
  

  - ٤٥٥٣ -

  

  
  
  
  
  
  

  الرواة الذين وصفهم اجلوزجاني

  "واهي احلديث" بـ

  ومقارنة قوله بأقوال نقاد احلديث
  

  
  إعداد

  عبده بن كداف أحمد الكد. د
  ك عبد العزیزلأستاذ الحدیث المساعد بجامعة الم

  

  Kddaf@hotmail.com 
  



  

  - ٤٥٥٤ -

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  

  
 



  

  - ٤٥٥٥ -

  

 
  ملخص البحث

  م الجوزجانيالرواة الذین وصفھ
  "واھي الحدیث" بـ 

  ومقارنة قولھ بأقوال نقاد الحدیث
  إعداد

  عبده بن كداف أحمد الكد
  ك عبد العزیزلأستاذ الحدیث المساعد بجامعة الم

Kddaf@hotmail.com 
  

ابن : وقرنھ باإلمامین الجلیلین، وصف اإلمام الذھبيُّ اإلماَم الجوزجانيَّ بالتشدد     
  .وأبي حاتم، معین

كما وصفھ اإلمام ابن حجر بأنھ یبالغ في جرح من ، ووصفھ أیًضا بأنھ ُیبالغ في الجرح
  .خالفھ في المعتقد

وذلك بدراسة الرواة  الذین أطلق علیھم ، فجاءت ھذه الدراسة؛ لتتحقق من ھذا األمر
وبأقوال ، ومقارنة قولھ بأقوال النقاد بشكل عام، )واھي الحدیث: (الجوزجاني وصف

  .ن وأبي حاتم بشكل خاصابن معی

جمًعا ومقارنة بأقوال " واھي الحدیث"الرواة الذین وصفھم الجوزجاني بـ : (وأسمیتھ
  )نقاد الحدیث

 نقاد ، مقارنة ، جمع ، التشدد ، الجوزجاني ، الجرح ، الرواة: الكلمات المفتاحیة  
  الحدیث
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Research Summary 
Narrators described by al-Juzjani 

As "weak talk" 
And compare his saying with the sayings of modern 

critics 
Preparation 

Abdo bin Kaddaf Ahmed Al-Kad 
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Imam aldhabi described Imam al-Jawzjani with strictness, 
and combined him with the two great Imams: Ibn Mu’in 
and Abu Hatim. Moreover, he described him as 
exaggerating invalidation. Ibn Hajar also described him 
as exaggerating the invalidation of those who disagreed 
with his belief. Therefore, this article investigates the 
reality of these descriptions which were given to Imam al-
Jawzjani by Imam aldhabi and Ibn Hajar. It investigates all 
the narrators who were described as feeble alhadith, and 
compares his descriptions with other critics’ descriptions 
especially Imams: Ibn Mu’in and Abu Hatim.   

Key words:: narrators, wound, Juzjani, militancy, 
collection, comparison, hadith critics. 
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  املقدمة

إن الحم��د هللا نحم��ده ون��ستعینھ ون��ستغفره ونع��وذ ب��اهللا م��ن ش��رور أنف��سنا وم��ن 
سیئات أعمالنا من یھده اهللا فال مضل لھ ومن ی�ضلل ف�ال ھ�ادي ل�ھ وأش�ھد أن ال إل�ھ إال                  

 .اهللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ
َی�ا َأیَُّھ�ا النَّ�اُس    } { ُتَقاِتِھ َوال َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُم�ْسِلُمونَ    َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َحقَّ      {

اتَُّقوا َربَُّكُم الَّ�ِذي َخَلَقُك�ْم ِم�ْن َنْف�ٍس َواِح�َدٍة َوَخَل�َق ِمْنَھ�ا َزْوَجَھ�ا َوَب�ثَّ ِمْنُھَم�ا ِرَج�اًال َكِثی�رًا                       
َی�ا َأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن      } {ِبِھ َواْلَأْرَحاَم ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیباً      َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّھ الَِّذي َتَساَءُلوَن      

آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُقوُلوا َقْوًال َسِدیدًا، ُیْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُیِطِع اللََّھ              
  :أما بعد} یمًاَوَرُسوَلُھ َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظ

وم�ن أجل�ھ اص�طفى اهللا تع�الى قوًم�ا ك�ان عل�م        ، فإّن علم الحدیث من أجلِّ العل�وم      
وف��ي تح��صیلھ س��اروا ال��صحاري    ، وم��ن أجل��ھ واص��لوا اللی��ل بالنھ��ار    ، الح��دیث ھّمھ��م 

وف�ي  ، وتكّلموا ف�ي متونھ�ا ت�صحیحا وتعل�یال        ، حتى جمعوا حدیث النبيِّ المختار    ، والقفار
وبما ی�ذبُّ الك�ذَب وُیبع�د الخط�أ ع�ن         ، بما یرضي اهللا تعالى   ، ًحا وتعدیًلا رجال األسانید جر  

  .سنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
وحین ُیطالع القارئ الكریم في كتب الجرح والتعدیل؛ یج�دھم ینقل�ون كثی�را ع�ن           

وھو مم�ن ع�اش الع�صر ال�ذھبي لعل�م      ، أحد األئمة الذین تكّلموا في الرواة جرًحا وتعدیًلا 
إب��راھیم ب��ن یعق��وب ب��ن إس��حاق ال��سعدي الجوزج��اني، أب��و إس��حاق    : أال وھ��و، الح��دیث

  ).ھـ٢٥٩ت(
ودراس�ة م�صطلحات النق�اد؛ ُیعتب�ر م�ن أھ�ّم المھم�ات؛ ألّن بھ�ا ی�ستطیع الق�ارئ           

ث�م نح�ن نفَتِق�ُر إل�ى تحری�ر عب�اراِت            : "ق�ال اإلم�ام ال�ذھبي     ، الكریم معرفة مق�صود الناق�د     
ث��م أَھ��مُّ ِم��ن ذل��ك، أن َنعل��َم    .  ذل��ك ِم��ن العب��اراِت الُمَتَجاَذَب��ة  التع��دیِل والج��رح، وم��ا ب��ین  

باالس����تقراِء الت����امِّ ُع����ْرَف ذل����ك اإلم����اِم الِجْھِب����ذ، واص����طالَحھ، ومقاِص����َده، بعباراِت����ھ      
  .)١("الكثیرة

: وھ�و كت�اب  ، وللجوزجاني كتاٌب في الجرح والتعدیل كثیرا ما ینقل عنھ العلم�اء      
یحكم بھا ، ولھ فیھ مصطلحاٌت عدیدة، م فیھ على بعض الرواةوقْد تكّل، "أحوال الرجال"

  ".واھي الحدیث: "منھا قولھ في الراوي شدید الضعف، على الرواة
، ول��ـّما ذك��ر ال��ذھبي َم��ن ُیعتم��د قول��ھ ف��ي الج��رح والتع��دیل؛ ص��ّنفھم إل��ى مرات��ب 

وجع���ل الجوزج���اني م���ن  ، وم���نھم المت���شدد، وم���نھم المعت���دل، فجع���ل م���نھم المت���ساھل 
، -رحم�ة اهللا عل�ى الجمی�ع      –وقرنھ باإلمامین الجلیلین ابن معین وأبي ح�اتم         ، متشددینال

  : فقال
وق�سم ف�ي مقابل�ة ھ�ؤالء ك�أبي        ، وابن معین وأب�و ح�اتم والجوزج�اني متعنت�ون         (    

وق�سم كالبخ�اريِّ   ، عیسى الترمذي وأب�ي عب�د اهللا الح�اكم وأب�ي بك�ر البیھق�ي مت�ساھلون         

                                                 

 )٨٢: ص( الموقظة ١
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كم�ا أّن�ھ وص�فھ ف�ي     ، ١)اب�ن ع�دي معت�دلون ومن�صفون     وأحمد ب�ن حنب�ل وأب�ي زرع�ة و         

  .٢"وھو ممن یبالغ في الجرح: "موطن آخر بقولھ
كم��ا أنَّ الح��افظ اب��ن حج��ر ق��ْد ب��ّین أن الجوزج��اني ق��ْد ٌی��ضعف ال��راوي ب��سبب         

م�ن  : وممن ینبغي أن یتوقف في قبول قولھ ف�ي الج�رح          : "اختالفھ معھ في المعتقد فقال    
 فإن الحاذق إذا تأمل ثلب ،وة سببھا االختالف في االعتقاد  كان بینھ وبین من جرحھ عدا     

 وذل��ك ل��شدة انحراف��ھ ف��ي الن��صب   ،أب��ي إس��حاق الجوزج��اني ألھ��ل الكوف��ة رأى العج��ب   
  .وشھرة أھلھا بالتشیع

فتراه ال یتوقف في جرح من ذكره منھم بلسان ذلق وعبارة طلقة حتى إنھ أخ�ذ                 
 موس�ى وأس�اطین الح�دیث وأرك�ان الروای�ة           یلین مثل األعمش، َوأبي نعیم وعبید اهللا بن       

  .٣"َقبل التوثیق: فھذا إذا عارضھ مثلھ، أو أكبر منھ فوثق رجال ضعّفھ
  :مشكلة البحث

 .التحّقق من عبارة الذھبي في وصفھ للجوزجاني بالتشدد .١
 ؟.ھل الرواة الذین أطلق علیھم الجوزجاني ھذا الوصف؛ یستحقونھ .٢
 البن معین وأبي حاتم؟كم نسبة موافقة أقوال الجوزجاني  .٣
ك��م ن��سبة موافق��ة قول��ھ لق��ول م��ن نع��تھم ال��ذھبي باالعت��دال ف��ي الج��رح          .٤

 ؟ )والبخاري وأبي زرعة وابن عدي، بن حنبلاأحمد : مثل(والتعدیل 
  وضعفھ الجوزجاني بسبب المعتقد؟  ، ھل من ھؤالء من وّثقھ الجمھور .٥

  :حدود البحث
من خالل ، "واھي الحدیث:"وصف جمیع الرواة الذین أطلق علیھم الجوزجاني   

  .راوًیا) ١٥: (وعددھم، "أحوال الرجال: "كتابھ
  :منھج البحث

واس��تخرجُت من��ھ ال��رواة ال��ذین أطل��ق عل��یھم    ، "أح��وال الرج��ال "طالع��ُت كت��اب   .١
 ".واھي"أو " واٍه: "كقولھ، أو نحوه، "واھي الحدیث: "وصف

إن ك�ان م�ن     " بتقری�ب التھ�ذی   "م�ن كت�اب     ، ترجمُت لكّل راوي ترجمة مختصرة     .٢
وحافظ��ُت عل��ى تعری��ف ، "تعجی��ل المنفع��ة"وإال م��ن كت��اب ، رج��ال الكت��ب ال��ستة

 .طلبا لالختصار، دون ِذكر قول الحافظ جرحا أو تعدیال، الحافظ ابن حجر
 .أذكر قول الجوزجاني في الراوي .٣
 .ما أمكن، وأوثقھا من مصادرھا، أذكر أقوال اإلمامین ابن معین وأبي حاتم .٤
 .وبین أقوال ابن معین وأبي حاتم،  بین قول الجوزجانيأعقد مقارنة .٥
وتھ�ذیب  ، وإكم�ال تھ�ذیب الكم�ال   ، منطلًق�ا م�ن تھ�ذیب الكم�ال    ، أذكر أقوال النق�اد    .٦

مّما لْم ُیذكر فیم�ا س�بق وق�ْد ُذك�ر ف�ي      ، ثمَّ أضیف إلیھا من أقوال النقاد   ، التھذیب

                                                 
 )١٧٢: ص( ذكر من یعتمد قولھ في الجرح والتعدیل ١
 )١٩٣( المصدر السابق ٢
 ٢١٢/ ١ لسان المیزان ٣
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ف�ي الج�رح والتع�دیل      أْو ما ذكره أئمة الح�دیث م�ن أق�واٍل           ، كتب الجرح والتعدیل  
 .ضمن كتب السُّنة

 .وأقارنھا بقول الجوزجاني في الراوي، أختم الترجمة بذكر خالصة أقوال النقاد .٧
  ؟.أبّین ھل ُرمي الراوي بالتشیع؟ وما موقف الجوزجاني منھ .٨

  :وسمیتھ
  ومقارنة قولھ بأقوال نقاد الحدیث" واھي الحدیث"الرواة الذین وصفھم الجوزجاني بـ 

  :حثخطة الب
  الدراسة النظریة: القسم األول

  اإلمام الجوزجاني وكتابھ أحوال الرجال: المبحث األول
  ترجمة اإلمام الجوزجاني ترجمة مختصرة: المطلب األول
  منزلة الجوزجاني في الجرح والتعدیل عند المحدثین: المطلب الثاني
  .عند النقاد" واھي الحدیث"مصطلح : المبحث الثاني
  .عند النقاد" واھي الحدیث: " منزلة مصطلح:المطلب األول
  .إطالق الجوزجاني ھذا الوصف: المطلب الثاني
  الدراسة التطبیقیة:  القسم الثاني

  ثم فھرس الموضوعات،  فالمصادر والمراجع، الخاتمة 
وأن یعیننا على طل�ب     ، وأن یوفقنا لمرضاتھ  ، واهللا أسال أن یستعملنا في طاعتھ     

  . ھوتعّلمھ وتعلیم، العلم
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 الدراسة النظرية

  املبحث األول

  اإلمام اجلوزجاني وكتابه أحوال الرجال

  اطب اول

  ١ر ام اوز ر رة

  : اسمھ وكنیتھ

نزی������ل ، ال������سعدي، ٢الُجوزج������اني، إب������راھیم ب������ن یعق������وب ب������ن إس������حاق    
  )ھـ١٥٩ت(،دمشق

  :عقیدتھ

وھ�و م�ا ك�ان علی�ھ بع�ُض         ، باشُتھر من كالم العلماء وصفھم إی�اه ببدع�ة الن�ص          
  .وابن حجر، والدارقطني، وابن حبان، ابن عدي: وممن قال بذلك عنھ، أھل دمشق

