upon Him) in 
which he mentioned a number of weak narrators. 
Then there came his colleague Abu Hatim Al-Razi 
who had  a method which was different from that 
of Bukhari in the judgment on some of these 
narrators where he ordered the transfer of some of 
those weak narrators from the book of the weak 
narrators to book of the trustworthy narrators. 
Those narrators whom he transferred were not all 
on one level for Abu Hatem but there was the 
confident, the trustworthy, the honest, the one 
with good narration, the one whose narration is 
okay, the one with no problem with his narration, 
those whose natation he writes but doesn't 
approve it, and those whose narration is 
ambiguous but hasn't deviated from the truth and 
those who have soft narration and those about 
whom he kept quiet. 
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  املقدمة

لحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف المرس�لین، س�یدنا    ا
فإن علم الرجال ورواة الحدیث   . وبعد. محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین    

م��ن أھ��م عل��وم الح��دیث النب��وي ال��شریف، إذ الحك��م عل��ى الرج��ال رك��ن     
. أساس�ي ف�ي الحك�م عل�ى الح��دیث النب�وي ال�شریف بال�صحة أو ال��ضعف       

حدثین في حكمھم على الرجال بناًء على عدة أسباب،         وتختلف أنظار الم  
منھ��ا س��عة العل��م واالط��الع والمعرف��ة، م��ع بع��ض القواع��د الت��ي یتبناھ��ا   

إلى غیر ذلك من األسباب التي تدفع إلى اختالف الحك�م عل�ى        ....المحدث
ومن العلماء الذین لھم أقوال معتم�دة ف�ي الحك�م         . الراوي من عالم آلخر   

وأثن�اء قراءت�ي ف�ي      .  البخ�اري، وأب�و ح�اتم ال�رازي        اإلم�ام : على الرج�ال  
كت��اب الج��رح والتع��دیل الب��ن أب��ي ح��اتم أثن��اء الدراس��ات العلی��ا، الحظ��ت   

اخ��تالف اجتھ��اد أب��ي ح��اتم ع��ن     :كثی��را م��ن األم��ور والت��ي م��ن أھمھ��ا     
البخاري في الحكم على كثیر من الرجال، ومن أظھر ما رأیتھ ما خ�الف         

ض الرج�ال ف�ي ال�ضعفاء، حی�ث أش�ار أب�و         أبو حاتم البخاريَّ في ذكر بع�      
فقم�ت بجم�ع ھ�ؤالء الرج�ال     . حاتم إلى تحویلھم من الضعفاء إلى الثقات  

ال��ذین أوص��ى أب��و ح��اتم بتح��ویلھم م��ن ال��ضعفاء إل��ى الثق��ات، وقم��ت          
أحم���د معب���د، فأوص���ى وقتھ���ا ب���أن  .د.بعرض���ھم عل���ى أس���تاذنا الجلی���ل أ 

 ان���شغالي الموض���وع یحت���اج إل���ى كثی���ر م���ن الجھ���د والدراس���ة، وم���ع     
بالدراسات العلیا ثم الماجستیر ثم الدكتوراة، ك�ان اھتم�امي بھ�ذا البح�ث           
یزید ویقل حسب انشغالي، وما إلى ذلك، إال أني لم أبتعد عن�ھ كلی�ة، ب�ل        
كنت أسجل فی�ھ ب�ین الح�ین واآلخ�ر م�ا أص�ل إلی�ھ، وم�ا یج�ود ب�ھ الفك�ر               

  .حتى أجمعت الفكر والھم على االنتھاء منھ
  :ترجع أھمیة البحث إلى عدة أشیاء:أھمیة الموضوع

كون��ھ یتعل��ق بعل��م الرج��ال ال��ذي ھ��و رك��ن أساس��ي ف��ي الحك��م عل��ى        -١
  .الحدیث النبوي الشریف

  .البخاري، وأبو حاتم:كونھ یتعلق بجبلین من جبال علم الحدیث وھما-٢
  :أسباب اختیاره

  .إثبات أن الحكم على الرجال أمر نسبي یختلف من عالم لعالم-١
أن الحك���م عل���ى الرج����ال والح���دیث النب���وي ال���شریف، أم����ر      إثب���ات  -٢

  .اجتھادي
  .رفع إزالة التعارض بین أقوال العلماء-٣
إظھ��ار عل��م ال��سلف ال��صالح وأدبھ��م وح��بھم للح��ق أكث��ر م��ن ح��بھم       -٤

  .لألشخاص
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اقت���ضت طبیع���ة البح���ث أن یك���ون م���ن خ���الل الم���نھج    :الم���نھج المتب���ع
  . االستقرائي

  :اط التالیةوأستطیع أن ألخص عملي في النق
قم��ت بترجم��ة مخت��صرة لإلم��ام البخ��اري وكتاب��ھ ال��ضعفاء، وك��ذلك       -١

وذل��ك ألن البح��ث یتعل��ق برج��ال ق��اموا بت��رجمتھم      . ترجم��ة أب��ي ح��اتم  
  .والحكم علیھم

قم��ت ب��ذكر ترجم��ة م��ن حول��ھ أب��و ح��اتم وإثب��ات كون��ھ بالفع��ل عن��د        -٢
  .البخاري في الضعفاء أم ال

قارن��ة ب��ین ق��ول أب��ي ح��اتم     ذك��رت بع��ض م��ا ی��ستفاد م��ن خ��الل الم     -٣
  .والبخاري رحمھما اهللا

لم أستطرد في ذكر حال ھؤالء الرواة عند البخ�اري وأب�ي ح�اتم، ألن               -٤
  .زاویة البحث عندھما من خالل رأیھما ھما في ھؤالء الرجال

قمت بتقسیم الرواة الذین أم�ر أب�و ح�اتم بتح�ویلھم م�ن ال�ضعفاء إل�ى            -٥
فجمع��ت م��ن ق��ال فی��ھ أب��و . لتع��دیلالثق��ات ح��سب م��راتبھم ف��ي الج��رح وا

  .وھكذا...ثقة ثم صدوق:حاتم
ل�م  ) م تقریب�ا  ٢٠٠٥ع�ام   (في بدایة ان�شغالي بالبح�ث       :الدراسات السابقة 

أستطع الوقوف على دراسة خاصة بھؤالء الرجال، إال أنھ قبیل االنتھاء 
م اس��تطعت الوق��وف عل��ى دراس��ة ف��ي نف��س ٢٠١٦من��ھ ف��ي نھای��ة ع��ام 

عن بحث من�شور ف�ي كلی�ة ال�شریعة والق�انون،          الموضوع، وھي عبارة    
م ٢٠١٣بت�������اریخ  ) ٢(الع�������دد  ) ٤٠(الجامع�������ة األردنی�������ة المجل�������د   

ال�رواة ال�ذین أنك��ر أب�و ح�اتم عل�ى اإلم��ام البخ�اري ذك�رھم ف��ي        :"بعن�وان 
. عب�د رب�ھ س�لمان أب�و ص�عیلیك        : للمؤل�ف  -دراسة نقدیة تحلیل�ة   -الضعفاء

م والبخ�اري ف�ي الحك�م    وقد استفاض المؤلف في الموازنة ب�ین أب�ي ح�ات        
ومم��ا أخذت��ھ . عل��ى ال��رواة م��ع ذك��ر أق��وال علم��اء الج��رح والتع��دیل فی��ھ 

أنھ في مشكلة البحث في المقدمة وضع كثیرا من األس�ئلة، والت�ي           :علیھ
من المفترض أن یجیب علیھا البحث كعدد ھ�ؤالء ال�رواة، ووجھ�ة نظ�ر            

 ال�روي   أبي حاتم في تقویت�ھ، وم�ع م�ن یك�ون ال�صواب، وھ�ل فع�ال ھ�ذا                  
إال أن البحث جی�د، وفی�ھ جھ�د    .... وجده عند البخاري في الضعفاء أم ال     

وق�د فك�رت ف�ي ع�دم     . كبیر، ولكنھ من زاویة غیر التي أنظر من خاللھ�ا       
استكمال ھذا البحث، إال أني استخرت اهللا تعالى فھداني الستكمالھ، فك�ل   

ختلف�ة  یدلي بدلوه، وكثرة البحوث حول قضیة واحدة من زوایا ورؤى م        
  .تعطى صورة كاملة وواضحة عنھا، وتثري الفكر والعلم
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  :قمت بتقسیم البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة:تقسیم البحث
ف�ذكرت فیھ�ا أھمی�ة الموض�وع وأس�باب اختی�اره، والم�نھج              :أما المقدمة 

  .المتبع في البحث
  :اإلمام البخاري وكتابھ الضعفاء وفیھ مطلبان:المبحث األول

  ترجمة اإلمام البخاري: األولالمطلب
  كتاب الضعفاء لإلمام البخاري:المطلب الثاني

  .ترجمة اإلمام أبي حاتم الرازي:المبحث الثاني
مراتب الرجال الذین ح�ولھم أب�و ح�اتم م�ن ال�ضعفاء إل�ى              :المبحث الثالث 

  .الثقات
  .وتشمل أھم النتائج التي توصلت إلیھا مع التوصیات:الخاتمة
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  املبحث األول

  إلمام البخاري وكتابه الضعفاءا

  اطب اول

  ر اري

ھو محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة :اسمھ ونسبھ وكنیتھ
 وزاد محمد بن أحمد بن سعدان في )١(.الجعفي البخاري أبو عبد اهللا

لیھا، ابن َبْرِدَزْبِھ الُبخاِرّي، َوَبْرِدَزَبِھ َمُجوِسيٌّ َماَت ع:نسبھ بعد المغیرة
... والمغیرة بن بردزبھ أسلم على یدي یمان البخاري والي ُبَخاَرى

جعفي ألن أبا جده أسلم على یدي یمان، ویمان :َواْلُبَخاِريُّ قیل لھ
وھذا الذي زاده ابن سعدان في نسب ) ٢(.جعفي، نسب إلیھ ألنھ مواله

البخاري محل خالف بین العلماء، وممن نص على ھذه الزیادة في 
ُمَحمَّد بن ِإْسَماِعیل بن إبراھیم بن :فقال:اإلمام المزي: البخارينسب 

اْبن اَألحنف الجعفي :وقیل. بردزبة:المغیرة ابن بذدزبة، وقیل

                                                           

ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد الُبستي ) ١٥٤٨٢رقم/١١٣/ ٩(الثقات ) ١(
) ١:(ط. دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الھند:الناشر) ھـ٣٥٤:ت(

ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد ) ٤٩٣رقم/٢٩:ص(وتاریخ نیسابور . م١٩٧٣
) ھـ٤٠٥:ت(اهللا بن محمد بن حمدویھ النیسابوري المعروف بابن البیع 

ألبي بكر ) ٣٧٤رقم/٣٢٢/ ٢(وتاریخ بغداد  . طھران–كتابخانة ابن سینا :الناشر
 –دار الكتب العلمیة :ناشرال) ھـ٤٦٣:ت(أحمد بن علي بن ثابت، الخطیب البغدادي 

ألبي الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد ) ١/٢٧١(وطبقات الحنابلة . بیروت
) ٦٠٩٨رقم/٥٢/٥٠(تاریخ دمشق .  بیروت–دار المعرفة :الناشر) ھـ٥٢٦:ت(

عمرو :المحقق) ھـ٥٧١:ت(البن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن بن ھبة اهللا 
ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عام دا:بن غرامة العمروي، الناشر

  م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥:النشر
ألبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني ) ٢٢٧/ ١(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢(
الكتب :الناشر. علي محمد معوض- عادل أحمد عبد الموجود:تحقیق) ھـ٣٦٥:ت(

  م١٩٩٧) ١: (لبنان، ط-بیروت-العلمیة



 

- ٥٠٠ -

ُمَحمَّد بن ِإْسَماِعیل بن ِإْبَراِھیم بن :السبكي قالوكذلك ) ١(.موالھم
  ) ٢(.ر َذِلكغی:َوقیل" اْلَأْحَنف" "بردزبھ"بدل :َوقیل...اْلُمغیَرة بن بردزبھ

 بخاریة، ومعناه -براء ودال وزاي وباء معجمة بواحدة-وبردزبھ 
   )٣(.الزراع:بالعربیة

  : في نسب البخاري" بردزبھ"وممن لم یذكر 
راوي - )٣٢٠:ت(أبو عبد اهللا محمد بن یوسف بن مطر اْلَفَرْبِريُّ 

 حدثنا اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل:قال-الصحیح عن البخاري
   )٤(.بن إبراھیم بن المغیرة بن األحنف الجعفي البخاري

وكذلك محمد بن أحمد بن محمد بن سلیمان أبو عبد اهللا البخاري 
أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن :قال) ھـ٤١٢:ت(الحافظ ُغنجار 

إبراھیم بن المغیرة بن األحنف الجعفي اإلمام الفاضل صاحب الجامع 
  )٥(.الصحیح والتاریخ الكبیر

وھي نسبة :البخاري:األولى: اشتھر البخاري بنسبتین:نسب البخاري
 -بضم الموحدة وفتح الخاء المعجمة ثم ألف ثم راء مھملة-إلى بخارى 

 -الجعفي:الثانیة) ٦(.وھي مدینة عظیمة مشھورة بما وراء النھر قدیمة
وھي نسبة إلى :-بضم الجیم وسكون العین المھملة وفي آخرھا الفاء

  ) ٧ (.جعفي بن سعد العشیرةقبیلة 

                                                           

ألبي الحجاج جمال الدین المزي ) ٤٣٠/ ٢٤( الرجال تھذیب الكمال في أسماء) ١(
بشار عواد معروف، . د:المحقق) ھـ٧٤٢:ت(یوسف بن عبد الرحمن 

  م١٩٨٠) ١:( بیروت، ط–مؤسسة الرسالة :الناشر
لتاج الدین عبد الوھاب ابن تقي الدین ) ٢١٢/ ٢(طبقات الشافعیة الكبرى ) ٢(

عبد الفتاح محمد الحلو، . طناحي دمحمود محمد ال. د:المحقق) ھـ٧٧١:ت(السبكي 
  ھـ١٤١٣) ٢:(ط. ھجر للطباعة والنشر والتوزیع:الناشر

اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ) ٣(
) ھـ٤٧٥:ت(ألبي نصر علي بن ھبة اهللا بن جعفر بن ماكوال ) ٢٥٨/ ١(

  .یثة للطباعة والنشر، حدائق شبرا القاھرةدار الكتاب االسالمي الفارق الحد:الناشر
لتاج الدین عبد الوھاب ابن تقي الدین السبكي ) ٦٥:ص(معجم الشیوخ ) ٤(
 مصطفى -  رائد یوسف العنبكي -الدكتور بشار عواد :المحقق) ھـ٧٧١:ت(

  م٢٠٠٤) ١:(ط. دار الغرب اإلسالمي:إسماعیل األعظمي، الناشر
 )٥٣/ ٥٢(تاریخ دمشق البن عساكر ) ٥(
ألبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي ) ١٠٧/ ٢(األنساب ) ٦(

عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، :المحقق) ھـ٥٦٢:ت(السمعاني 
 م١٩٦٢) ١:(ط. مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد:الناشر

  )٦٧/ ٢(المصدر السابق ) ٧(
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ولكن ھل ھي نسبة أصیلة أم والء؟ حیث لم یختلف أحد ممن ترجم 
لإلمام البخاري أنھ جعفي، ولكنھم اختلفوا في ھذه النسبة، ھل ھي 

ھي نسبة والء، فإن :أصیلة بحیث یكون عربیا، أم أنھ نسبة والء؟ فقیل
) ١(ي بخارىوكان یمان وال.. المغیرة أسلم على یدي یمان الجعفي

  :أصیلة من الجعفیین، واستدلوا على ذلك بما یلي عربيإنھ :وقیل
  . ماذكره عدد من العلماء أن جّده األكبر ھو األحنف الجعفي-١
  .األصل في النسبة أن تكون أصیلة-٢
  .ھو جد البخاري" بردزبھ"ماء على أن عدم االتفاق بین العل-٣
الطعن وعدم الوثوق في الروایة القائلة بأنھ غیر عربي وأنھا نسبة -٤

محمد بن أحمد بن :حیث إن مدارھا على شیخ ابن عدي وھو. والء
سعدان البخاري، وبعد البحث والتفتیش لم أجد ترجمة واشفیة شافیة 

 لم یذكروا نسب ءلھذا الراوي، وھي تخالف روایات أخرى لعلما
  .البخاري كما ذكره ابن سعدان

الدكتور مصطفى جواد، :وممن رجح ھذا القول من المعاصرین كل من
والدكتور ناجي معروف، والدكتور عبد العزیز الدوري، والدكتور صالح 
أحمد العلي، والدكتور حسین علي محفوظ، والدكتور لبید إبراھیم أحمد 

ألول إبراھیم بن المغیرة والد إسماعیل، أما جده ا:حیث یقول. العبیدي
كان مجوسیًا :أما جده األعلى بردزبھ فقیل. فإن أخباره بقیت مجھولة

مات علیھا، وھذه روایة وحیدة، قد ال تصح، ألن ھناك من یرجح أنھ 
مجھولة كما ذكر، ) ابراھیم(من أصل عربي، وان كانت أخبار حفیده 

دو أن قول ابن عدي في بردزبھ ویب. فمن أین لھم بأخبار جده األعلى
ھو الذي بنى علیھ من قال بأن " أنھ كان مجوسیًا ومات علیھا 

أما ". كون أن الفرس كانت تدین بالمجوسیة"البخاري كان فارسیا، 
ابنھ المغیرة فقد أسلم على ید الیمان بن أخنس الجعفي والي بخارى 

فقیل وھذا قول ابن عدي نفسھ، وھناك من ضعف ھذه الروایة، 
جعفي ألن جده المغیرة صار والءه والء اإلسالم للجعفیین، :للبخاري

ھو عربي صلیبة من الجعفیین، وھو ما :وقیل. ولیس والء فرد أو قبیلة
رجحھ كل من الدكتور مصطفى جواد، والدكتور ناجي معروف، 
والدكتور عبد العزیز الدوري، والدكتور صالح أحمد العلي، والدكتور 

فوظ، في ندوة علمیة عقدت بالمجمع العلمي العراقي حسین علي مح
ببغداد في ستینیات القرن الماضي، وھو ما نمیل إلیھ ونأخذ 

                                                           

 )٢٢٧/ ١(الكامل في ضعفاء الرجال ) ١(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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  .)١(انتھى.بھ
ولد یوم الجمعة بعد صالة الجمعة لثالث عشرة لیلة :میالده ووصفھ

وكان نحیف ) ٢(.خلت من شھر شوال من سنة أربع وتسعین ومئة
  )٣(.صیرالجسم لیس بالطویل، وال بالق
أحفظ ِمَئة :قال ُمَحمد بن إسماعیل البخاري:نشأتھ وطلبھ للعلم ورحالتھ

  )٤(.ألف حدیث صحیح، وأحفظ ِمَئَتي ألف حدیث غیر صحیح
رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي األمصار، وكتب بخراسان، 

   )٥(..والجبال، ومدن العراق كلھا، وبالحجاز، والشام، ومصر
كتبت عن ألف وثمانین نفسا لیس فیھم إال :اريقال البخ:عدة مشایخھ
  )٦(.صاحب حدیث

لقد أثنى علیھ العلماء فأكثروا فیھ المدح ما :مكانتھ وثناء العلماء علیھ
: بین شیخ وتلمیذ ومعاصر لھ، فمن ھؤالء على سبیل المثال ال الحصر

انتھى الحفظ إلى أربعة من أھل :)ه٢٤١:ت (قال أحمد بن حنبل
ة الرازي، ومحمد بن إسماعیل البخاري، وعبد اهللا أبو زرع:خراسان

 وقال )٧(.بن عبد الرحمن السمرقندي، والحسن بن شجاع البلخي
وقال ) ٨(.ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعیل البخاري:أیضا

وجاء مسلم بن ) ٩(.دخل الیوم سید الفقھاء):ه٢٥٢(محمد بن بشار 
خاري فقبل ما بین عینیھ  إلى الب-صاحب الصحیح-) ه٢٦١:ت(الحجاج 

دعني حتى أقبل رجلیك یا أستاذ األستاذین، وسید المحدثین، :وقال
وقال محدث خراسان أبو أحمد الحاكم ) ١٠(.وطبیب الحدیث في عللھ

                                                           

لبید إبراھیم أحمد . اإلمام البخاري عربي د) ١(
)١٠٥٦٦٣/?١٠٥٦٦٣t/net.alukah.majles://http ( وبعد البحث

  .والتفتیش لم أستطع الوصول ألصل ھذه المقالة
 )٢٢٧/ ١(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢(
 المصدر السابق) ٣(
 )٢٢٧/ ١(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(
 )٣٢٢/ ٢(تاریخ بغداد ) ٥(
دار -)ھـ١٣٣٢:ت(لمحمد جمال الدین القاسمي ) ١٦ص(حیاة البخاري ) ٦(

 م ١٩٩٢) ١:(النفائس، بیروت، لبنان، ط
 )٣٤١/ ٢(تاریخ بغداد ) ٧(
 )٣٤٢/ ٢(المصدر السابق ) ٨(
 )٣٣٦/ ٢(تاریخ بغداد ) ٩(
 )٢٧٣/ ١ (طبقات الحنابلة) ١٠(
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وكان أحد األئمة في ):ه٣٧٨:ت(محمد بن محمد بن أحمد النیسابوري 
تي وقال أبو حاتم محمد بن حبان الُبس) ١(.معرفة الحدیث وجمعھ

كان من خیار الناس ممن جمع وصنف ورحل وحفظ ):ھـ٣٥٤:ت(
وذاكر وحث علیھ وكثرت عنایتھ باألخبار وحفظھ لآلثار مع علمھ 
بالتاریخ ومعرفة أیام الناس ولزوم الورع الخفي والعبادة الدائمة إلى 

  )٢(.أن مات رحمھ اهللا
إذا " اهللا كان رحمھ اهللا كثیر العبادة هللا عزوجل، فقد كان رحمھ:عبادتھ

كان أول لیلة من شھر رمضان یجتمع إلیھ أصحابھ فیصلى بھم ویقرأ 
وكان یقرأ في . )٣("في كل ركعة عشرین آیة وكذلك إلى أن یختم القرآن

السحر ما بین النصف إلى الثلث من القرآن فیختم عند السحر في كل 
فطار ثالث لیال، وكان یختم بالنھار كل یوم ختمة، وتكون ختمة عند اإل

  )٤(.عند كل ختم دعوة مستجابة:كل لیلة ویقول
توفي لیلة السبت عند صالة العشاء لیلة الفط�ر ودف�ن ی�وم الفط�ر              :وفاتھ

بع��د ص��الة الظھ��ر ی��وم ال��سبت لغ��رة ش��وال م��ن س��نة س��ت وخم��سین          
  )٥(.ومئتین، عاش اثنتین وستین سنة إال ثالثة عشر یوما

                                                           

 )٥٤/ ٥٢(تاریخ دمشق البن عساكر ) ١(
 )١١٣/ ٩(الثقات البن حبان ) ٢(
 )٣٣٠/ ٢(تاریخ بغداد ) ٣(
 )٣٣٠/ ٢(المصدر السابق ) ٤(
 )٢٢٧/ ١(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٥(
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ب اطا  

  يب اء م ار

وردت أكثر من تسمیة لھذا الكتاب، ومن ھذه : اسم الكتاب:أوال
  :التسمیات

وابنھ ) ه٢٧٧:ت(وھذا الذي ذكره أبو حاتم " كتاب الضعفاء"-١
 وذكره أیضا ابن الندیم عند ذكره )١(.عند اإلشارة إلیھ) ه٣٢٧:ت(

 وھو )٣(. وكذلك ذكره بھذا االسم الحافظ ابن حجر)٢(.لمؤلفات البخاري
  )٤(.بھذا االسم في بعض النسخ الخطیة للكتابكذلك 

وقد ذكر ذلك أبو نعیم حیث ذكر أن " كتاب الضعفاء والمجروحین"-٢
  )٥(.للبخاري ِكَتاٌب َتْرَجَمُھ ِبِكَتاِب الضَُّعَفاِء َواْلَمْجُروِحین

) ه٦٤٥:ت(ذكره ابن خیر اإلشبیلي " كتاب الضعفاء والمتروكین"-٣
 )٦(.متروكین لْلُبَخاِرّي َوُھَو التَّاِریخ الصَِّغیر َلُھكتاب الضَُّعَفاء وال:قال

إن التاریخ الصغیر ھو الضعفاء لم أجد من وافقھ على :وھذا القول منھ
  )٧(.ذلك، بل جماھیر العلماء قدیما وحدیثا على أنھما كتابان مختلفان

                                                           

 .سیأتي كثیر من األقوال لھم الدالة على ذلك)  ١(
بن محمد الوراق البغدادي ألبي الفرج محمد بن إسحاق ) ٢٨٢:ص(الفھرست )  ٢(

إبراھیم رمضان، :المحقق) ھـ٤٣٨:ت(المعتزلي الشیعي المعروف بابن الندیم 
  مـ١٩٩٧ -  ھـ ١٤١٧) ٢:(ط.  لبنان- دار المعرفة بیروت :الناشر

تجرید أسانید الكتب المشھورة واألجزاء المنثورة = المعجم المفھرس )  ٣(
) ھـ٨٥٢:ت( بن محمد البن حجر العسقالني أحمد بن علي) ١٧٣:ص(

)  ١:(ط.  بیروت-مؤسسة الرسالة :محمد شكور المیادیني، الناشر:المحقق
 م١٩٩٨- ھـ١٤١٨

) ٣١ص(دراسة نظریة تطبیقیة - منھج اإلمام البخاري في كتابھ الضعفاء)  ٤(
قسم القرآن -لسالم صالح أحمد العماري، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر

 م٢٠١١كوااللمبور - اإلسالمیة، جامعة مالیاوالحدیث، أكادیمیة الدراسات
أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن ) ٥٢/ ١(المسند المستخرج على صحیح مسلم )  ٥(

محمد حسن محمد :المحقق) ھـ٤٣٠:ت(إسحاق بن موسى بن مھران األصبھاني 
) ١:(ط.  لبنان– بیروت -دار الكتب العلمیة :الناشر. حسن إسماعیل الشافعي

 م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧
ألبي بكر محمد بن خیر بن عمر بن ) ١٧٥:ص(فھرسة ابن خیر اإلشبیلي )  ٦(

-دار الكتب العلمیة:الناشر. محمد فؤاد منصور:تحقیق) ھـ٥٧٥:ت(خلیفة األموي 
 م١٩٩٨/ھـ١٤١٩بیروت لبنان 

 ٣٦دراسة نظریة تطبیقیة ص- منھج اإلمام البخاري في كتابھ الضعفاء)  ٧(
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وھذه ھي أشھر التسمیات، وھو كذلك في بعض " الضعفاء الصغیر"-٤
  )١(.ة للكتابالنسخ الخطی

الكبیر :ذكر كثیر من أھل العلم أن البخاري لھ كتابان في الضعفاء:ثانیا
  :والصغیر، وممن نص على ذلك

َأْحَمد بن سفیان، َأُبو :"في ترجمة) ه٧٤٢:ت(قال الحافظ المزي -
محمد ْبن ِإْسَماِعیل البخاري ِفي كتاب :َرَوى َعنھ:قال" سفیان النََّسائي

   )٢("الضعفاء الكبیر"
وقال المزي عن كتب البخاري التي لم ینقل منھا في كتابھ تھذیب 

نحو تاریخ البخاري الكبیر، وتاریخھ االوسط، وتاریخھ :الكمال قال
  )٣(.كتابي الضعفاء، لھ:الصغیر، ونحو

للبخاري، ال " الضعفاء"ولم أر ذكرا ألبي تمیلة في كتاب :وقال الذھبي-
  )٤(.في الكبیر وال الصغیر