وكان شدیَد المیل إلى مذھب أھل دمشق في التحامل على علي : " قال ابن عدي

ُرمي : "وقال ابن حجر، ٤"وفیھ انحراف عن علي: وقال الدارقطني، ٣"رضى اللَّھ عنھ

  .٥"بالّنصب

 اْلَم�ْذَھب   ٦َوَك�اَن حری�زيَّ   : "وقال اب�ن حب�ان    ، ّنھ لمْ  یكْن داعیًة إلى بدعتھ      غیر أ 
َوَكاَن صلبا ِفي الّسنة َحاِفًظا لْلَحِدیث ِإلَّا َأنھ من ص�البتھ ُربَم�ا َك�اَن    ، َولم یكن بداعیة ِإَلْیھِ  

  .٧"یَتَعدَّى طوره

                                                 
/ ١٤البدایة والنھایة ، ٢٤٤/ ٢تھذیب الكمال، ١٤٨/ ٢حاتم الجرح والتعدیل البن أبي :  ینظر١

 ١٨٢/ ١تھذیب التھذیب ، ١٠٠/ ٢تذكرة الحفاظ، ٥٤٤
.  ھذه النسبة إلى مدینة بخراسان مما یلي بلخ یقال لھا الجوز جانان، والنسبة إلیھا جوزجاني٢

 ١١٦/ ٢األنساب للسمعاني 
 ٥٠٤/ ١ الكامل في الضعفاء ٣
 ١٠٠ /٢ تذكرة الحفاظ ٤
 ٢٧٣ التقریب ٥
وابن ناصر الدین ) ٥١: المشتبھ(حریز بن عثمان المعروف بالنصب، ذكره الذھبي في :  نسبة إلى٦

 ).جریر بن عثمان( إلى ٥٢/ ٢وقد تصحفت في األنساب للسمعاني ، في توضیحھ
 ٨١/ ٨ الثقات ٧
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  . ١ركما بین ذلك الحافظ ابن حج،  وبسبب بدعتھ ربما جّرح من تشّیع

، وعبد الصمد ب�ن عب�د ال�وارث       ، وأبي عاصم النبیل  ، یزید بن ھارون  : روى عن 
  .وغیرھم كثیر، وھشام بن عمار

أب��و داود والترم��ذي والن��سائي   : م��نھم، وروى عن��ھ جماع��ٌة م��ن أھ��ل الح��دیث    
وأب�و  ، وأب�و زرع�ة الدم�شقي     ، وعم�رو ب�ن دح�یم     ، والحسن بن سفیان إبراھیم ب�ن دح�یم       

وغی�رھم  ، وزكری�ا ب�ن یحی�ى ال�سجزي       ، وأب�و جعف�ر الطب�ري     ، تموأبو حا ، زرعة الرازي 
  .كثیر

  : ٢ثناء العلماء علیھ

إب�راھیم جلی�ل ج�دا ك�ان أحم�د ب�ن            : "ق�ال الخ�الل   ، وأْثنْوا علیھ ، ترجم العلماء لھ  
ك�ان م�ن   : "وق�ال ال�دارقطني  " ثق�ة : "وق�ال الن�سائي  " حنبل یكاتبھ ویكرمھ إكراما شدیدا   

  "الثقاتالحفاظ المصنفین والمخرجین 

الحافظ اإلمام أبو إسحاق إب�راھیم ب�ن یعق�وب ال�سعدي نزی�ل دم�شق        : "وقال الذھبي      
ثق�ة  : "، وق�ال اب�ن حج�ر   "َخِطیُب ِدَمْشَق َوِإَماُمَھ�ا َوَعاِلُمَھ�ا  : "وقال ابن كثیر ، "ومحدثھا

  "حافظ

   :وفاتھ

  . یوم الجمعة مستھل ذي القعدة سنة تسع وخمسین ومئتین-رحمھ اهللا-مات

                                                 
 ٢١٢/ ١ لسان المیزان ١
 . لالختصار، كتب التراجم في ذلك:  ینظر٢
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  طب اا

  ز اوز  ارح وادل د ادن

  :تتضح مكانة الجوزجاني في الجرح والتعدیل ِمن عدة أمور

  .  ألقوالھ في الجرح والتعدیلامينقل العلماء القد .١
أن�ا إب�راھیم ب�ن یعق�وب        : (وكثی�رًا م�ا یق�ول     ، فقْد أكث�ر اب�ن أب�ي ح�اتم النق�َل عن�ھ            

وروى عن�ھ اب�ن     ، وكذلك العقیلي ینقل عنھ بواسطة    ، )لّيالجوزجاني فیما كتب إ   
وت�ارة  ، )الجوزج�اني (وتارة ین�سبھ إل�ى   ، وبثَّ ابن عدي كثیًرا من أقوالھ   ، حبان
الم��زي ف��ي  و، "ت��اریخ بغ��داد "وك��ذلك الخطی��ب البغ��دادي ف��ي    ، )ال��سعدي(إل��ى 

، "س�یر أع�الم الن�بالء   "َو ، "می�زان االعت�دال  : "والذھبي  ف�ي  ، "تھذیب الكمال "
  .وغیرھم، "تھذیب التھذیب"وابن جر في 

 "أحوال الرجال: "كتابھ .٢
ون�سبوه  ، وأش�اد ب�ھ العلم�اء     ، وبثَّ فیھ أقوالھ في الرواة    ، فقْد صّنفھ لھذا الشأن   

  .إلیھ

وكتاب��ھ ف��ي  : "وق��ال اب��ن حج��ر  ، ١"كت��اٌب ف��ي ال��ضعفاء  : "ول��ھ: ق��ال ال��ذھبي 

، "أح�وال الرج�ال   ال�شجرة ف�ي     : " ومنھم م�ن س�ّماه    ، ٢"الضعفاء یوضح مقالتھ  
وذك�ر ب�شار ع�واد أّن ال�صواب ف�ي اس�م الكت�اب كم�ا ھ�و ف�ي                     : وقال بشار ع�واد   

كت��اب أب��ي إس��حاق اب��راھیم اب��ن یعق��وب الجوزج��اني ف��ي أح��وال        : "المخط��وط

  .٣"الرجال

وھ�ذا  ، ورم�ا تعّقب�وه ف�ي بع�ضھا     ، أقوالھ في ال�رواة   وولھذا؛ ینقل العلماء كالَمھ     
  .إال الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم، وُیرد،  قولھفكلٌّ یؤخذ من، اءَدْیدن العلم

                                                 
 ١٠٠/ ٢ة الحفاظ  تذكر١
 ١٨٢/ ١ تھذیب التھذیب ٢
 ٢٤٩/ ٢تعلیقھ على تھذیب الكمال :  ُینظر٣
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  املبحث الثاني

  عند النقاد" واهي احلديث"مصطلح 

  اطب اول

 زط" ثدا د" واد ا  

ق�ال یْحَی�ى ْب�َن    ، وجعلوه في الراوي ش�دید ال�ضعف  ، استخدم النقاد األوائل ھذا المصطلح   
وريَّ وُش��ْعبَة وماِل��َك ْب��َن أن��ٍس وس��ْفیاَن ب��َن ُعَیْین��َة َع��ِن  َس��عیٍد القط��ان، س��أْلُت س��فیاَن الثَّ��

  .١"َلْیَس ُھَو َثْبًتا وَأْن ُأبیَِّن أْمرُه: "الرَُّجِل واِھي الحِدیِث، فُأْسَأُل َعْنُھ؟ َفأْجَمُعوا َأْن َأُقوَل
، ویعقوب بن ش�یبة ، وأبو حاتم، أبو زرعة : وممن وقفُت على استخدامھ ھذا المصطلح       

  .ھبيوالذ
  .  وكذلك الحافظ ابن حجر، قلیلة، بینما استعماالت اإلمامین ابن معین وأحمد

وھ�ي  ، ُیعتب�ر م�ن ال�رواة ش�دیدي ال�ضعف         ، )واھ�ي الح�دیث   : (والراوي ال�ذي ق�الوا عن�ھ      
، والمرتبة الثالثة عند ال�ذھبي ف�ي الج�رح        ، المرتبة الرابعة في الجرح عند ابن أبي حاتم       

  .٢عاشرة عند ابن حجروال، والثانیة عند العراقي
: من لم یوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإلیھ اإلشارة: العاشرة: "قال ابن حجر

  ".بمتروك، أو متروك الحدیث، أو واھي الحدیث، أو ساقط
 :مثل، )واھي الحدیث: (وھناك العبارات ذكر العلماء أنھا مقاربة لقولھم

مطَّ�َرح ، مطَّ��َرح  ، س��اقط، ھال�ك ، یثمت��روك الح�د ، مت�روك ، ذاھ�ب الح��دیث ، واھ�ي ، واٍه(

  .٣)لیس بثقة ، لیس بشيء ، ونحوھا، منكر الحدیث، الحدیث ، مطروح الحدیث
  .ال ُیحتّج بھ، شدید الضعف)واھي الحدیث( وبھذا یكون حدیث الراوي 

ب اطا  

  إطق اوز ذا اوف  ارواة

الذین ال ، على الرواة شدیدي الضعف) ثواھي الحدی: (أطلق اإلمام الجوزجاني مصطلح
  ).واھي: (وتارة ُیعبر عنھم بقولھ، ُیحتّج بحدیثھم

                                                 
 )٥٩٣: ص( المحدث الفاصل ١
  ١/١٠الجرح والتعدیل البن أبي حاتم :  ینظر٢

  .٢٣٧/ مقدمة ابن الصالح
  .١٦١/ العراقي/ التقیید واإلیضاح

عدیل مع ترجمة إسرائیل بن ضوابط الجرح والت، )١٢٧/ ٢(فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث 
  )١١٠ص (یونس

  )٢٢/ ١١(جرح الرواة وتعدیلھم ، )٧٦/ ٥) (معجم مصطلحات المحدثین(لسان المحدثین 
 .٢٣٢/ ، وأنظر نخبة الفكر٧٤/ ١تقریب التھذیب ، ١/٤:  میزان االعتدال

 ٧٦/ ٥) (معجم مصطلحات المحدثین(لسان المحدثین : ینظر)٣( 
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) خم�سة ع�شر   : (وبلغ ع�دد ال�رواة ال�ذین أطل�ق عل�یھم ھ�ذا الوص�ف وش�ملتھم الدراس�ة                  
  :وھم، راوًیا
 . البصري، المكي، أبو إسحاق،  إسماعیل بن مسلم.١
  .أشعث بن سعید أبو الربیع السمان.٢
  .دأیوب بن سوی.٣
  .أبو حمزة الثمالي، ثابت بن أبي صفیة.٤
 .جسر بن الحسن.٥
  .حبان بن علي العنزي.٦
  .الحسن بن أبي جعفر الجفري.٧
  .حماد بن شعیب.٨
  .الربیع بن بدر.٩
  .صالح بن بشیر بن وادع المري البصري.١٠
  .عبد اهللا بن جعفر بن نجیح.١١
  .علي بن زید.١٢
  .علي بن عابس.١٣
  .محمد بن أبي حمید ھو حماد بن أبي حمید.١٤
 . بن عبد الرحمن بن أبي لیلى األنصاريمحمد.١٥

  
من خ�الل الدراس�ة التطبیقی�ة؛ ھ�ل واف�ق قوُل�ھ ق�وَل اب�ن مع�ین                   إن شاء اهللا    وسیتبّین لنا   

؟ وھل وافق بقیة النقاد في إطالقھ ھذا الوصف على ھؤالء الرواة بشكل        أوال وأبي حاتم 
   أوال؟عام
  

  الدراسة التطبیقیة: القسم الثاني
وك�ان  ، ث�م س�كن مك�ة   ، كان م�ن الب�صرة  ، أبو إسحاق ، المكيإسماعیل بن مسلم    .١

  .(١)ت ق، من الخامسة، فقیھًا
أجمَع أصحاُبنا : قال عليٌّ، إسماعیُل بُن مسلٍم واھي الحدیِث جدا: "قال الجوزجاني

 .٢"على ترِك حدیِثھ

                                                 
 .٤٨٤ التقریب رقم ١)(
 ٢٦١ برقم )٢(
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  :أقوال ابن معین وأبي حاتم

ھ�و أح�بُّ إلی�ك أو    : ی�ھ وق�ال اب�ن أب�ي ح�اتم ألب    ، (١)"ل�یس ب�شـيء   : "قال ابن معین  

، ل�یس بمت�روكٍ   ، وإسماعیل ضعیُف الح�دیثِ   ، جمیعًا ضعیفان : "؟ فقال (٢)عمرو بن عبید  

  (٣)"ُیكتب حدیثھ

  .٤)"ضعیف:"(وقال أبو حاتم
  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم

قی�ة  وب، وھ�ي موافق�ة لق�ول أب�ي ح�اتم      ، عبارة ابن معین الثانیة؛ تفّسر مراده أكث�ر       
  .وھو الموافق لحدیثھ كما ذكر بقیة النقاد، جمھور النقاد

  .واهللا أعلم، وبھذا لْم یوافق قول الجوزجاني قولي ابن معین وأبي حاتم
  :- رحمة اهللا على الجمیع–أقوال األئمة الدالة على ِخفة الضعف 

واب�ن  ، والف�سوي ، (٨)واب�ن حب�ان   ،(٧)وأب�و داود  ، (٦)وأب�و زرع�ة   ، (٥)قال الفسوي 

: وق��ال الترم��ذي، ، (١١)"ُمخلِّ��ط: "زاد أب��و ح��اتم، "ض��عیف: "(١٠)والبیھق��ي، (٩)زمح��

  .(١٢)"وقد تكلََّم بْعُض الناس في إسماعیل بن ُمسِلٍم المكِّيِّ من ِقَبِل ِحفِظِھ"

: (١٥)وأب��و أحم��د الح��اكم ، (١٤)وق��ال الب��زار ، (١٣)"ل��یس بثق��ة : "وق��ال الن��سائي 
  ". لیس بالقوي"