" كتاب الضعفاء الكبیر للبخاري" في أكثر من موضع اسم وقد ذكر
عبد اهللا بن :قال البخاري في كتاب الضعفاء الكبیر:قال الذھبي: فمثال

وقال ) ٥(.معاویة من ولد الزَُّبیر بن العّوام بصرّي بعض أحادیثھ مناكیر
اِريَّ َنَزَل ِعْنَدُه َعْبُد اِهللا بُن َأِبي الُخَواِرْزِميِّ الَقاِضي، َفِإنَّ الُبَخ:الذھبي 

الَكِبْیِر ) الضَُّعَفاِء(ُمدًَّة، َوَنَظَر ِفي ُكُتِبِھ، َوَعلََّق َعْنُھ َأَماِكَن ِفي ِكَتاِب 
سلیمان بن عمرو :وقال البخاري في الضعفاء الكبیر:وقال الذھبي) ٦(.َلُھ

قال البخاري : وقال الذھبي)٧(.الكوفي أبو داود النخعي، معروف بالكذب
عباد بن صھیب مات بعد المائتین، تركوه، :كتاب الضعفاء الكبیرفي 

                                                           

 )٣١ص(المصدر السابق )  ١(
 )٣١٩/ ١(تھذیب الكمال في أسماء الرجال )  ٢(
 )١٥١/ ١(المصدر السابق )  ٣(
لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن ) ٢١١/ ٩(سیر أعالم النبالء )  ٤(

مجموعة من المحققین بإشراف :المحقق) ھـ٧٤٨:ت(عثمان بن َقاْیماز الذھبي 
  م١٩٨٥/  ھـ ١٤٠٥) ٣:( ط.مؤسسة الرسالة:الناشر. الشیخ شعیب األرناؤوط

لشمس الدین أبي عبد ) ٩٠١/ ٤(تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاھیر َواألعالم )  ٥(
الدكتور بشار :المحقق) ھـ٧٤٨:ت(اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 

  م٢٠٠٣)  ١:(ط. دار الغرب اإلسالمي:الناشر. عّواد معروف
 )١٣٩ /١١(سیر أعالم النبالء )  ٦(
لشمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن ) ٢١٨/ ٢(میزان االعتدال في نقد الرجال )  ٧(

. علي محمد البجاوي:تحقیق) ھـ٧٤٨:ت(أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 
 م١٩٦٣ -ھـ ١٣٨٢) ١:(ط.  لبنان- دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت :الناشر



 

- ٥٠٦ -

  )١(.كثیر الحدیث
إال أن الحافظ ابن حجر أثناء ذكر تصانیف البخاري الموجودة ذكر 

یرویھ عنھ أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي " كتاب الضعفاء"
ثم ذكر ) ٢(.وأبو جعفر شیخ بن سعید وأدم بن موسى الخواري

نیف المنسوبة للبخاري وذكرھا العلماء، ولم یذكر كتابا آخر في التصا
وھذا مما یشكل على القول بأن للبخاري كتابان في الضعفاء، . الضعفاء

ومما یعكر أیضا صفو ھذا القول أیضا . حیث إنھ من أكثر المھتمین بھ
أن المتقدمین ممن عاصروا البخاري لم یذكروا لھ إال كتابا واحدا في 

فالذي یظھر أن البخاري لم یؤلف إال . ء كأبي حاتم الرازي وابنھالضعفا
كتاب واحدا في الضعفاء، وأن السبب في ذكر كتابین للبخاري في 
الضعفاء ھو اختالف الروایات وتباین عدد التراجم في كل روایة، حیث 
إن من عادة البخاري أن یؤلف كتبھ ثالث مرات كما قال ھو 

فلعل من وقف على روایة الكتاب " مراتصنفت كتبي ثالث :"بنفسھ
ومن وقف على " الكبیر"الكبیرة ووجد فیھا مالم یجده في غیرھا سماه 

  )٣("الصغیر"الروایة المختصرة سماه 
إن الدارس لكتاب :أسباب ذكر البخاري للراوي في كتابھ الضعفاء:ثالثا

إن مجرد ذكر الراوي في ھذا :الضعفاء للبخاري یستطیع أن یقول
تاب ال یعني ضعفھ عند البخاري، بل إن البخاري ذكر في ھذا الكتاب الك

بعض الثقات المتكلم فیھم، بل وذكر أیضا بعض الصحابة الكرام، ومن 
  ":الضعفاء"أھم أسباب ذكر البخاري للراوي في كتابھ 

  .ضعف الراوي عند البخاري-١
  .خاريكالم علماء الجرح والتعدیل فیھ، وإن لم یكن ضعیفا عند الب-٢
  .تلبس الراوي بالبدعة-٣
  .عدم صحة حدیثھ-٤

  :وھذه بعض األمثلة لما سبق
  :َمن ذكره لضعف مرویات معینة عنھ ال كل مرویاتھ

                                                           

 )٣٦٧/ ٢(المصدر السابق )  ١(
أحمد بن علي بن :المؤلف) ٤٩٢:ص) (مقدمة فتح الباري(الساري ھدي )  ٢(

سنة .  بیروت-دار المعرفة :الناشر. حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي
 .ھـ١٣٧٩:النشر

 ٤١ -٣٩دراسة نظریة تطبیقیة ص -منھج اإلمام البخاري في كتابھ الضعفاء)  ٣(
 بتصرف
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القرشي المدیني أبو بكر، منكر :عبد اهللا بن نافع مولى ابن عمر-
  )١(.الحدیث عن أبیھ

 التي َمن ذكره لبدعة فیھ، ال لضعفھ، وذلك لتجنب بدعتھ، أو الروایات
  :ومن ھؤالء:لھا عالقة ببدعتھ

كان یرى اِإلرجاء، وھو : قال البخاري: أیوب بن عائذ الطائي-
  )٢(.َصُدوق

ما رأیت أحدا أعبد من :روى البخاري عن أیوب، قال:طلق بن حبیب-
ألم أرك مع طلق؟ ال :طلق، فرآني سعید بن جبیر، جالسا معھ، فقال

ى اإلرجاء، وھو صدوق في وكان طلق یر:قال البخاري. تجالس طلقا
  )٣(.الحدیث

  :ومن ھؤالء:َمن ذكره لیرجح توثیقھ
روى البخاري عن : ذر بن عبد اهللا الھمداني المرھبي الكوفي-

لقد نزعت أشیاء أخشى أن تتخذ دینا، یعني المحدث :األعمش، قال َذرُّ
  )٤(.من الرأي، وھو صدوق في الحدیث

  :ءومن ھؤال:َمن ذكره لضعف حدیثھ ال لضعفھ
روى عنھ أبو تمیم الجیشاني، : لھ صحبة، قال البخاري:حیي اللیثي-

  )٥(.ولم یصح حدیثھ
لھ صحبة، روى عنھ ابنھ عبد اهللا بن سخبرة، حدیثھ : سخبرة األزدي-

  )٦(.لیس من وجھ صحیح
لھ صحبة، وامرأتھ بقیرة، : القعقاع بن أبي حدرد، قال البخاري-

 )٧(.وحدیثھ عند عبد اهللا

                                                           

ن إسماعیل بن إبراھیم بن محمد ب:المؤلف) ٨١/٢٠١:ص(الضعفاء الصغیر )  ١(
أبو عبد اهللا أحمد بن إبراھیم :المحقق) ھـ٢٥٦:ت(المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا 

 مـ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦) ١:(ط. مكتبة ابن عباس:الناشر. بن أبي العینین
 )٢٧/٢٥:ص(المصدر السابق )  ٢(
 )٧٧/١٨٣:ص(المصدر السابق )  ٣(
 )٦٠/١١٥:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٤(
 )٥٢/٩٢:ص(المصدر السابق )  ٥(
 )٧٣/١٦٣:ص(المصدر السابق )  ٦(
 )١١٥/٣١٨:ص(المصدر السابق )  ٧(
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 ال یصح رأى النبي : قال البخاري: بن عبید اهللا الحضرميعمرو -

  )١(.حدیثھ
قال : إبراھیم بن محمد بن إبراھیم بن الحارث بن خالد التیمي-

روى عن أبیھ، لم یثبت حدیثھ، روى عن موسى بن عبیدة، : البخاري
  )٢(.ُضعف لذلك

روى عن خولة، روى عنھ الحجاج بن : قال البخاري: ربیع بن مالك-
  )٣(.طأة، لم یثبت حدیثھأر
روى عن جعفر، : قال البخاري" أبو یسیر"عقبة بن بشیر األسدي -

  )٤(.روى عنھ قیس، ولم یثبت حدیثھ
روى عن أبي أمامة، عن : قال البخاري: عاصم بن عمرو النخعي-

  )٥(. روى عنھ فرقد السبخي، ولم یثبت حدیثھالنبي 
بي موسى، روى عنھ ابنھ روى عن أ: قال البخاري: أبان الرََّقاشي-

  )٦(.یزید، بصري، ولم یصح حدیثھ
روى سمع الحدیث من ابن مسعود، روى عنھ : قال البخاري: أخنس-

  )٧(.بكیر، ولم یصح حدیثھ
روى عن ابن عمر، ال یصح حدیثھ، : قال البخاري: ُجالس بن عمرو-

  )٨(.روى عنھ أبو جناب
ى عنھ أبو عبید روى عن جابر، رو: حماد بن عبید، قال البخاري-

  )٩(.القاسم بن سالم، ولم یصح حدیثھ

                                                           

 )١٠٠/٢٦٨:ص(المصدر السابق )  ١(
 )٢٢/٧:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٢(
 )٦١/١١٦:ص(المصدر السابق )  ٣(
 )١٠٦/٢٨٧:ص(المصدر السابق )  ٤(
 )١٠٩/٢٩٣:ص(المصدر السابق )  ٥(
 )٢٩/٣١:ص(المصدر السابق )  ٦(
 )٣٢/٣٨:ص(المصدر السابق )  ٧(
 )٣٩/٥٧:ص(المصدر السابق )  ٨(
 )٥٠/٨٥:ص(المصدر السابق )  ٩(
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  املبحث الثاني

  أبو حامت الرازي

محمد بن إدری�س ب�ن المن�ذر ب�ن داود ب�ن مھ�ران،       :اسمھ ونسبھ وكنیتھ 
  )٣(. من أھل الّرّى)٢(. الرازي)١(.الحنظلي أبو حاتم

االنصاري، وأبى زید النحوي، واألص�معي، وعثم�ان        :روى عن :مشایخھ
 وقد لقى أبا بكر ب�ن أب�ي ش�یبة          )٤(.م المؤذن، وأبى نعیم، وخلق    بن الھیث 

  ) ٥(.وابن نمیر ویحیى بن معین ویحیى الحماني
آدم بن أبي إیاس، وثابت ب�ن محم�د      :أورع من رأیت أربعة   :قال أبو حاتم  

  )٦ (.الزاھد الكوفي، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة
ن ع��وف، عب��دة ب��ن س��لیمان الم��روزي، ومحم��د ب��    :روى عن��ھ:تالمی��ذه

وأحم���د ب���ن من���صور الرم���ادي، وأب���و زرع���ة ال���رازي، وأب���و زرع���ة        
أب���و داود والن���سائي واب���ن ماج���ة ف���ي  :وروى عن���ھ أی���ضا) ٧(.الدم���شقي

   )٨(.التفسیر
ولكن ھل روى عنھ البخ�اري أم ال؟ ھ�ذا مح�ل خ�الف ب�ین العلم�اء؛ ق�ال                    

                                                           

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد :المؤلف) ٢٠٤/١١٣٣/ ٧(الجرح والتعدیل )  ١(
) ھـ٣٢٧:ت(بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

دار إحیاء .  الھند-  بحیدر آباد الدكن -عة مجلس دائرة المعارف العثمانیة طب:الناشر
 م١٩٥٢ھـ ١٢٧١) ١:(ط.  بیروت-التراث العربي 

/ ٢(أخبار أصبھان = ، تاریخ أصبھان )١٣٧/١٥٦٢٥/ ٩(الثقات البن حبان )  ٢(
أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى :المؤلف) ١٧١/١٣٨٠

دار الكتب :الناشر. سید كسروي حسن:المحقق) ھـ٤٣٠:ت(ان األصبھاني بن مھر
 )٤١٤/٤٠٥/ ٢(تاریخ بغداد . م١٩٩٠-ھـ١٤١٠) ١:(ط.  بیروت-العلمیة 

عبد الرحمن بن أحمد :المؤلف) ١٩١/٤٩٢/ ٢(تاریخ ابن یونس المصرى )  ٣(
. دار الكتب العلمیة، بیروت:الناشر) ھـ٣٤٧:ت(بن یونس الصدفي، أبو سعید 

 ھـ١٤٢١) ١:(ط
 )٢٠٤/١١٣٣/ ٧(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )  ٤(
 )٢٠٤/١١٣٣/ ٧(المصدر السابق )  ٥(
 )٤١٤/٤٠٥/ ٢(تاریخ بغداد )  ٦(
 )٢٠٤/١١٣٣/ ٧(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )  ٧(
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد :المؤلف) ٩/٣٢(تھذیب التھذیب )  ٨(

. مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند:الناشر) ھـ٨٥٢:ت(قالني بن حجر العس
 ھـ١٣٢٦)  ١:(ط
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  )١ (َرَوى َعنھ أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل الجعفي:أبو أحمد الحاكم
غی��ر من��سوب، ف��ي أكث��ر م��ن موض��ع  " محم��د"وق��د روى البخ��اري ع��ن 

  :إنھ أبو حاتم الرازي:منھما موضعان قال بعض أھل العلم
َح�دََّثَنا َیْحَی�ى ْب�ُن َص�اِلٍح،     :َح�دََّثَنا ُمَحمَّ�ٌد، َق�الَ     :قال البخاري :الموضع األول 

َق�اَل  :ِبي َكِثیٍر، َعْن ِعْكِرَمَة، َق�الَ َحدََّثَنا ُمَعاِوَیُة ْبُن َسلَّاٍم، َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن أَ   
 َفَحَل�َق َرْأَس�ُھ،   َق�ْد ُأْح�ِصَر َرُس�وُل اللَّ�ِھ     «:اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَم�ا   

  )٢(»َوَجاَمَع ِنَساَءُه، َوَنَحَر َھْدَیُھ، َحتَّى اْعَتَمَر َعاًما َقاِبًلا
السَّرخِسّي َأن ُمَحمَّ�ًدا َھ�َذا      َقاَل لي اْبن أبي سعید      :قال أبو نصر الكالباذي   

 ق�ال   )٣(.غیر َمْنُسوب ُھَو َأُبو َحاِتم الرَّاِزّي َوذكر أنھ َرآُه ِفي أصل َعتی�ق            
ویؤی��ده أن الح��دیث وج��د م��ن حدیث��ھ ع��ن یحی��ى ب��ن ص��الح      :اب��ن حج��ر 

الم��ذكور ك��ذلك أخرج��ھ اإلس��ماعیلي وأب��و نع��یم ف��ي م��ستخرجیھما م��ن      
  )٤ (.طریق أبي حاتم
َحدََّثَنا ُمَحمٌَّد، َحدََّثَنا النَُّفْیِليُّ، َحدََّثَنا ِمْسِكیٌن، :قال البخاري:الموضع الثاني

َعْن ُشْعَبَة، َعْن َخاِلٍد الَحذَّاِء، َعْن َمْرَواَن اَألْصَفِر، َعْن َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب     
 ِف�ي َأْنُف�ِسُكْم َأْو   َوِإْن ُتْبُدوا َم�ا {:َأنََّھا َقْد ُنِسَختْ  :"  َوْھَو اْبُن ُعَمرَ   النَِّبيِّ  
  )٥(.اآلَیَة] " ٢٨٤:البقرة[} ُتْخُفوُه

وقد أخرج :قال) ٦(.یحتمل أن یكون محمد ھو أبو حاتم ھذا     :قال ابن حجر  
أب��و نع��یم ھ��ذا الح��دیث ف��ي م��ستخرجھ م��ن طری��ق أب��ي ح��اتم محم��د ب��ن    

                                                           

یوسق بن :المحقق) ٦٩/ ٤) ( ھـ٣٧٨:ت(األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم )  ١(
 م١٩٩٤) ١:(ط. دار الغرباء األثریة بالمدینة:الناشر. محمد الدخیل

=  وسننھ وأیامھ  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا)  ٢(
محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري :المؤلف) ٩/١٨٠٩/ ٣(صحیح البخاري 

دار طوق النجاة :الناشر. محمد زھیر بن ناصر الناصر:المحقق) ٢٥٦:ت(الجعفي 
) ١:(ط) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

 ھـ١٤٢٢
/ ٢( الھدایة واإلرشاد في معرفة أھل الثقة والسداد =رجال صحیح البخاري )  ٣(

أحمد بن محمد بن الحسین بن الحسن، أبو نصر البخاري :المؤلف) ٧٩٥/١٣٢٨
.  بیروت- دار المعرفة :الناشر. عبد اهللا اللیثي:المحقق) ھـ٣٩٨:ت(الكالباذي 

 ه١٤٠٧) ١:(ط
ي بن حجر أبو أحمد بن عل:المؤلف) ٧/ ٤(فتح الباري شرح صحیح البخاري )  ٤(

 ه١٣٧٩ بیروت ، -دار المعرفة :الناشر) ھـ٨٥٢:ت(الفضل العسقالني الشافعي 
 )٣٣/٤٥٤٥/ ٦(صحیح البخاري )  ٥(
 )٣٣/ ٩(تھذیب التھذیب )  ٦(
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   )١(..إدریس الرازي عن النفیلي
َخاِل�د  "ف�ي ترجم�ة   ق�ال البخ�اري     : روایة البخاري عنھ في غیر الصحیح     

َقاَل ُمَحمَُّد ْب�ُن ِإْدِری�َس ح�دثنا َعْب�ُد اللَّ�ِھ ْب�ُن َص�اِلِح ْب�ِن               :في تاریخھ " اْلَعْبد
ُم��ْسِلٍم أخبرن��ا ِإْس��َراِئیُل َع��ْن َخاِل��ٍد اْلَعْب��ِد َع��ْن ُمَحمَّ��ِد ْب��ِن اْلُمْنَك��ِدِر َع��ْن           

  )٢(" ِفي السََّفِر َوَأْفَطَرِخَیاُرُكْم َمْن َقَصَر الصَّالَة:"َقاَل النَِّبّي :َجاِبر
.  ولم أج�ده فی�ھ     )٣("الضعفاء الكبیر "وذكر المزي أنھ ذكر ذلك في كتاب        

روى عن�ھ البخ�اري أی�ًضا       :وقال أبو بكر محمد بن إس�ماعیل ب�ن خلف�ون          
  )٤(...قال لي محمد بن إدریس:في كتاب التاریخ فقال في اسم خالد العبد

 وك��ان أول كتب��ھ ) ٥(.ت��ب عن��ھق��دم م��صر ق��دیما، وكت��ب بھ��ا، وك :رحالت��ھ
أول س�نة خرج�ت ف�ي    :  ق�ال أب�و ح�اتم   )٦(.الحدیث في سنة تسع وم�ائتین     

طلب الحدیث، أقمت سنین أحصیت ما مشیت على قدمي زیادة على ألف 
  )٧(.فرسخ، لم أزل أحصى حتى لما زاد على ألف فرسخ تركتھ

م�ا  :ق�ال موس�ى ب�ن إس�حاق القاض�ي الب�ن أب�ي ح�اتم        : ثناء العلماء علی�ھ   
  )٨ (.رأیت أحفظ من والدك

  )٩ (.إمام في الحفظ والفھم:وقال أبو نعیم
كان أحد األئمة الحفاظ األثبات، م�شھورا ب�العلم،   :وقال الخطیب البغدادي  

  )١٠ (.مذكورا بالفضل
محم�د ب�ن إدری�س أب�و        :وقال أبو عبد الرحمن أحم�د ب�ن ش�عیب الن�سائي           

                                                           

 )٢٣٧/ ١(فتح الباري البن حجر )  ١(
محمد بن إسماعیل بن :التاریخ الكبیر المؤلف) ١٦٥/٥٦٧/ ٣(التاریخ الكبیر )  ٢(

دائرة المعارف :الطبعة) ھـ٢٥٦:ت(بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا إبراھیم 
 محمد عبد المعید خان:طبع تحت مراقبة.  الدكن-العثمانیة، حیدر آباد 

 )٣٩١/ ٢٤(تھذیب الكمال في أسماء الرجال )  ٣(
أبو بكر محمد بن :المؤلف) ٢٠٥:ص(المعلم بشیوخ البخاري ومسلم )  ٤(

. أبو عبد الرحمن عادل بن سعد:المحقق) ھـ٦٣٦:ت(إسماعیل بن خلفون 
 )١:(ط.  بیروت-دار الكتب العلمیة :الناشر

 )١٩١/٤٩٢/ ٢(تاریخ ابن یونس المصرى )  ٥(
 )٤١٤/٤٠٥/ ٢(تاریخ بغداد )  ٦(
 )٤١٤/٤٠٥/ ٢(المصدر السابق )  ٧(
 )٢٠٤/١١٣٣/ ٧(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )  ٨(
 )١٧١/١٣٨٠/ ٢(ر أصبھان أخبا= تاریخ أصبھان )  ٩(
 )٤١٤/٤٠٥/ ٢(تاریخ بغداد )  ١٠(
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  )١ (.حاتم رازي ثقة
كان أب�و ح�اتم م�ن أھ�ل األمان�ة      :ن خراشوقال عبد الرحمن بن یوسف ب 

  )٢ (.والمعرفة
   )٣(.كان أحد األئمة الحفاظ:وقال ابن أبي یعلى

أبو حاتم محم�د ب�ن إدری�س    :وقال أبو بكر محمد بن إسماعیل بن خلفون  
  )٤ (.الرازي ھذا إمام في الحدیث وعللھ ورجالھ

: شدددرجة أبي حاتم بین علماء الجرح والتعدیل من حیث التوس�ط والت�            
بعد البحث والتفتیش في ترجمة أبي حاتم، لم أجد من المعاصرین لھ أو           

وأول من وقفت لھ على . ممن جاء بعدھم من وصفھ بالتشدد في الجرح 
َوَأمَّ�ا َق�ْوُل َأِب�ي    :قال اب�ن تیمی�ة  . ذلك إنما ھو ابن تیمیة ثم تلمیذه الذھبي   

َأُبو َحاِتٍم َیُقوُل ِمْثَل َھ�َذا ِف�ي َكِثی�ٍر ِم�ْن          َف. ُیْكَتُب َحِدیَثُھ، َوَلا َیْحَتجُّ ِبھِ    :َحاِتٍم
ِرَج��اِل ال��صَِّحیَحْیِن، َوَذِل��َك َأنَّ َش��ْرَطُھ ِف��ي التَّْع��ِدیِل َص��ْعٌب، َواْلُحجَّ��ُة ِف��ي      

  (٥). اْصِطَلاِحِھ َلْیَس ُھَو اْلُحجَُّة ِفي ُجْمُھوِر َأْھِل اْلِعْلِم
أن أب��ي ح��اتم م��ن   وذك��ر ال��ذھبي ف��ي أكث��ر م��ن موض��ع بع��د اس��تقرائھ       

َفِم�نھم َم�ن َنَف�ُسُھ ح�ادٌّ ف�ي الَج�ْرح،           :"ق�ال ال�ذھبي   . المتعنتین المت�شددین  
یحی�ى ب�ن   :فالح�ادُّ ف�یھم  ". وِمنھم َمن ھو معتدل، وِمنھم َمن ھو متساھل  

والمعت���دُل . س��عید، واب���ن مع���ین، وأب��و ح���اتم، واب���ن ِخ��راش، وغی���ُرھم   
الترم�ذّي،  :والمت�ساھُل ك�ـ  . أحمد بن حنبل، والبخارّي، وأب�و ُزْرَع�ة   :فیھم

  (٦).والحاكم، والدارقطنّي في بعض األوقات
ِإَذا َوثَّ�َق َأُب�و َح��اِتٍم َرُج�ًال َفَتَم�سَّْك ِبَقوِل�ِھ، َفِإنَّ�ُھ َال ُیَوثِّ��ُق ِإالَّ       :وق�ال ال�ذھبي  

، َفَتَوقَّ�ْف   َال ُیْح�َتجُّ ِب�ھِ    :َرُجًال َصِحْیَح الَحِدْیِث، َوِإَذا َلیََّن َرُج�ًال، َأْو َق�اَل ِفْی�ھِ           
َحتَّى َتَرى َما َقاَل َغْیُرُه ِفْی�ِھ، َف�ِإْن َوثََّق�ُھ َأَح�ٌد، َف�َال َت�ْبِن َعَل�ى َتْج�ِرْیِح َأِب�ي            

                                                           

 )٤١٤/٤٠٥/ ٢(المصدر السابق )  ١(
 )٤١٤/٤٠٥/ ٢(المصدر السابق )  ٢(
أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن :المؤلف) ٢٨٥/ ١(طبقات الحنابلة )  ٣(

  بیروت-دار المعرفة :الناشر. محمد حامد الفقي:المحقق) ھـ٥٢٦:ت(محمد 
 )٢٠٥:ص( المعلم بشیوخ البخاري ومسلم ) ٤(
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم :المؤلف) ٥٣/ ٣(الفتاوى الكبرى )  ٥(

بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 
 م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٨) ١:(ط. دار الكتب العلمیة:الناشر) ھـ٧٢٨:ت(الدمشقي 

شمس الدین أبو عبد اهللا :المؤلف) ٨٣:ص(لموقظة في علم مصطلح الحدیث ا)  ٦(
عبد الفتاح أبو :اعتنى بھ) ھـ٧٤٨:ت(محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 

 ھـ١٤١٢) ٢:(ط. مكتبة المطبوعات اإلسالمیة بحلب:الناشر. ُغّدة
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َح����اِتٍم، َفِإنَّ����ُھ ُمَتَعنِّ����ٌت ِف����ي الرَِّج����اِل، َق����ْد َق����اَل ِف����ي َطاِئَف����ٍة ِم����ْن ِرَج����اِل   
  (١)اھـ.ْحو َذِلَكَلْیَس ِبُحجٍَّة، َلْیَس ِبَقِويٍّ، َأْو َن):الصَِّحاِح(

وثق��وه، َوَحِدیث��ھ ِف��ي :عب��اد ب��ن عب��اد المھلب��ي:وق��ال ال��ذھبي ف��ي ترجم��ة
  (٢).َأُبو َحاِتم متعنت ِفي الرجل:قلت. َلا یْحَتج ِبِھ:َوَقاَل َأُبو َحاِتم. اْلكتب

فغی�ر ق�ادح فی�ھ    ) ال یح�تجُّ ب�ھ   :(وأمَّا ق�ول أب�ي ح�اتم      :قال ابن عبد الھادي   
سَّبب، وق��د تك��رَّرت ھ��ذه اللفظ��ة من��ھ ف��ي رج��اٍل   أی��ًضا، فإنَّ��ھ ل��م ی��ذكر ال�� 

كثیرین من أصحاب الصَّحیح من الثِّقات األثب�ات م�ن غی�ر بی�ان ال�سَّبب،              
  (٣).كخالد الحذَّاء وغیره

سنة س�بع   : وقیل )٤(.سنة خمس وسبعین ومائتین   " الّرّي"توفي بـ :وفاتھ
  )٥(.وسبعین ومائتین

                                                           

 )٢٦٠/ ١٣(سیر أعالم النبالء )  ١(
شمس :المؤلف) ١١٢/٤٥:ص(م فیھم بما ال یوجب ردھم الرواة الثقات المتكل)  ٢(

) ھـ٧٤٨:ت(الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 
.  لبنان- بیروت -دار البشائر اإلسالمیة:الناشر. محمد إبراھیم الموصلي:المحقق

 م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢) ١:(ط
شمس الدین محمد بن أحمد بن ل) ٣/٢٠٧(تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق ) ٣(

سامي بن محمد بن جاد اهللا وعبد العزیز :تحقیق) ھـ٧٤٤:ت(عبد الھادي الحنبلي 
 م٢٠٠٧) ١:(ط.  الریاض–أضواء السلف :دار النشر. بن ناصر الخباني

 ) ١٩١/٤٩٢/ ٢(تاریخ ابن یونس المصرى )  ٤(
بو حاتم محمد بن حبان بن أحمد أ:المؤلف) ١٣٧/١٥٦٢٥/ ٩(الثقات )  ٥(

السید شرف :م تحقیق١٩٧٥ –ه ١٣٩٥) ١:(ط. دار الفكر:الناشر. التمیمي البستي
 الدین أحمد
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  املبحث الثالث

 من الضعفاء إىل الثقات الرجال الذين حوهلم أبو حامت

  ومراتبهم

إن الرجال الذین أمر أبو حاتم بتحویلھم من ضعفاء البخاري إلى الثقات        
لیسوا كلھم على درجة ومرتبة واحدة، ب�ل ھ�ؤالء الرج�ال عل�ى درج�ات              

  :مختلفة عنده
  :ولم أجد إال واحدا وھو:فمنھم الثقة-١
روى :ب�ن أب�ي ح�اتم     قال ا :یحیى بن واضح أبو ُتَمْیلة المروزي أنصاري      -

محم�د ب�ن    :روى عن�ھ  . األوزاع�ي ومحم�د ب�ن إس�حاق وأب�ى المنی�ب           :عن
عیسى ب�ن الطب�اع وأحم�د ب�ن حنب�ل وإس�حاق ب�ن راھوی�ھ وإب�راھیم ب�ن            
موسى ومحمد بن عبد اهللا بن نمیر وسعید ب�ن محم�د الجرم�ى والح�سن        

لیس ب�ھ ب�أس كتبن�ا     :قال أحمد بن حنبل   . بن عرفة سمعت أبي یقول ذلك     
ق���ال اب���ن أب���ي  . ثق���ة:وق���ال یحی���ى ب���ن مع���ین . ى ب���اب ھ���شیمعن���ھ عل���

ھ�و ثق�ة ف�ي الح�دیث، أدخل�ھ البخ�اري ف�ي كت�اب          :سمعت أبي یق�ول   :حاتم
   )١(.یحول من ھناك:الضعفاء فسمعت أبي یقول

ولم أجد لیحیى بن واضح تضعیفا من البخاري، ولم أجده  في ض�عفائھ،     
 تع��دیال، فق��د  ب��ل ذك��ره ف��ي الت��اریخ الكبی��ر، ول��م ی��ذكر فی��ھ جرح��ا وال        

یحی��ى ب��ن واض��ح أب��و تمیل��ة األن��صاري الم��روى س��مع محم��د ب��ن      :ق��ال
  )٢(.اسحاق وعبید اهللا العتكي روى َعْنُھ ُمَحمَّد ْبن الحجاج المصفر

َأْخَبَرَن�ا  :َحدََّثَنا ُمَحمٌَّد ُھَو اْبُن َس�َالٍم، َق�الَ  :وروى لھ في صحیحھ حیث قال     
، َع��ْن ُفَل��ْیِح ْب��ِن ُس��َلْیَماَن، َع��ْن َس��ِعیِد ْب��ِن      َأُب��و ُتَمْیَل��َة َیْحَی��ى ْب��ُن َواِض��حٍ   

 َك�اَن النَِّب�يُّ   «:الَحاِرِث، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ َرِضَي اللَّ�ُھ َعْنُھَم�ا، َق�الَ         
َتاَبَع��ُھ ُی��وُنُس ْب��ُن ُمَحمَّ��ٍد، َع��ْن ُفَل��ْیٍح، » ِإَذا َك��اَن َی��ْوُم ِعی��ٍد َخ��اَلَف الطَِّری��َق

َعْن ُفَلْیٍح، َع�ْن َس�ِعیٍد، َع�ْن َأِب�ي ُھَرْی�َرَة، َوَح�ِدیُث          :ُد ْبُن الصَّْلتِ  َوَقاَل ُمَحمَّ 
  )٣(.َجاِبٍر َأَصحُّ

                                                           

 )١٩٤/٧١٠/ ٩(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )  ١(
 )٣٠٩/٣١٢٤/ ٨(التاریخ الكبیر للبخاري )  ٢(
 )٢٣/٩٨٦/ ٢(صحیح البخاري )  ٣(
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  )١(.أدخلُھ الُبَخاِرّي ِفي كتاب الضَُّعَفاء:وقال ابن الجوزي
وقد تردد الذھبي فیما قالھ أبو حاتم، فت�ارة یتھم�ھ ب�الوھم، وت�ارة یثب�ت          

َوَوِھَم َأُبو َحاِتٍم َحْیُث َحَكى َأنَّ الُبَخاِريَّ :تضعیف البخاري لھ، قال الذھبي
َوَل�ْم َأَر   . َوَم�َشى َعَل�ى َذِل�َك َأُب�و الَف�َرِج اْب�ُن الَج�ْوِزيِّ             . َتَكلََّم ِفي َأِبي ُتَمْیَل�ةَ    

ِلْلُبَخ���اِريِّ، َال ِف���ي الَكِبْی���ِر َوَال ) ال���ضَُّعَفاِء(ِذْك���رًا َألِب���ي ُتَمْیَل���َة ِف���ي ِكَت���اِب  
ُثمَّ ِإنَّ الُبَخاِريَّ َقِد اْحَتجَّ ِبَأِبي ُتَمْیَلَة، َوَق�ْد َك�اَن ُمَح�دَِّث َم�ْرَو َم�َع         . ْیِرالصَِّغ

  )٢(.الَفْضِل بِن ُمْوَسى السِّْیَناِنيِّ
ق�د أدخل�ھ   :َل�ھُ " ال�ضُّعفاء "وق�ال اب�ن الج�وزّي ف�ي     :وقال في موضع آخ�ر  

 فعن�دي كتاب�ا   ال، م�ا ُھ�َو ف�ي ال�ضعفاء،    :قلت. البخاري في كتاب الضعفاء 
وأیًضا فقد احتّج ِبِھ اْلُبَخ�اِرّي ف�ي        . اْلُبَخاِرّي في الضعفاء، وما ُھَو فیھما     

وثقوه، وق�د  :فقال" من تكلم فیھ وھو موثق" وأما في كتاب  )٣(.صحیحھ
  )٤(.لینھ البخاري

  :ومن ھؤالء: ومنھم الصدوق-٢
. عثمان بن عب�د ال�رحمن الطرائف�ي أب�و عب�د ال�رحمن القرش�ي المكت�ب                 -

ابن ثوبان، وأش�عث    :حراني، رأى خصیفا، وروى عن    :قال ابن أبي حاتم   
بن عبد الملك، وھشام بن حسان، وعبید اهللا ب�ن عم�ر، وس�عید ب�ن عب�د       

النفیل��ي، :العزی��ز، وعب��د اهللا ب��ن الع��الء، وجعف��ر ب��ن برق��ان، روى عن��ھ   
سألت :قال ابن أبي حاتم. ثقة:قال یحیى بن معین . وسلیمان بن شرحبیل  

ص��دوق، وأنك��ر عل��ى البخ��اري إدخ��ال اس��مھ ف��ي كت��اب  : فق��الأب��ي عن��ھ،
" بقی�ة "ی�روي ع�ن ال�ضعفاء، ی�شبھ ب�ـ     :یحول منھ، وقال :الضعفاء، وقال 

  . )٥(في روایتھ عن الضعفاء
ول��م أج��د ل��ھ ذك��را ف��ي ض��عفاء البخ��اري، وإنم��ا ت��رجم ل��ھ ف��ي الت��اریخ       

َق�اَل  . ْحَمن المكت�ب عثمان ْب�ن َعْب�د ال�رَّْحَمن اْلُقَرِش�ّي َأُب�و َعْب�د ال�رَّ         :الكبیر
َك��اَن ی��سمى عثم��ان الطرائِف��ي، رأى خ��صیفا، َوَی��ْرِوي َع��ْن ق��وم      :قتیب��ة

                                                           

ل الدین أبو الفرج عبد جما:المؤلف) ٢٠٥/٣٧٦٠/ ٣(الضعفاء والمتروكون )  ١(
. عبد اهللا القاضي:المحقق) ھـ٥٩٧:ت(الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

 ه١٤٠٦) ١:(ط.  بیروت–دار الكتب العلمیة :الناشر
  )٢١١/ ٩(سیر أعالم النبالء ) ٢(
 )١٢٦٤/ ٤(تاریخ اإلسالم )  ٣(
محمد بن :المؤلف) ١٩٩/٣٧٨:ص(ذكر أسماء من تكلم فیھ وھو موثق )  ٤(

. محمد شكور بن محمود الحاجي أمریر المیادیني:المحقق. مد بن عثمان الذھبيأح
 م ١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦) ١:(ط. مكتبة المنار ـ الزرقاء:الناشر

  )١٥٧/٨٦٨ص/٦ج(الجرح والتعدیل ) ٥(
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  )١(.ضعاف
أبي أمام�ة، وع�ن   :روى عن:قال ابن أبي حاتم:عاصم بن عمرو البجلي -

عمیر مولى عمر رضي اهللا تعالى عنھ، فیم�ا رواه زی�د ب�ن أب�ي أنی�سة،             
م��داني، وش��عبة،   أب��و إس��حاق الھ :ع��ن أب��ي إس��حاق، عن��ھ، روى عن��ھ    

وطارق بن عبد ال�رحمن، وفرق�د ال�سبخي، ومال�ك ب�ن مغ�ول، والحج�اج              
ق���ال اب���ن أب���ي . ب���ن أرط���اة، والقاس���م أب���و عب���د ال���رحمن، والم���سعودي

ھ��و ص��دوق، وكتب��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب    :س��ألت أب��ي عن��ھ، فق��ال  :ح��اتم
  .)٢(.یحول من ھناك:الضعفاء، فسمعت أبي، یقول

اِصم بن َعْمرو الَبجِلّي َعن أبي أمام�ة      َع:وقد ذكره البخاري في الضعفاء    
  )٣(. روى َعنُھ فرقد التَّْیِمّي، َولم یثبت َحِدیثھَعن النَِّبي 

َق�اَل ُمَحمَّ�ٌد َأُب�و      :وروى حدیث�ھ  ...َعاِصٌم اْلَبْجِل�يُّ  :وذكره في التاریخ الكبیر   
ْب�ِد اللَّ�ِھ ال�شَّاِميُّ َع�ْن     َیْحَیى َأْخَبَرَنا َرْوُح ْب�ُن ُعَب�اَدَة َح�دََّثَنا َم�ْرُزوٌق َأُب�و عَ        

َلُیْبَع��َثنَّ ِری��ٌح :َع��ْن َأِب��ي ُأَماَم��َة رض��ى اهللا َعْن��ُھ:َعاِص��ِم ْب��ِن َعْم��ٍرو اْلَبَجِل��يِّ
َقْوُلُھ، َوَرَوى َعْنُھ َأُبو ِإْسَحاَق اْلَھْمَداِنيُّ َوُشْعَبُة َوَماِلُك ْبُن ِمْغَوٍل، َوَرَوى   

 َع��ِن النَِّب��يِّ   النََّخِع��يِّ َع��ْن أب��ى أمام��ة    َفْرَق��ٌد َع��ْن َعاِص��ِم ْب��ِن َعْم��ٍرو    
:      ولیس لعاصم غیر ھ�ذا   ) ٤(.لیصعقن ِمْن ُأمَِّتي الرِّیُح َكَما َأْصَعَقْت َعاًدا

  )٥(.كان لھ حدیث واحد:الحدیث، فقد قال یحیى بن معین
فلم یذكر البخاري شیئا عنھ، بل ذكر فقط ع�دم ثب�وت حدیث�ھ، ولك�ن ھ�ل           

حدیثھ منھ أم من غیره؟ وھذا الح�دیث ھ�و ح�دیث      السبب في عدم ثبوت     
الخسف والمسخ الذي رواه َجْعَفر ْبن ُسَلْیَماَن، َعْن َفْرَقٍد، َعْن َعاِصِم ْبِن 

َیِبی�ُت َق�ْوٌم ِم�ْن َھ�ِذِه     «: َق�الَ َعْمٍرو اْلَبَجِليِّ، َع�ْن َأِب�ي ُأَماَم�َة َع�ِن النَِّب�يِّ       
و َوَلِعٍب َفُیْصِبُحوَن َقْد ُمِسُخوا ِقَرَدًة َوَخَناِزیَر اْلُأمَِّة َعَلى ُطْعٍم َوُشْرٍب َوَلھْ    

َوَلُیِصیَبنَُّھْم َخْسٌف َوَقْذٌف َحتَّ�ى ُی�ْصِبَح النَّ�اُس َفَیُق�وُل ُخ�ِسَف اللَّْیَل�َة ِبَبِن�ي                 
ًة ُفَلاٍن َوُخِسَف اللَّْیَل�َة ِب�َداِر ُفَل�اٍن َخ�َواصَّ َوَلُیْرِس�َلنَّ َعَل�ْیِھْم َحاِص�ًبا ِحَج�ارَ                 

ِم��َن ال��سََّماِء َكَم��ا ُأْرِس��َلْت َعَل��ى َق��ْوِم ُل��وٍط َعَل��ى َقَباِئ��َل ِمْنَھ��ا َوَعَل��ى ُدوٍر      
َوَلُیْرِسَلنَّ َعَلْیِھُم الرِّیَح اْلَعِقیَم الَّ�ِذي َأْھَلَك�ْت َع�اًدا َعَل�ى َقَباِئ�َل ِفیَھ�ا َوَعَل�ى          

َخ��اِذِھُم اْلَقْیَن��اِت َوَأْكِلِھ��ُم الرَِّب��ا   ُدوٍر ِب��ُشْرِبِھُم اْلَخْم��َر َوُلْب��ِسِھُم اْلَحِری��َر َواتِّ  

                                                           

 )٢٣٨/٢٢٦٩/ ٦(التاریخ الكبیر للبخاري )  ١(
  )٣٤٨/١٩٢١ص/٦ج(الجرح والتعدیل ) ٢(
 )٩٠/٢٨٠:ص(اري الضعفاء الصغیر للبخ)  ٣(
 )٤٨٣/٣٠٥٥/ ٦(التاریخ الكبیر للبخاري )  ٤(
 )٢٨٩/ ٢٥(تاریخ دمشق البن عساكر )  ٥(
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   )١(»َوَقِطیَعِتِھُم الرَِّحَم
وعدم ثبوت الحدیث إنما ھو من فرقد السبخي ال من عاصم ب�ن عم�رو،        

 وأما عاصم فلم أجد     )٢(.في حدیثھ مناكیر  :حیث قد ضعفھ البخاري بقولھ    
ب�ان  وذك�ره اب�ن ح  . ص�دوق :فیھ تضعیفا صریحا، بل تقدم قول أب�ي ح�اتم       

 وأم��ا ال��ذھبي ف��اكتفى ف�ي الكاش��ف، وت��اریخ اإلس��الم ب��ذكر  )٣(ف�ي الثق��ات 
. ال ب�أس ب�ھ إن ش�اء اهللا   : وفي میزان االعتدال قال)٤(.قول أبي حاتم فیھ 

ص���دوق رم���ي  : وق���ال اب���ن حج���ر  )٥(.وھ���و م���ن ق���دماء ش���یوخ ش���عبة   
ذك�ر البخ�اري ل�ھ وك�ذلك أب�ي زرع�ة       :  وأكث�ر م�ا وجدت�ھ فی�ھ     )٦(.بالتشیع

   )٧(.عفائھالرازي في ض
أما البخاري فقد تقدم أنھ یذكر في ضعیفھ ك�ل م�ن تكل�م فی�ھ أھ�ل العل�م،                   

وأما أبو زرعة ال�رازي فالواض�ح م�ن         . وقد یكون ھو عنده غیر ضعیف     
كت��اب ال��ضعفاء أو أس��امي ال��ضعفاء وم��ن تكل��م ف��یھم م��ن     "اس��م كتاب��ھ  

 أنھ سار على نفس المنھج، وھو نفس المنھج ال�ذي س�ار             )٨("المحدثین
  .یھ ابن عدي في كتابھ الكاملعل

                                                           

) ھ�ـ ٢٠٤:ت(أخرجھ أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسي الب�صرى    )  ١(

. ال��دكتور محم��د ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي    :تحقی��ق) ٤٥٦/١٢٣٣/ ٢(ف��ي م��سنده  

 م ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩) ١:(ط.  مصر–دار ھجر :الناشر

 )١١٤/٣١٣:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٢(
 )٢٣٦/٤٦٥٢/ ٥(الثقات البن حبان )  ٣(
) ٥٢١/٢٥١٤/ ١(الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة )  ٤(

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي :المؤلف
دار القبلة :الناشر. أحمد محمد نمر الخطیبمحمد عوامة :المحقق) ھـ٧٤٨:ت(

 م ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣) ١:(ط.  مؤسسة علوم القرآن، جدة- للثقافة اإلسالمیة 
 )٧٦/١٠٧/ ٣(وتاریخ اإلسالم 

 )٣٥٦/٤٠٦٣/ ٢(میزان االعتدال )  ٥(
أبو الفضل أحمد بن علي بن :المؤلف) ٢٨٦/٣٠٧٣:ص(تقریب التھذیب )  ٦(

دار :الناشر. محمد عوامة:المحقق) ھـ٨٥٢:ت(قالني محمد بن أحمد بن حجر العس
 م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦) ١:(ط.  سوریا–الرشید 

 أبو زرعة -الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتھ على أسئلة البرذعي )  ٧(
رسالة علمیة لسعدي بن ) ٦٤٦/٢٥٢/ ٢(الرازي وجھوده في السنة النبویة 

بالجامعة اإلسالمیة، المدینة النبویة، عمادة البحث العلمي :الناشر. مھدي الھاشمي
 م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢:ط. المملكة العربیة السعودیة

 )٥٩٥/ ٢(الضعفاء ألبي زرعة الرازي )  ٨(
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ولعل أبا زرعة ذكر عاصم بسبب إرس�الھ ع�ن عم�ر حی�ث ق�ال اب�ن أب�ي                    
عاص���م ب���ن عم���رو البجل���ي ع���ن عم���ر  :ق���ال أب���و زرع���ة:ح���اتم ال���رازي

 ولم أجده   )٢(".الضعفاء" وذكر ابن حجر أن الُعَقیلي ذكره في         )١(.مرسل
  . فیھ

 البجل�ي،   -فاب�ن ع�و   :ویق�ال –عاص�م ب�ن عم�رو       :وقال عنھ ابن عساكر   -
أحد الشیعة قدم بھ مع حجر بن عدي ف�ي اثن�ي ع�شر رج�ال إل�ى ع�ذراء                 

  )٣(.في خالفة معاویة فقتل بعضھم ونجا بعضھم وكان عاصم ممن أطلق

فلعل البخاري ذكر عاصم في الضعفاءلضعف حدیثھ، أو ما قیل فی�ھ م�ن          
  .تشیع

ن، ق�دم ال�ري، وكت�ب عن�ھ الرازی�و     :ق�ال اب�ن أب�ي ح�اتم      :عباءة بن كلی�ب   -
إس��حاق ب��ن موس��ى الخطم��ي، ومحم��د ب��ن آدم ب��ن س��لیمان   :وروى عن��ھ

المصیصي، والحسن بن علي بن عفان، سمعت أبي یقول ذل�ك، وس�ألتھ      
روى عن إسماعیل ب�ن إب�راھیم، ع�ن    :صدوق، قال أبو محمد :عنھ؟ فقال 

الحسن، ومبارك بن فضالة، وداود الط�ائي، وف�ي حدیث�ھ إنك�ار، أخرج�ھ               
  .)٤(.یحول من ھناك:اء، فسمعت أبي، یقولالبخاري في كتاب الضعف

ولم أجد لھ ذكرا في ضعفاء البخاري وال في تاریخھ، وذكره العقیلي في 
َعَب��اَءُة ْب��ُن ُكَلْی��ٍب اللَّْیِث��يُّ َع��ْن ُجَوْیِرَی��َة ْب��ِن َأْس��َماَء، َوَل��ا ُیَت��اَبُع     :ال��ضعفاء

َحمَُّد ْبُن اْلَح�َسِن  حدثناُه ُم:ثم روى حدیثھ الذي ال یتابع علیھ، قال   ...َعَلْیِھ
ح�دثنا َعَب�اَءُة ْب�ُن      :حدثنا َأُب�و ُكَرْی�ٍب،    :ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن ِعیَسى اْلَھاِشِميُّ َقالَ     

َأنَّ َرُجًلا، :" حدثنا ُجَوْیِرَیُة ْبُن َأْسَماَء، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر:ُكَلْیٍب َقاَل
ِھ، ِإنَّ اْمَرَأِت�ي َوَل�َدْت ُغَلاًم�ا َعَل�ى ِفَراِش�ي            َیا َرُسوَل اللَّ  : َفَقالَ َأَتى النَِّبيَّ   

َنَع�ْم،  :َق�الَ . »َأَلَك ِإِبٌل؟«:َأْسَوَد، َوِإنَّا َأْھُل َبْیٍت َلْم َیُكْن ِفیَنا َأْسَوُد َقطُّ، َفَقالَ        
. »َف��َأنَّى َك��اَن َذِل��َك َك��َذِلَك؟   «:َنَع��ْم، َق��الَ :َق��اَل. »َفَھ��ْل ِفیَھ��ا َأْوَرُق؟ «:َق��اَل
َھ�َذا  » َفَلَعلَّ اْبَنَك َھ�َذا َنَزَع�ُھ ِع�ْرقٌ   «: َعلَُّھ َأْن َیُكوَن ِعْرًقا َنَزَعُھ، َقالَ    :َقاَل

ُیْرَوى َعِن الزُّْھِريِّ، َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیِِّب، َعْن َأِبي ُھَرْی�َرَة، َع�ِن النَِّب�يِّ          
                                                           

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن :المؤلف) ٢٥/٢٨٧:ص(المراسیل )  ١(
) ھـ٣٢٧:ت(إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

) ١:(ط.  بیروت–مؤسسة الرسالة :الناشر. هللا نعمة اهللا قوجانيشكر ا:المحقق
 ه١٣٩٧

 )٥٤/ ٥(تھذیب التھذیب )  ٢(
 )٢٨٣/٣٠٢٠/ ٢٥(تاریخ دمشق البن عساكر )  ٣(
  )٤٥/٢٥٢ص/٧ج(الجرح والتعدیل ) ٤(
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  )١(.َنْحَو َھَذا
َح�دََّثَنا َعَب�اَءُة   :و ُكَرْی�ٍب، َق�الَ  َحدََّثَنا َأُب�  :وھذا الحدیث أخرجھ ابن ماجھ قال     

ْبُن ُكَلْیٍب اللَّْیِثيُّ َأُبو َغسَّاَن، َعْن ُجَوْیِرَیَة ْبِن َأْسَماَء، َعْن َن�اِفٍع، َع�ِن اْب�ِن         
  )٢ (.ُعَمَر بھ

ولكن صح ھذا الحدیث من طریق آخر أخرجھ البخاري ومسلم ع�ن اْب�ِن          
ِب، َع�ْن َأِب�ي ُھَرْی�َرَة، َأنَّ َرُجًل�ا َأَت�ى      ِشَھاٍب الزھري، َعْن َسِعیِد ْبِن الم�سی      

َھ�ْل َل�َك ِم�ْن    «:َی�ا َرُس�وَل اللَّ�ِھ، ُوِل�َد ِل�ي ُغ�َالٌم َأْس�َوُد، َفَق�الَ          : َفَقالَ النَِّبيَّ  
َھ��ْل ِفیَھ��ا ِم��ْن  «:ُحْم��ٌر، َق��الَ :َق��اَل» َم��ا َأْلَواُنَھ��ا؟ «:َنَع��ْم، َق��الَ :َق��اَل» ِإِب��ٍل؟

َفَلَع�لَّ  «:َلَعلَُّھ َنَزَع�ُھ ِع�ْرٌق، َق�الَ      :َقاَل» َفَأنَّى َذِلَك؟ «:اَلَنَعْم، قَ :َقاَل» َأْوَرَق؟
  )٣(»اْبَنَك َھَذا َنَزَعُھ

یا رسول  :َوُسِئَل الدارقطني َعْن َحِدیِث َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر؛ أن رجال قال          
اهللا إن امرأتي ولدت على فراش�ي غالم�ا أس�ود، وإن�ا أھ�ل بی�ت ل�م یك�ن                      

یروی�ھ جویری�ة ب�ن      :فق�ال . الح�دیث ... ھ�ل ل�ك م�ن إب�ل؟         :فینا أسود فقال  
فرواه عباءة ب�ن كلی�ب، ع�ن جویری�ة ب�ن أس�ماء،             :أسماء، واختلف عنھ  

ورواه عب�د اهللا ب�ن   . ولیس ھذا من حدیث نافع    . عن نافع، عن ابن عمر    
محمد بن أسماء، َعْن ُجَوْیِرَیَة، َعْن َماِلٍك، َع�ِن الزُّْھ�ِريِّ، َع�ْن َس�ِعیِد ْب�ِن         

َتَف�رََّد ب�ھ عب�اءة      : وقال أی�ضا   )٤(.ُمَسیِِّب، عن أبي ھریرة، وھو الصواب     اْل
بن ُكَلْیب ، وُیكن�ى أب�ا َغ�سَّان، ع�ن ُجَوْیِرَی�ة، وال ُیع�رف ھ�ذا م�ن ح�دیِث                 

                                                           

ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن ) ٣/٤١٧/١٤٥٨(الضعفاء الكبیر ) ١(
دار :الناشر. عبد المعطي أمین قلعجي: المحقق) ھـ٣٢٢:ت(حماد العقیلي المكي 

 م١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤) ١:(ط.  بیروت–المكتبة العلمیة 
ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن :المؤلف) ٦٤٥/٢٠٠٣/ ١(سنن ابن ماجھ )  ٢(

محمد فؤاد عبد :تحقیق.  بیروت–دار الفكر :الناشر) ھـ٢٧٣:ت(یزید القزویني 
 الباقي

) = ١١٣٧/١٨/١٥٠٠/ ٢(صحیح مسلم ) ٥٣/٥٣٠٥/ ٧(صحیح البخاري )  ٣(
مسلم بن : المؤلفالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا 

محمد فؤاد عبد :المحقق) ھـ٢٦١:ت(الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 
  بیروت-دار إحیاء التراث العربي :الناشر. الباقي

) ٧٦/٢٩٦٥/ ١٣( الواردة في األحادیث النبویة العلل= علل الدارقطني )  ٤(
المجلدات من ) ھـ٣٨٥:ت(أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني :المؤلف

. محفوظ الرحمن زین اهللا السلفي:األول، إلى الحادي عشر تحقیق وتخریج
والمجلدات من الثاني . م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥) ١:(ط.  الریاض- دار طیبة :الناشر

دار :الناشر. محمد بن صالح بن محمد الدباسي:امس عشر علق علیھعشر، إلى الخ
 ھـ ١٤٢٧) ١:( الدمام ط–ابن الجوزي 
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ن��افع، إنم���ا رواه ُجَوْیِرَی��ة، ع���ن مال���ك، ع��ن الزُّْھ���ِري، ع��ن َس���ِعید ب���ن     
. ھ غی�ر ِإْس�َحاق ب�ن ُبْھُل�ول        وال أعل�م رواه عن�     . الُمَسیَّب، عن َأِبي ُھَرْیَرة   