 غیر محفوظ�ة ع�ن أھ�ل الحج�از والب�صرة والكوف�ة إال               وأحادیثھ: "وقال ابن عدي  

  . (١٦)"أنھ ِممَّْن ُیكتُب حدیُثھ

                                                 
 .٢/٣٧ تاریخ ابن معین روایة الدوري ١)(
، قد فق)أو قبلھا١٤٣ت(، اتھمھ جماعة مع أنھ كان عابدًا، أبو عثمان البصري المعتزلي:  ھو٢)(

 .٥٠٧١التقریب 
 .٢/١٩٩ الجرح والتعدیل ٣)(
 .٢/١٩٩الجرح والتعدیل ٤) (
 .٢/١١٤  المعرفة والتاریخ ٥)(
 .٢/١٩٩ الجرح والتعدیل ٦)(
 .١٢٢، ٥٢/ ٢ سؤاالت اآلجري أبا دود ٧)(
 .١/١٢١المجروحین ٨)(
 .٩١ الجرح والتعدیل عند ابن حزم رقم ٩)(
 .١٦٩٦٨ رقم ٨/٢١٢ السنن الكبرى للبیھقي ١٠)(
 ).مختلط : (١/٢٦٩وتھذیب التھذیب، ١/٢٥٦ وفي تھذیب الكمال١١)(
 .٢٣٣الجامع للترمذي رقم ١٢) (
 .١/٢٥٧ تھذیب الكمال ١٣)(
 .١/٢٦٩ھذیب التھذیب ت١٤)(
 .  المصدر نفسھ١٥)(
 .١/٢٨٥ الكامل في الضعفاء ١٦)(
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  .)١("ضعیَف الحدیث، كان فقیھًا: "وقال الحافظ ابن حجر
  :- رحمة اهللا على الجمیع–أقوال األئمة الدالة على ِشدة الضعف 

وترك���ھ یحی���ى واب���ن   ، ترك���ھ اب���ن المب���ارك وربم���ا روى عن���ھ    : "ق���ال البخ���اري 

ك���ان یحی���ى وعب���د ال���رحمن ال یح���دثان ع���ن إس���ماعیل     :" وق���ال الف���الس ، (٢)"مھ���دي

: قی�ل ل�ھ   ، سمعُت یحیى وُسئل ع�ن إس�ماعیل ب�ن م�سلم المك�ي            : -أیضًا-وقال، (٣)"المكي
كان ُیح�دثنا بالح�دیث الواح�د عل�ى ثالث�ة           ، لم یزل مختلطاً  : "كیف كان في أوَّل َأْمِرِه؟ قال     

أس�ألھ  ، جع�ل یح�دث فیخط�ئ     ، خط�ئ ف�ي الح�دیث     ك�ان یُ  : " وقال ابن عیینة  ، (٤)"ضروب

وقال أحمد بن ، (٥)"عن الحدیث من حدیث عمرو بن دینار فال یدري إن كان َعِلَمھ أیضًا

  .(٦)"ُمنكر الحدیث: " حنبل

، كان ضعیفًا في الحدیث   : "وقال الفالس ، (٧)"ال أكتب حدیَثھ  : " وقال ابن المدیني  

وق��ال ، (٨)"ُیح��دُِّث عن��ھ م��ن ال َینظ��ر ف��ي الرج��ال ، ُیكث��ر الغل��َط، وك��ان ص��دوقًا، َیِھ��ُم فی��ھ

: وأخرج لھ ابن خزیمة حدیثًا ث�م ق�ال      ، "متروك الحدیث : "(١٠)والدارقطني، (٩)النسائي

وق�ال  ، (١٢)"ال نح�تجُّ بإس�ماعیل المك�ي    : "وق�ال البیھق�ي   ، (١١)"وأنا أب�رأ ِم�ن ُعھدِت�ھ      "

  . (١٣)"إسماعیل بن مسلم المكي؛ ذاك الواھي: "الذھبي

 دوال اأ -ا  ا ر -  

وأب�ي  ، الف�سويِّ :  اختلف فیھ النقاد؛ فممن جعلھ في مرتبة خفیف الضعف ُكلٌّ ِم�ن           
وأب��ي أحم��د ، والب��زار، والترم��ذي، - وھم��ا مت��شددان–واب��ن حب��ان ، وأب��ي ح��اتم، زرع�ة 
  .وابن حجر، - في روایة–والبیھقي،  وابن حزم، وابن عدي، الحاكم

                                                 
 .٤٨٤التقریب رقم ، )٦٩/ ٢(المعرفة والتاریخ : ُینطر١) (
 .١/٣٧٢التاریخ الكبیر ٢) (
 .٢/١٩٨ الجرح والتعدیل ٣)(
 . مختصرًا٢/١٩٨و الجرح والتعدیل ، ١/٢٨٢الكامل في الضعفاء ٤) (
 .١/٢٨٢الكامل في الضعفاء ٥) (
 .٢/١٩٨  الجرح والتعدیل ٦)(
 .١١٥  العلل ومعرفة الرجال البن المدیني روایة ابن البراء رقم٧)(
 .١/٢٥٦  تھذیب الكمال٨)(
 .٣٨  الضعفاء والمتروكین رقم ٩)(
 .٦ سؤاالت البرقاني للدارقطني رقم١٠)(
 .٢٤٢٩ رقم ٤/٩٤  صحیح ابن خزیمة ١١)(
 .٣١٨٩قم  ر٢/٢٥٩  السنن الكبرى للبیھقي ١٢)(
 . ترجمة محمد بن السَّمْیَفع الیماني٣/٥٧٥  میزان االعتدال ١٣)(
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واب�ن  ، والقط�ان ، لھ في مرتبة شدید الضعف جمھور النقاد؛ كابن المبارك       بینما جع 
، ، والبخ��اري ، والف��الس، وأحم��د، واب��ن الم��دیني ، واب��ن مع��ین ، واب��ن عیین��ة ، مھ��دي

  . والذھبي، - في روایة–والبیھقي ، والدارقطني، والنسائي، والجوزجاني
  .-واهللا أعلم- وھذا ھو الراجح في ھذا الراوي

ق ق��ول الجوزج��اني م��ع ق��ول بع��ض المعت��دلین ك��ابن الم��دیني وأحم��د    وبھ��ذا یتواف��
 .ومع بعض المتشددین كابن معین، والبخاري
  .من السادسة ت ق، أبو الربیع الّسمان، أشعث بن سعید البصري.٢

  .١واھي الحدیث: قال الجوزجاني
  :أقوال ابن معین وأبي حاتم

وف�ي روای�ة   ، ٢"يءل�یس ب�شـ  : "وف�ي روای�ة عن�ھ     ، "ل�یس بثق�ة   : "قال اب�ن مع�ین    

  ،٣"ضعیف: "قال
ضعیف الح�دیث منك�ر الح�دیث س�يء الحف�ظ ی�روي المن�اكیر ع�ن          : "وقال أبو حاتم  

  ،"الثقات
  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم

وھ�و م�ا    ، تفی�د ش�دة ال�ضعف     ، عب�ارة ش�دیدة لج�رح     ، "لیس بثقة : "قول ابن معین  
  ذھب إلیھ أبو حاتمز

  . الجوزجاني في ھذا الراوي مع قول ابن معین وأبي حاتموبھذا یتوافق قول
  :أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

في –والنسائي، وأبو زرعة ، وقال أبو داود  ، "لیس بالحافظ عندھم  : "قال البخاري 
ل��یس : "وق��ال أب��و أحم��د الح��اكم  ، "َل��یُِّن الح��دیث : "وق��ال الب��زار ، "ض��عیف:  "-روای��ة

وك��ان یحی��ى وعب��د ، ك��ان ال یحف��ظ وھ��و رج��ل ص��دق: "ف��السوق��ال ال، "ب��القوي عن��دھم
، "الرحمن ال یحدثان عنھ وقد حدث عنھ الثوري ورأیت عبد ال�رحمن یخ�ط عل�ى حدیث�ھ                 

وقال ابن عبد ، "في أحادیثھ ما لیس بمحفوظ ومع ضعفھ یكتب حدیثھ: "وقال ابن عدي
  ".ھو عندھم ضعیف الحدیث اتفقوا على ضعفھ لسوء حفظھ: "البر في

  .٤"سمع منھ وكیع، ولیس بمتروك: "ل الذھبيقا
  :أقوال النقاد الدالة على شدة الضعف

َحِدیث�ھ  : "وق�ال أحم�د   ، "َبَلغن�ي أّن ش�عبَة َیغم�زه      : وق�ال ، كان یك�ذب  : "قال ُھشیم 
  ، "ُمْضَطرٌب، َحِدیث َلْیَس ِبَذاَك

                                                 
 ١٣٦  أحوال الرجال برقم ١
 ،٢٦١/ ٣تھذیب الكمال ، ٤٨/ ٢الكامل في الضعفاء  ، ١٣٨/ ١ الضعفاء للعقیلي ٢
 ٤٨/ ٢ الكامل ٣
، ٥٧متروكون للنسائي الضعفاء وال، ٤٦٠/ ٢مسند البزار ،  ٤٣٠/ ١التاریخ الكبیر للبخاري :   ُینظر٤

الكامل في ، ١٣٨/ ١الضعفاء للعقیلي ، ٥٢٣سؤاالت اآلجري برقم ،  ٢٧٢/ ٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم 
 .٣٥١/ ١تھذیب التھذیب ، ٢٦٣/ ١میزان االعتدال ، ٢٦١/ ٣تھذیب الكمال ، ٤٨/ ٢الضعفاء  



  

  - ٤٥٦٨ -

  

وق��ال ، "مت�روك : "واب��ن حج�ر ، وعل��ي ب�ن الجنی�د  ، وال�دارقطني ،  وق�ال الف�الس  
ترك�وا  ، ُق�ذف بالق�در  ، ض�عیفٌ : "وق�ال ال�ساجي  ، "لیس بثقة وال یكتب حدیث�ھ    : "ائيالنس

، "حدیث�ھ ل�یس ب�شـيء   : "وق�ال الف�سوي  ، "ُیح�ّدث ع�ن ھ�شام ب�ن ع�روة من�اكیر          ، حدیثھ
كثیر الخطأ یعرف بكنیتھ وفي حدیثھ من النكرة م�ا ب�ین أھ�ل العل�م بالنق�ل      : "وقال البزار 

 َع��ن اْلَأِئمَّ��ة الثَِّق��ات اْلَأَحاِدی��ث الموض��وعات     َی��روي: "وق��ال اب��ن حب��ان  ، "أن��ھ ض��عیف 

  .١"وبخاصة َعن ِھَشام ْبن ُعْرَوة َكَأنَُّھ ولع بقلب اْلَأْخَبار َعَلْیِھ 

  -ر ا  ا– أوال اد 

أّن قول الجوزجاني یوافق من أئمة النّقد َمْن جعَل�ھ ش�دیَد ال�ّضعف وھ�م               یالحظ 
، والن���سائي ف���ي روای���ة  ، وأب���ي ح���اتم ، والف���الس، ، واب���ن مع���ین ، كأحم���د، الجمھ���ور

  .وابن حجر، وابن حبان، والبزار، والفسوي، والساجي، وعلي بن الجنید، والدارقطني
  .وأبي حاتم، وھو بھذا وافق قوُلھ قوَل من ُنسب إلیھ التشدد كابن معین

، والن��سائي ف��ي روای��ة  ، وأب��ي زرع��ة ، وأب��ي داود، كم��ا خ��الف ق��ول البخ��اري   
  . وھو ما ذھب إلیھ الذھبي، والفّلاس  في روایة، وأبي أحمد الحاكم، والبزار

  .وشعبة متشدد، وشعبة، ومنھم من كّذبھ كھشیم  
  :  أنھ-واهللا أعلم–والذي یترّجح في ھذا الراوي 

، من التاسعة، أیوب بن سوید الرملي أبو مسعود الحمیري الَسْیباني.٣
 د ت ق،)ھـ١٩٣ت(

  .٢"اھي الحدیث وھو بعد متماسكو"قال الجوزجاني 
  :أقوال ابن معین وأبي حاتم

َح�دَّث ع�ن اب�ن    : ق�ال َأھ�ل الرَّمل�ة   ، لیس بشيء ی�سرق األحادی�ث    : "وقال ابن معین  

، ٣" حدَّثني أولئك ال�شیوخ، ال�ذین َح�دَّث ع�نھم اب�ن الُمَب�ارك         : الُمَبارك بأحادیث، ثم قال   

ل�یس  : "، وفي روایة الدارمي٤"المبارككان یقلب حدیث ابن  : "-أیًضا-وقال ابن معین    

لیس بشيٍء، كان حدَّثھم بالرَّملة بأحادیث عن َعب�د         : "وفي روایة ابن الجنید   ، ٥"بشيٍء

وف�ي روای�ة أب�ي    ، ٦"اهللا بن الُمَبارك، ثم جعلھا بعد عن نف�سھ، ع�ن رج�ال اب�ن الُمَب�ارك       

                                                 
سؤاالت المروذي ، ٣٤٠٢ة عبد اهللا برقم العلل روای، ١٢٦تاریخ الدارمي ، ٣٢٩٣تاریخ الدوري :   ُینظر١

، ٥٢٣سؤاالت اآلجري برقم ، ١٣٨/ ١الضعفاء للعقیلي ،    ٢٧٢/ ٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ، ١٢٩
تھذیب الكمال ، ٦٩سؤاالت السلمي للدارقطني ، ٦٦/ ٢المعرفة والتاریخ ،  ١٧٢/ ١المجروحین البن حبان 

 .٥٢٣لتقریب برقم ا،  ٣٥١/ ١تھذیب التھذیب ، ٢٦١/ ٣
 ٢٧٣ أحوال الرجال برقم ٢ 
 ٥٢٤٨ تاریخ الدوري ٣
 ٣٣٦/ ٢ إكمال تھذیب الكمال لمغلطاي ٤
 ١٣٥ تاریخ الدارمي ٥
 ٦٠٠ سؤاالتھ ٦



  