 وق�د  )١(.ورواه َعْبد اِهللا ابن أخ�ي ُجَوْیِرَی�ة، ع�ن َعمِّ�ھ، ع�ن مال�ك، ك�ذلك              
وأم�ا ال�ذھبي فق�د اكتف�ى بق�ول          ) ٢(.وثق ابُن حبان أیضا عب�اءة ب�ن كلی�ب         

م�ا قی�ل م�ن    " بغی�ره " فلعل�ھ یق�صد    )٣(.ولین�ھ غی�ره   :أبي حاتم فیھ ثم قال    
  .  العقیليذكر البخاري لھ في ضعفائھ، أو

   )٤(.صدوق لھ أوھام: وقال ابن حجر
ص��دوق، ووثق��ھ اب��ن حب��ان، وذك��ره العقیل��ي ف��ي   " عب��اءة ب��ن كلی��ب "ف��ـ

ولم أج�د فی�ھ ت�ضعیفا ص�ریحا، فلع�ل           . الضعفاء لعدم متابعتھ على حدیثھ    
  . لضعف حدیثھ-رغم أني لم أجده فیھ–البخاري أورده في ضعفائھ 

ف�ي حدیث�ھ وھ�م     :س�معت أب�ى یق�ول     :قال ابن أبي حاتم   :النعمان بن راشد  -
كان البخ�اري أدخ�ل اس�مھ       :قال أبو محمد  . كثیر، وھو صدوق في األصل    

  .)٥(یحول اسمھ من ھذا الكتاب:في كتاب الضعفاء، فسمعت أبى یقول
ع�ن  :النعمان بن راش�د الج�َزِري     :ذكره البخاري في الضعفاء الصغیر قال     

 )٦(.یث�ھ وھ�م كثی�ر     الزُّھري، وَمیمون ب�ن ِمھ�ران، وعن�ھ ُوھی�ب، ف�ي حد            
نعم��ان ْب��ن راش��د أخ��و ِإْس��َحاق الرق��ي ن��سبھ  :وذك��ره ف��ي الت��اریخ الكبی��ر 

وروى ) ٧(.محمد بن راشد، ِفي حدیثھ وھم كثیر وھو صدوق ِفي األص�ل           
َح�دََّثَنا ُوَھْی�ٌب، َع�ِن      :َوَق�اَل ُمَعل�ى   :األول: لھ البخاري تعلیًق�ا ف�ي موض�عین       

ِد اللَّ�ِھ ْب�ِن ُم�ْسِلٍم َأِخ�ي الزُّْھ�ِريِّ، َع�ْن َحْم�َزَة،               النُّْعَماِن ْبِن َراِش�ٍد، َع�ْن َعْب�       
 )٨(. ِف���ي الَم���ْسَأَلِةَس���ِمَع اْب���َن ُعَم���َر َرِض���َي اللَّ���ُھ َعْنُھَم���ا، َع���ِن النَِّب���يِّ  

َوَقاَل النُّْعَماُن ْبُن َراِشٍد َعِن الزُّْھِريِّ َك�اَن َح�ِدیُث اِإلْف�ِك ِف�ي َغ�ْزَوِة               :الثاني

                                                           

) ٥٦٥/ ١( لإلمام الدارقطني أطراف الغرائب واألفراد من حدیث رسول اهللا )  ١(
أبو الفضل محمد بن طاھر بن علي بن أحمد المقدسي الشیباني، المعروف :المؤلف

السید / محمود محمد محمود حسن نصار :المحقق) ھـ٥٠٧:ت(بابن القیسراني 
 م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩) ١:(ط.  بیروت–دار الكتب العلمیة :الناشر. یوسف

." عبادة بن كلیب أبو غسان:"بلفظ) ٥٢١/١٤٨٠١/ ٨(الثقات البن حبان )  ٢(
 .صوابھ عباءة):٢٩٢:ص(تقریب التھذیب (وقال ابن حجر في 

 )٩٦/٢٠٢/ ٥(تاریخ اإلسالم )  ٣(
 )٢٨٩/٣١٢٠:ص(تقریب التھذیب )  ٤(
 )٤٤٨/٢٠٦٠ص/٨ج(الجرح والتعدیل ) ٥(
 )١٣٢/٣٨٩:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٦(
 )٨٠/٢٢٤٨/ ٨(التاریخ الكبیر للبخاري )  ٧(
 )١٢٤/ ٢(صحیح البخاري )  ٨(
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  )١(.الُمَرْیِسیِع
احتمل��ھ الن��اس، روى : وق��ال اب��ن ع��دي)٢(.وذك��ره اب��ن حب��ان ف��ي الثق��ات

َعْنُھ الثقات مثل حماد بن زید وجریر بن حازم ووھیب ْبن َخاِلد وغیرھم 
وق����ال ) ٣(.م����ن الثق����ات، ول����ھ ن����سخة ع����ن الزھ����ري، وَال ب����أس ِب����ھِ       

. ض�عیف :وقال اب�ن َمِع�ین    . روى أحادیث مناكیر  . مضطرب الحدیث :أحمد
ض�عیف  :وق�ال النَّ�سائي   . ض�عیف :وق�ال أب�و داود    . لیس ب�شيءٍ  :وَقال َمرَّةً 

َوَق��ال النَّ��َساِئيُّ  . أحادیث��ھ مقلوب��ة :وق��ال ف��ي موِض��ٍع آخ��ر   . كثی��ر الغل��ط 
وق���ال اب���ن ) ٤(.ثق���ة:وق���ال اب���ن مع���ین م���رة . ص���دوق فی���ھ ض���عف:م���رة
 ولعل ذكر البخاري لھ في ضعیفھ لما أنكر    )٥(.صدوق سيء الحفظ  :حجر

فالرجل في نفسھ صدوق كما قال البخ�اري وأب�و          علیھ من أحادیث، وإال     
  .حاتم

  :ومن ھؤالء":محلھ الصدق"ومنھم من -٣
ك�ان م�ن أص�حاب اب�ن أب�ى عروب�ة،            : قال أب�و ح�اتم    :كھمس بن المنھال  -

أدخلھ البخاري في كتاب    : قال ابن أبي حاتم   . یكتب حدیثھ، محلھ الصدق   
  .)٦(یحول من كتاب الضعفاء:الضعفاء، فسمعت أبى یقول

فعل��ة ) ٧(.فی��ھ الق��در:ك��ان یق��ال:ذك��ره البخ��اري ف��ي ال��ضعفاء وق��ال  :تقل��
التضعیف عنده البدعة التي فیھ، وقد أخرج لھ في ال�صحیح مقرون�ا ب�ھ                

َح�دََّثَنا ُم�َسدٌَّد، َح�دََّثَنا َیِزی�ُد ْب�ُن ُزَرْی�ٍع،       : ق�ال البخ�اري   )٨(.محمد ب�ن س�واء    
َح�دََّثَنا ُمَحمَّ�ُد ْب�ُن َس�َواٍء،        :ِلي َخِلیَفةُ َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة، ح وَقاَل        

َح�دََّثَنا َس�ِعیٌد، َع�ْن َقَت�اَدَة، َع�ْن َأَن�ِس ْب�ِن َماِل�ٍك                :َوَكْھَمُس ْبُن الِمْنَھاِل، َقاالَ   
 ِإَل�ى ُأُح�ٍد َوَمَع��ُھ َأُب�و َبْك�ٍر، َوُعَم��ُر،     َص�ِعَد النَِّب��يُّ  :َرِض�َي اللَّ�ُھ َعْن��ُھ، َق�الَ   

اْثُبْت ُأُحُد َفَما َعَلْیَك ِإلَّا َنِبيٌّ، «:َرَجَف ِبِھْم، َفَضَرَبُھ ِبِرْجِلِھ، َقاَلَوُعْثَماُن، َف
  )٩(»َأْو ِصدِّیٌق، َأْو َشِھیَداِن

                                                           

 )١١٥/ ٥(صحیح البخاري )  ١(
 )٥٣٢/١١٣٢٣/ ٧(الثقات البن حبان )  ٢(
 )٢٤٧/ ٨( ضعفاء الرجال الكامل في)  ٣(
 )٤٥٢/٨١٩/ ١٠(تھذیب التھذیب )  ٤(
 )٥٦٤/٧١٥٤:ص(تقریب التھذیب )  ٥(
  )١٧١/٩٧٣ص/٧ج(الجرح والتعدیل ) ٦(
 )١١٧/٣٢٢:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٧(
، مقدمة فتح الباري البن حجر )٨٧٥/١٤٩٣/ ٢(رجال صحیح البخاري )  ٨(
 )٤٣٧:ص(
 )١١/٣٦٨٦/ ٥(صحیح البخاري )  ٩(
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 ولم أج�د فی�ھ ت�ضعیفا غی�ر الق�ول بالق�در       )١(.وذكره ابن حبان في الثقات   
 ولخ�ص  )٢(.كان قدریا ض�عیفا ل�م یح�دث عن�ھ الثق�ات      :إال ما قالھ الساجي   

   )٣(.صدوق رمي بالقدر:ن حجر حالھ فقالاب
 مرس�ال وروى ع�ن   روى ع�ن النب�ي    :قال ابن أبي ح�اتم    :كدیر الضبي -

أب�و إس�حاق الھم�داني وس�ماك ب�ن س�لمة ویزی�د ب�ن                : روى عنھ  على  
محل�ھ  :سألت أبي عن�ھ فق�ال     :قال أبو محمد  . حیان، سمعت أبي یقول ذلك    

ل���ھ ف���ي كت���اب إن محم���د ب���ن إس���معیل البخ���اري أدخ:وقی���ل ل���ھ. ال���صدق
  .)٤(.یحول من ھناك:الضعفاء فقال

 روى عن�ھ  ك�دیر ال�ضبي ع�ن النب�ي      :ذكره البخاري في الضعفاء وقال    
 وَق�اَل  )٦(.َض�ِعیفٌ : َوَق�اَل النَّ�َساِئيُّ  )٥(.أبو إسحاق الھمداني، ل�یس ب�القوي    

 وق���ال اب���ن  )٨(.َك���اَن ِم���َن ال���شِّیَعةِ :وق���ال العقیل���ي) ٧(.زائ���غ:الجوزج���اني
ي اْلَمَراِس�یل، ُمنك�ر الرَِّواَی�ة عل�ى َأن اْلَمَراِس�یل َل�ا تق�وم           شیخ ی�رو  :حبان

ِعْن��د َبابَھ��ا اْلحجَّ��ة، َوِھ��ي َوَم��ا ل��م ی��رو س��یان َفَل��ا ُیعجبِن��ي اِلاْحِتَج��اج ِبَم��ا  
وھم م�ن  : وقال الذھبي)٩(.اْنَفرد ِبِھ كدیر من غیر اْلَمَراِسیل ِإن وجد َذِلك        

اِزّي، َوَضعفھ الُبَخاِرّي َوالنَّ�َساِئّي، َوَك�اَن   عده صحابیا، قواه َأُبو َحاِتم الرَّ  
   )١٠(.یغلو ِفي التََّشیُّع

                                                           

 )٢٧/١٥٠٠٢/ ٩(الثقات البن حبان )  ١(
 )٤٥١/٨١٧/ ٨(تھذیب التھذیب )  ٢(
 )٤٦٢/٥٦٧١:ص(تقریب التھذیب )  ٣(
  )١٧٤/٩٩٢ص/٧الجرح والتعدیل ج) ٤(
 )١١٧/٣٢٣:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٥(
أبو عبد الرحمن أحمد بن :المؤلف) ٨٩/٥٠٢:ص(الضعفاء والمتروكون )  ٦(

. محمود إبراھیم زاید:المحقق) ھـ٣٠٣:ت( الخراساني، النسائي شعیب بن علي
 ھـ١٣٩٦) ١:(ط.  حلب–دار الوعي :الناشر

إبراھیم بن یعقوب بن إسحاق السعدي :المؤلف) ٤٥/١٨:ص(أحوال الرجال )  ٧(
دار . عبد العلیم عبد العظیم الَبستوي:المحقق) ھـ٢٥٩:ت(الجوزجاني، أبو إسحاق 

 فیصل آباد، باكستان -حدیث اكادمي :النشر
 )١٣/١٥٦٨/ ٤(الضعفاء الكبیر للعقیلي )  ٨(
) ٢/٢٢١/٨٩٢(المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین )  ٩(

) ھـ٣٥٤:ت(محمد بن حبان بن أحمد التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي :المؤلف
 ھـ١٣٩٦) ١:(ط.  حلب–دار الوعي :الناشر. محمود إبراھیم زاید:المحقق

شمس الدین أبو عبد اهللا :المؤلف) ٥٣٢/٥٠٩٢/ ٢(المغني في الضعفاء )  ١٠(
الدكتور نور :المحقق) ھـ٧٤٨:ت(محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 

 الدین عتر
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ُمْخَتَل���ٌف ِف���ي : وأب���و نع���یم وق���ال)١(البغ���وي:ومم���ن ذك���ره ف���ي ال���صحابة
  )٣(.سكن الكوفة، مختلف في صحبتھ: وقال ابن كثیر)٢(.ُصْحَبِتِھ

ل�سي  إن�ھ ص�حابي، أخرج�ھ أب�و داود الطیا    :وحدیثھ ال�ذي م�ن أجل�ھ ق�الوا      
َحدََّثَنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي ِإْس�َحاَق،    :َحدََّثَنا َأُبو َداُوَد َقالَ   :َحدََّثَنا ُیوُنُس َقالَ  :قال
َی�ا َرُس�وَل اللَّ�ِھ،    : َفَق�الَ َأَت�ى َرُج�ٌل النَِّب�يَّ     :َسِمْعُت ُكَدْیًرا الضَّبِّيَّ، َقالَ   :َقاَل

َف�ِإْن َل�ْم   :َق�الَ » ُقِل اْلَعْدَل َوَأْع�ِط اْلَف�ْضلَ     «:َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل ُیْدِخُلِني اْلَجنََّة َقالَ    
َف�ِإْن َل�ْم ُأِط�ْق َذِل�َك َأْو     :َق�الَ » َفَأْطِعِم الطََّعاَم َوَأْفِش ال�سََّلامَ  «:ُأِطْق َذِلَك؟ َقالَ  
 َفاْنُظْر َبِعیًرا ِمنْ  «:َنَعْم، َقالَ :َقاَل:َقاَل» َفَھْل َلَك ِمْن ِإِبٍل؟   «:َلْم َأْسَتِطْع؟ َقالَ  

ِإِبِلَك َوِسَقاًء َواْنُظْر َأْھَل َبْیٍت َلا َیْشَرُبوَن اْلَماَء ِإلَّا ِغبا َفاْسِقِھْم َفِإنََّك َلَعلَّ�َك   
  )٤(»َأْن َلا َیْنُفَق َبِعیُرَك َوَلا َیْنَخِرَق ِسَقاُؤَك َحتَّى َتِجَب َلَك اْلَجنَُّة

 روى َعنُھ بِّيُّ َعِن النَِّبيِّ ُكَدْیُر الضَّ:َسِمْعُت َأِبي َیُقوُل:قال ابن أبي حاتم
 وق����ال اب����ن  )٥(.َل����ا َنْعَل����ُم َل����ُھ ُص����ْحَبةٌ   :َأُب����و ِإْس����َحق اْلَھْم����َداِنيُّ، َق����الَ   

ِإنَّ�ھ م�ن ال��صََّحاَبة الَّ�ذین ل�م ی��رو     :َوَھ�َذا یع�رف بك��دیر، َوُیَق�ال   :القی�سراني 
  )٦(.َعْنُھم غیر أبي إْسَحاق السبیِعي

أب��و ح��اتم فلعل��ھ ق��واه لالخ��تالف ف��ي   ف��األكثر عل��ى ت��ضعیفھ، وأم��ا  :قل��ت
  . صحبتھ

ل�م یك�ن م�ن بن�ى     :ق�ال اب�ن أب�ي ح�اتم       :محمد بن سلیم أبو ھالل الراسبي     -
بصرى . راسب، وھو من بنى ناجیة من بنى سامة وإنما كان نازال فیھم

                                                           

أبو القاسم عبد اهللا بن محمد بن :المؤلف) ١٦٤/ ٥(معجم الصحابة للبغوي )  ١(
محمد األمین بن محمد :المحقق) ھـ٣١٧:ت(عبد العزیز بن الَمْرُزبان البغوي 

  م٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢١) ١:(ط.  الكویت–مكتبة دار البیان :الناشر. الجكني
أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن :المؤلف) ٢٤١٢/ ٥(معرفة الصحابة )  ٢(

عادل بن یوسف :تحقیق) ھـ٤٣٠:ت(إسحاق بن موسى بن مھران األصبھاني 
 م١٩٩٨) ١:(ط. وطن للنشر، الریاضدار ال:الناشر. العزازي

أبو :المؤلف) ١٥٢/١٥٦٧/ ٧(جامع المسانید والسنن الھادي ألقوم َسَنن )  ٣(
) ھـ٧٧٤:ت(الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي 

دار خضر للطباعة والنشر :الناشر. د عبد الملك بن عبد اهللا الدھیش:المحقق
ن، طبع على نفقة المحقق ویطلب من مكتبة النھضة الحدیثة  لبنا-والتوزیع بیروت 

 م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩) ٢:(ط.  مكة المكرمة-
 )٦٩٩/١٤٥٨/ ٢(مسند أبي داود الطیالسي )  ٤(
 )١٧٨/٦٤٨:ص(المراسیل البن أبي حاتم )  ٥(
 ٥٠٧:المتوفي(محمد بن طاھر المقدسي :المؤلف) ١٢٠١/ ٢(ذخیرة الحفاظ )  ٦(

سنة . الریاض-دار السلف:الناشر. الرحمن الفریوائيعبد .د:تحقیق) ھـ
 م١٩٩٦- ھـ ١٤١٦:النشر



 

- ٥٢٤ -

الح�سن واب�ن س�یرین      :روى ع�ن  . ھو م�ولى س�امة ب�ن ل�ؤي م�ن ق�ریش            
اب��ن :روى عن��ھ. ی��دة وقت��ادةوبك��ر ب��ن عب��د اهللا المزن��ي وعب��د اهللا ب��ن بر

المبارك وعبد الرحمن بن مھدي ووكی�ع وأب�و داود الطیال�سي وزی�د ب�ن        
حب��اب ویزی��د ب��ن ھ��ارون وأب��و نع��یم وم��سلم ب��ن إب��راھیم وأب��و الولی��د       
وسلیمان بن حرب وأبو نصر التمار وأبو سلمة وسھل بن بك�ار وھدب�ة              

ك��ان :ع��ن عم��رو ب�ن عل��ي ق��ال . س��معت أب��ي یق�ول ذل��ك . وداود ب�ن ب��الل 
. یحیى بن سعید ال یحدث عن أبى ھالل، وكان عبد ال�رحمن یح�دث عن�ھ          

ق�د احتم�ل    :وق�ال أحم�د   . عدلت ع�ن أب�ى ھ�الل عم�دا        :وقال یزید بن زریع   
. حدیثھ إال أنھ یخالف في حدیث قتادة، وھو مضطرب الحدیث عن قتادة           

ل�یس ب�صاحب كت�اب، ل�یس ب�ھ      :وقال م�رة . صویلح:وقال یحیى بن معین 
فی�ھ  :كی�ف روایت�ھ ع�ن قت�ادة؟  فق�ال          :حیى ب�ن مع�ین م�رة      وسئل  ی  . بأس

حم�اد ب�ن   :سألت یحیى ب�ن مع�ین  :وقال عثمان بن سعید   . ضعف، صویلح 
حماد أحب إلّى، وأبو ھ�الل  :سلمة أحب الیك في قتادة أو أبو ھالل؟ فقال       

كان سلیمان بن حرب جی�د     :وقال أبو حاتم  . لین:وقال أبو زرعة  . صدوق
س��ألت أب��ى ع��ن أب��ى ھ��الل الراس��بى      :تمق��ال اب��ن أب��ي ح��ا   . ال��رأى فی��ھ 

س�الم ب�ن م�سكین أح�ب        :قل�ت . محلھ ال�صدق، ل�م یك�ن ب�ذاك المت�ین          :فقال
. أبو ھالل أشبھ بالمحدثین وما أقربھما في السن       :الیك أو أبو ھالل؟ قال    
أدخل��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب ال��ضعفاء ف��سمعت أب��ي   :وق��ال اب��ن أب��ي ح��اتم 

  .)١(.یحول من كتاب الضعفاء:یقول
ل�م یك�ن م�ن بن�ي راس�ب، إنم�ا ك�ان              :خ�اري ف�ي ال�ضعفاء وق�ال       وذكره الب 

نازال فیھم، وكان یحیى بن سعید ال یروي عنھ، وابن مھدي یروي عنھ           
  )٢(.بصري، ھو مولى سامة بن لؤي، قرشي

فلم یذكر البخاري فیھ قوال، ولم یذكر فیھ قول غیره، وإنما اكتف�ى بع�دم                
  .روایة یحیى بن سعید عنھ

ثق�ة، ول�م یك�ن ل�ھ كت�اب وھ�و            :ق�ال أب�و داود    :ما تق�دم  ومما قیل فیھ غیر     
فی�ھ  :وق�ال اب�ُن َس�عد   . ل�یس ب�القوي  :وق�ال النَّ�َساِئيّ  . فوق عمران القط�ان   

احتمل الن�اس   :وقال البزار . روى عنھ حدیث منكر   :وقال الساجي . ضعف
َوَألِب�ي ِھ�الٍل غی�ر م�ا ذك�رت       :وق�ال اب�ن ع�دي     ) ٣(.حدیثھ وھو غی�ر ح�افظ     

                                                           

  )٢٧٣/١٤٨٤ص/٧ج(الجرح والتعدیل ) ١(
 )١٢١/٣٣٩:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٢(
 )١٩٥/٣٠١/ ٩(تھذیب التھذیب )  ٣(



 

- ٥٢٥ -

) ١(. َما ال ُیَواِفُقُھ الثَِّقاُت َعَلْیِھ، َوھو ِممَّْن ُیْكَتُب َحِدیُثُھوفي بعض ِرَواَیاِتِھ

   )٣(.صدوق فیھ لین: وقال ابن حجر)٢(.صالح الحدیث:وقال الذھبي
روى ع�ن عط�اء ومكح�ول ون�افع         :مغیرة بن زیاد الموص�لي أب�و ھ�شام        -

روى عنھ الث�وري ووكی�ع وحمی�د الرؤاس�ى وإس�حاق            . وعبادة بن نسي  
یمان ومع�افى ب�ن عم�ران وعم�ر ب�ن أی�وب وإب�راھیم ب�ن موس�ى          ب�ن س�ل  

الزی�ات وع�صام ب�ن عب��د الك�ریم وأب�و عاص�م النبی��ل، س�معت أب�ي یق��ول         
. م�ضطرب الح�دیث، وأحادیث�ھ من�اكیر       :وق�ال أحم�د   . ثق�ة :ق�ال وكی�ع   . ذلك

قال ابن أب�ي    . لیس بھ بأس، لھ حدیث واحد منكرة      :وقال یحیى بن معین   
یح�تج  :ش�یخ، قل�ت  :عن مغیرة ب�ن زی�اد فق�اال    سألت أبي وأبا زرعة     :حاتم

ھ��و ص��الح ص��دوق ل��یس ب��ذلك الق��وى باب��ھ  :وق��ال أب��ى. ال:بحدیث��ھ؟ ق��اال
یح�ول  :ف�سمعت أب�ى یق�ول   . مجالد، وأدخل�ھ البخ�اري ف�ي كت�اب ال�ضعفاء       

  .)٤ (.اسمھ من كتاب الضعفاء
ف�ي  :ك�ان ثق�ة، وق�ال غی�ره    :ق�ال وكی�ع  :ذكره البخاري ف�ي ال�ضعفاء وق�ال    

  )٥(.حدیثھ اضطراب
  .فروى البخاري ما قیل فیھ من تجریح وتعدیل فقط

عامة ما یرویھ مغیرة ْب�ن زی�اد م�ستقیم إالَّ َأنَّ�ُھ یق�ع ِف�ي               :وقال ابن عدي  
حدیثھ كما یقع ھذا ِفي حدیث من لیس ِبِھ بأس من الغلط، َوھ�و ال ب�أس         

  )٦(.ِبِھ عندي
َق�ال  و. ثق�ة ل�یس ب�ھ ب�أس       :قال ابن َمِع�ین م�رة     :ومما زاده ابن حجر عنھ    

. ص��الح:وق��ال أب��و داود. ثق��ة:الِعْجل��يُّ واب��ن عم��ار، َویعق��وب ب��ن س��فیان 
وق�ال  . ل�یس ب�القوي  :وقال في موِض�ٍع آخ�ر  . لیس بھ بأس  :وقال النََّساِئيُّ 

ك�ان ینف�رد ع�ن    :وق�ال اب�ن حب�ان     . لیس ب�المتین عن�دھم    :الحاكم أبو أحمد  
وت��رك الثق�ات بم��ا ال ی�شبھ ح��دیث اَألثب��ات، فوج�ب مجانب��ة م��ا انف�رد ب��ھ     

                                                           

 )٤٤٣/ ٧(الكامل في ضعفاء الرجال )  ١(
شمس الدین :المؤلف) ١٦٣/٣٠١:ص(ذكر أسماء من تكلم فیھ وھو موثق )  ٢(

) ھـ٧٤٨:ت(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 
 –مكتبة المنار :الناشر. محمد شكور بن محمود الحاجي أمریر المیادیني:المحقق
 م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦) ١:(ط. الزرقاء

 )٤٨١/٥٩٢٣:ص(تقریب التھذیب )  ٣(
  )٢٢٢/٩٩٨ص/٨ج(الجرح والتعدیل ) ٤(
 )١٢٧/٣٦٤:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٥(
 )٧٦/ ٨(الكامل في ضعفاء الرجال )  ٦(



 

- ٥٢٦ -

   )١(.لیس بالقوي یعتبر بھ:وَقال الدَّاَرُقطنيُّ. االحتجاج بما یخالف
   )٢(.صدوق لھ أوھام:ولخص ابن حجر حالھ فقال

ق�ال اب�ن أب�ي    :معاویة بن عبد الكریم الثقفى الب�صري أب�و عب�د ال�رحمن      -
مولى أبى بكرة المعروف بالضال وانما س�مى أن�ھ ض�ل ف�ي طری�ق          :حاتم

مى معاویة، فربما نادوا معاویة فیجیب اآلخ�ر،    مكة، وكان معھ رجل یس    
الح�سن  :روى ع�ن . معاویة ال�ضال، فیمی�ز بینھم�ا، ف�سمى ال�ضال        :فقالوا

عب�د ال�رحمن ب�ن مھ�دى وزی�د ب�ن            :روى عن�ھ  . البصري وقیس بن س�عد    
حباب وأبو داود وموسى بن إس�ماعیل وإب�راھیم ب�ن موس�ى وحام�د ب�ن             

وق�ال  . ھ، م�ا أص�ح حدیث�ھ      ثقة ما أثب�ت حدیث�     :وقال أحمد . عمر البكراوى 
سألت أبى عن معاوی�ة ب�ن عب�د       :وقال ابن أبي حاتم   . ثقة:یحیى بن معین  

صالح الحدیث محلھ ال�صدق وال یح�تج ب�ھ، أدخل�ھ البخ�اري              :الكریم فقال 
  .)٣(.یحول منھ:في كتاب الضعفاء فقال أبى

َوَل�ْم  ... َأْسَقَطُھ َبْع�دُ   ِلْلُبَخاِريِّ، َفَلَعلَّھُ " الضَُّعَفاِء  " َلْم َأَرُه ِفي    :وقال الذھبي 
  )٤(.َیْذُكْرُه اْلُعَقْیِليُّ، َوال الدُّوالِبيُّ، َوال َأَحٌد ِفي الضَُّعَفاِء

 )٥ (.ذك��ره البخ��اري ف��ي ال��ضعفاء، ول��م ی��ذكر فی��ھ جرح��ا وال تع��دیال:قل��ت
  )٦(.وذكره أیضا ابن الجوزي في الضعفاء

َعاِوَیُة ْبُن َعْبِد الَكِریِم َوَقاَل ُم:وروى لھ في صحیحھ تعلیقا، فقال البخاري
َشِھْدُت َعْبَد الَمِلِك ْبَن َیْعَلى َقاِض�َي الَب�ْصَرِة، َوِإَی�اَس ْب�َن ُمَعاِوَی�َة،              :الثََّقِفيُّ

َوالَحَسَن، َوُثَماَمَة ْبَن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َأَنٍس، َوِبَالَل ْبَن َأِبي ُبْرَدَة، َوَعْب�َد اللَّ�ِھ              
ْسَلِميَّ، َوَعاِمَر ْبَن َعِبیَدَة، َوَعبَّاَد ْبَن َمْنُصوٍر، ُیِجیُزوَن ُكُت�َب       ْبَن ُبَرْیَدَة األَ  

  )٧(.الُقَضاِة ِبَغْیِر َمْحَضٍر ِمَن الشُُّھوِد
وق���ال . ثق��ة :ق��ال اب��ن مع��ین وأب��و داود    :ومم��ا قی��ل فی��ھ غی��ر م��ا تق���دم     

رج��الن :وق��ال عب��د الغن��ي ب��ن س��عید الم��صري .  ل��یس ب��ھ ب��أس:الن��سائي
معاویة بن عبد الكریم ال�ضال، وإنم�ا ض�ل    :ھما الثبات شیخان نبیالن لزم 

ف��ي طری��ق مك��ة، وعب��د اهللا ب��ن محم��د ال��ضعیف، وإنم��ا ك��ان ض��عیفا ف��ي  
وق�����ال . وذك�����ره اب�����ن حب�����ان ف�����ي الثق�����ات   . ج�����سمھ ال ف�����ي حدیث�����ھ 

                                                           

 )٢٥٨/٤٦٥/ ١٠(تھذیب التھذیب )  ١(
 )٥٤٣/٦٨٣٤:ص(تقریب التھذیب )  ٢(
 )٣٨١/١٧٤٩ص/٨ج(الجرح والتعدیل ) ٣(
 )٧٤٥/ ٤(تاریخ اإلسالم )  ٤(
 )١٢٧/٣٦٧:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٥(
 )١٢٧/٣٣٥٧/ ٣(روكون البن الجوزي الضعفاء والمت)  ٦(
 )٦٦/ ٩(صحیح البخاري )  ٧(



 

- ٥٢٧ -

ص��دوق، ل��ھ عن��دي ن��سخة م��ن عط��اء والح��سن م��ا فیھ��ا ش��يء  :ال��ساجي
ق��ال اب��ن أب��ي   و. م��سند، كتبھ��ا ع��ن محم��د ب��ن عبی��د ب��ن ح��ساب عن��ھ       

ح��دثنا ف��ضیل ب��ن عب��د الوھ��اب ح��دثنا معاوی��ة ال��ضال م��ولى أب��ي  :خیثم��ة
ص�الح الح�دیث، عل�ق ل�ھ البخ�اري، وفی�ھ            : وق�ال ال�ذھبي    )١(.النكران ثق�ة  

  )٢(.لین ما
   )٣(.صدوق:وقال ابن حجر

ھو ابن بسطام بن حریث الزھران�ي  :یحیى بن بسطام األصفر أبو محمد  -
بن مضر ویحی�ى ب�ن حم�زة وص�دقة          ابن لھیعة وبكر    :روى عن . بصري

كت�ب  . بن خالد وعبد الواحد بن زیاد ونوح بن ق�یس وب�شر ب�ن من�صور       
ق�ال اب�ن أب��ي   . عن�ھ أب�ي ف�ي س�نة ارب�ع ع�شرة وم�ائتین أی�ام األن�صاري         

أدخل�ھ  . ش�یخ ص�دوق م�ا بحدیث�ھ ب�أس ق�دري           :سألت أبي عنھ فقال   :حاتم
  .)٤ (.یحول من ھناك:البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبي یقول

َك�اَن  :وق�ال اب�ن حب�ان   ) ٥(.ی�ذكر بالق�در  :ذكره البخاري ف�ي ال�ضعفاء وق�ال     
قدریا َداِعَیة ِإَلى اْلقدر َلا تحل الرَِّواَیة َعن�ُھ لَھ�ِذِه اْلعلَّ�ة َولم�ا ِف�ي ِرَواَیت�ھ            

وذك���ره العقیل���ي ف���ي  ) ٦(.م���ن اْلَمَن���اِكیر الَِّت���ي تَخ���الف ِرَواَی���ة اْلَم���َشاِھیر  
ى ْب���ُن ِب���ْسَطاٍم اْلُم���َصفَُّر َحِدیُث���ُھ َغْی���ُر َمْحُف���وٍظ،     َیْحَی���-:ال���ضعفاء وق���ال 

ح�دثنا َیْحَی�ى ْب�ُن      :حدثنا ُمَحمَُّد ْبُن َزَكِریَّا اْلَغَلاِبيُّ َقالَ     :َوِمْن َحِدیِثِھ َما  :وقال
حدثنا َأْشَعُث ْبُن َبَراٍز، َعْن َعِليِّ ْبِن َزْیٍد، َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیِِّب، :ِبْسَطاٍم،

 )٧(»الزََّھاَدُة ُت�ِریُح اْلَقْل�َب َواْلَب�َدنَ   «:  َقاَلِإنَّ النَِّبيَّ :ْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقالَ َع
 )٨(.َق��اَل ال��دَّاَرُقْطِنّي ِفی��ِھ ض��عف:وذك��ره اب��ن الج��وزي ف��ي ال��ضعفاء وق��ال

  )٩(.تركوا حدیثھ:وقال أُبو داود
  :ومن ھؤالء: ومنھم صالح الحدیث-٤

                                                           

 )٢١٣/٣٩٢/ ١٠(تھذیب التھذیب )  ١(
 )٢٧٦/٥٥٢٩/ ٢(الكاشف )  ٢(
 )٥٣٨/٦٧٦٥:ص(تقریب التھذیب )  ٣(
  )١٣٢/٥٥٦ص/٩ج(الجرح والتعدیل ) ٤(
 )١٣٩/٤١٤:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٥(
 )١١٩/١٢٠٩/ ٣(المجروحین البن حبان )  ٦(
 )٣٩٤/٢٠١٣/ ٤(الضعفاء الكبیر للعقیلي )  ٧(
 )١٩٢/٣٦٩٦/ ٣(الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )  ٨(
أحمد بن علي بن حجر العسقالني :المؤلف) ٤٢٠/٨٤١٨/ ٨(لسان المیزان )  ٩(
) ١:(ط. دار البشائر اإلسالمیة:الناشر. عبد الفتاح أبو غدة:المحقق)  ھـ٨٥٢:ت(

  م٢٠٠٢



 

- ٥٢٨ -

روى عن�ھ   . ى ع�ن أب�ي عبی�دة ب�ن الج�راح          رو:عبد الرحمن بن م�سلمة    -
س�ألت أب�ي   :قال ابن أبي ح�اتم . الولید بن أبي مالك سمعت أبي یقول ذلك  

ھ��و ص��الح الح��دیث، وأنك��ر عل��ى البخ��اري إدخال��ھ ف��ي كت��اب   :عن��ھ فق��ال
  .)١(.یحول من ھناك:الضعفاء وقال

عب��د ال��رحمن ب��ن م��سلمة ع��ن أب��ي :وذك��ره البخ��اري ف��ي ال��ضعفاء وق��ال
راح، قالھ س�لیمان ب�ن حی�ان ع�ن الولی�د ب�ن أب�ي مال�ك، ال                   عبیدة بن الج  

روى :عب�د ال�رحمن ب�ن م�سلمة    : وذكره الرازي في ضعفائھ قال  )٢(.یصح
وھ�ذا الح�دیث إنم�ا ھ�و        : وق�ال اب�ن ع�دي      )٣(.عن أب�ي عبی�دة ب�ن الج�راح        

 وذك��ره أی��ضا  )٤(.ح��دیث واح��د، َع��ن أب��ي عبی��دة، وَال یع��رف ل��ھ غی��ره     
وذك��ره اب��ن الج��وزي ف��ي  ) ٥( البخ��اريالعقیل��ي ف��ي ال��ضعفاء وذك��ر ق��ول  

 وق���ال )٦(.ال���ضعفاء، وذك���ر ق���ول أب���ي ح���اتم وإنك���اره عل���ى البخ���اري      
  )٧(.عداده في التابعین، وال یكاد یعرف:الذھبي

َوَھَذا اْلَحِدیُث َح�دََّثَناُه اْلَح�َسُن   :وحدیثھ الذي ال یصح أخرجھ العقیلي فقال      
َح�دََّثَنا  :َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن ُموَسى اْلَفرَّاُء َق�الَ :ْبُن َعِليِّ ْبِن ِزَیاٍد الرَّاِزيُّ َقالَ  

َأُب��و َخاِل��ٍد اْل��َأْحَمُر، َع��ِن اْلَحجَّ��اِج، َع��ِن اْلَوِلی��ِد ْب��ِن َأِب��ي َماِل��ٍك، َع��ْن َعْب��ِد       
 َس�ِمْعُت َرُس�وَل اللَّ�ھِ   :الرَّْحَمِن ْبِن َمْسَلَمَة، َعْن َأِبي ُعَبْیَدَة ْبِن اْلَج�رَّاِح َق�الَ        

 َُوَھ�َذا ُی�ْرَوى ِبَغْی�ِر َھ�َذا اْلِإْس�َناِد          » ُیِجیُر َعَلى اْلُمْسِلِمیَن َأْدَناُھمْ   «: َیُقول
َح�دََّثَنا َأُب�و َخاِل�ٍد ، َع�ْن         :وأخرجھ ابن أب�ي ش�یبة ق�ال       ) ٨(.ِمْن َوْجٍھ َصِحیحٍ  

ْسَلَمَة، َع�ْن  َحجَّاٍج ، َعِن اْلَوِلیِد ْب�ِن َأِب�ي َماِل�ٍك ، َع�ْن َعْب�ِد ال�رَّْحَمِن ْب�ِن َم�                   
ُیِجی���ُر َعَل���ى النَّ���اِس   : َیُق���وُلَس���ِمْعُت َرُس���وَل اِهللا  :َأِب���ي ُعَبْی���َدَة ، َق���الَ  

 وھذا منقطع بین عبد الرحمن بن م�سلمة وأب�ي عبی�دة حی�ث             )٩(.َبْعُضُھْم
 َنا َأُب�و َخاِل�ٍد ُس�َلْیَمانُ   :َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن َسِعیٍد، َقالَ    :قد أخرجھ البزار قال   

                                                           

  )٢٨٦/١٣٦٤ص/٥ج(والتعدیل الجرح ) ١(
 )٨٥/٢١٧:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٢(
 )٦٣٣/١٨٧/ ٢(الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتھ على أسئلة البرذعي )  ٣(
 )٥٠٣/١١٣٨/ ٥(الكامل في ضعفاء الرجال )  ٤(
 )٣٤٤/٩٤٤/ ٢(الضعفاء الكبیر للعقیلي )  ٥(
 )١٠٠/١٩٠١ /٢(الضعفاء والمتروكون البن الجوزي )  ٦(
 )٥٦٧/٤٨٨٠/ ٢(میزان االعتدال )  ٧(
 )٣٤٤/ ٢(الضعفاء الكبیر للعقیلي )  ٨(
) ٤٥٢/٣٤٠٦٩/ ١٢(الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار = مصنف ابن أبي شیبة)  ٩(

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي :المؤلف
) ١:(ط.  الریاض–مكتبة الرشد :الناشر. مال یوسف الحوتك:المحقق) ھـ٢٣٥:ت(العبسي 
 ه١٤٠٩
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َنا اْلَحجَّاُج ْبُن َأْرَطَأَة، َعِن اْلَوِلیِد ْب�ِن َأِب�ي َماِل�ٍك، َع�ْن َعْب�ِد        :ْبُن َحیَّاَن، َقالَ  
َق��اَل :ال��رَّْحَمِن ْب��ِن َم��ْسَلَمَة، َع��ْن َعمِّ��ِھ، َع��ْن َأِب��ي ُعَبْی��َدَة ْب��ِن اْلَج��رَّاِح، َق��الَ 

َوَھَذا اْلَحِدیُث َلا َنْعَل�ُم َل�ُھ       » َیِجیُر َعَلى اْلُمْسِلِمیَن َبْعُضُھمْ   «:َرُسوُل اللَِّھ   
َطِریًقا َع�ْن َأِب�ي ُعَبْی�َدَة ِإلَّ�ا َھ�َذا الطَِّری�َق، َوَعْب�ُد ال�رَّْحَمِن، َوَعمُّ�ُھ َل�ا َنْعَل�ُم                       

  )١(.َرَوَیا ِإلَّا َھَذا اْلَحِدیَث
أب�ي الطفی�ل   :روى عن:عبید اهللا بن أبى زیاد القداح المكى أبو الحصین -

سفیان الثوري وعیسى بن یونس وعتاب      :روى عنھ . دوالقاسم بن محم  
ق�ال یحی�ى ب�ن    . بن ب�شیر ووكی�ع ومحم�د ب�ن ربیع�ة وأب�و عاص�م النبی�ل             

كان وسطا لم یكن بذاك، لیس ھو مث�ل عثم�ان ب�ن األس�ود           :سعید القطان 
. ومحمد ب�ن عم�رو أح�ب إل�ي من�ھ     :وال سیف بن أبي سلیمان، قال یحیى    

ال عثم�ان  :ثم�ان ب�ن األس�ود فق�ال    ت�راه مث�ل ع  :صالح، قیل ل�ھ  :وقال أحمد 
. ضعیف لیس بینھ وبین سعید الق�داح ن�سب        :وقال یحیى بن معین   . أعلى

ل��یس ب��القوي وال ب��المتین، وھ��و ص��الح الح��دیث، یكت��ب  :وق��ال أب��و ح��اتم
حدیثھ ومحمد بن عمرو بن علقمة أحب إلي منھ، یحول اسمھ من كتاب 

  .)٢ (.الضعفاء الذي صنفھ البخاري
وق�ال اب�ن    ) ٣(. ال�ضعفاء وذك�ر فی�ھ ق�ول یحی�ى القط�ان            ذكره البخاري في  

ولعبید اهللا بن أبي زیاد َغْیَر َما َذَكْرُت ِمَن اْلَحِدیِث وق�د ح�دث عن�ھ            :عدي
  )٤(.الثقات ولم َأَر ِفي َحِدیِثِھ َشْیًئا ُمْنَكًرا فأذكره

وق�ال  . ل�یس ب�ھ ب�أس   :قال أحمد وابن معین والنسائي مرة  :ومما قیل فیھ  
وق��ال ف��ي . ل��یس ب��القوي:وق��ال الن��سائي م��رة. دیث��ھ من��اكیرأحا:أب��و داود

. ل��یس ب��القوي عن��دھم:وق��ال الح��اكم أب��و أحم��د. ل��یس بثق��ة:موِض��ٍع آخ��ر
ل�یس  : وق�ال اب�ن حج�ر   )٥(.كان من الثقات :وقال الحاكم . ثقة:وقال الِعْجِلىُّ 

   )٦(.بالقوي
 .عكرمة وابن بری�دة :روى عن:عبید اهللا بن عبد اهللا أبو المنیب العتكي    -

                                                           

أبو بكر أحمد بن :المؤلف) ١١٣/١٢٨٨/ ٤(البحر الزخار = مسند البزار )  ١(
) ھـ٢٩٢:ت(عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبید اهللا العتكي المعروف بالبزار 

لق الشافعي محفوظ الرحمن زین اهللا، وعادل بن سعد وصبري عبد الخا:المحقق
  المدینة المنورة- مكتبة العلوم والحكم :الناشر

  )٣١٥/١٥٠٠ص/٥ج(الجرح والتعدیل ) ٢(
 )٨٦/٢٢١:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٣(
 )٥٢٩/ ٥(الكامل في ضعفاء الرجال )  ٤(
 )١٤/٢٧/ ٧(تھذیب التھذیب )  ٥(
 )٣٧١/٤٢٩٢:ص(تقریب التھذیب )  ٦(
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ق�ال أب�و قدام�ة    . یزید بن الحباب وعلي بن الحسن ب�ن ش�قیق       :روى عنھ 
ال :"أراد ابن المبارك أن یأتیھ، فُأخبر أن�ھ روى ع�ن ِعكرم�ة            :السرخسي

قال ابن أبي  .ثقة:وقال یحیى بن معین. فلم َیأِتھ" یجتمع الخراج والُعْشر
 وأنكر عل�ى البخ�اري إدخال�ھ    -ھو صالح الحدیث :سمعت أبي یقول :حاتم

  . )١(.یحول:في كتاب الضعفاء وقال
عن��ده من��اكیر، وذك��ر حكای��ة اب��ن     :ذك��ره البخ��اري ف��ي ال��ضعفاء، وق��ال    

وألب�ي المنی�ب ھ�ذا أحادی�ث غی�ر م�ا ذك�رت،              :وقال ابن ع�دي   ) ٢(.المبارك
  )٣(.َوھو عندي ال بأس بھ

ال :وقال الُعَقیل�ي . ثقة: قال عباس بن مصعب   :ومما قیل فیھ غیر ما تقدم     
. ض�عیف :وق�ال ف�ي موِض�ٍع آخ�ر       . َوَق�ال النَّ�َساِئيُّ ثق�ة     . ھیتابع عل�ى حدیث�    
ل��یس ب��القوي  :وق��ال الح��اكم أب��و أحم��د  . ل��یس ب��ھ ب��أس  :وق��ال أب��و داود 

وق�ال اب�ُن    . م�روزي ثق�ة یجم�ع حدیث�ھ       :وقال الحاكم أبو عب�د اهللا     . عندھم
ال یح��تج :وق��ال البیھق��ي . یتف��رد ع��ن الثق��ات باألش��یاء المقلوب��ات  :ِحبَّ��ان

   )٥(.صدوق یخطىء:  حجر وقال ابن)٤(.بھ
ھ�شیم  :روى عن�ھ  . الح�سن :روى ع�ن  :عباد بن راشد الب�صري التمیم�ي      -

ك�ان عب�د   :ع�ن عم�رو ب�ن عل�ي ق�ال     . وعبد الرحمن بن مھدي وأبو نع�یم    
ال��رحمن ب��ن مھ��دى یح��دثنا ع��ن عب��اد ب��ن راش��د، وك��ان یحی��ى یق��ول إذا   

أثب�ت ح�دیثا    :وق�ال . ش�یخ ثق�ة ص�دوق ص�الح       :وقال أحمد . قد رأیتھ :ذكره
وق�ال اب�ن   . ص�الح :وق�ال یحی�ى ب�ن مع�ین      .  عباد بن می�سرة المنق�رى      من

صالح الحدیث، وأنكر عل�ى  :سألت أبى عن عباد بن راشد فقال :أبي حاتم 
  .)٦ (.البخاري إدخال اسمھ في كتاب الضعفاء وقال یحول من ھناك

 وذك��ره أی��ضا ف��ي  )٧(.یھ��م ال��شيء :ذك��ره البخ��اري ف��ي ال��ضعفاء، وق��ال  
روى َعْن���ُھ اْب���ن مھ���دي، وترك���ھ َیْحَی���ى القط���ان، :الت���اریخ الكبی���ر وق���ال

 وروى عنھ أیضا في صحیحھ مقرونا، وعّده الكالباذي م�ن           )٨(.اْلَبْصِرّي

                                                           

  )٣٢٢/١٥٢٩ص/٥الجرح والتعدیل ج) ١(
 )٨٦/٢٢٠:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٢(
 )٥٣٢/ ٥(الكامل في ضعفاء الرجال )  ٣(
 )٢٦/٥٤/ ٧(تھذیب التھذیب )  ٤(
 )٣٧٢/٤٣١٢:ص(تقریب التھذیب )  ٥(
  )٧٩/٤٠٦ص/٦ج(الجرح والتعدیل ) ٦(
 )٨٩/٢٣٣:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٧(
 )٣٦/١٦٠٨/ ٦(التاریخ الكبیر للبخاري )  ٨(
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ل��ھ ف��ي ال��صحیح ح��دیث واح��د ف��ي   : وق��ال اب��ن حج��ر )١(.رج��ال ال��صحیح
تفسیر سورة البقرة بمتابعة یونس ل�ھ ع�ن الح�سن الب�صري ع�ن معق�ل               

  )٢(.لترمذيبن یسار وروى لھ أصحاب السنن إال ا
َحدََّثَنا ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن َسِعیٍد، َحدََّثَنا َأُبو َعاِمٍر الَعَقِديُّ، َحدََّثَنا          :وقال البخاري 

َكاَنْت ِل�ي   :َحدََّثِني َمْعِقُل ْبُن َیَساٍر، َقالَ    :َعبَّاُد ْبُن َراِشٍد، َحدََّثَنا الَحَسُن، َقالَ     
اِھیُم، َعْن ُیوُنَس، َع�ِن الَح�َسِن، َح�دََّثِني َمْعِق�ُل      ُأْخٌت ُتْخَطُب ِإَليَّ، َوَقاَل ِإْبرَ    

ْبُن َیَساٍر، ح َح�دََّثَنا َأُب�و َمْعَم�ٍر، َح�دََّثَنا َعْب�ُد ال�َواِرِث، َح�دََّثَنا ُی�وُنُس، َع�ِن                      
َأنَّ ُأْخَت َمْعِق�ِل ْب�ِن َی�َساٍر َطلََّقَھ�ا َزْوُجَھ�ا َفَتَرَكَھ�ا َحتَّ�ى اْنَق�َضْت            «الَحَسِن،  

َف���َال َتْع���ُضُلوُھنَّ َأْن َی���ْنِكْحَن   {:َفَنَزَل���ْت» َھا، َفَخَطَبَھ���ا، َف���َأَبى َمْعِق���لٌ  ِع���دَُّت
  )٣(]٢٣٢:البقرة[} َأْزَواَجُھنَّ

حدیث�ھ ل�یس ب�القوي ولك�ن       :ق�ال اب�ن مع�ین     :ومما قی�ل فی�ھ غی�ر م�ا تق�دم          
ل�یس  :وق�ال النَّ�َساِئيُّ   . ض�عیف :وق�ال أب�و داود    . ض�عیف :وقال م�رة  . یكتب

وق�ال  . صدوق:وقال الساجي . ثقة:الِعْجليُّ وأبو بكر البزار   وَقال  . بالقوي
ترك��ھ یحی��ى القط��ان وك��ان  :وق��ال اَألزدي. ال أع��رف حال��ھ:اب��ن الَم��ِدیني

ل��یس حدیث��ھ :وق��ال اب��ُن َع��ِدي. ل��یس ب��القوي:وق��ال اب��ن البرق��ي. ص��دوقا
ك�ان مم�ن ی�أتي بالمن�اكیر        :وقال اب�ُن ِحبَّ�ان    . بالكثیر وھو على االستقامة   

یر حتى یسبق إلى القل�ب أن�ھ ك�ان المتعم�د، فبط�ل االحتج�اج                عن المشاھ 
  )٤(.بھ

   )٥(.صدوق لھ أوھام:ولخص ابن حجر حالھ فقال
أب��ى ح��ازم س��لمان :روى ع��ن:یزی��د ب��ن كی��سان أب��و إس��ماعیل الی��شكري-

عب�د الواح�د ب�ن زی�اد وم�روان          :روى عن�ھ  . األشجعى ومعبد أب�ى االزھ�ر     
د األحم��ر وعقب��ة ب��ن خال��د الف��زارى ویحی��ى ب��ن س��عید القط��ان وأب��و خال�� 

ومحم��د ب��ن ف��ضیل وعب��د ال��رحمن ب��ن مغ��راء ویعل��ى ومحم��د ابن��ا عبی��د   
لیس ھو ممن یعتمد علیھ، وھ�و     :قال یحیى بن سعید   . والولید بن القاسم  

س�معت أب�ي    :وقال ابن أبي ح�اتم    . ثقة:وقال یحیى بن معین   . صالح وسط 
یح�تج  :ل�ھ :قل�ت . یكتب حدیث�ھ، ومحل�ھ ال�ستر، ص�الح الح�دیث          :یقول عنھ 

ال، ھو باب�ھ ف�ضیل ب�ن غ�زوان وذوی�ھ، بع�ض م�ا ی�أتي ب�ھ          :بحدیثھ؟ قال 

                                                           

 )٨٦٣/١٤٥٨/ ٢(رجال صحیح البخاري )  ١(
 )٤١٢:ص(مقدمة فتح الباري البن حجر )  ٢(
 )٢٩/٤٥٢٩/ ٦(صحیح البخاري )  ٣(
 )٩٢/١٥٤/ ٥(تھذیب التھذیب )  ٤(
 )٢٩٠/٣١٢٦:ص(تقریب التھذیب )  ٥(
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وك��ان البخ��اري ق��د أدخل��ھ ف��ي كت��اب ال��ضعفاء فق��ال . ص��حیح، وبع��ض ال
  .)١(.یحول منھ:أبى

ولم أجده في ضعفاء البخ�اري وإنم�ا ھ�و ف�ي الت�اریخ الكبی�ر وذك�ر ق�ول            
  )٢(.یحیى القطان فیھ
َن، َع��ن َأِب��ي َح��اِزٍم، َع��ن أب��ي ھری��رة  ولیزی��د ْب��ِن َكْی��َسا:وق��ال اب��ن ع��دي

أحادی���ث ع���داد وق���د روى عن���ھ جماع���ة م���ن الثق���ات وأرج���و أال یك���ون   
  )٣(.بروایاتھ بأس

وق�ال  . ثق�ة :ق�ال أحم�د والنَّ�َساِئّي وال�دارقطني    :ومما قیل فیھ غیر ما تقدم    
ك��ان یخط��ئ ویخ��الف، ل��م یفح��ش خط��ؤه حت��ى ":الثق��ات"اب��ُن ِحبَّ��ان ف��ي 

دول، وَال أتى بما ینكر، فھو مقبول إال ما یعلم أنھ          یعدل بھ عن سبیل الع    
ل�یس  :وق�ال أب�و أحم�د الح�اكم    . أخطأ فیھ، فیترك خطؤه كغیره من الثقات   

 ولخ��ص اب��ن حج��ر  )٥(.ح��سن الح��دیث:وق��ال ال��ذھبي) ٤(.بالح��افظ عن��دھم
   )٦(.صدوق یخطىء:حالھ فقال

  :ومن ھؤالء:من لیس بحدیثھ بأس ویكتب حدیثھ: ومنھم-٥
عب�د ال�رحمن ب�ن    :وم�نھم م�ن یق�ول   :من بن ثابت ب�ن ال�صامت      عبد الرح -

ق�ال  . روى عن�ھ اب�ن أب�ي حبیب�ة        . أبی�ھ :روى ع�ن  . عبد الرحمن بن ثابت   
ل���یس عن���دي بمنك���ر الح���دیث،  :س���ألت أب���ي عن���ھ فق���ال :اب���ن أب���ي ح���اتم

یكت�ب حدیث�ھ، ل�یس بحدیث�ھ     :أدخلھ البخاري في كتاب الضعفاء، قال  :قلت
  .)٧ (.بأس، ویحول من ھناك

ق���ال اب���ن  ) ٨(.ل���م ی���صح حدیث���ھ  :البخ���اري ف���ي ال���ضعفاء وق���ال  وذك���ره 
" لم یصح :"وھذا الذي ذكره الُبخاِرّي إنما ھو حدیث واحد، وقولھ        :عدي