  - ٤٥٦٩ -

  

یخھ الذین أدركھم، فیقلبھ كان َیقِلب حدیث ابن الُمَبارك، والذي َحدَّث بھ عن مشا: "حاتم

  .٢"لین الحدیث: "وقال أبو حاتم، ١"على نفسھ
  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم

، وأّن�ھ ش�دید ال�ضعف   ، یتبّین مما س�بق ش�دة ت�ضعیف اب�ن مع�ین ألی�وب ب�ن س�وید             
  .بینما یرى أبو حاتم أنھ خفیف الضعف، وھذا ما ذھب إلیھ الجوزجاني

 :د الدالة على التعدیلأقوال النقا

وقال ابن حبان ف�ي    ، ٣"وھو ثقةٌ ، روى عنھ ابن وضاح   : "قال مسلمة بن قاسم   
ِل��َأن ، َوَك��اَن َرِديء اْلِحْف��ظ ُیّتق��ى َحِدیث��ھ م��ن ِرَواَی��ة اْبن��ھ ُمَحمَّ��د ب��ن َأیُّ��وب َعن��ھُ : "الثق��ات

: وق�ال ال�دارقطني   ، ٤"ِقیَمةأخباره ِإذا سبرت من غیر ِرَواَیة اْبنھ َعنُھ ُوِجد َأْكَثرَھ�ا ُم�ْستَ            

  ."صدوق یخطئ: "٦وقال ابن حجر في التقریب، ٥"ُیعتبر بھ"
  .وقْد أخرج لھ ابن خزیمة ، وابن حبان في صحیحیھما

  :أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

: وق��ال ال��ذھبي، "ض��عیف: "٩واب��ن حج��ر ف��ي الف��تح، ٨وأب��و داود، ٧ق��ال أحم��د

: -أی�ضا -وق�ال   ، ١١"یتكلمون فی�ھ  : "وقال البخاري ، ١٠"كھضّعفھ اْحَمد َوَجَماَعة َوَتر   "

َوِل�َأیُّوَب ْب�ِن   : "وق�ال اب�ن ع�دي   ،  ١٣"تكلموا فیھ: "وقال ابن یونس ، ١٢"َلْیَس بقوي "
ُسَوْیٍد َحِدیٌث َصاِلٌح، َعْن ُشیوٍخ َمْعُروِفیَن ِمْنُھْم ُی�وُنس ب�ن یزی�د األیل�ي ن�سخة الزُّْھ�رّي،             

َوَیَق�ُع ِف�ي    ، یَد ْبِن َجاِبٍر، َواْبُن ُجَریج َواَألْوَزاِع�يُّ َوالثَّ�ْوِريُّ َوَغْی�ُرُھمْ          َوَعبد الرَّْحَمِن ْبُن َیزِ   
َوُیْكَت�ُب َحِدیُث�ُھ ِف�ي ُجْمَل�ِة     ، َوَیَق�ُع ِفی�ِھ َم�ا ال ُیَواِفُق�وُه َعَلْی�ھِ      ، َحِدیِثِھ َما ُیَواِفُقُھ الثَِّقاُت َعَلْیھِ    

َوَبْع�ُض ُرَواَی�اِت َأیُّ�وَب ْب�ِن     : "-أیًضا-وقال ، ١٤"َلُھ َما ذكرتھ َوَأْنَكَر َما َوَجْدُت    ، الضَُّعَفاِء

                                                 
 .٢٥٠/ ٢ الجرح والتعدیل ١
 .٢٤٩/ ٢ الجرح والتعدیل ٢
 ٣٣٥/ ٢ إكمال تھذیب الكمال لمغلطاي ٣
 )١٢٥/ ٨( الثقات البن حبان ٤
 ٤٢٤لبرقاني للدارقطني برقم  سؤاالت ا٥
 ٦١٥ برقم ٦
 ٢٣/ ٢ ا الكامل في ضعفاء الرجال ٧
 .٥١٢٠  قالھ عقب حدیٍث رواه عنھ في السنن برقم ٨
٣٨٥/ ٩ ٩ 

 )٩٦/ ١( المغني في الضعفاء ١٠
 ١٠/ ٢ َو ٤١٧/ ١ التاریخ الكبیر للبخاري ١١
 ٣٤٩/ ٢ التاریخ الكبیر للبخاري ١٢
 )٣٣٥/ ٢(إكمال تھذیب الكمال لمغلطاي ، ٤٣/ ٢ تاریخ ابن یونس المصري ١٣
 ٢٨/ ٢( الكامل في ضعفاء الرجال ١٤



  

  - ٤٥٧٠ -

  

وق���ال " ل���ْم یْرَض���وا حفَظ���ھ: "وق���ال الخلیل���ي، ١"ُس���َوْیٍد َأَحاِدی���ُث ال ُیَتاِبُع���ُھ َأَح���ٌد َعَلْی���ھِ 

  .٢"فیھ نظٌر"اإلسماعیلي 

  .٣"َوَكاَن َسیَِّئ الِحْفِظ َلیِّنًا: "وقال الذھبي
  :لى شدة الضعفأقوال النقاد الدالة ع

: -أی�ًضا -وق�ال  ، ٥" ل�یس بثق�ة  : "وقال الن�سائي ، ٤"ِإْرِم ِبھِ : " قال ابُن المبارك  

  .٧" ضعیٌف ِإْرِم ِبھ"وقال الساجي ، ٦"متروك الحدیث"

  -ر ا  ا– أوال اد 

  :مناقشة قول الجوزجاني
وق��ْد ذھب��وا إل��ى ، ن��سائيیالح��ظ أّن ق��وَل الجوزج��اني یواف��ُق ق��وَل اب��ِن مع��ین وال 

  .وصف الراوي بما یفید أنھ شدید الضعف
وھ�و م�ا ذھ�ب      ، قوَل أحمد والبخ�اري وأب�ي داود      : بینما وافق قوُل أبي حاتم فیھ     

وھ�و م�ا   ، وب�ّین الق�ول ال�راجح ف�ي ذل�ك     ، وقْد س�بر أحادیث�ھ وھ�و أع�رف    ، إلیھ ابن عدي  
  .واهللا أعلم، اختاره الحافظ الذھبي

وأما تعدیل الحافظ ابن حج�ر؛   ، وھو فیھ كالم، فقد انفرد بذلكأّما تعدیل مسلمة؛    
  .فإّن لھ فیھ قوًلا آخر ُیضّعفھ فیھ

، والَعج�ُب ِم�ن اب�ِن حّب�ان       : "فق�ال ، ولقد انتقد اإلمام الذھبي فعل اإلمام ابن حبان       

 كما انتقده الح�افظ اب�ن حج�ر   ، ٨ !"رديء الحفظ: فلْم َیصنْع جّیًدا وقال، َذَكره في الثقاتِ  
ال كم�ا   ، وأورد لھ جملة مناكیر من غیر روایة ابنھ       ، وقْد طّول ابُن عدي ترجمَتھ    : "فقال

  .٩"َزَعم ابُن حبان
والشك أّن جمھ�ور النق�اد عل�ى ت�ضعیف ال�راوي؛ وإن اختلف�وا ف�ي مرتبت�ھ ب�ین                     

  .الخفة والضعف
  

                                                 
 )٣٠/ ٢( الكامل في ضعفاء الرجال ١
 )٤٠٦/ ١( تھذیب التھذیب ٢
 )٤٣١/ ٩( سیر أعالم النبالء ط الرسالة ٣
 ٤٥٧/ ١ میزان االعتدال ٤
 ٢٩ الضعفاء والمتروكین برقم ٥
 ١٤٣٢ السنن الصغرى برقم ٦
 ٤٠٦/ ١تھذیب  تھذیب ال٧
 ٤٥٧/ ١ میزان االعتدال في نقد الرجال ٨
 ٤٠٦/ ١ تھذیب التھذیب ٩



  

  - ٤٥٧١ -

  

، كوفيٌّ، سعید: وقیل، واسم أبیھ دینار، أبو حمزة، ثابت بن أبي صفیة الثُّمالي.٤

 .١ت عس ق، مات في خالفة أبي جعفر، من الخامسة

  .٢"أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفیة واھي الحدیث: "قال الجوزجاني

  :أقوال ابن معین وأبي حاتم

وقال ، ٤"لیس بشيء: "وقال ابن معین ، ٣"ضعیف: "-في روایة –قال ابن معین    

ُیكت�ب حدیُث�ھ وال ُیح�تّج     ، یِثَل�ّین الح�د   : "وق�ال أب�و ح�اتم     ، ٥"ل�یس ب�ذاك   : "-في روای�ة  –

  .٦"بھ
  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم

وھ�و م�ا   ، یتبین من مجموع اقوال ابن مع�ین أن�ھ یمی�ل إل�ى ش�دة ت�ضعیف ال�راوي         
، خالًفا لما ذھب إلیھ أبو حاتم؛ من تضعیف ال�راوي ض�عًفا خفیًف�ا     ، ذھب إلیھ الجوزجاني  

  .واهللا أعلم
  :الدالة على التعدیلأقوال النقاد 

َوُھَو ِعْن�ِدي ُمَق�اِرُب اْلَح�ِدیِث َل�ْیَس َل�ُھ         ، َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َیَتَكلَُّم ِفیِھ      : "قال البخاري 

  .٧"َكِبیِر َحِدیٍث
  :أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

ویعقوب بن ،  ١٠وعثمان بن أبي شیبة، ٩-في روایة–وأحمد ،  ٨قال ابن سعد

: ؛ زاد اب��ن حج��ر"ض��عیف: "١٣واب��ن حج��ر، ١٢-ف��ي روای��ة–دارقطني وال��، ١١س��فیان

  .١٤"كوفيٌّ لین: "-في روایة–وقال أبو زرعة ، "رافضي"

                                                 
 .٧/ ٢تھذیب التھذیب ، ٣٥٧/ ٤ تھذیب الكمال في أسماء الرجال ١
  .٨٢ أحوال الرجال  ٢
 .١/١٤٩سؤاالت ابن محرز ، ٢٢  من كالم أبي زكریا برقم ٣
  ١٣٣٥ تاریخ الدوري ٤
 ٤٧٣/ ١   الضعفاء للعقیلي ٥
 .  المصدر السابق٦
 ).٣٠٥: ص(العلل الكبیر للترمذي ، ٢٧٩/ ٤  سنن الترمذي ٧
  .٣٦٤/ ٦  الطبقات الكبرى ٨
  .٤٢٦٧ العلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة ابنھ عبد اهللا ٩

 ) .١١٧: ص( مسائل ابن أبي شیبة عن شیوخھ ١٠
  .٥٦/ ٣ المعرفة والتاریخ ١١
  .١٥٨/ ١ الضعفاء البن الجوزي ١٢
  .٨١٨تقریب  ال١٣
 .٤٥١/ ٢ الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ١٤



  

  - ٤٥٧٢ -

  

وق�ال  ، ١"وھو إل�ى ال�ّضعِف أق�رب   ، وضْعُفھ َبّیٌن على روایاِتھ: "وقال ابن عدي 

: وقال اب�ن عب�د الب�ر      ، "لیس بقوي : ٣-في روایة –والدارقطني  ، -في روایة – ٢النسائي

  ".ضعَّفوه: ٥"الكاشف"وقال الذھبي في ، ٤"في حدیِثھ ِلیٌن، بالمتین عندھملیس "

  :أقوال النقاد الدالة على شدة الضعف
ف��دفع إلی��ھ ص��حیفًة فیھ��ا ح��دیُث ُس��وء ف��ي  ، ج��اءه اب��ن المب��ارك: "ق��ال أب��و داود

  .٦"وقبح صحیفتك، قّبحك اهللا: قولي لھ: وقال، فرّد الصحیفَة على الجاریة، عثمان

ك�ان  : "وق�ال یزی�د ب�ن ھ�ارون       ، ٧"لیس بشـيء ، ضعیف: "حمد بن حنبل  وقال أ 

: ١٠والن�سائي ، ٩وق�ال الف�الس  ، "واھ�ي الح�دیث   : "٨وقال أبو زرع�ة   ، "یؤمن بالرجعة 

، ١١"ترك أبي حدیث أبي حمزة الثمالي: "وقال عمر بن حفص بن غیاث، "لیس بثقة"
ع��ْن َح��دِّ االحتج��اِج ب��ِھ إذا حت��ى خ��رج ، ك��ان كثی��َر ال��َوْھِم ف��ي األخب��اِر: "وق��ال اب��ن حب��ان

: ١٤والدارقطني، ١٣وقال علي بن الحسین بن الجنید     ، ١٢"مع غلّوه في تشّیعھ   ، اْنفرَد

  .١٥"واٍه جدا: "وقال الذھبي، "متروك"

  -ر ا  ا-  أوال اد

  :مناقشة قول الجوزجاني
ب�ل واف�ق   ، والن�سائي ، یالحظ أنَّ قول الجوزج�اني ق�ْد واف�ق فی�ھ ق�ول اب�ن مع�ین            

واب�ن  ، وقری�ب من�ھ روای�ة ع�ن أحم�د       ، قوُلھ قول أب�ي زرع�ة كم�ا ف�ي س�ؤاالت البرذع�ي             
  .وغیرھم، حبان والدارقطني

                                                 
 ٩٣/ ٢  الكامل في ضعفاء الرجال ١
 .٩٣ الضعفاء والمتروكون للنسائي برقم ٢
 ١٥٨/ ١ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ٣
 ٧/ ٢ تھذیب التھذیب ٤
٦٨٧ ٥ 
 ٧/ ٢  تھذیب التھذیب ٦
 ٤٣٥٦ برقم   العلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة ابنھ عبد اهللا٧
 ٤٢٨/ ٢ سؤالت البرذعي ٨
 ٥٦/ ٣ المعرفة والتاریخ ٩

  ٣٦٣/ ١  میزان االعتدال ١٠
 ٤٥١/ ٢ الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ١١
 ٢٠٦/ ١  المجروحین ١٢
 ١٥٨/ ١ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ١٣
 ٦٤ البرقاني ١٤
 ١٠٣٦ المغني في الضعفاء ١٥