حدثناُه :َوَھَذا اْلَحِدیُث:وقال العقیلي) ٩(.أنھ ال یصح لھ سماع من النبي 
ح��دثني :ٍس َق��اَلح��دثنا ِإْس��َماِعیُل ْب��ُن َأِب��ي ُأَوْی��  :ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن ِإْس��َماِعیَل َق��الَ  

ِإْب��َراِھیُم ْب��ُن ِإْس��َماِعیَل ْب��ِن َأِب��ي َحِبیَب��َة، َع��ْن َعْب��ِد ال��رَّْحَمِن ْب��ِن َثاِب��ِت ْب��ِن    

                                                           

  )٢٨٥/١٢٠٩ص/٩ج(الجرح والتعدیل ) ١(
 )٣٥٤/٣٣٠٩/ ٨(التاریخ الكبیر للبخاري )  ٢(
 )١٧٦/ ٩( في ضعفاء الرجال الكامل)  ٣(
 )٣٥٦/٦٨٥/ ١١(تھذیب التھذیب )  ٤(
 )٣٨٩/٦٣٥١/ ٢(الكاشف )  ٥(
 )٦٠٤/٧٧٦٧:ص(تقریب التھذیب )  ٦(
  )٢١٩/١٠٣٠ص/٥ج(الجرح والتعدیل ) ٧(
 ) ٨٣/٢١٠:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري ) ٨(
 )٥٠٤/ ٥(الكامل في ضعفاء الرجال )  ٩(
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 َق�اَم ُی�َصلِّي ِف�ي َبِن�ي َعْب�ِد         َصاِمٍت، َعْن َأِبیِھ، َعْن َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ         
َوَقْد ُرِوَي َعْن َأَنِس ْبِن "  َبْرَد اْلَحَصا اْلَأْشَھِل َوَعَلْیِھ ِكَساٌء ُمْلَتفٌّ ِبِھ َیِقیِھ
  )١(.َماِلٍك، ِفي َھَذا، َوالرَِّواَیُة ِفیَھا ِلیٌن

َك��اَن ِممَّ��ن یخط��يء عل��ى قلَّ��ة  :وذك��ره اب��ن حب��ان ف��ي المج��روحین وق��ال  
 )٢(.ِرَواَیتھ، ففحش خَلاَفھ لألثبات ِفیَما یرویِھ َعن الثَِّقات َفاْستحقَّ الّتْرك          

َذَك��َرُه : وذك��ره أب��و نع��یم ف��ي ال��صحابة وق��ال )٣(. الثق��ات أی��ضاوذك��ره ف��ي
َبْع��ُض اْلُمَت��َأخِِّریَن، َوَزَع��َم َأنَّ اْلُبَخ��اِريَّ َذَك��َرُه ِف��ي ال��صََّحاَبِة، َوُم��ْسِلُم ْب��ُن   

وذكره ابن َعب�د الَب�رِّ، واب�ن        ) ٤(.اْلَحجَّاِج ِفي التَّاِبِعیَن، َوَلْم ُیَخرِّْج َلُھ َشْیًئا      
قیل لھ صحبة،   :وقال ابن حجر  ) ٥(. الصحابة ومسلم في التابعین    مندة في 

   )٦(.وذكره ابن حبان في ثقات التابعین
عب�د اهللا ب�ن   :روى ع�ن :عبد الرحمن ب�ن حرمل�ة ع�م القاس�م ب�ن ح�سان           -

سألت :قال ابن أبي حاتم   . ابن أخیھ القاسم بن حسان    :روى عنھ . مسعود
ثا م�ا یمك�ن أن یعتب�ر    لیس بحدیثھ ب�أس، وإنم�ا روى ح�دی   :أبي عنھ فقال 

وأدخل��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب  . ب��ھ، ول��م أس��مع أح��دا ینك��ره ویطع��ن علی��ھ  
  .)٧(.یحول منھ:الضعفاء وقال أبي

َوَھ�َذا  : ق�ال العقیل�ي    )٨(.ال َی�صح حدیث�ھ    :ذكره البخاري في الضعفاء وق�ال     
 َیْحَی��ى ح��دثنا َخلَّ��اُد ْب��نُ  :ح��دثناُه َعْب��ُد اللَّ��ِھ ْب��ِن َأِب��ي َم��َسرََّة َق��الَ     :اْلَح��ِدیُث

حدثنا ُسْفَیاُن َعِن الرَُّكْیِن ْبِن الرَِّبیِع، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َحسَّاَن َعْن َعْب�ِد             :َقاَل
 َك�اَن َرُس�وُل اللَّ�ِھ    :" الرَّْحَمِن ْبِن َحْرَمَلَة َعْن َعْبِد اللَِّھ ْب�ِن َم�ْسُعوٍد َق�الَ         

ْیِب َوالتََّختَُّم ِبال�ذََّھِب َوَج�رَّ اِل�ِإَزاِر        الصُّْفَرَة َوَتْغِییَر الشَّ  :َیْكَرُه َعْشَرُة ِخَصالٍ  
َوالتََّب��رَُّج ِبالزِّیَن��ِة ِلَغْی��ِر ِحلَِّھ��ا َوال��ضَّْرَب ِباْلِكَع��اِب َوَع��ْدَل اْلَم��اِء َع��ْن َمَحلِّ��ِھ  

ْع�ُض  َوَب" َوَجرَّ الصَِّبيِّ َغْیَر َمْحَرِمِھ َوَعْقَد التََّماِئِم َوالرَُّقى ِإَلا ِب�اْلَمُعوَِّذاِت           
اْلَأْلَفاِظ الَِّتي ِفي َھَذا اْلَحِدیِث ُتْرَوى ِبَغْیِر َھَذا اْلِإْسَناِد َوِفیِھ َأْلَفاٌظ َلْیَس َلَھا  

   )٢(.مقبول: وقال ابن حجر)١(.وذكره ابن حبان في الثقات) ٩(.َأْصٌل

                                                           

 )٣٢٥/٩١٦/ ٢(الضعفاء الكبیر للعقیلي )  ١(
 )٥٥/٥٩٣/ ٢(المجروحین البن حبان )  ٢(
 )٩٥/٤٠١٩/ ٥(الثقات البن حبان )  ٣(
 )١٨٤٩/ ٤(معرفة الصحابة ألبي نعیم )  ٤(
 )١٥٢/٣٠٥/ ٦(تھذیب التھذیب )  ٥(
 )٣٣٧/٣٨٢١:ص(تقریب التھذیب )  ٦(
  )٢٢٢/١٠٥١ص/٥ج(الجرح والتعدیل ) ٧(
 )٨٣/٢١١:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٨(
 )٣٢٩/ ٢(الضعفاء الكبیر للعقیلي )  ٩(



 

- ٥٣٤ -

س�لیمان  :روى عن�ھ  . سمع أب�ا أمام�ة الب�اھلي      :عجالن بن سھیل الباھلى   -
روى ح�دیثا واح�دا،     :قال ابن أبي ح�اتم    .  أبي سلمة  بن موسى ورجاء بن   

ال أعلم بحدیث�ھ بأس�ا، وأدخل�ھ بع�ض الن�اس ف�ي كت�اب ال�ضعفاء، یح�ول                    
  )٣(.منھ

وھ�ذا الح�دیث   : قل�ت )٤(.لم یصح حدیث�ھ   :ذكره البخاري في الضعفاء وقال    
 ْب�ُن  َح�دََّثَنا ُمَحمَّ�دُ   :َح�دََّثَنا َزَكِریَّ�ا، َق�الَ     :أخرجھ ابن المنذر في التف�سیر ق�ال       

َأْخَبَرِن�ي َرَج�اُء ْب�ُن َأِب�ي َس�َلَمَة َأُب�و            :َحدََّثَنا َزْیُد ْب�ُن َحبَّ�اٍب، َق�الَ       :َراِفٍع، َقالَ 
َأْخَبَرَنا ُسَلْیَماُن ْبُن ُموَس�ى الدَِّم�ْشِقيُّ، َأنَّ�ُھ َس�ِمَع           :اْلِمْقَداِم اْلَفَلْسِطیِنيُّ، َقالَ  

َمِن اْرَتَبَط :" َعْن َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِھِليِّ، َقاَلَعْجالَن ْبَن َسْھٍل اْلَباِھِليَّ، َیْذُكُر     
الَّ�ِذیَن ُیْنِفُق�وَن   {:َفَرًسا ِفي َسِبیِل اِهللا َلْم َیْرَتِبْطُھ ِرَی�اًء َوال ُس�ْمَعًة َك�اَن ِم�نَ      

 وأخرجھ المحاملي والطبراني    )٥("}َأْمَواَلُھْم ِباللَّْیِل َوالنََّھاِر ِسرا َوَعالِنَیةً    
 وأخرج�ھ اب�ن ع�ساكر ع�ن ض�مرة ب�ن             )٦(.بن الحباب بھ بنح�وه    عن زید   

ربیعة ن�ا رج�اء ب�ن أب�ي س�لمة ع�ن العج�الن ب�ن س�ھیل ع�ن أب�ي أمام�ة                       
رواه زید بن الحباب عن رج�اء وأدخ�ل بین�ھ     :وقال ابن عساكر  ) ٧(.بنحوه

وذك�ره اب�ن    ) ٩(.ل�یس ب�المعروف   : وقال ابن عدي   )٨(وبین عجالن سلیمان  
ُمنك�ر الَح�ِدیث َعَل�ى قلَّ�ة ِرَواَیت�ھ َی�ْرِوي َع�ن             :حبان في المجروحین وق�ال    

أبي ُأَماَمة َماال یشبھ َحِدیثھ َلا َیُجوز اِلاْحِتَجاج ِب�ِھ ِإلَّ�ا ِفیَم�ا َواف�ق الثَِّق�ات        

                                                                                                                              

 )٩٥/٤٠١٧/ ٥(الثقات البن حبان )  ١(
 )٣٣٩/٣٨٤١:ص(تقریب التھذیب )  ٢(
  )١٩/٩٣ص/٧ج(الجرح والتعدیل ) ٣(
 )١١٠/٢٩٩:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٤(
أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر :المؤلف) ١/٤٦/١٩(تفسیر ابن المنذر )  ٥(

دار :دار النشر. سعد بن محمد السعد: الدكتور:تحقیق) ھـ٣١٩:ت(سابوري النی
 م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣) ١:( المدینة النبویة ط-المآثر 

أبو عبد اهللا :المؤلف) ٤٠٩/٤٨٠:ص(أمالي المحاملي روایة ابن یحیى البیع )  ٦(
البغدادي الحسین بن إسماعیل بن محمد بن إسماعیل بن سعید بن أبان الضبي 

المكتبة اإلسالمیة، دار :الناشر. إبراھیم القیسي. د:المحقق) ھـ٣٣٠:ت(ملي المحا
/ ٢(ه ومسند الشامیین ١٤١٢) ١:(ط.  األردن، الدمام– عمان -ابن القیم 

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو :المؤلف) ٦٠/٩١٩
. فيحمدي بن عبدالمجید السل:المحقق) ھـ٣٦٠:ت(القاسم الطبراني 

 م١٩٨٤-ه١٤٠٥) ١:(ط.  بیروت–مؤسسة الرسالة :الناشر
 )٤٤/ ٤٠(تاریخ دمشق البن عساكر )  ٧(
 )٤٥/ ٤٠(المصدر السابق )  ٨(
 )٩٢/١٥٣٩/ ٧(الكامل في ضعفاء الرجال )  ٩(
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 وذك���ره أی���ضا ف���ي )١(.َفِحیَنِئ���ٍذ یك���ون كالم���ستأنس ِب���ِھ دون المح���تج ِب���ِھ
  )٢(.الثقات

روى . ی�د ب�ن أب�ي أنی�سة    ز:روى عن:یحیى بن یزید أبو شیبة الرھاوي -
محم��د ب��ن المھ��اجر األن��صاري ومحم��د ب��ن إس��حاق وإس��ماعیل ب��ن :عن��ھ

ل�یس ب�ھ ب�أس، أدخل�ھ        :س�ألت أب�ي عن�ھ فق�ال       :قال ابن أب�ي ح�اتم     . عیاش
  .)٣(.یحول من ھناك:البخاري في كتاب الضعفاء، فسمعت أبي یقول

  )٤(.لم یصح حدیثھ:وذكره البخاري في الضعفاء وقال
یعتب��ر حدیث��ھ م��ن غی��ر روای��ة    :وق��ال" الثق��ات"بَّ��ان ف��ي  وَذَك��ره اب��ُن حِ 

الضعفاء عنھ وأعاده في كتاب الضعفاء فقال كان یروي المقلوب�ات ع�ن       
ال أرى بروایاتھ بأسا، ولیس :وقال ابن عدي. اَألثبات فبطل االحتجاج بھ

 وق�����ال اب�����ن  )٥(.ھ�����و بكثی�����ر الح�����دیث، وأرج�����و أن یك�����ون ص�����دوقا     
  )٦(.مقبول:حجر

عب�د المل��ك ب��ن  :روى ع��ن:عن��زي أب��و عب�د اهللا الك��وفى من�دل ب��ن عل�ي ال  -
عمی��ر وجعف��ر ب��ن أب��ى المغی��رة وعم��ران ب��ن أب��ى عط��اء وس��عید ب��ن          

روى . م��سروق والمغی��رة ب��ن مق��سم واألعم��ش ولی��ث ب��ن أب��ي س���لیم        
أبو نعیم وأبو غسان النھدي وأبو الولید الطیالسي وأحم�د ب�ن عب�د         :عنھ

ض��عیف :ق��ال أحم��د . اهللا ب��ن ی��ونس وخال��د الكح��ال وعبی��د ب��ن إس��حاق     
وق�ال أب�و   . م�ا أقربھم�ا  :وق�ال م�رة  . الحدیث، وھو أصلح من أخی�ھ حب�ان     

ذكرن�ا ل�شریك ح�دیث    :بكر بن أبى األسود عن الحسن بن أبى القاسم قال       
ك��ذب :من�دل ف��ي التج��رد ع��ن األعم�ش ع��ن أب��ي وائ��ل ع�ن عب��د اهللا، ق��ال   

وق��ال یحی��ى ب��ن . من��دل أن��ا أخب��رت األعم��ش ع��ن عاص��م ع��ن أب��ى قالب��ة
حب�ان وأخ�وه    :وقال ابن نمیر  . لیس بھ بأس  :وقال مرة . لیس بشئ :ینمع

وق�ال اب�ن أب�ي    . ل�ین :وق�ال أب�و زرع�ة     . مندل أحادیثھما فیھا بعض الغلط    
وك�ان البخ�اري    . ش�یخ :لیس بھ بأس، وقال م�رة     : سمعت أبى یقول  :حاتم

  )٧(.یحول من ھناك:أدخل مندل في كتاب الضعفاء فقال أبى
اري، وإنم�ا ذك�ره ف�ي الت�اریخ الكبی�ر، وذك�ر             ولم أجده في الضعفاء للبخ    

                                                           

 )١٩٣/٨٣٤/ ٢(المجروحین البن حبان )  ١(
 )٢٧٨/٤٨٢٨/ ٥(الثقات البن حبان )  ٢(
  )١٩٨/٨٢٦ص/٩ج(الجرح والتعدیل ) ٣(
 )١٤٠/٤٢٢:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٤(
 )٣٠٢/٥٨٤/ ١١(تھذیب التھذیب )  ٥(
 )٥٩٨/٧٦٧٤:ص(تقریب التھذیب )  ٦(
 )٤٣٤/١٩٨٧ص/٨ج(الجرح والتعدیل ) ٧(



 

- ٥٣٦ -

  )١(.حكایة شریك
ق���ال اب���ن َمِع���ین والن���سائي واب���ن ق���انع :ومم���ا قی���ل فی���ھ غی���ر م���ا تق���دم

دخل�ت الكوف�ة فل�م أر       :وقال معاذ ب�ن مع�اذ العنب�ري       . ضعیف:والدارقطني
كان أشھر من أخی�ھ حب�ان،      :وقال یعقوب بن شیبة   . أحدا أورع من مندل   

أص��حابنا یحی��ى ب��ن َمِع��ین، َوعل��ي ب��ن الم��دیني  وھ��و أص��غر س��نا من��ھ، و
وغیرھما من نظرائھم یضعفونھ في الحدیث، وكان خیرا فاضال صدوقا، 

وَق���ال . وھ���و ض���عیف الح���دیث، وھ���و أق���وى م���ن أخی���ھ ف���ي الح���دیث       
ل�ھ غرائ�ب وأف�راد    :وق�ال اب�ُن َع�ِدي     . جائز الح�دیث وك�ان یت�شیع      :الِعْجليُّ

كان أذكر وأثبت من أخیھ حب�ان،   :ن سعد وقال اب . وھو ممن یكتب حدیثھ   
وقال . وفیھ ضعف، ومنھم من یشتھي حدیثھ ویوثقھ، وكان خیرا فاضال

وق��ال . واھ��ي الح��دیث:وق��ال الُجوْزَج��اِنيُّ. ل��یس ب��ذاك الق��وي:اب��ن مع��ین
ل�یس بثق�ة، روى     :وق�ال ال�ساجي   . ل�یس ب�القوي عن�دھم     :الحاكم أبو أحمد  

. حمن ب�ن مھ�دي ال یح�دث عن�ھ    كان عب�د ال�ر  :مناكیر، وقال لي ابن مثنى 
كان مم�ن یرف�ع المراس�یل وی�سند الموقوف�ات م�ن س�وء               :وقال ابُن ِحبَّان  

لیس من أھل التثب�ت ف�ي الروای�ة       :وقال الطحاوي . حفظھ فاستحق الترك  
   )٣(.ضعیف: وقال ابن حجر)٢(.بشيٍء، وَال یحتج بھ

ٍل، َع�ْن َعْب�ِد   وحدیث التجرد ھذا رواه من�دل َع�ِن اْل�َأْعَمِش، َع�ْن َأِب�ي َواِئ�             
ِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم َأْھَل�ُھ َفْلَی�ْسَتِتْر، َوَل�ا َیَتَج�رَّْد َتَج�رَُّد         «:َقاَل النَِّبيُّ   :اللَِّھ، َقالَ 
  )٤(»اْلِعیَرْیِن

َھَذا اْلَحِدیُث َلا َنْعَلُم َرَواُه َعِن اْلَأْعَمِش، َعْن َأِب�ي َواِئ�ٍل، َع�ْن              :وقال البزار 
ا ِمْن��َدُل َوَأْخَط��َأ ِفی��ِھ، َوَذَك��َر َش��ِریٌك َأنَّ��ُھ َك��اَن ُھ��َو َوَمْن��َدٌل ِعْن��َد  َعْب��ِد اللَّ��ِھ ِإلَّ��

اْلَأْعَمِش َوِعْنَدُه َعاِصُم اْلَأْحَوُل َفَحدََّث َعاِصٌم، َعْن َأِبي ِقَلاَب�َة، َع�ِن النَِّب�يِّ              
اھـ.ا، َوَذَكَر اْلَحِدیَث ُمْرَسًل» ِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم َأْھَلُھ«: َقاَل  

                                                           

 )٧٣/٢٢١٣/ ٨(التاریخ الكبیر للبخاري )  ١(
 ) ٢٩٨/٥١٨/ ١٠(تھذیب التھذیب ) ٢(
 )٥٤٥/٦٨٨٣:ص(تقریب التھذیب )  ٣(
والعقیلي في الضعفاء الكبیر ) ١/٢٢٦/٣٣٥(  أخرجھ ابن أبي شیبة في مسنده )٤(

 ) ١١٨/١٧٠١/ ٥(البحر الزخار = مسند البزار (والبزار ) ٢٦٦/ ٤(للعقیلي 



 

- ٥٣٧ -

 إال أن العقیلي نقل عن مندل أنھ خطأ )١(.َأْخَطَأ ِفیِھ ِمْنَدل:وقال َأُبو ُزْرَعَة
َح��دََّثَنا ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن َجْعَف��ٍر ال��رَّاِزيُّ   :األعم��ش أی��ضا فق��د روى العقیل��ي ق��ال  

ِب��ي اْلَقاِس��ِم َح�دََّثَنا اْلَح��َسُن ْب��ُن أَ :َح��دََّثَنا َأُب��و َبْك��ِر ْب�ُن َأِب��ي اْلَأْس��َوِد َق��الَ :َق�الَ 
 َحدََّثِني ِمْنَدٌل، َعِن اْلَأْعَمِش، َعْن َشِقیٍق، َعْن َعْبِد اللَِّھ، َعِن النَِّبيِّ     :َقاَل
اْلَح�َسُن ْب�ُن   :َق�الَ . ِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم َأْھَلُھ َفَلا َیَتَج�رََّداِن َتَج�رَُّد اْلَبِعی�َرْینِ       :" َقاَل

َكَذَب ، َأَنا َأْخَبْرُت اْل�َأْعَمَش ِبَھ�َذا ، َع�ْن    :ِریٍك َفَقاَلَأِبي اْلَقاِسِم، َفَذَكْرُتُھ ِلشَ   
َفَرَجْعَنا ِإَل�ى ِمْن�َدٍل ،      :َفَجَعَل َیْسَتِعیُدِني ، َقالَ   :َعاِصٍم ، َعْن َأِبي ِقَلاَبَة ، َقالَ      

  )٢(.َكِذٌب ِبَمّرة:َفَأْخَبْرَناُه ، َفَقاَل
  :ومن ھؤالء: ومنھم الشیخ-٦
عبد الملك بن جابر بن عتیك      :روى عن :ء المدیني عبد الرحمن بن عطا   -

ابن أبي ذئب وسلیمان بن ب�الل  :روى عنھ. ومحمد بن جابر بن عبد اهللا    
س�ألت أب�ي عن�ھ      :قال ابن أب�ي ح�اتم     . وحاتم بن إسماعیل وداود بن قیس     

یح��ول م��ن :أدخل��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب ال��ضعفاء، فق��ال :قل��ت. ش��یخ:فق��ال
  )٣(.ھناك

ق��ال : ومم��ا قی��ل فی��ھ  )٤(.فی��ھ نظ��ر :ء وق��الذك��ره البخ��اري ف��ي ال��ضعفا   
ك�ان ثق�ًة   :وق�ال اب�ن َس�عد   ". الثق�ات "وَذَكره ابُن ِحبَّ�ان ف�ي    . ثقة:النََّساِئيُّ

ل�یس  :وقال الحاكم أب�و أحم�د     . ال یصح حدیثھ  :وقال اَألزدي . قلیل الحدیث 
لیس عندھم بذاك وترك مالك الروایة :وقال ابُن َعبد البَّرِّ. بالقوي عندھم

   )٦(.صدوق فیھ لین: ولخص ابن حجر حالھ فقال) ٥(. جارهعنھ، وھو
. عاص�م األح�ول   : روى عن�ھ   ك�ان م�ن ش�یعة عل�ي         :أبو فزارة العنزي  -

ھ��و ش��یخ ل��یس بم��شھور، أدخل��ھ :س��معت أب��ي یق��ول:ق��ال اب��ن أب��ي ح��اتم
  )٧(.یحول من ھناك:البخاري في كتاب الضعفاء، فسمعت أبي یقول
ف���ي تاریخ���ھ، ولك���ن ق���ال   ول���م أق���ف علی���ھ ف���ي ض���عفاء البخ���اري وال    

                                                           

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن :المؤلف) ٩٦/١٢٨٣/ ٤(علل الحدیث )  ١(
) ھـ٣٢٧:ت(م إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حات

خالد بن / سعد بن عبد اهللا الحمید و د/ فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د:تحقیق
  م٢٠٠٦ -  ھـ ١٤٢٧) ١:(ط. مطابع الحمیضي:الناشر. عبد الرحمن الجریسي

 )٢٦٦/ ٤(الضعفاء الكبیر للعقیلي )  ٢(
  )٢٦٩/١٢٦٩ص/٥ج(الجرح والتعدیل ) ٣(
 ) ٨٤/٢١٢:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري ) ٤(
 )٢٣٠/٤٦٧/ ٦(تھذیب التھذیب )  ٥(
 )٣٤٦/٣٩٥٣:ص(تقریب التھذیب )  ٦(
  )٤٢٣/٢٠٨٥ص/٩ج(الجرح والتعدیل ) ٧(



 

- ٥٣٨ -

َھَك�َذا  : وس�ئل عن�ھ اب�ن مع�ین فل�م یعرف�ھ، َوَق�الَ              )١(.لینھ البخاري :الذھبي
) ٢(.یْروى، َمَع َأن َعبدة بن ُس�َلْیَمان َق�اَل َوَأب�ا ُزَراَرة َول�م یق�ل َأَب�ا َف�َزاَرة                   

س�معت  :ورواه ابن عساكر بسنده عن ابن المبارك نا عاصم األحول ق�ال          
ن�شھد  :ا عبد اهللا الشیباني وكانا شیعة لعلي یق�والن        أبا فزارة العنزي وأب   

م�ا قتل�ت وال     :شھادة یسألنا اهللا عنھا ی�وم القیام�ة أن�ا س�معنا علی�ا یق�ول               
 ورواه س��عید ب��ن  )٣(.أم��رت وال ش��اركت وال رض��یت یعن��ي قت��ل عثم��ان   

ي َأُب�و  َأْخَبَرِن:نا ِإْسَماِعیُل ْبُن َزَكِریَّا، َعْن َعاِصٍم اْلَأْحَوِل، َقالَ  :منصور قال 
َن�ْشَھُد ِباللَّ�ِھ َعَل�ى َعِل�يٍّ َش�َھاَدًة َی�ْسَأُلَنا اللَّ�ُھ             :َعْبِد اللَّ�ِھ، َوَأُب�و ُزَراَرَة َق�اُلوا       

َواللَّ��ِھ َم��ا َقَتْل��ُت   «:َعْنَھ��ا، َفَق��ْد َش��ِھْدَنا َمَع��ُھ َم��َشاِھَد َل��َسِمْعَنا َعِلی��ا َیُق��ولُ      
  )٤(»َوَلا َرِضیُتُعْثَماَن، َوَلا اْشَتَرْكُت، َوَلا َأَمْرُت، 

َح�دََّثَنا ِإْس�َماِعیُل    :َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، َقالَ    :ورواه أیضا ابن شبة قال    
ْبُن َزَكِریَّا، َعْن َعاِصٍم اْلَأْحَوِل، َع�ْن َأِب�ي َعْب�ِد اللَّ�ِھ اْلَعَن�ِزيِّ، َوَأِب�ي ُزَراَرَة           

ى َعِل��يٍّ َش��َھاَدًة َی��ْسَأُلَنا َعْنَھ��ا َفَق��ْد َش��ِھْدَنا   َن��ْشَھُد ِباللَّ��ِھ َعَل�� :ال��شَّْیَباِنيِّ َقاَل��ا
َواللَّ��ِھ َم��ا َقَتْل��ُت ُعْثَم��اَن، َوَل��ا َأَم��ْرُت، َوَل��ا     «:َش��اِھَدًة، َلَق��ْد َس��ِمْعَناُه َیُق��ولُ  

  )٥(»َشَرْكُت َوَلا َرِضیُت
أب�ى وائ�ل وال�شعبى وإب�راھیم     :روى عن:محل بن محرز الكوفى الضبي   -

ل��ي ب��ن م��سھر ویحی��ى ب��ن س��عید القط��ان وجری��ر   ع:روى عن��ھ. النخع��ي
. ووكیع وأبو نعیم الفضل بن دك�ین وخ�الد ب�ن یحی�ى وأب�و نع�یم النخع�ي         

وقال . كان ثقة:وقال أحمد. كان وسطا ولم یكن بذاك :قال یحیى بن سعید   
كان آخر :سألت أبى عنھ فقال:وقال ابن أبي حاتم. صالح:یحیى بن معین