  

  - ٤٥٧٣ -

  

ولھ��ذا ترك��ھ اب��ن  ، وربم��ا نظ��ر إل��ى م��ا ق��الو عن��ھ أن��ھ ك��ان ك��ان راف��ضیا غالًی��ا     
ی�د ب�ن   م�ا نق�ل ع�ن یز   ، وربما كان ھذا أحد أسباب قول من جعلھ شدیَد الّضعف       ، المبارك

  .ھارون؛ قْد جاء بسند منقطع كما رواه العقیلي
بینما إذا نظرت إلى قول من جعلھ خفیف ال�ّضعف؛ فإّن�ك تعل�م أّن�ھ عل�ى ض�عفھ؛                    

، وق�ْد یرتق�ي حدیث�ھ إل�ى مرتب�ة الح�سن لغی�ره             ، لكنھ یبقى في مرتبة من ُیعتب�ر بح�دیثھم        
وم�ن بی�نھم أب�و     ، -ف�ي الت�شدد  وقْد ُقرن الجوزج�انيُّ ب�ھ     -وحْسبك أنَّ من بینھم أبا حاتٍم       

وق��وُل اب��ِن ع��ديٍّ فی��ھ م��ع علم��ھ واطالع��ھ بق��ول اب��ن   ، زرع��ة كم��ا ف��ي الج��رح والتع��دیل 
وھ�ذا اختی�ار الح�افظ اب�ن     ، المبارك فیھ؛ ُیشعرك أیًضا أّن الراوي ال یصل إلى ح�دِّ الت�رك            

  . حجر

  .١"ِدیٍثَلْیَس َلُھ َكِبیِر َح: " عنھئلواألمر أیًضا كما قال البخاري وقْد ُس

 .٢من السابعة مد، أبو عثمان، الكوفي، َجْسر بُن الحسِن الیمامي.٥

  . ٣َجْسُر بُن الحَسِن واھي الحدیث: قال الجوزجاني
  :أقوال ابن معین وأبي حاتم

  .٥"ال أرى بحدیثھ بأًسا: "وقال أبو حاتم، ٤"لیس بشيء: "قال ابن معین
  :تممقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حا

وھذا ما یجعلن�ا ن�ؤّول      ، وذلك مبنيٌّ على قلة حدیثھ    ، كالم النقاد في ھذا الراوي قلیٌل جدا      
كم�ا ذك�ر ذل�ك    ، ِقّلة أحادیث ال�راوي : ؛ أّن مراده فیھ"لیس بشـيء: "قول ابن معین عنھ   

خصوًصا مع توثی�ق أب�ي ح�اتٍم    ، ٦وحكاه عنھ الحافظ ابن حجر  ، ابن القطان الفاسي عنھ   
  . لھ

  .واهللا أعلم، ْم یوافْق قول الجوزجانّي في عبارتھ ابن معین وال أبا حاتموبھذا ل
  

  :أقوال النقاد الدالة على التعدیل

وَج�ْسر ْب�ن    : "وق�ال اب�ن ع�دي     ، ٧"َص�ُدوق : "ذكره اب�ُن حب�ان ف�ي الثق�ات وق�ال          
ألّن ، ولیس ما ذكرُت ب�المنَكر   ، اْلَحَسن ال أعرف َلُھ إال ما ذكرُت وزیادَة حدیثین أو ثالثة          

یزی��د ْب��ن َأِب��ي  : م��نھم، والح��دیُث األوُل ق��د رواه َع��ن ن��افع جماع��ةٌ ، َھ��َذا اْلَح��ِدیث مرَس��لٌ 
فلیس لمقداِر ماَلھ ِم�ن    ، ویحیى ْبن َسِعید اَألْنَصاِرّي، َوَعبُد اللَّھ ْبن ُعَمر وغیُرھم        ، حبیب

                                                 
 )٣٠٥: ص( العلل الكبیر للترمذي ١
 ٧٩/ ٢ تھذیب التھذیب ٢
  ١٦٦ أحوال الرجال٣
 ٥٣٨/ ٢الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ، ٢١٧ تاریخ الدارمي ٤
 ٥٣٨/ ٢ الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٥
 ٤٢١/ ١ فتح الباري البن حجر ٦
 ١٥٥/ ٦ الثقات البن حبان ٧



  

  - ٤٥٧٤ -

  

زاِع�ّي، وِإنَّم�ا ُع�رف    وھذا اْلَحِدیث ال أعلم رواه َع�ن َج�سر غی�ر اَألوْ           ، اْلَحِدیِث فیھ المنكر  

  .  ١"َجسٌر باألوزاعّي حین روى َعْنُھ، وَال أعرف لَجسر ھذا كثیَر روایة

   .٢"مقبول: "وقال ابن حجر
  أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

  .٣"ضعیف: "قال النسائي
  أقوال النقاد الدالة على شدة الضعف

  ". واھي الحدیث: "٤قال اْلَأْزِدّي

وال اأ  د–ا  ا ر-  

بینم�ا  ، وض�عفھ الن�سائي  ،-وھ�و مت�شدد  –وافق قوُل الجوزجانيَّ في العب�ارة ق�وَل األزديِّ          
  .وجعلھ ابن حجر في أدنى مراتب القبول، وثقھ أبو حاتم

، وإذا تأّملن��ا ق��ول اب��ن ع��دي وق��ْد س��بر أحادیث��ھ القلیل��ة؛ فرآھ��ا ال ت��صل إل��ى ح��دِّ النك��ارة  
وق�ول اب�ن حب�ان ل�ھ؛ عرفن�ا أّن           ، -وقْد ُوص�ف بالت�شدد    –أبي حاتٍم لھ    واستصحبنا تعدیل   

وھذا ، وأّن أقل أحوالھ أنھ في أدنى درجات القبول، ھذا الراوي ال یصل إلى درجة الترك
  . -واهللا أعلم–مراد الحافظ ابن حجر 

 .٥ق، )ھـ١٧١ت(، من الثامنة، الكوفّي، أبو علّي، حبان بن علي الَعَنزيُّ.٦

  .٧ وحبان واھیا الحدیث٦ مْندل–:جانيقال الجوز
  :أقوال ابن معین وأبي حاتم

وف�ي  ، ٨"حب�ان ومن�دل ص�دوقان     : "ُسئل ابن معین عن حبان وأخیھ من�دل فق�ال         

وق��ال عثم��ان ال��دارمي ، ١٠"حب��ان أمثلھم��ا: "وف��ي روای��ة، ٩"كالھم��ا س��واء: "روای��ة
، ١١أنھ یضعفھما ك" وتمرا، كالھما: "قلت أیھما أحب إلیك؟ قال    ، "حبان صدوق : "عنھ

                                                 
 ٤٢٦/ ٢ الكامل في ضعفاء الرجال ١
 ٩٢٢ تقریب التھذیب ٢
 ١١٢متروكون للنسائي برقم  الضعفاء وال٣
 ١٦٩/ ١ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ٤
 ١٧٣/ ٢تھذیب التھذیب ، ٣٣٩/ ٥ تھذیب الكمال ٥
من ، ضعیٌف، عمرو ومندل لقب: ُیقال اسمھ، الكوفي، أبو عبد اهللا، مْندل بن علي الَعَنزي:  ھو٦

 ٦٨٨٣التقریب . د ق، )ھـ١٦٧ت(،السابعة
 ٨٣ أحوال الرجال ٧
 .١٦٨/ ٩" ریخ بغداد تا٨
 ٢٧٠/ ٣ الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٩

 ١٣٢ تاریخ الدوري ١٠
 ).٢٤٦ و٢٤٥ و٢٤٤( تاریخ الدارمي ١١



  

  - ٤٥٧٥ -

  

 ، ١"َمنَدل بن علي، لیس بھ َبأٌس، وِحبَّان مثلھ       : "َسِمعُت َیحَیى َیقول  :  وقال ابن ُمحرز   -

  . ٢"لیس بھما َبأٌس: "وفي روایة
  . ٣"صالٌح، لیس بذاك الَقوي، حدیُثھ ھو وأخوه شيٌء واحٌد: " وقال ابن َمعین

 أح��ب إل��ي م��ن   فیھم��ا ض��عف وھم��ا  : "ق��ال اب��ن مع��ین عن��ھ  : وق��ال ال��دوري عن��ھ 
: َمن��َدل وِحبَّ��ان، جمیًع��ا س��واٌء؟ ق��ال: قل��ُت لَیحَی��ى ب�ن َمع��ین : وق��ال اب��ن الُجَنی��د، ٤"ق�یس 

  .٥، أي ضعیفان"سواٌء"

وق�ال أب�و داود     ، ٦"ل�یس حدیث�ھ ب�شـيء     : "وقال ابن أبي خیثمة ع�ن اب�ن مع�ین         

  . ٧"ال ُھَو وال أخوه: "عن ابن معین

  .٨" بھوال یحتج، ُیكتب حدیثھ: "وقال أبو حاتم
  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم

وُیحم�ل تعدیل�ھ ف�ي    ، وكأنھ یمیل إلى خفة ال�ضعف     ، تعددت الروایات عن ابن معین    
وھ�ذا  ، ویكتب حدیثھ في الشواھد والمتابع�ات     ، بعض الروایات؛ على أنھ صالٌح لالعتبار     

  .  أعلمواهللا، خالفا لما علیھ الجوزجاني، ما ذھب إلیھ أبو حاتم
وم�نھم م�ن قرن�ھ    ، م�ا ب�ین مع�ّدٍل ومج�ّرح     ، وقد اختلف النّق�اد ف�ي حب�ان الَعَن�زي         

  :  ویتبّین ذلك مما یلي، فأّثرت تلك المقارنة على ُحكمھ، بأخیھ
  :أقوال النقاد الدالة على التعدیل

َص��ُدوق َج��اِئز  : "وق��ال العجل��ي ، ٩"حب��ان أص��ح ح��دیثا م��ن من��دل  : "ق��ال أحم��د 
: وق����ال الب����زار، ١٠" یت����شیع َوَك����اَن َوجھ����ا م����ن ُوُج����وه أھ����ل اْلُكوَف����ةالَح����ِدیث َوَك����اَن

وذكره ابن شاھین   ، ١٢"وكان یتشیع : " وذكره ابن حبان في الثقات وقال      ،١١"صالح"

  .١٤"َوَكاَن حباُن صالًحا َدیًِّنا: "وقال الخطیب، ١٣في الثقات

                                                 
 ).٢٨٩/ (١ سؤاالت ابن محرز ١
 .٣٤٨/ ٣ الكامل ٢
 ٢٨٩ تاریخ أسماء الثقات ٣
 ٣٠٥٧  تاریخ الدوري ٤
 )٨١٠( سؤاالت ابن الجنید ٥
 ٢٧٠/ ٣  الجرح والتعدیل البن أبي حاتم٦
  ٣٣٩/ ٥ تھذیب الكمال ٧
 ٢٧٠/ ٣ الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٨
 ).١٣٥٤ و١٣٠٨( العلل ٩

 ٢٥٥ الثقات للعجلي ١٠
 ٣٤٥/ ٣ إكمال تھذیب الكمال ١١
 ٢٤٠/ ٦ الثقات البن حبان ١٢
 ٢٨٩ تاریخ أسماء الثقات ١٣
 ١٦٦/ ٩ تاریخ بغداد ١٤



  

  - ٤٥٧٦ -

  

  :أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

وق��ال ، ١" َض��ِعیًفا ِف��ي اْلَح��ِدیِث َأْض��َعَف ِم��ْن ِمْن��َدٍلَوَك��اَن ِحبَّ��اُن: "اب��ن س��عدوق�ال  

زاد ، "ض��عیف: "٥واب��ن حج��ر ، ٤واب��ن ق��انع ، ٣-ف��ي روای��ة -وال��دارقطني ، ٢الن��سائي
ع�ن من�دل    ) یعن�ي أب�اه   (سألتھ  : وقال عبد اهللا بن أحمد      ، "ویخرج حدیثھما ": الدارقطني
 -ھ��و أص�لح من��ھ  ، ال  : "حب�ان أخ��وه ؟ فق�ال  : فقل��ُت ل�ھ  ، "ض�عیفٌ : "فق��ال . ب�ن عل�ي   

  .٦"ما أقربھما:" وقال َمّرة " -یعني مندل

ف��ي : "وق��ال محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن نمی��ر  ،  ٧"ل��یس عن��دھم ب��القوي : "وق��ال البخ��اري

ولحب�ان ب�ن عل�ي      : "وقال اب�ن ع�دي    ، ٩"حبان َلیِّنٌ : "وقال أبو زرعة  ، ٨"حدیثھما غلط 

،  ١٠"وھو ممن یحتمل حدیُث�ھ وُیكت�ب    ، وعامُة حدیِثھ إفراداٌت وغرائبُ   ، أحادیُث صالحةٌ 

  .١١" لیس بالقوي عندھم: "وقال أبو أحمد الحاكم
لكنھ لْم :  "ثم قال، وقد أورد قول َمن جّرحوه، ١٢"َلین الحدیث، صالٌح: " وقال الذھبي

  .١٣"ُیترْك
  :أقوال النقاد الدالة على شدة الضعف

: ل�ي؟ ف�ضّعفھ وق�ال   قال عبد اهللا بن علي بن المدیني سألت أبي عن حب�ان ب�ن ع    

َف�احش  : "وقال اب�ن حب�ان    ، ١٥"ال ُأحّدُث عنھما  : "وقال أبو داود  ، ١٤"ال أكتب حدیثھ  "

  . ١٧"متروكان: "وقال الدارقطني، ١٦" ِفي أمرهالتََّوقُّفیجب ، اْلَخَطأ ِفیَما َیْرِوي

                                                 
 ٥٠٢/ ٨ الطبقات الكبیر البن سعد ١
 ١٦٣لمتروكین للنسائي  الضعفاء وا٢
 ١٦٦/ ٩   تاریخ بغداد ٣
 ٣٤٥/ ٣ إكمال تھذیب الكمال ٤
 ١٠٧٦ التقریب ٥
 ).٨٧١( العلل ٦
 ٨٨/ ٣ التاریخ الكبیر ٧
 ٢٧٠/ ٣ الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٨
  الموضع السابق٩

 ٣٥٣/ ٣ الكامل ١٠
 ٣٤٦/ ٣ إكمال تھذیب الكمال ١١
 ٨٩٧ الكاشف ١٢
 ٤٤/ ١ میزان االعتدال ١٣
 ١٧٣/ ٢ تھذیب التھذیب ١٤
  المصدر السابق١٥
 ٢٦١/ ١ المجروحین ١٦
 ١٦٦/ ٩  تاریخ بغداد ١٧



  

  - ٤٥٧٧ -

  

  -ر ا  ا– أوال اد 

  :مناقشة قول الجوزجاني   
ال ُیكت�ب حدیث�ھ عل�ى    ، دلُّ على أّن الراوي عنده شدید ال�ضعف      قول الجوزجاني ی  

أبي داود ، وابن المدیني، -في بعض الروایات-وھو مراد قول ابن معین، سبیل االحتجاج
  .والدارقطني، وابن حبان

وعلى ھذا ُتحم�ل روای�ات اب�ن    ، غیر أّن جمھور النّقاد على تضعیفھ ضعًفا خفیًفا      
والبخ�اري وأب�و زرع�ة    ، وبھ قال أحم�د ، والنسائي، بن نمیروا، وبھ قال ابن سعد  ، معین

وھ�و م�ا ذھ�ب      ، -وھ�و مت�شدد   –وعلى ھذا ُیحم�ل ق�ول أب�ي ح�اتم           ، -وھم من المعتدلین  –
  .وحْسبك بھ، إلیھ ابن عدّي

لكن�ھ ال ی�صل إل�ى    ، واختار أّن الراوي ضعیٌف، وقد اطلع اإلمام الذھبي على أقوال النقاد    
  .لیھ الحافظ ابن حجروھو ما ذھب إ، حدِّ الترك

بینما قّدمھ أحمد بن حنبل على أخیھ ،  وقد ذھب ابن معین إلى أّنھ مثل أخیھ في الضعف
  .وقّدمھ أخاه في روایة أخرى، في درجات الضعف

وعلیھ ُیحمل قول البزار وغیره في قولھم عن�ھ  ، وقْد ذكروا أّنھ رجٌل صالٌح دیِّنٌ      
  .صالح: أّنھ

فق�ْد ك�ان   ، مبنيٌّ عل�ى االخ�تالف ف�ي المعتق�د    ، دده فیھولعّل قول الجوزجاني وتش  
  . واهللا أعلم، والجوزجاني على خالف ذلك، في حباَن تشّیٌع

  
، من السابعة، البصريُّ، الُجْفرّي، عمرو: وقیل، الحسن بن أبي جعفر عجالن.٧

 .١ت ق، )ھـ١٦٧ت(

 .٢واھي الحدیث، ضعیٌف: قال الجوزجاني
  :أقوال ابن معین وأبي حاتم

وك�ان  ، ل�یس بق�وي ف�ي الح�دیث    : "قال أب�و ح�اتم  و، ٣"ال شيء: "ل ابن معین  قا

  .٤"وفي بعض أحادیثھ إنكار، شیًخا
  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم

، وھ�و م�ا علی�ھ ش�یخھ القط�ان     ، یتبّین من عبارة اب�ن مع�ین ش�دة ت�ضعیف ال�راوي      
  .  أن الراوي خفیف الضعفبینما یرى أبو حاتم، وھو موافق لقول الجوزجاني

                                                 
 ٢٦٠/ ٢تھذیب التھذیب ، ٧٣/ ٦ تھذیب الكمال ١
 ١٩١ أحوال الرجال ٢
 )٢٩/ ٣( الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٣
 . المصدر السابق٤



  

  - ٤٥٧٨ -

  

  :أقوال النقاد الدالة على التعدیل
م�ا  : "وقال أبو بكر بن أبي األسود ت�رك اب�ن مھ�دي حدیث�ھ ث�م ح�دث عن�ھ وق�ال                     

  .١"كان لي ُحّجٌة عند ربي
والح��سن ب��ن أب��ي جعف��ر ل��ھ أحادی��ث ص��الحة، َوھ��و ی��روي     : "وق��ال اب��ن ع��دي 

یرویھ���ا المن���ذر ب���ن الولی���د الغرائ���ب وخاص���ة ع���ن ُمَحم���د ب���ن جح���ادة ل���ھ عن���ھ ن���سخة 
الج�ارودي، ع��ن أبی�ھ عن��ھ وی�روي بھ��ذه الن�سخة ع��ن الح�سن ب��ن أب�ي جعف��ر أب�و ج��ابر        
ُمَحمد بن َعبد الملك المكي ولھ عن غیر بن جحادة عن لیث عن أیوب، َوعل�ي ب�ن زی�د،         
وَأُبو الزبیر وغیرھم على ما ذكرت أحادیث مستقیمة صالحة، َوھو عندي ممن ال یتعمد         

ولع�ل ھ�ذه األحادی�ث الت�ي ُأنك�رْت علی�ھ            ، َوھو صدوق كم�ا قال�ھ َعْم�رو ب�ن عل�ي           الكذب،  

  .٢"أو ُشبِّھ علیھ فَغِلط، توّھَمھا َتَوھًُّما
 :أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

وق���ال اب���ن ، "ض���عیف: "٥-ف���ي روای���ة–والن���سائي ، ٤والعجل���ي، ٣ق���ال أحم���د

  .٦"ضعیٌف، ضعیٌف: "-یًضاأ-وقال ، "كان الحسن َیِھم في الحدیث: "المدیني

: وق�ال ال�ذھبي  ، "لیس ب�القوي ف�ي الح�دیث        ":٨الدَّارُقْطنّيو، ٧وقال أبو زرعة  

  .١٠"مع عبادتھ وفضلھ، ضعیف الحدیث: "وقال ابن حجر، ٩"ضّعفوه"
  :أقوال النقاد الدالة على شدة الضعف

وُسئل عنھ ، ١٢ولْم ُیحدث عنھ، ١١ضّعفھ یحیى بن سعید وغیره: قال الترمذي
ول�یس ھ�و   ، ك�ان ش�یًخا ص�الًحا ، ولك�ن كان�ت عن�ده أحادی�ُث من�اكیر               : "اإلمام أحمد فق�ال   

وكان یجيء إلى : قال . عبد الرحمن بن مھدي : من روى عنھ ؟ قال      : قیل لھ   . بشـيء

  . ١٣"یحیى بن سعید فیسمع منھ ، وكان شیًخًا صالًحًا

                                                 
 ٢٦٠/ ٢ تھذیب التھذیب ١
 ١٤٣/ ٣ الكامل في ضعفاء الرجال ٢
 ٥٨١/ ١ الضعفاء للعقیلي ٣
 ٨٨ الثقات للعجلي ٤
  ٧٦/ ٦ تھذیب الكمال ٥
 ٢٦٠/ ٢ تھذیب التھذیب ٦
 )٢٩/ ٣(  الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٧
 ٢٠٠/ ١ الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ٨
 ١٠١٧ الكاشف ٩

 ١٢٢٢ التقریب ١٠
 ٣٣٤  الجامع الترمذي ١١
 )٢٩/ ٣( الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ١٢
 ).٢١٤٤( سؤاالت ابن ھانئ ١٣



  

  - ٤٥٧٩ -

  

:   أب��و نع��یم زاد، "منك��ر الح��دیث :"٣وأب��و نع��یم ، ٢ال��ساجي، ١ وق��ال البخ��اري 

وق���ال ، ٤"ال أكت���ُب حدیَث���ھ، ض���عیٌف: "وق���ال أب���و داود ، "ض���عفھ َعل���ّي ب���ن اْلَم���ِدیِنّي"
وكان ، كان عبُد الرحمن بُن مھديٍّ یحدث عنھ   ، منكُر الحدیثِ ، َرَجٌل صدوقٌ  : "٥الفالس

ض�ّعفھ َیْحَی�ى ْب�ن      : "وق�ال اب�ن حب�ان     ، ٦"متروك: "وقال النسائي ، "یحیى ال ُیحّدث عنھ   
  َوك�اَن اْلَح�سن ْب�ن َأِب�ي جْعف�ر      ... َوَتركھ الشَّْیخ اْلَفاِضل َأْحمد بن َحْنَبل َرحَمھ اهللا  ، مِعین

َولكن��ھ ِممَّ��ن غف��ل َع��ن ص��ناعتھ اْلَح��ِدیث  ، م��ن المتعبِّ��دین المج��ابین ال��دْعَوة ِف��ي اْلَأْوَق��ات 
ویقل�ب اْلَأَس�اِنید َوُھ�َو َل�ا        ، َف�ِإَذا ح�دَّث َوِھ�َم ِفیَم�ا َی�ْرِوي         ، واْش�تغل ِباْلعب�اَدة َعْنَھ�ا     ، َوحفظھ

  .٧َوِإن َكاَن َفاضال، َحتَّى صار ِممَّن َلا یْحَتج ِبِھ، یعلم

  -ر ا  ا– أوال اد 

، یتبّین ِمن العرض  السابق؛ أّن قول الجوزجاني یفید أّن الراوي ش�دیُد ال�ضعف           
وھ�ذا م�ا ذھ�ب إلی�ھ        ، لھ وعبادت�ھ  م�ع ف�ض   ، وض�عف حفِظ�ھ   ، لكثرت�ھ أوھام�ھ   ، ال ُیحتّج بھ  

، وأب��و داود،  والبخ��اري-ف��ي روای��ة -جماع��ٌة م��ن النّق��اد؛ كالقط��ان واب��ن مع��ین وأحم��د    
  .وابن حبان، والنسائي، والفالس
  .لكن أحادیثھ منكرة، ومراد الفالس أنھ صدوُق اللسان  

  .وقد ُیفھم  من قول ابن المدیني وأبي حاتم ذلك
ثم روى عنھ؛ خوًف�ا م�ن اإلث�م لم�ا ُع�رف م�ن ص�الحھ              ، یثھوأّما ابن مھدي؛ فقد ترك حد     

  .رحمھ اهللا
، ولقْد حاول ابن عدي أْن یرفع من  حال الراوي؛ م�ع بیان�ھ أن�ھ ی�روي الغرائ�ب            

وحاش�اه؛ فق�ْد أجمع�وا عل�ى ص�الحھ        ، ویروي عل�ى الت�وھم والخط�أ م�ن غی�ر تعم�د ل�ذلك              
  .وفضلھ

  . واهللا أعلم، وبھذا یكون ما ذھب إلیھ اإلمام الجوزجاني صواٌب

 .٨َأبو ُشعْیب الحماِني الُكوِفي، َحماد بن ُشَعْیب التَِّمیِمي.٨

  .٩حماد بن شعیب واھي الحدیث: قال الجوزجاني
  :أقوال ابن معین وأبي حاتم

                                                 
 )٣٣: ص( الضعفاء الصغیر للبخاري ١
 ٢٦٠/ ٢ تھذیب التھذیب ٢
 )٧٣: ص( الضعفاء ألبي نعیم ٣
 ٨٩٩ سؤاالت أبي عبید اآلجري ٤
 )٢٩/ ٣( الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ٥

 ١٥٥ الضعفاء والمتروكین للنسائي ٦ 
 ٢٣٧/ ١ المجروحین ٧
 .٤٦٤/ ١ تعجیل المنفعة ٨
  .٩٠ برقم ٩



  

  - ٤٥٨٠ -

  

؛ ٢"ل�یس حدیث�ھ ب�شيء     : "-أی�ًضا -وقال ابن معین    ، ١"ضعیف: "قال ابن معین  

  .٤"لیس بالقوي: "تموقال أبو حا، ٣"وال یكتب حدیُثھ: "وزاد في روایة

  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم
بینم�ا  ، وھ�و م�ا ذھ�ب إلی�ھ الجوزج�اني         ، یرى ابن معین أّن ال�راوي ش�دیُد ال�ضعف         

  .واهللا وأعلم، ذھب أبو حاتم إلى أنھ خفیف الضعف
  :أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

، -أی���ضا- ٦وق���ال أب���و زرع���ة  ، ٥!"ال أدري كی���ف ھ���و؟ : "ق���ال اإلم���ام احم���د  

وِلَحمَّ�اِد ْب�ِن   : "وق�ال اب�ن ع�دي    ، ٨"فیھ ض�عفٌ  : "وقال الساجي ، "ضعیف"، ٧والنََّسائي
وَأْكثُرَھ�ا ِممَّ�ا َال ُیت�اَبُع       ، وأحاِدیث�ُھ یْرویھ�ا ع�ِن اْلثق�اتِ       ، ُشعیب غْیَر ما ذكْرُت ِمَن الحدیثِ     

  .٩"علیھ، وھو ِممَّْن ُیْكتُب حِدیُثُھ مَع ضْعِفِھ

وأخرج لھ مع ھذا الحاكم في : "وقال، ١٠"لسان المیزان"كره ابن حجر في     وذ

وذك��ره ، ١١"حم��اد ب��ن ش��عیب ض��عیف : "وق��ْد تعّقب��ھ الح��افظ ال��ذھبي فق��ال ، "م��ستدركھ

  .١٢"دیوان الضعفاء"الذھبي في 
  :أقوال النقاد الدالة على شدة الضعف

وق�ال ف�ي    ، ١٤" نظ�ر  ِفی�ھِ : "وَق�اَل الُبَخ�اِريّ   ، ١٣"ترك�وا َحِدیث�ھ   : "قال أب�و داود   

واھ�ي الح�دیث، ح�دث ع�ن اب�ن الزبی�ر،       : "وقال أب�و زرع�ة   ، ١٥"ُمنكر الَحِدیث : "روایة