 ما بحدیثھ بأس، وال یح�تج بحدیث�ھ،         من بقى من ثقات أصحاب ابراھیم،     

                                                           

 )٨٠٢/٧٦٥٧/ ٢(، المغني في الضعفاء )٥٦٢/١٠٥٠٧/ ٤(میزان االعتدال )  ١(
أبو زكریا یحیى :المؤلف) ٣٩٦/١٩٢٤/ ٣( روایة الدوري - تاریخ ابن معین )  ٢(

أحمد . د:المحقق) ھـ٢٣٣:ت(ون بن زیاد المري بالوالء، البغدادي بن معین بن ع
 مكة - مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي :الناشر. محمد نور سیف

 م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩) ١:(ط. المكرمة
 )٤٥٤/ ٣٩(تاریخ دمشق البن عساكر )  ٣(
أبو عثمان سعید بن :المؤلف) ٣٨٧/٢٩٤١/ ٢(سنن سعید بن منصور )  ٤(

حبیب الرحمن :المحقق) ھـ٢٢٧:ت(منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني 
 م١٩٨٢-ھـ ١٤٠٣) ١:(ط.  الھند–الدار السلفیة :الناشر. األعظمي

بن ) واسمھ زید(عمر بن شبة :المؤلف) ١٢٦٤/ ٤(تاریخ المدینة البن شبة )  ٥(
. شلتوتفھیم محمد :حققھ) ھـ٢٦٢:ت(عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید 

 ھـ١٣٩٩:عام النشر.  جدة–السید حبیب محمود أحمد :طبع على نفقة



 

- ٥٣٩ -

ك��ان ش��یخا م��ستورا، أدخل��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب ال��ضعفاء ف��سمعت أب��ى    
  )١ (.بحول من ھناك:یقول

ومم�ا قی�ل   ) ٢(.ذكره البخاري في ال�ضعفاء وذك�ر فی�ھ ق�ول یحی�ى القط�ان           
) ٣(.ل�یس ب�ھ ب�أس     :وقال النََّساِئيُّ . ثقة ال بأس بھ   :قال ابن معین مرة   :فیھ

   )٥(.ال بأس بھ: وقال ابن حجر)٤(.ثقة:طنيوقال الدارق
  :ومن ھؤالء:ومنھم من لم یجد في حدیثھم منكرا-٧
ق��ال اب��ن أب��ي   .  م��ولى م��سلم ب��ن ھ��الل   )٦(عبی��د ب��ن س��لمان األع��رج   - 

ال أرى ف��ي حدیث��ھ إنك��اًرا، یح��ول م��ن كت��اب      :س��معت أب��ى یق��ول   :ح��اتم
  .)٧(الضعفاء الذي ألفھ البخاري إلى الثقات

وك���ذلك ق���ال ال���ذھبي ف���ي ت���اریخ   " األع���رج:"ص���لك���ذا ف���ي األ :تعقی���ب
َس�ِعیَد ْب�َن    :َس�ِمعَ . ُعَبْیُد ْبُن َسْلمان اَألْعَرُج، َمْوَلى ُمْسِلِم ْبِن ِھاللٍ       :اإلسالم

اْب���ُن َأِب���ي ِذْئ���ٍب، َوُموَس���ى ْب���ُن     :َوَعْن���ُھ. اْلُم���َسیِِّب، َوَعَط���اَء ْب���َن َی���َسارٍ   
  )٨(. وذكر قول أبي حاتم...ُعَبْیَدَة

ث والتفتیش لم أجد لھ ذكرا عند البخاري في ال�ضعفاء، وإنم�ا      وبعد البح 
ُعَبْید األغر اْلُقَرِشّي َع�ْن عط�اء ْب�ن ی�سار،     :ذكره في التاریخ الكبیر بلفظ   

  ) ٩(.روى َعْنُھ ُموَسى، حدیثھ ال یصح
وھذا الذي أشار إلیھ الُبخاِرّي إنما ھو حدیث واحد ی�روي       :قال ابن عدي  

ِإنََّما ُھَو اْلُم�ْؤِمُن َیْأُك�ُل ِف�ي ِمَع�اٍء َواِح�ٍد            "َحِدیُث  عنھ موسى بن عبیدة َوالْ    
  )١٠(".َواْلَكاِفُر َیْأُكُل في سبعة أمعاء

                                                           

  )٤١٣/١٨٨٥ص/٨ج(الجرح والتعدیل ) ١(
 )١٣١/٣٨٦:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٢(
 )٦٠/٩٩/ ١٠(تھذیب التھذیب )  ٣(
) ٦٤/٤٧٩:ص(سؤاالت البرقاني للدارقطني روایة الكرجي عنھ )  ٤(

د بن غالب، أبو بكر المعروف بالبرقاني أحمد بن محمد بن أحم:المؤلف
 -كتب خانھ جمیلي :الناشر. عبد الرحیم محمد أحمد القشقري:المحقق) ھـ٤٢٥:ت(

 ھـ١٤٠٤) ١:(ط. الھور، باكستان
 )٥٢٢/٦٥٠٨:ص(تقریب التھذیب )  ٥(
) ٤٤٢/١٤٣٩/ ٥(كذا في األصل، والذي عند البخاري في التاریخ الكبیر )  ٦(

/ ١٩(، وتھذیب الكمال في أسماء الرجال )١٥٦/٩٤٤٦/ ٧(والثقات البن حبان 
  )األغر):(٢١١/٣٧٢٠

  )٤٠٧/١٨٨٨ص/٥ج(الجرح والتعدیل ) ٧(
 )٦٩٢/١٧٤/ ٣(تاریخ اإلسالم )  ٨(
 )٤٤٢/١٤٣٩/ ٥(التاریخ الكبیر للبخاري )  ٩(
 )٥٦/١٥٠٩/ ٧(الكامل في ضعفاء الرجال )  ١٠(
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ُعَبْی�د ْب�ن س�لمان م�ولى ُم�ْسِلم ْب�ن ھ�الل،          :وقال البخاري في موضع آخر    
  )١(.سمع سعید بن المسیب َقْولھ، َسِمَع منھ اْبن َأِبي ذئب

یروي عن أبیھ . عبید بن سلمان األغر:ظوذكره ابن حبان في الثقات بلف  
 وذك�ره العقیل�ي ف�ي    )٢(.روى عنھ موسى ب�ن عقب�ة      . عن عمار بن یاسر   

وذك�ر  ...ُعَبْیُد اْل�َأَغرُّ اْلُقَرِش�يُّ َع�ْن َعَط�اِء ْب�ِن َی�َسارٍ            :الضعفاء الكبیر بلفظ  
ُعَبی�د ب�ن س�لمان      : وذكره ابن حج�ر ف�ي تھ�ذیب التھ�ذیب          )٣(قول البخاري 

یق�ال ان�ھ أخ�و َعب�د اهللا ب�ن س�لمان االغ�ر               . سلم ب�ن ھ�الل    مولى م . االغر
روى، َع�ن َأبی�ِھ، وَس�ِعید ب�ن الُم�َسیَّب وعط�اء ب�ن ی�سار،         . مولى جھین�ة  

روى عن��ھ موس��ى ب��ن عقب��ة وموس��ى ب��ن عبی��دة،  . َویعق��وب ب��ن االش��ج
ذك��ره البخ��اري ف��ي   . واب��ن أب��ي ذئ��ب، َویعق��وب ب��ن محم��د ب��ن طح��الء     

وَذكره اب�ُن ِحبَّ�ان ف�ي    . لم في حدیثھ انكاراوقال أبو حاتم ال أع   . الضعفاء
عبید بن س�لمان األغ�ر یق�ال إن�ھ     : ولخص حالھ في التقریب  )٤(".الثقات"

  )٥(.أخو عبد اهللا صدوق من السادسة تمییز
 : ومنھم من یكتب حدیثھ وال یحتج بھ-٧
ابن عمر وزید بن جاریة وأبي إدریس    :روى عن :حریث بن أبي حریث   -

. ی�ونس ب�ن می�سرة ب�ن حل�بس     :روى عن�ھ . ن ذؤی�ب الخوالني وقبیصة ب  
إن البخاري أدخل حریث ب�ن أب�ي        :سمعت أبي وقیل لھ   :قال ابن أبي حاتم   

یحول اسمھ من ھناك، یكت�ب حدیث�ھ وال       :فقال. حریث في كتاب الضعفاء   
  )٦(.یحتج بھ

 وزاد ف��ي )٧(.ال یت��ابع عل��ى حدیث��ھ  :ذك��ره البخ��اري ف��ي ال��ضعفاء وق��ال   
  )٨(.منقطع:التاریخ

وذك�ره العقیل�ي، َواب�ن     . ال یت�ابع ف�ي حدیث�ھ      :ق�ال ال�سَّاِجي   : قی�ل فی�ھ    ومما
وذك�ره  : قل�ت )٩(".الثق�ات "وَذَك�ره اب�ن ِحبَّ�ان ف�ي     . الجارود ف�ي ال�ضعفاء    

ُمنك����ر اْلَح����ِدیث ج����دا َع����ن :اب����ن حب����ان أی����ضا ف����ي المج����روحین وق����ال

                                                           

 )٤٤٩/١٤٦٣/ ٥(التاریخ الكبیر للبخاري )  ١(
 )١٥٦/٩٤٤٦/ ٧(الثقات البن حبان )  ٢(
 )١١٥/ ٣(الضعفاء الكبیر للعقیلي )  ٣(
 )٦٧/١٣٨/ ٧(تھذیب التھذیب )  ٤(
 )٣٧٧/٤٣٧٦:ص(تقریب التھذیب )  ٥(
  )٢٦٣/١١٧٦ص/٣ج(الجرح والتعدیل ) ٦(
 )٥٢/٩٠:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٧(
 )٧٠/٢٤٩/ ٣(التاریخ الكبیر للبخاري )  ٨(
 )١٢/٢١٩٤/ ٣(لسان المیزان )  ٩(
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  )١(.اْلَمَشاِھیر
یخرج  ومنھم مضطرب الحدیث الذي تغیر حفظھ في آخر عمره، ولم -٨

  :عن الصدق
األوزاع�ي والث�وري   :روى ع�ن :رواد بن الجراح الع�سقالني أب�و ع�صام       -

الحمی�دي  :روى عن�ھ . وصدقة بن یزید وخلید بن دعلج وسعید بن ب�شیر     
وأبو بكر بن أبي شیبة وإبراھیم بن موسى وحماد بن زاذان وسعید ب�ن           

ھ��و :س��معت أب��ى یق��ول :ق��ال اب��ن أب��ي ح��اتم  . ثق��ة:ق��ال اب��ن مع��ین . أس��د
أدخلھ . ب الحدیث، تغیر حفظھ في آخر عمره وكان محلھ الصدقمضطر

  )٢(.یحول من ھناك:البخاري في كتاب الضعفاء، وقال أبي
االضطراب، وتغیر :ففي ھذا الراوي نوعان من العلل المضعفة لھ، وھي    

ول�م  . ورغم وجود ھاتین العلتین إال أن محلھ ال�صدق        . الحفظ آخر العمر  
 عل�ى ت�ضعیف ال�راوي، رغ�م اعتراف�ھ بوج�ود            یوافق أبو ح�اتم البخ�اريَّ     

وھ�ذا یعن�ي    . أسباب طعن فیھ، بل أمر بتحویلھ من الضعفاء إل�ى الثق�ات           
أن كتب الثق�ات ت�شمل م�ن ق�د یك�ون م�ضطرب الح�دیث، أو تغی�ر حفظ�ھ                   

فل��یس معن��ى وج��ود االض��طراب ف��ي الح��دیث ف��ي ال��راوي،    . آخ��ر عم��ره
 مطلًق�ا أو ُی�رد حدیث�ھ        وتغیر الحفظ آخر العمر، أن یكون ال�راوي ض�عیًفا         

  .جملة
َك�اَن ق�د    :ولم أجده في ضعفاء للبخاري ووجدتھ في التاریخ الكبی�ر وق�ال           

  )٣(.اختلط ال یكاد أن یقوم حدیثھ
. ال ب�أس ب�ھ، إنم�ا غل�ط ف�ي ح�دیث س�فیان              :ق�ال اب�ن مع�ن     :ومما قیل فی�ھ   

صاحب سنة، ال ب�أس ب�ھ، إال أن�ھ َح�دََّث َع�ن س�فیان أحادی�ث              :وقال أحمد 
ل�یس ب�القوي، روى غی�ر ح�دیث منك�ر، وك�ان ق�د            : وقال النََّساِئيُّ  .مناكیر
عام��ة م��ا یروی��ھ ال یتابع��ھ الن��اس علی��ھ، وك��ان :وق��ال اب��ُن َع��ِدي. اخ��تلط

. شیخا صالحا، وفي حدیث الصالحین بع�ض النك�رة إال أن�ھ یكت�ب حدیث�ھ            
وق�ال َیعق�وب ب�ن    . یخطئ ویخ�الف :، وقال"الثقات"وَذَكره ابُن ِحبَّان في     

َوَق���ال أب���و أحم���د . مت���روك:وَق���ال ال���دَّاَرُقطنيُّ. ض���عیف الح���دیث:نُس���فیا
وقال محمد بن عوف . تغیر بآخره فحدث بأحادیث لم یتابع علیھا :الحاكم

عن���ده :وق���ال ال���ساجي. دخلن���ا ع���سقالن ف���إذا ب���رواد ق���د اخ���تلط:الط���ائي

                                                           

 )٢٦٠/٢٥٨/ ١(المجروحین البن حبان )  ١(
 )٥٢٤/٢٣٦٨ص/٣ج(الجرح والتعدیل ) ٢(
 )٣٣٦/١١٣٩/ ٣(التاریخ الكبیر للبخاري )  ٣(
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ص��دوق، اخ��تلط ب��أخرة فت��رك، : ولخ��ص اب��ن حج��ر حال��ھ فق�ال )١(.من�اكیر 
 )٢(.وري ضعف شدیدوفي حدیثھ عن الث

عقیل ب�ن خال�د وعم�رو ب�ن     :روى عن:عبد الرحمن بن سلمان الحجري  -
قال ابن أب�ي  . ابن وھب :روى عنھ . أبي عمرو مولى المطلب وابن الھاد     

مضطرب الح�دیث، ی�روى ع�ن عقی�ل أحادی�ث           :سألت أبي عنھ فقال   :حاتم
عن مشیخة لعقیل یدخل بینھم الزھري في شئ س�معھ عقی�ل م�ن أولئ�ك           

أدخل��ھ  . خة، م��ا رأی��ت ف��ي حدیث��ھ منك��را، وھ��و ص��الح الح��دیث       الم��شی
  )٣(.یحول من ھناك:البخاري في كتاب الضعفاء، فسمعت أبي یقول

یروي عن عقی�ل غرائ�ب ینف�رد بھ�ا وك�ان         :قال ابن یونس  :ومما قیل فیھ  
َحدََّثِني َأُب�و   : وقد أخرج لھ مسلم قال     )٤(.َوَقال النََّساِئيُّ لیس بھ بأس    . ثقًة

ِر، َحدََّثَنا اْب�ُن َوْھ�ٍب، َع�ْن َعْب�ِد ال�رَّْحَمِن ْب�ِن َس�ْلَماَن اْلَحْج�ِريِّ، َع�ْن                   الطَّاِھ
ُعَقْی��ِل ْب��ِن َخاِل��ٍد، َأنَّ َس��َلَمَة ْب��َن ُكَھْی��ٍل، َحدََّث��ُھ َأنَّ ُكَرْیًب��ا، َحدََّث��ُھ َأنَّ اْب��َن         

 ِإَل�ى اْلِقْرَب�ِة،     ُل اِهللا   َفَقاَم َرُسو : َقالَ َعبَّاٍس، َباَت َلْیَلًة ِعْنَد َرُسوِل اِهللا       
َفَسَكَب ِمْنَھا َفَتَوضََّأ َوَلْم ُیْكِثْر ِمَن اْلَماِء، َوَلْم ُیَق�صِّْر ِف�ي اْلُوُض�وِء َوَس�اَق      

   )٦(.ال بأس بھ: ولخص ابن حجر حالھ فقال)٥(...اْلَحِدیَث
  : ومنھم لین الحدیث-٩
ھ حبی�ب  أبی� :روى ع�ن  :عبد ال�صمد ب�ن حبی�ب األزدي الع�وذي الب�صري           -

ل�یس ب�ھ   :ق�ال اب�ن مع�ین   . مسلم ب�ن إب�راھیم  :روى عنھ . ومعقل القسملي 
ھ��و ل��ین الح��دیث، ض��عفھ :س��معت أب�ي یق��ول :وق��ال اب��ن أب��ي ح��اتم. ب�أس 

یح��ول م��ن كت��اب :وق��ال. یكت��ب حدیث��ھ، ل��یس ب��المتروك..أحم��د ب��ن حنب��ل
  .)٧(.الضعفاء

  )٨(.لین الحدیث، ضعفھ أحمد:وذكره البخاري في الضعفاء وقال
 وق�ال اب�ن     )٩(.ذكرن�اه فوض�ع أحم�د م�ن أم�ره         :ق�ال األث�رم   :قی�ل فی�ھ   ومما  

                                                           

 )٢٨٨/٥٤٥/ ٣(تھذیب التھذیب )  ١(
 )٢١١/١٩٥٨:ص(تقریب التھذیب )  ٢(
 )٢٤١/١١٤٧ص/٥ج(الجرح والتعدیل ) ٣(
 )١٨٧/٣٧٨/ ٦ (تھذیب التھذیب)  ٤(
 )١٨٩/٧٦٣رقم/٥٢٩/ ١(صحیح مسلم )  ٥(
 )٣٤١/٣٨٨٢:ص(تقریب التھذیب )  ٦(
  )٥١/٢٧١ص/٦ج(الجرح والتعدیل ) ٧(
 )٩٣/٢٤٥:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٨(
 )٣٢٦/٦٢٦/ ٦(تھذیب التھذیب )  ٩(
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 )١(.لھ م�ن الروای�ات ش�يء ی�سیر ول�م یح�ضرني ل�ھ ش�يء ف�أذكره            :عدي
ض�عفھ  :وأما ابن حجر فلم یذكر لھ حالة في التقریب، وإنما اكتفى بقول�ھ       

  )٢(.ال بأس بھ:أحمد، وقال ابن معین
 إن أب�ا ح�اتم ذك�ر ع�ن     وھذه الترجمة قد اس�توقفتني كثی�ًرا، حی�ث      :تعقیب

أحمد تضعیفھ لعبد الصمد ھذا، وھو نفسھ قد وصفھ بعدة أوصاف كلھ�ا             
. ل��ین الح��دیث، ل��یس ب��المتروك:ت��دل عل��ى الج��رح الی��سیر فی��ھ حی��ث ق��ال

یح�ول م�ن   :یكتب حدیثھ، بل األدھى من ذلك أن�ھ ق�ال فی�ھ   :ورغم ذلك قال 
  .وھذا یعني أنھ یحول إلى كتاب الثقات. كتاب الضعفاء

ه األوصاف الدالة عل�ى ض�عفھ ل�م تخرج�ھ عن�د أب�ي ح�اتم م�ن حی�ز                      فھذ
الثقات فھو ما زال في تصنیف الثقات، بل أنكر على البخاري إدخالھ في 

  .الضعفاء، وأمر بتحویلھ
  : ومنھم من سكت عنھ-١٠

)  أك�ل كتًف�ا ف�صلى ول�م یتوض�أ          رأی�ت النب�ي     :(عمرو بن عب�د اهللا ق�ال      -
ی�د ب�ن عب�د ال�رحمن ع�ن الح�سن ب�ن        روى جع. روى ھذا الحدیث الواحد  

عب���د اهللا ب���ن عبی���د اهللا ب���ن عب���اس عن���ھ، س���معت أب���ى یق���ول ذل���ك،          
یح�ول م�ن   :أدخلھ البخاري في كتاب الضعفاء، فسمعت أبى یق�ول    :ویقول
   )٣(.ھناك

كم�ا ف�ي ت�اریخ    ) عبید اهللا:(والصواب) عبد اهللا:( ھكذا قال ابن أبي حاتم   
وحدیث�ھ ال�ذي ذك�ره اب�ن       ) ٤(.حدیثھ ال یصح    رأى النَِّبّي   :البخاري وقال 

َح�دََّثَنا َمكِّ�يُّ َیْعِن�ي اْب�َن     :أبي حاتم وأشار إلیھ البخ�اري أخرج�ھ أحم�د ق�ال          
ِإْبَراِھیَم، َحدََّثَنا اْلُجَعْیُد، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اِهللا ْب�ِن ُعَبْی�ِد اِهللا، َأنَّ َعْم�َرو          

 َأَك��َل َكِتًف��ا، ُث��مَّ َق��اَم  َرَأْی��ُت َرُس��وَل اِهللا :" َلْب��َن ُعَبْی��ِد اِهللا َحدََّث��ُھ، َأنَّ��ُھ َق��ا 
 ِإنَّ�ُھ َرَأى النَِّب�يَّ   :ِقی�لَ :وقال أب�و نع�یم    ) ٥("َفَمْضَمَض، َفَصلَّى َوَلْم َیَتَوضَّأْ   

َل��ا َأْدِري َأِم�َن اْلَمِدیَن��ِة ُھ�َو َأْم ِم��ْن   :َوَل�ا َی�ِصحُّ َحِدیُث��ُھ َأُب�و َبْك��ِر ْب�ُن ُخَزْیَم�ةَ     

                                                           

 )٣٢/ ٧(الكامل في ضعفاء الرجال )  ١(
 )٣٥٥/٤٠٧٧:ص(تقریب التھذیب )  ٢(
 )٢٤٢/١٣٤٣ص/٦ج(الجرح والتعدیل ) ٣(
 )٣١٢/٢٤٩٥/ ٦(التاریخ الكبیر للبخاري )  ٤(
أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن :المؤلف) ٣٩٨/١٩٠٥٢/ ٣١(مسند أحمد )  ٥(

 عادل -شعیب األرنؤوط :المحقق) ھـ٢٤١:ت(حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني 
مؤسسة :الناشر. يد عبد اهللا بن عبد المحسن الترك:إشراف. مرشد، وآخرون

  م٢٠٠١ -  ھـ ١٤٢١) ١:(ط. الرسالة
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  )١(ا؟َغْیِرَھ
الح�سن ب�ن عب�د اهللا ب�ن         :والسبب ف�ي ع�دم ص�حة الح�دیث إنم�ا ھ�و            :قلت

  )٢(.مجھول:عبید اهللا، فقد قال عنھ أبو حاتم
. قعقاع بن عب�د اهللا ب�ن أب�ي ح�درد          :ویقال:قعقاع بن أبى حدرد األسلمي    -

قال . روى عبد اهللا بن سعید المقبري عن أبیھ عنھ. وال یصح لھ صحبة
 الن��اس ف��ي كت��اب ال��ضعفاء، ف��سمعت أب��ي   أدخل��ھ بع��ض:اب��ن أب��ي ح��اتم 

یح��ول م��ن ھ���ذا الكت��اب، ف��إن ال��راوى عن���ھ عب��د اهللا ب��ن س���عید        :یق��ول 
  )٣(.المقبري، وعبد اهللا ضیعف

  )٤(.لھ صحبة، وحدیثھ عند عبد اهللا:وذكره البخاري في الضعفاء وقال
 س�كن المدین�ة، وروى ع�ن النب�ي         :وذكره البغ�وي ف�ي ال�صحابة وق�ال        

ربیع الزھراني قال نا إسماعیل بن زكریا قال ن�ا عب�د اهللا    نا أبو ال  . حدیثا
تمع�ددوا  :"ق�ال رس�ول اهللا      :بن سعید عن أبیھ عن ابن أبي ح�درد ق�ال          

  )٥(."واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة
وأخرجھ الطبراني ف�ي األوس�ط والكبی�ر ع�ن عب�د اهللا ْب�ن َس�ِعیِد ْب�ِن َأِب�ي            

 )٦(. َع��ِن اْلَقْعَق�اِع ْب��ِن َأِب��ي َح��ْدَرٍد اْلَأْس��َلِميِّ ب��ھ َس�ِعیٍد اْلَمْقُب��ِرّي، َع��ْن َأِبی��ِھ، 
ِفی�ِھ َعْب�ُد   : وق�ال الھیثم�ي  )٧(.وضعفھ العراقي في تخریج أحادیث اإلحی�اء     

 وق�ال عن�ھ اب�ن       )٨(.اللَِّھ ْب�ُن َس�ِعیِد ْب�ِن َأِب�ي َس�ِعیٍد اْلَمْقُب�ِريُّ َوُھ�َو َض�ِعیفٌ                
  )٩(.متروك:حجر

                                                           

 )٢٠١٩/ ٤(معرفة الصحابة ألبي نعیم )  ١(
 )٢٢/ ٣(الجرح والتعدیل )  ٢(
  )١٣٦/٧٦٣ص/٧ج(الجرح والتعدیل ) ٣(
 )١١٥/٣١٨:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٤(
 )٧٤/ ٥(معجم الصحابة للبغوي )  ٥(
سلیمان بن أحمد بن أیوب بن :مؤلفال) ١٥٢/٦٠٦١/ ٦(المعجم األوسط )  ٦(

طارق بن عوض :المحقق) ھـ٣٦٠:ت(مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني 
 القاھرة، -دار الحرمین :الناشر. اهللا بن محمد، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني

.  القاھرة–مكتبة ابن تیمیة :دار النشر) ٤٠/٨٤/ ١٩(المعجم الكبیر للطبراني 
 ) ٢:(ط
أبو الفضل العراقي :المؤلف) ٣١٢:ص/١(المغني عن حمل األسفار )  ٧(
سنة . مكتبة طبریة:الناشر. أشرف عبد المقصود:تحقیق)  ھـ٨٠٦:ت(

 .الریاض:مكان النشر. م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥:النشر
نور الدین علي بن :المؤلف) ١٣٦/٨٦٠٩/ ٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )  ٨(

  ھـ١٤١٢ -دار الفكر، بیروت :لناشرا) ه٨٠٧:ت(أبي بكر الھیثمي 
 )٣٠٦/٣٣٥٦:ص(تقریب التھذیب )  ٩(
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روى ع��ن الح��ارث األع��ور، : اب��ن ح��اتمق��ال: ك��وفى-برف��ع الك��اف-ك��ریم-
أدخل�ھ  :ق�ال اب�ن أب�ي ح�اتم       . روى عنھ أبو إسحاق السبیعي ح�دیًثا واح�ًدا        

یح���ول م���ن كت���اب :البخ���اري ف���ي كت���اب ال���ضعفاء، ف���سمعت أب���ى یق���ول 
  .)١(الضعفاء

َوَھ�َذا اْلَح�ِدیُث    : قال العقیل�ي   )٢(.ال یصح :ذكره البخاري في الضعفاء وقال    
َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن َمْنُصوٍر، َحدََّثَنا َأُبو اْلَأْحَوِص،       :ُن َعِليٍّ َقالَ  َحدََّثَناُه ُمَحمَُّد بْ  

 ِف�ي الرَُّج�ِل َیْأُك�ُل       َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن ُكَرْیٍم، َعِن اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍّ          
  )٣(»ا اللَُّھ ِإیَّاُهَلا ُیْفِطُر، َفِإنََّما ِھَي ُطْعَمٌة َأْطَعَمَھ«:َوُھَو َصاِئٌم َناِسًیا، َقاَل

 وكان وصاًفا عن ھند بن أبى ھالة وھو ھند ابن خدیجة امرأة النبي -
روى عن�ھ ق�وم     :سمعت أب�ى یق�ول    :قال ابن أبي حاتم   :حلیة رسول اهللا    