  ، ١"وغیره، بمناكیر
                                                 

 .١٦٠٤ تاریخ الدوري ١
  .١٣٠ َو ١٢٧تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین ، ١٣٥٢ تاریخ الدوري ٢
 .١٥/ ٣ الكامل ٣
 ١٤٢/ ٣ الجرح والتعدیل ٤
 .٣/٦٢٥ الجرح والتعدیل ٥
 .١٤٢/ ٣ الجرح والتعدیل ٦
  .١٣٥ الضعفاء والمتروكون ٧
  .٣٤٨/ ٢ لسان المیزان ٨
 ١٨/ ٣اء   الكامل في الضعف٩

 ٢٧٠/ ٣ لسان المیزان ١٠
 ٥٨٢/ ٣ المستدرك على الصحیحین ١١
 ١١٢٠ برقم ١٢
 ).١٣٩: ص( سؤاالت اآلجري ١٣
  .٢٥/ ٣ التاریخ الكبیر ١٤
  .٣٤٨/ ٢ لسان المیزان ١٥



  

  - ٤٥٨١ -

  

: وق�ال اب�ن حب�ان   ، ٢"وَلا ُیتاِبعُھ عَلْیِھ ِإلَّا مْن ُھ�و ُدون�ُھ َأْو مْثل�ھُ    : "وقال العقیلي 

  .٣"ویرویھا َعَلى َغْیر ِجَھتَھا، یقلب اْلَأْخَبار"

  دوال اأ–ا  ا ر-  

فق�د  ، وھو ما صرح بھ أبو زرعة   ، یالحظ أّن قول الجوزجاني یفید شدة الضعف      
فی�ھ  : "وعب�ارة البخ�اري أف�ادت ذل�ك؛ فق�د ق�ال ع�ن ال�راوي               ، "واھ�ي الح�دیث   : "قال فیھ 

ھ فالن في حدیث� : إذا قلت: "كما بّین ذلك عن نفسھ حیث قال    ، وھذا یعني أنھ واهٍ   ، "نظر

وق�د نق�ل اب�ن القط�ان        ، "منك�ر الح�دیث   : "وفي الروایة األخ�رى   ، ٤"نظر، فھو متَّھٌم واهٍ   

ف�الراوي عن�د   ، ٥"كل من قلت ِفیِھ ُمنك�ر الَح�ِدیث َفَل�ا تح�ل الرَِّواَی�ة َعن�ھُ             : " عنھ أنھ قال  
  . البخاريِّ شدیُد الضعف

العقیل�ي  ووص�فھ ب�ھ     ، وحك�اه أب�و داود ع�ن النق�اد        ، وھذا ما ذھب إلیھ ابن معین     
  . وابن حبان

وَأْكثُرَھ�ا ِممَّ�ا َال ُیت�اَبُع علی�ھ،       : "حتى قال عن أحادیثھ   ، وكأن ابَن عدّي ترّدد فیھ      
والذھبي ، وأبو حاتم، وقد ضعفھ النسائي والساجي، " وھو ِممَّْن ُیْكتُب حِدیُثُھ مَع ضْعِفِھ

  .ممن یكتب حدیثھ مع ضعفھ، وابن حجر؛ فجعلوه في مرتبة خفیف الضعف
وُھ�َو َم�ن ھ�َو ف�ي ال�ورع الت�ام ف�ي اختی�ار             ، لكني ما زلُت أتأّمل عب�ارة البخ�اريِّ       

  ! ألفاظ الجرٍح
  
، البصريُّ، أبو العالء، الّسعديُّ، التمیميُّ، الربیُع بُن بدٍر بنِ عمٍرو بِن جراٍد.٩

 .٦ت ق، )ھـ١٧٨ت(، من الثامنة، یلقب ُعلیلة

  .٧واھي الحدیث: قال الجوزجاني
  :عین وأبي حاتمأقوال ابن م

وف�ي  ، ٩"ل�یس ب�شـيء  : "وق�ال ف�ي روای�ة   ، ٨"ض�عیف : "-في روایة -قال ابن معین  

  .١"َضعیٌف، لیس بشيٍء: "وفي روایة، ١٠"َلْیس حدیُثُھ بَشْيٍء: "روایة

                                                                                                                                  
  .٤٣٦/ ٢ الضعفاء ألبي زرعة الرازي ١
 ٣١١/ ١ الضعفاء الكبیر للعقیلي ٢
 ٢٥١/ ١ المجروحین  ٣
 ٤٤١/ ١٢ء  سیر أعالم النبال٤
 ٦/ ١میزان االعتدال ، ٢٦٤/ ٢ بیان الوھم واإلیھام ٥
 ٢٣٩/ ٣تھذیب التھذیب ، ١٨٨٣التقریب ، ٦٥/ ٩ تھذیب الكمال ٦
 ١٨١ أحوال الرجال ٧
 ٥٣/ ٢ الضعفاء الكبیر للعقیلي ٨
 .٣٢٧٦ تاریخ الدوري ٩

 ٢٩٧/ ١ المجروحین ١٠



  

  - ٤٥٨٢ -

  

  .٢"ذاھُب الحدیث، فإّنھ ضعیُف الحدیِث، ال ُیشتَغل ِبھ وال بروایِتھ: "وقال أبو حاتم

  : ابن معین وأبي حاتممقارنة قول الجوزجاني بأقوال
ُیالحظ أّن درجة الراوي ف�ي ال�ضعف عن�د الجوزج�اني؛ ھ�ي نْف�س الدرج�ة عن�د اب�ن                 

  .عَلى الّضعف الشدید" ضعیف"وُیحمل قول ابن معین  ، معین وأبي حاتم
  :أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

 ومحم��د ب��ن عثم��ان ب��ن أب��ي ش��یبة وأب��و     ٤والعجل��ي، ٣-ف��ي روای��ة -ق��ال أب��و داود 

  .٧"ضّعفھ قتیبة: "وقال البخاري، "ضعیف: "٦والذھبي في موطٍن، ٥عثمان
  :أقوال النقاد الدالة على شدة الضعف

روى ع�ن األعم�ش ع�ن      : "-أی�ًضا -وق�ال   ، ٨"ال َیسوى حدیُثھ ش�یًئا    : "قال أحمد 

ویعقوب ، ١١وقال النسائي ، ١٠"ال ُیكتب حدیُثھ  : "وقال أبو داود  ، ٩"أنس حدیثا منكرا  

، ١٦واب��ن الق��سیراني، ١٥واألزدي، ١٤وال��دارقطني، ١٣اب��ن خ��راشو، ١٢ب��ن س��فیان

  ".متروك: "١٧وابن حجر

وف�ي م�وطن    ، ١٨"َض�ِعیٌف َل�ْیَس َحِدیُث�ُھ ِب�َشْيءٍ       :: "وقال یعقوب في موطن آخر    

  .١٩"ال ُیكتْب حدیُثھ: "آخر

                                                                                                                                  
 ٣٧/ ٤  الكامل في الضعفاء ١
 ٤٥٥/ ٣ الجرح والتعدیل  ٢
 ٦٥/ ٩ تھذیب الكمال ٣
 ٤٤٩ الثقات للعجلي ٤
 ٢٤٠/ ٣ تھذیب التھذیب ٥
 ١٦٤/ ٣ میزان االعتدال ٦
 ١١٩ الضعفاء الصغیر للبخاري ٧
 .٢٢٧٢ سؤاالت ابن ھانئ ٨
 ٢٣٩/ ٣  تھذیب التھذیب ٩

 ٦٥/ ٩ تھذیب الكمال ١٠
 ٢٠٠ الضعفاء والمتروكون للنسائي ١١
 ٦١/ ٣ المعرفة والتاریخ ١٢
 ٦٥/ ٩لكمال  تھذیب ا١٣

 ١٧٣/ ١ سنن الدارقطني ١٤ 
 ٢٤٠/ ٣ تھذیب التھذیب ١٥
 ٢٧٧/ ١ ذخیرة الحفاظ ١٦
 ١٨٨٣ التقریب ١٧
 ١٢١/ ٢ المعرفة والتاریخ ١٨
 ٦٦٩/ ٢المصدر السابق   ١٩



  

  - ٤٥٨٣ -

  

َك�اَن ِممَّ�ن    : "وق�ال اب�ن حب�ان     ، ١"وال ُیكت�ب حدیُث�ھ    ، لیس بثق�ة  : "وقال النسائي 

وجاء ، ٢"َوَعن الضَُّعَفاء الموضوعات  ، ویروي َعن الثَِّقات الموضوعات   ، ِنیدیقلب اْلَأَسا 
ِممَّ�ن یقل�ب اإلس�ناد ، وَی�ْرِوي ع�ن الثق�ات المقلوب�ات ، وع�ن          : "فق�ال ، عن الحاكم نح�وه   

وعاّمُة حدیِثھ وروایاِتھ عّمن َیْروي عنھم؛   : "وقال ابن عدي  ، ٣"الضعفاء الموضوعات 

  .٦"واٍه: "وقال الذھبي، ٥"منكر الحدیث: "وقال الدارقطني، ٤"ھمّما ال ُیتابعھ أحٌد علْی

   أوال اد   

وبع�ضھم ل�ھ روای�ات    ، ِمن الّنّقاد من جعل الراوي الربیع بن بدر خفیَف ال�ضعف          
أخرى تفید شدة الضعف وبھذا یوافق قوُلھم قوَل الجمھ�ور؛ ف�ي بی�ان أّن ض�عَفھ ض�عٌف                  

  .تروك الروایةم، وأنھ واھي الحدیث، شدیٌد
  .كما وافق قوُل ابن معین وأبي حاتم والجوزجاني؛ قوَل الجمھور

من ، الزاھد، القاص، أبو بشـر البصـري، صالح بن بشیر بن وادع الـُمّري.١٠
 .٧وقیل بعدھا ت، )ھـ١٧٢ت(، السابعة

  .٨"واھي الحدیث، كان قاصا: "قال الجوزجاني
  :أقوال ابن معین وأبي حاتم

وق�ال اب�ن    ، ١٠"ض�عیف : "وق�ال اب�ن مع�ین     ، ٩"ل�یس ب�ھ ب�أس     : "وقال ابن مع�ین   

  .١١"لیس بشيء: "-في روایة أخرى–معین 
منك�ُر الح�دیِث، ُیكت�ب حدیُث�ھ، وك�ان م�ن المتعّب�دین ول�ْم یك�ْن ف�ي                   : "وقال أبو حاتم  

  .١٢"الحدیث بذاك القوّي

                                                 
 ٢٤٠/ ٣ تھذیب التھذیب ١
 ٢٩٧/ ١ المجروحین ٢
 ٥٣ سؤاالت السجزي ٣
 ٣٧/ ٤ الكامل في الضعفاء ٤

 ٢١٤لدارقطني الضعفاء والمتروكون ل٥ 
 ١٥٢٥ الكاشف ٦
 ٢٨٤٥التقریب ، ٣٨٢/ ٤ تھذیب التھذیب ٧
 ١٩٧ أحوال الرجال ٨
 ٣٣٨٣ تاریخ الدوري ٩

  ٣٩٦/ ٤  الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ١٠
ابن ، ٩٢/ ١تاریخ ابن محرز :ُینظر، وممن نقل عنھم،  وھذا القول نقلھ عنھ جماعة من تالمذتھ١١

 .٤٢٠/ ١٠ومحمد بن إسحاق تاریخ بغداد ، ٩٣/ ٥" ملالدورقي كما الكا، ١٦٣طھمان 
 ٣٩٦/ ٤ الجرح والتعدیل ١٢



  

  - ٤٥٨٤ -

  

  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم
: ف�أقول ،  قول الجوزج�اني؛ أب�ّین م�ا نق�ل ع�ن اب�ن مع�ین               قبل أن أبدَأ في مناقشة      

 أّن  -واهللا أعل�م  –وال�ذي یظھ�ر     ، "لیس بھ بأس  :  " روى الدوري عن ابن معین أنھ قال      
رَأی�ُت َیحَی�ى ب�ن َمع�ین ل�یس ل�ھ ف�ي ص�اِلح                : "حت�ى ق�ال ال�دُّوري     ، ھذا كان في أّول أمره    

ثم بعد ، ٢"بن معین فیھ كبیر رأيلمْ یكْن لیحیى    : " وقال الساجي ، ١"الُمّري كبیَر رأي  
وق�د ذك�ر ال�ذھبي    ، وروى ذلك عن�ھ أكث�ر تالمذت�ھ   ، ذلك تبّین أمره عند ابن معین فضّعفھ    

لك�ن روى خم�سٌة ع�ْن       : "فق�ال ، توثیق ابن مع�ین؛ ورج�ح ق�ول م�ن نق�ل عن�ھ الت�ضعیف               

 اب�ن : (وفي الواقع الذین َرَوْوا عنھ ما یفی�د خف�ة ال�ضعف خم�سة وھ�م               ، ٣"یحیى َجْرَحھ 
، )وجعفر الطیالسي ، والمفضل الغالبي ، وابن أبي خیثمة  ، ومعاویة بن صالح  ، أبي شیبة 

ومحم�د  ، واب�ن مح�رز  ، ابن طھمان: (وھْم، والذین َرَوْوا عنھ ما یفید شدة الضعف ثالثة    
  .ونقل الدورقي العبارتین وشّك فیھا، )بن إسحاق

ق ق�ول الجوزج�اني   وھ�ذا یواف�  ، وبھذا یتبّین أّن ال�راوي ض�عیٌف عن�د اب�ن مع�ین            
  .واهللا أعلم، كما یوافق قول أبي حاتم، فیھ

  :أقوال النقاد الدالة على التعدیل

أورد الترم��ذيُّ وق��د، ٤"ك��ان ش��دید الخ��وف م��ن اهللا كثی��ر البك��اء  : "وق��ال عف��ان
، َتَف�رََّد ِبأحادی�َث ع�ِن الثِّق�اِت       ، ِثَقٌة، صالٌح اْلمرِّيُّ رجٌل صالحٌ   : "تضعیف البخاري ثّم قال   

  . ٥"خاُف علْیِھ اْلغلُطُی
  :أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