مجھول��ون فم��ا ذن��ب ھن��د ب��ن أب��ى ھال��ة ؟ أدخل��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب           
  .)٤(یحول من ھناك:الضعفاء، فسمعت أبى یقول

 روى عن��ھ ك��ان وص��افا للنب��ي   :ي ف��ي ال��ضعفاء وق��ال  وذك��ره البخ��ار 
 وذك��ره أب��و نع��یم ف��ي )٥(.الح��سن ب��ن عل��ي، ویتكلم��ون ف��ي إس��ناد حدیث��ھ

   )٧(. وابن قانع)٦(الصحابة

                                                           

  )١٧٥/١٠٠١ص/٧ج(الجرح والتعدیل ) ١(
 )١١٧/٣٢٤:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٢(
 )١١/ ٤(الضعفاء الكبیر للعقیلي )  ٣(
  )١١٦/٤٨٩ص/٩ج(الجرح والتعدیل ) ٤(
 )١٣٨/٤١٢:ص(الضعفاء الصغیر للبخاري )  ٥(
 )٢٧٥١/ ٥(فة الصحابة ألبي نعیم معر)  ٦(
أبو الحسین عبد الباقي بن قانع :المؤلف) ١٩٥/١١٧٢/ ٣(معجم الصحابة )  ٧(

صالح بن سالم :المحقق) ھـ٣٥١:ت(بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي 
 ه١٤١٨) ١:(ط.  المدینة المنورة-مكتبة الغرباء األثریة :الناشر. المصراتي
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  اخلامتة

  .وتشمل أھم النتائج التي توصلت إلیھا مع التوصیات
  

  :أھم النتائج
  

الف الحك��م عل��ى الرج��ال م��ن م��سائل االجتھ��اد الت��ي ی��سع فیھ��ا الخ��       -١
  . ویحتمل، وال یلزم فیھا المجتھد باجتھاد آخر

كتب الثقات تشمل الرواة الثقات ومن دونھم مم�ن ل�م یت�رك ح�دیثھم،               -٢
فأبو حاتم أمر بتحویل بعض الرجال ممن فیھم جرح یسیر من الضعفاء            

ف��ال یعن��ي ذك��ر ال��راوي ف��ي كت��ب الثق��ات أن یك��ون ثق��ة ف��ي  . إل��ى الثق��ات
الراوي في كتب الثقات الحتم�ال حدیث�ھ، س�واء    نفسھ، بل قد یذكر العالم   

وھ��ذه . أك��ان حدیث��ھ ی��صحح لذات��ھ أو لغی��ره، أو یح��سن لذات��ھ أو لغی��ره   
النتیجة قد تحل إشكالیة كتاب الثقات البن حبان حیث ذكر في كتاب�ھ م�ن         

  .ضعفھ غیره أو من لم یصل لدرجة الثقة

نفسھ، ب�ل  ال یعني ذكر الراوي في كتب الضعفاء أن یكون ضعیفا في      -٣
قد یذكر فیھ لعلة أخرى كعدم صحة حدیثھ أو یكون ضعفھ مقیدا براو أو 

  .بروایة أو ببدعة أو نحو ذلك

  .مكانة اإلمام البخاري وأبي حاتم في علم الحدیث-٤

  .عدم االتفاق بین العلماء على أن اإلمام البخاري غیر عربي األصل-٥

 وردت أكث�ر م�ن      لیس للبخاري سوى كت�اب واح�د ف�ي ال�ضعفاء، وإن           -٦
  .تسمیة لھ

أول م��ن وقف��ت علی��ھ وص��ف أب��ي ح��اتم بكون��ھ م��ن المت��شددین ف��ي       -٧
الج���رح إنم���ا ھ���و اب���ن تیمی���ة وتبع���ھ عل���ى ذل���ك تلمی���ذه ال���ذھبي، أم���ا      
المعاصرین لھ ومن جاء بعدھم، فلم أستطع الوقوف على ذلك، إنما ھ�و             

  .الثناء العطر
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  .الفھ الصواباستقراء العالم أمر اجتھادي قد یصح، وقد یخ-٨

اختالف مراتب الرواة الذین أمر أبو حاتم بتحویلھم من الضعفاء إلى           -٩
  .الثقات

  :أھم التوصیات
  

  .االعتناء بكتب السلف الصالح ودراستھا-١

  .الوقوف على مناھج المحدثین في تصنیفاتھم-٢

  .تقدیر اجتھاد العلماء وعدم التجریح فیھم عند المخالفة-٣

   البخاري وھل ھو عربي األصل أم ال؟البحث في قضیة نسب-٤

البحث في قضیة وصف أبي حاتم بالتشدد، وھل ھي مسألة اجتھادیة     -٥
  .من قبل البعض أم اتفق علیھا أو قال بھا الجمھور

  .عدم الوقوف عند استقراء عالم على أنھ القول الفصل-٦
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  المراجع والمصادر

ق السعدي إبراھیم بن یعقوب بن إسحا:أحوال الرجال المؤلف.١
عبد العلیم عبد :المحقق) ھـ٢٥٩:ت(الجوزجاني، أبو إسحاق 

  فیصل آباد، باكستان-حدیث اكادمي:دار النشر. العظیم الَبستوي
یوسق بن :المحقق) ھـ٣٧٨:ت(األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم .٢

  م١٩٩٤) ١:(ط. دار الغرباء األثریة بالمدینة:الناشر. محمد الدخیل
 لإلمام الدارقطني فراد من حدیث رسول اهللا أطراف الغرائب واأل.٣

ابن القیسراني أبو الفضل محمد بن طاھر بن علي بن : المؤلف
محمود محمد :المحقق) ھـ٥٠٧:ت(أحمد المقدسي الشیباني، 

–دار الكتب العلمیة:الناشر. السید یوسف/ محمود حسن نصار 
  م١٩٩٨) ١:(ط. بیروت

 والمختلف في األسماء والكنى اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف.٤
واألنساب ألبي نصر علي بن ھبة اهللا بن جعفر بن ماكوال 

دار الكتاب االسالمي الفارق الحدیثة للطباعة :الناشر) ھـ٤٧٥:ت(
 .والنشر، حدائق شبرا القاھرة

أبو عبد اهللا البغدادي :أمالي المحاملي روایة ابن یحیى البیع المؤلف.٥
مد بن إسماعیل بن سعید بن أبان الحسین بن إسماعیل بن مح

. إبراھیم القیسي. د:المحقق) ھـ٣٣٠:ت(الضبي المحاملي 
.  األردن، الدمام– عمان -المكتبة اإلسالمیة، دار ابن القیم :الناشر

  ه١٤١٢) ١:(ط
 .مقال من موقع األلوكة. لبید إبراھیم أحمد. د. اإلمام البخاري عربي.٦
مد بن منصور السمعاني األنساب ألبي سعد عبد الكریم بن مح.٧

عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني :المحقق) ھـ٥٦٢:ت(
) ١:(ط. مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد:وغیره، الناشر

  م١٩٦٢
أبو زكریا یحیى بن معین : روایة الدوري المؤلف-تاریخ ابن معین .٨

بن عون بن زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، 
. أحمد محمد نور سیف. د:المحقق) ھـ٢٣٣:ت(غدادي الب

 مكة -مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي :الناشر
  م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩) ١:(ط. المكرمة

عبد الرحمن بن أحمد بن یونس :تاریخ ابن یونس المصرى المؤلف.٩
. دار الكتب العلمیة، بیروت:الناشر) ھـ٣٤٧:ت(الصدفي، أبو سعید 

 ھـ١٤٢١) ١:(ط
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أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا :أخبار أصبھان المؤلف= تاریخ أصبھان .١٠

) ھـ٤٣٠:ت(بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران األصبھاني 
.  بیروت- دار الكتب العلمیة :الناشر. سید كسروي حسن:المحقق

  م١٩٩٠- ھـ١٤١٠) ١:(ط
هللا تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاھیر َواألعالم لشمس الدین أبو عبد ا.١١

) ھـ٧٤٨:ت(محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 
. دار الغرب اإلسالمي:الناشر. الدكتور بشار عّواد معروف:المحقق

   م٢٠٠٣)  ١:(ط
محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة :التاریخ الكبیر المؤلف.١٢

دائرة المعارف :الطبعة) ھـ٢٥٦:ت(البخاري، أبو عبد اهللا 
محمد عبد المعید :طبع تحت مراقبة.  الدكن-ر آباد العثمانیة، حید

  خان
بن ) واسمھ زید(عمر بن شبة :تاریخ المدینة البن شبة المؤلف.١٣

فھیم :حققھ) ھـ٢٦٢:ت(عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید 
.  جدة–السید حبیب محمود أحمد :طبع على نفقة. محمد شلتوت

  ھـ١٣٩٩:عام النشر
 أحمد بن علي بن ثابت، الخطیب البغدادي تاریخ بغداد ألبي بكر.١٤

  .  بیروت–دار الكتب العلمیة :الناشر) ھـ٤٦٣:ت(
تاریخ دمشق البن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن بن ھبة اهللا .١٥

دار الفكر :عمرو بن غرامة العمروي، الناشر:المحقق) ھـ٥٧١:ت(
   م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥:للطباعة والنشر والتوزیع، عام النشر

نیسابور ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن تاریخ .١٦
) ھـ٤٠٥:ت(حمدویھ النیسابوري المعروف بابن البیع 

  .  طھران–كتابخانة ابن سینا :الناشر
أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر :تفسیر ابن المنذر المؤلف.١٧

دار . سعد بن محمد السعد:الدكتور: تحقیق) ھـ٣١٩:ت(النیسابوري 
  م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣) ١:( المدینة النبویة ط- دار المآثر :النشر

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد :تقریب التھذیب المؤلف.١٨
دار :الناشر. محمد عوامة:المحقق) ھـ٨٥٢:ت(بن حجر العسقالني 

  م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦) ١:(ط.  سوریا–الرشید 
محمد بن شمس الدین :تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق المؤلف.١٩

سامي بن محمد :تحقیق)  ھـ٧٤٤:ت(أحمد بن عبد الھادي الحنبلي 
أضواء :دار النشر. بن جاد اهللا وعبد العزیز بن ناصر الخباني

  م٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨) ١:(ط.  الریاض–السلف 
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أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد :تھذیب التھذیب المؤلف.٢٠

مطبعة دائرة المعارف :الناشر) ھـ٨٥٢:ت(بن حجر العسقالني 
  ھـ١٣٢٦)  ١:(ط. النظامیة، الھند

تھذیب الكمال في أسماء الرجال ألبي الحجاج جمال الدین المزي .٢١
بشار عواد . د:المحقق) ھـ٧٤٢:ت(یوسف بن عبد الرحمن 

  م١٩٨٠) ١:( بیروت، ط–مؤسسة الرسالة :معروف، الناشر
) ھـ٣٥٤:ت(الثقات ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد الُبستي .٢٢

) ١:(ط. دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الھند:الناشر
  . م١٩٧٣

أبو الفداء :جامع المسانید والسنن الھادي ألقوم َسَنن المؤلف.٢٣
إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي 

دار :الناشر. د عبد الملك بن عبد اهللا الدھیش:المحقق) ھـ٧٧٤:ت(
 لبنان، طبع على نفقة -لنشر والتوزیع بیروت خضر للطباعة وا

) ٢:(ط.  مكة المكرمة-المحقق ویطلب من مكتبة النھضة الحدیثة 
  م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩

 وسننھ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا .٢٤
محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا :صحیح البخاري المؤلف= وأیامھ 

. محمد زھیر بن ناصر الناصر:ققالمح) ه٢٥٦:ت(البخاري الجعفي 
مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم (دار طوق النجاة :الناشر

  ھـ١٤٢٢) ١:(ط) محمد فؤاد عبد الباقي
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس :الجرح والتعدیل المؤلف.٢٥

) ھـ٣٢٧:ت(بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 
 - بحیدر آباد الدكن - لس دائرة المعارف العثمانیة طبعة مج:الناشر
  م١٩٥٢ھـ ١٢٧١) ١:(ط.  بیروت-دار إحیاء التراث العربي . الھند

دار -)ھـ١٣٣٢:ت(حیاة البخاري لمحمد جمال الدین القاسمي .٢٦
  م ١٩٩٢) ١:(النفائس، بیروت، لبنان، ط

)  ھـ٥٠٧:المتوفي(محمد بن طاھر المقدسي :ذخیرة الحفاظ المؤلف.٢٧
سنة . الریتض-دار السلف:الناشر. عبد الرحمن الفریوائي.د:قیقتح

  م١٩٩٦- ھـ ١٤١٦:النشر
شمس الدین أبو عبد :ذكر أسماء من تكلم فیھ وھو موثق المؤلف.٢٨

) ھـ٧٤٨:ت(اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 
. محمد شكور بن محمود الحاجي أمریر المیادیني:المحقق
 م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦) ١:(ط.  الزرقاء–نار مكتبة الم:الناشر

  
  



 

- ٥٥١ -

محمد بن أحمد بن :ذكر أسماء من تكلم فیھ وھو موثق المؤلف.٢٩
محمد شكور بن محمود الحاجي أمریر :المحقق. عثمان الذھبي

ھـ ـ ١٤٠٦) ١:(ط. مكتبة المنار ـ الزرقاء:الناشر. المیادیني
  م ١٩٨٦

ھل الثقة الھدایة واإلرشاد في معرفة أ= رجال صحیح البخاري .٣٠
أحمد بن محمد بن الحسین بن الحسن، أبو نصر :والسداد المؤلف

دار :الناشر. عبد اهللا اللیثي:المحقق) ھـ٣٩٨:ت(البخاري الكالباذي 
  ه١٤٠٧) ١:(ط.  بیروت-المعرفة 

) ١١٢/٤٥:ص(الرواة الثقات المتكلم فیھم بما ال یوجب ردھم .٣١
ن عثمان بن شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد ب:المؤلف

. محمد إبراھیم الموصلي:المحقق) ھـ٧٤٨:ت(َقاْیماز الذھبي 
 -ھـ ١٤١٢) ١:(ط.  لبنان- بیروت -دار البشائر اإلسالمیة:الناشر
  م١٩٩٢

ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید :سنن ابن ماجھ المؤلف.٣٢
محمد :تحقیق.  بیروت–دار الفكر :الناشر) ھـ٢٧٣:ت(القزویني 

  قيفؤاد عبد البا
أبو عثمان سعید بن منصور بن :سنن سعید بن منصور المؤلف.٣٣

حبیب الرحمن :المحقق) ھـ٢٢٧:ت(شعبة الخراساني الجوزجاني 
  م١٩٨٢-ھـ ١٤٠٣) ١:(ط.  الھند–الدار السلفیة :الناشر. األعظمي

أحمد بن :سؤاالت البرقاني للدارقطني روایة الكرجي عنھ المؤلف.٣٤
) ھـ٤٢٥:ت(المعروف بالبرقاني محمد بن أحمد بن غالب، أبو بكر 

كتب خانھ جمیلي :الناشر. عبد الرحیم محمد أحمد القشقري:المحقق
  ھـ١٤٠٤) ١:(ط.  الھور، باكستان-

سیر أعالم النبالء لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن .٣٥
مجموعة من :المحقق) ھـ٧٤٨:المتوفى(عثمان بن َقاْیماز الذھبي 

مؤسسة :الناشر. شعیب األرناؤوطالمحققین بإشراف الشیخ 
   م١٩٨٥/  ھـ ١٤٠٥) ٣:(ط. الرسالة

محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن :المؤلف. الضعفاء الصغیر.٣٦
أبو عبد اهللا :المحقق) ھـ٢٥٦:ت(المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا 
) ١:(ط. مكتبة ابن عباس:الناشر. أحمد بن إبراھیم بن أبي العینین

 مـ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦
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أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن :ضعفاء الكبیر المؤلفال.٣٧
. عبد المعطي أمین قلعجي:المحقق) ھـ٣٢٢:ت(حماد العقیلي المكي 

  م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤) ١:(ط.  بیروت–دار المكتبة العلمیة :الناشر
 أبو -الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتھ على أسئلة البرذعي .٣٨

النبویة رسالة علمیة لسعدي بن زرعة الرازي وجھوده في السنة 
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، :الناشر. مھدي الھاشمي

  م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢:ط. المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن :الضعفاء والمتروكون المؤلف.٣٩

م محمود إبراھی:المحقق) ھـ٣٠٣:ت(علي الخراساني، النسائي 
  ھـ١٣٩٦) ١:(ط.  حلب–دار الوعي :الناشر. زاید

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن :الضعفاء والمتروكون المؤلف.٤٠
. عبد اهللا القاضي:المحقق) ھـ٥٩٧:ت(بن علي بن محمد الجوزي 

  ه١٤٠٦) ١:(ط.  بیروت–دار الكتب العلمیة :الناشر
 بن محمد أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد:طبقات الحنابلة المؤلف.٤١

 -دار المعرفة :الناشر. محمد حامد الفقي:المحقق) ھـ٥٢٦:ت(
  بیروت

طبقات الحنابلة ألبي الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد .٤٢
  .  بیروت–دار المعرفة :الناشر) ھـ٥٢٦:ت(

طبقات الشافعیة الكبرى لتاج الدین عبد الوھاب ابن تقي الدین .٤٣
عبد . مد الطناحي دمحمود مح. د:المحقق) ھـ٧٧١:ت(السبكي 

) ٢:(ط. ھجر للطباعة والنشر والتوزیع:الفتاح محمد الحلو، الناشر
  ھـ١٤١٣

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن :علل الحدیث المؤلف.٤٤
) ھـ٣٢٧:ت(المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

سعد بن عبد اهللا / فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د:تحقیق
مطابع :الناشر. خالد بن عبد الرحمن الجریسي/ لحمید و دا

  م٢٠٠٦) ١:(ط. الحمیضي
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أبو :العلل الواردة في األحادیث النبویة المؤلف= علل الدارقطني .٤٥
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن 

ى المجلدات من األول، إل) ھـ٣٨٥:ت(دینار البغدادي الدارقطني 
. محفوظ الرحمن زین اهللا السلفي:الحادي عشر تحقیق وتخریج

. م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥) ١:(ط.  الریاض-دار طیبة :الناشر
محمد بن :والمجلدات من الثاني عشر، إلى الخامس عشر علق علیھ

) ١:( الدمام ط–دار ابن الجوزي :الناشر. صالح بن محمد الدباسي
محمود ):ة التحقیقعدا مقدم(ھـ كتب الحواشي السفلیة ١٤٢٧

  .خلیل
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم :الفتاوى الكبرى المؤلف.٤٦

بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة 
. دار الكتب العلمیة:الناشر) ھـ٧٢٨:ت(الحراني الحنبلي الدمشقي 

  م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨) ١:(ط
أحمد بن علي بن حجر :لففتح الباري شرح صحیح البخاري المؤ.٤٧

 -دار المعرفة :الناشر) ھـ٨٥٢:ت(أبو الفضل العسقالني الشافعي 
  ه١٣٧٩بیروت ، 

فھرسة ابن خیر اإلشبیلي ألبي بكر محمد بن خیر بن عمر بن خلیفة .٤٨
دار الكتب :الناشر. محمد فؤاد منصور:تحقیق) ھـ٥٧٥:ت(األموي 
  م ١٩٩٨/ھـ١٤١٩بیروت لبنان -العلمیة

بي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي الفھرست أل.٤٩
إبراھیم رمضان، :المحقق) ھـ٤٣٨:ت(المعروف بابن الندیم 

   مـ١٩٩٧) ٢:(ط.  لبنان-دار المعرفة بیروت :الناشر
شمس :الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة المؤلف.٥٠

ذھبي الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز ال
. محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیب:المحقق) ھـ٧٤٨:ت(

.  مؤسسة علوم القرآن، جدة-دار القبلة للثقافة اإلسالمیة :الناشر
   م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣) ١:(ط

الكامل في ضعفاء الرجال ألبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني .٥١
علي محمد معوض، -عادل أحمد عبد الموجود:تحقیق) ھـ٣٦٥:ت(

 -الكتب العلمیة :عبد الفتاح أبو سنة، الناشر:في تحقیقھشارك 
 م١٩٩٧ھـ ١٤١٨) ١: (لبنان، ط-بیروت
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 ٨٥٢:ت(أحمد بن علي بن حجر العسقالني :لسان المیزان المؤلف.٥٢
. دار البشائر اإلسالمیة:الناشر. عبد الفتاح أبو غدة:المحقق) ھـ
   م٢٠٠٢) ١:(ط

) ٢٢١/٨٩٢/ ٢(تروكین المجروحین من المحدثین والضعفاء والم.٥٣
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، :المؤلف

محمود :المحقق) ھـ٣٥٤:ت(التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 
  ھـ١٣٩٦) ١:(ط.  حلب–دار الوعي :الناشر. إبراھیم زاید

نور الدین علي بن أبي بكر :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف.٥٤
   ھـ١٤١٢ -دار الفكر، بیروت :الناشر) ه٨٠٧:ت(الھیثمي 

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن :المراسیل المؤلف.٥٥
) ھـ٣٢٧:ت(المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

مؤسسة :الناشر. شكر اهللا نعمة اهللا قوجاني:المحقق
  ه١٣٩٧) ١:(ط. الرسالة،بیروت

بو داود سلیمان بن داود بن أ:مسند أبي داود الطیالسي المؤلف.٥٦
الدكتور محمد بن :تحقیق) ھـ٢٠٤:ت(الجارود الطیالسي البصرى 

 - ھـ ١٤١٩) ١:(ط.  مصر–دار ھجر :الناشر. عبد المحسن التركي
  م ١٩٩٩

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل :مسند أحمد المؤلف.٥٧
دل  عا-شعیب األرنؤوط :المحقق) ھـ٢٤١:ت(بن أسد الشیباني 

. د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي:إشراف. مرشد، وآخرون
   م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١) ١:(ط. مؤسسة الرسالة:الناشر

أبو بكر أحمد بن عمرو بن :البحر الزخار المؤلف= مسند البزار .٥٨
عبد الخالق بن خالد بن عبید اهللا العتكي المعروف بالبزار 

قق األجزاء من ح(محفوظ الرحمن زین اهللا، :المحقق) ھـ٢٩٢:ت(
وصبري ) ١٧ إلى ١٠حقق األجزاء من (وعادل بن سعد ) ٩ إلى ١

مكتبة العلوم والحكم :الناشر) ١٨حقق الجزء (عبد الخالق الشافعي 
   المدینة المنورة-

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي :مسند الشامیین المؤلف.٥٩
 بن حمدي:المحقق) ھـ٣٦٠:ت(الشامي، أبو القاسم الطبراني 

) ١:(ط.  بیروت–مؤسسة الرسالة :الناشر. عبدالمجید السلفي
  م١٩٨٤- ه١٤٠٥

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا .٦٠
=مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري :صحیح مسلم المؤلف

. محمد فؤاد عبد الباقي:المحقق) ھـ٢٦١:ت(النیسابوري 
  بیروت–بي دار إحیاء التراث العر:الناشر
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المسند المستخرج على صحیح مسلم ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا بن .٦١

) ھـ٤٣٠:ت(أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران األصبھاني 
دار :الناشر. محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي:المحقق

  م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧) ١:(ط.  لبنان- بیروت -الكتب العلمیة 
لمصنف في األحادیث واآلثار الكتاب ا= مصنف ابن أبي شیبة.٦٢

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراھیم بن :المؤلف
كمال یوسف :المحقق) ھـ٢٣٥:ت(عثمان بن خواستي العبسي 

  ه١٤٠٩) ١:(ط.  الریاض–مكتبة الرشد :الناشر. الحوت
سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي :المعجم األوسط المؤلف.٦٣

طارق بن :المحقق) ھـ٣٦٠:ت(قاسم الطبراني الشامي، أبو ال
دار :الناشر. عوض اهللا بن محمد، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني

   القاھرة-الحرمین 
معجم الشیوخ لتاج الدین عبد الوھاب ابن تقي الدین السبكي .٦٤

 - رائد یوسف العنبكي -الدكتور بشار عواد :المحقق) ھـ٧٧١:ت(
) ١:(ط. دار الغرب اإلسالمي:شرمصطفى إسماعیل األعظمي، النا

  م٢٠٠٤
أبو الحسین عبد الباقي بن قانع :معجم الصحابة البن قانع المؤلف.٦٥

) ھـ٣٥١:ت(بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي 
 -مكتبة الغرباء األثریة :الناشر. صالح بن سالم المصراتي:المحقق

  ه١٤١٨) ١:(ط. المدینة المنورة
أبو القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد :المؤلفمعجم الصحابة للبغوي .٦٦

) ھـ٣١٧:ت(العزیز بن الَمْرُزبان بن سابور بن شاھنشاه البغوي 
 –مكتبة دار البیان :الناشر. محمد األمین بن محمد الجكني:المحقق
   م٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢١) ١:(ط. الكویت

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي :المعجم الكبیر المؤلف.٦٧
حمدي بن عبد :المحقق) ھـ٣٦٠:ت(مي، أبو القاسم الطبراني الشا

  ) ٢:(ط. القاھرة–مكتبة ابن تیمیة:دار النشر. المجید السلفي
تجرید أسانید الكتب المشھورة واألجزاء = المعجم المفھرس .٦٨

المنثورة ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
المیادیني، محمد شكور :المحقق) ھـ٨٥٢:ت(العسقالني 

 م١٩٩٨-ھـ١٤١٨)  ١:(ط.  بیروت-مؤسسة الرسالة :الناشر
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أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن :معرفة الصحابة ألبي نعیم المؤلف.٦٩

) ھـ٤٣٠:ت(أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران األصبھاني 
دار الوطن للنشر، :الناشر. عادل بن یوسف العزازي:تحقیق

  م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩) ١:(ط. الریاض
أبو بكر محمد بن إسماعیل :المعلم بشیوخ البخاري ومسلم المؤلف.٧٠

. أبو عبد الرحمن عادل بن سعد:المحقق) ھـ٦٣٦:ت(بن خلفون 
  ) ١:(ط.  بیروت-دار الكتب العلمیة :الناشر

) ھـ٨٠٦:ت(أبو الفضل العراقي :المغني عن حمل األسفار المؤلف.٧١
سنة . مكتبة طبریة:الناشر. أشرف عبد المقصود:تحقیق
  .الریاض:مكان النشر. م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥:النشر

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن :المغني في الضعفاء المؤلف.٧٢
الدكتور :المحقق) ھـ٧٤٨:ت(أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 

  نور الدین عتر
. دراسة نظریة تطبیقیة- منھج اإلمام البخاري في كتابھ الضعفاء.٧٣

قسم -بحث مقدم لنیل درجة الماجستیرلسالم صالح أحمد العماري، 
-القرآن والحدیث، أكادیمیة الدراسات اإلسالمیة، جامعة مالیا

  م٢٠١١كوااللمبور 
شمس الدین أبو عبد اهللا :الموقظة في علم مصطلح الحدیث المؤلف.٧٤

اعتنى ) ھـ٧٤٨:ت(محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 
. تبة المطبوعات اإلسالمیة بحلبمك:الناشر. عبد الفتاح أبو ُغّدة:بھ
  ھـ١٤١٢) ٢:(ط

لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن . میزان االعتدال في نقد الرجال.٧٥
علي محمد :تحقیق) ھـ٧٤٨:ت(أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 

.  لبنان-دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت :الناشر. البجاوي
  م١٩٦٣ -ھـ ١٣٨٢) ١:(ط

أحمد بن علي بن حجر :المؤلف) قدمة فتح الباريم(ھدي الساري .٧٦
سنة .  بیروت-دار المعرفة :الناشر. أبو الفضل العسقالني الشافعي

 .ھـ١٣٧٩:النشر
  