ك�ان ص�احب ق�صص    : "وق�ال أحم�د  ، ٧"ض�عیف : "وابن حج�ر ، ٦ الدارقطني قال

  ، ٨"یقص لیس ھو صاحب آثار وحدیث، وال یعرف الحدیث

وق�ال  ، ٩"لیس ھو صاحب حدیث، وَال إس�ناد، وَال یع�رف الح�دیث   : "وفي روایة 

  .١٠" بالقوي عندھملیس: "أبو أحمد الحاكم

                                                 
 ٤٢٨٨ تاریخ الدوري ١
 ٣٢٠/ ٦ إكمال تھذیب الكمال ٢
 ٢٨٩/ ٢ میزان االعتدال ٣
 ٣٨٣/ ٤ تھذیب التھذیب ٤
 )٣٨٩: ص( العلل الكبیر للترمذي ٥
 ٣٨٣/ ٤ تھذیب التھذیب ٦
 ٢٨٤٥ التقریب ٧
 ٣٩٦/ ٤ن أبي حاتم  الجرح والتعدیل الب٨
 ٩٣/ ٥ الكامل في الضعفاء ٩

 ٣٨٣/ ٤ تھذیب التھذیب ١٠



  

  - ٤٥٨٥ -

  

  :أقوال النقاد الدالة على شدة الضعف

، ل��یس ب��شـيء ض��عیفٌ : " وق��ال اب��ن الم��دیني ،١"ل��یس بثق��ة : "ق��ال اب��ن علی��ة 

ُھو : "وقال البخارّي، ٣ضّعفھ أبي جدا: "وقال عبد اهللا بن علي بن المدیني    ، ٢"ضعیف

منك���ر :" ٦وال���ساجي، -أی���ًضا-٥وق���ال البخ���اري ، ٤"ض���عیُف اْلح���دیِث ذاھ���ُب الح���دیثِ  
منكر الحدیث جدا ُیحّدث عن قوٍم ثقاٍت أحادی�َث من�اكیر، وھ�و       : "وقال الفالس ، "الحدیث

  .٧رجٌل صالٌح

وق�ال  ، ٨"ال: "ُیكتب ح�دْیث ص�الح الم�رِّي؟ فق�الَ    : قْلُت ِلأبي داُود: وقال اآلجري 

،  ١٠"متروك الح�دیث  : "-أیًضا-وقال  ، ٩،لھ أحادیث مناكیر  ، ضعیف الحدیث : "النسائي
َی�روي أحادی�َث من�اكیر      ، وَلیس ھو شیئا في الحدیث    ، كان َیقصُّ : "قال صالح بن محمد   و

  .١١!"عن ثابٍت والجریريِّ وعن سلیماَن التیميِّ أحادیَث ال ُتعرف
ِم�ن  ، ولصالٍح غیُر ما ذكرُت، َوھو رجٌل ق�اصٌّ ح�سُن ال�صوتِ          : "قال ابُن عِدي  و

، ُینكرھ�ا األئم�ة علی�ھ   ، لت�ي ل�ْم أذك�ْر منك�راتٌ    وعاّمُة أحادیِثھ التي ذكرُت وا  ، أھِل البصرةِ 
وعن�دي م�ع   ، وإّنم�ا ُأت�ي ِم�ن ِقل�ِة معرفِت�ھ باألس�انیِد والمت�ونِ        ، ولیس ھو بصاحِب حدیثٍ   

  .١٢"بْل یغلُط شیئا، ھذا؛ ال َیتعّمد الكذَب
َوَك��اَن م��ن عب��اد أھ��ل اْلَب��ْصَرة وق��رائھم َوُھ��َو الَّ��ِذي ُیَق��ال َل��ُھ : "وق��ال اب��ن حب��ان 

ح النَّ��اِجي َوَك��اَن م��ن َأْح��َزن أھ��ل اْلَب��ْصَرة َص��وتا وأرقھ��م ِق��َراَءة غل��ب َعَلْی��ِھ اْلَخْی��ر     َص��اِل
 َفَك�اَن َی�ْرِوي ال�شَّْيء الَّ�ِذي َس�معھ م�ن َثاب�ت             ، َوالصََّلاح َحتَّى غفل َعن اإلتقان ِف�ي اْلِحْف�ظ        

َواْلحسن َوَھُؤالِء َعَلى التََّوھُّم َفَیْجَعلُھ َعن َأَن�س َع�ن َرُس�ول اللَّ�ِھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم                 
َفظھر ِفي ِرَواَیتھ الموضوعات الَِّتي َیْرِویَھا َعن اْلَأْثَب�ات َواْس�تحق الّت�ْرك ِعْن�َد اِلاْحِتَج�اج                  

  ، ١٣"االعوجاجَوِإن َكاَن ِفي الّدین مائال َعن َطِریق 

                                                 
 ٣٨٣/ ٤ تھذیب التھذیب ١
 ٢٠ سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ٢
 ٣٨٢/ ٤ تھذیب التھذیب ٣
 )٣٨٩: ص( العلل الكبیر للترمذي ٤
 ٣٩٦/ ٤ الجرح والتعدیل ٥
 ٣٢٠/ ٦ إكمال تھذیب الكمال ٦
  المصدر السابق٧
  ٦٥٢الت اآلجري  سؤا٨
 ٣٨٢/ ٤ تھذیب التھذیب ٩

 ٩٣/ ٥ الكامل في الضعفاء  ١٠
 ٣٨٢/ ٤ تھذیب التھذیب ١١ 
 ٩٨/ ٥ الكامل في الضعفاء ١٢
 ٣٧٢/ ١ المجروحین البن حبان ١٣



  

  - ٤٥٨٦ -

  

  ".َھَذا َحِدیٌث ُمْسَتِقیُم اْلِإْسَناِد: " وقال١"المستدرك"وأخرج لھ الحاكم في 

   أوال اد

وم�ن  ، إلى حدِّ عدم االحتجاج بحدیث�ھ  ، جمھور النّقاد على تضعیفھ ضعًفا شدیًدا      
،  وأحم�د ،واب�ن الم�دیني  ، وجھابذة علم الج�رح والتع�دیل؛ ك�ابن مع�ین    ، بینھم أئمة األئمة 
وھ�ذا اب�ن    ، والن�سائي ، وأب�ي ح�اتم   ، وأب�ي داود  ، والفالس، والبخاري، وصالح بن محمد  

، وضّعفا شأنھ مع بیان صالحھ وزھده، وفّندا أخباره، عدي وابن حبان قْد سبرا أحادیثھ    
لك�ّن عل�َم   ، شدیَد الخوف من اهللا تعالى كما ذك�روا عن�ھ      ، فقْد كان صالٌح صالًحا   ، وعبادتھ

وھ�و األم�ر ال�ذي ان�شغل       ، وتفرٍغ تامّ ، وحفٍظ وإتقان ، اج إلى صبٍر ومصابرةٍ   الحدیث یحت 
: ولھ��ذا ق��ال عن��ھ الجوزج��اني ، فوق��ع ف��ي ال��وھم والخط��أ م��ن غی��ر تعّم��د  ، عن��ھ ب��الوعظ

   -واهللا أعلم-،ولْم یشّذ عنھم، وقد وافق جمھوَر النقاد، "واھي الحدیث"
، والد علي، عفر المدینيأبو ج، موالھم، عبد اهللا بن جعفر بن نجیح السعدي.١١

 .٢ت، )ھـ١٧٨ت(، من الثامنة، أصلھ من المدینة، بصريٌّ

  .٣"مائًلا عن الطریق: كان فیما یقولون، واھي الحدیث: "قال الجوزجاني
  :قول ابن معین وأبي حاتم

ولكن��ھ ُبل��ي ف��ي آخ��ر   ، ك��ان م��ن أھ��ل الح��دیث  : "ق��ال اب��ن مع��ین : ق��ال ال��ساجي 

–، وعن��ھ ٥"ل�یس ب�شـيءٍ  : "ة ع�ن اب�ن مع�ین أن�ھ ق�ال     نق�ل اب�ن َأب�ي َخیَثم�    و، ٤"عم�ره 

  . ٦"كذاٌب: " أنھ قال-أیًضا
ُمنَك���ر الح���دیث ج��دا، ض���عیُف الح���دیث، ُیح��ّدث ع���ن الثق���ات   : "وق��ال أب���و ح��اتم  

: بالمناكیر، ُیكَتُب حدیُثُھ، وَال ُیحَتجُّ بھ، كان عليٌّ َال ُیَحدِّثنا َعن َأبیھ، وك�ان ق�وم یقول�ون       

  .٧" ال ُیحدث عنھ، فلما كان ِبَأَخَرة حّدث عنھعليٌّ َیعّق أَباه،
  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم

؛ فلْم أجْد من قال بھ  )كذاب(أّما قول ابن معین عن الراوي عبد اهللا بن جعفر أّنھ            
  . ولْم ُیشتھر عن عبد اهللا المدیني  ذلك،   غیُره

ق ذل�ك عن�ھ م�ن روایت�ي ال�دوري واب�ن أب�ي                فق�د تواف�    "ل�یس ب�شـيءٍ    ":وأما قول�ھ عن�ھ    
  .وھذا یوافق قول الجوزجاني، وھو المشھور من قول ابن معین، خیثمة

                                                 
١٨١٧ ١ 
 ٣٢٥٥ التقریب ٢
  ١٧٥ أحوال الرجال ٣
 ١٧٤/ ٥ تھذیب التھذیب ٤
ولْم أقْف علیھ ، ٢٣٩/ ٢الضعفاء الكبیر للعقیلي  الدوري عن ابن معین كما في -أیًضا-  وھذا نقلھ ٥

 .في تاریخھ
 ٣٦٣/ ٢ تاریخ ابن أبي خیثمة ٦
 ٢/ ٥ الجرح والتعدیل ٧



  

  - ٤٥٨٧ -

  

ُمنَك�ر الح�دیث   : "فقول�ھ ، وأّما قول أبي حاتم؛ فھو بین الضعف الخفیف والضعف الشدید      
  .وھذا یوافق قول الجوزجاني، یدل على أّن الراوي عنده شدید الضعف، "جدا

ضعیُف الحدیث، ُیح�ّدث ع�ن الثق�ات بالمن�اكیر، ُیكَت�ُب حدیُث�ُھ،              : "اتموقول أبي ح  
وال ُیح�تّج بم�ا   ، یكتب حدیثھ في الشواھد والمتابع�ات ، أْي خفیف الضعف، "وَال ُیحَتجُّ بھ  

  .انفرد بھ
فم�راده الخ�الف    ، "مائًل�ا ع�ن الطری�ق     : كان فیما یقول�ون   : "أما قول الجوزجاني  

، یعن�ي م�ا   "ك�ان مائًل�ا ع�ن الح�ق    : "قول السعدي فی�ھ إن�ھ    و: (قال ابن عدي  ، في المعتقد 

  .١)وأما الصدق فھو صدوق في الروایة، علیھ الكوفیون من تشیع
  :أقوال النقاد الدالة على التعدیل

وھ�و  ، أب�ي ص�دوق   : س�معُت عل�ّي ب�ن الم�دیني یق�ول         :عن صالح ب�ن محم�د ق�ال         

  ٢.٣أحب إلي من الدراوردي
  :لضعفأقوال النقاد الدالة على خفة ا

ق�دم  : قال سعید بن منصور: حكى ابن البرقي في باب من ُنسب إلى الضعف قال     
وك�ان  ، عبد اهللا بن جعفر البصري وكان حافًظ�ا قّلم�ا رأی�ُت ِم�ن أھ�ل المعرف�ِة أحف�َظ من�ھ           

، ٤"ل�ْو ص�ّح لن�ا عب�د اهللا ل�ْم نح�تْج إل�ى ح�دیث مال�ك              : "ابُن مھدي یتكلم فیھ وكان یق�ول      
فكّلم�ا م�رَّ   ، وعل�يٌّ ی�سألھ ع�ن ال�شیوخ      ، كن�ُت عن�د اب�ن مھ�دي       ": وقال سلیمان بن أی�وب    

حت�ى َم�رَّ عل�ى    ، على شیٍخ ال یرضاه عبُد الرحمن قال بیده فخّط عل�ٌي عل�ى رأِس ال�شیخِ               

  .٥!"ما أصنع بعبد الرحمن: فقال، فلّما ُقمنا ُلـْمُتھ، فقال بیده فَخّط على رأسھ، أبیھ
وف��ي : "ث��ّم ق��ال، ل��ون ح��دَّث عل��يٌّ ع��ْن أبی��ھوق�ال عب��دان األھ��وازي س��معت أص��حابنا یقو 

  ، ٦"حدیث الشیخ ما فیھ

وعام��ُة : "وق��ال اب��ن ع��دي، "ض��عیف الح��دیث: "٨واب��ن حج��ر، ٧وق��ال الف��الس

، ٩"وھ�َو م�َع ض�عفھ مّم�ن ُیكت�ب حدیُث�ھ      ، حدیِثھ عْن مْن َیروي عنھم ال ُیتابُعھ أحٌد علیھِ 
ار َحتَّى َیْأِتي بَھا َمْقُلوَبة ویخط�يء ِف�ي اْلآَث�ار      َوَكاَن ِممَّن یھم ِفي اْلَأْخبَ    : "وقال ابن حبان  

                                                 
 ٥٠٤/ ١  الكامل في الضعفاء ١
صدوٌق كان ، المدني، موالھم، أبو محمد الجھني، الدراوردي، عبد العزیز بن محمد بن عبید:  ھو٢

 ١٨٦ت(، من الثامنة، حدیثھ عن عبید اهللا العمري منكر:  النسائيقال، ُیحّدث ِمن كتب غیره فُیخطىء
 ٤١١٩التقریب . ع) ھـ١٨٧أو
 ١٧٤/ ٥ تھذیب التھذیب ٣
 . الموضع السابق٤
 ٢٩٧/ ٥ الكامل في الضعفاء ٥
 . الموضع السابق٦
 ٢٣٩/ ٢ الضعفاء الكبیر للعقیلي ٧
 ٣٢٥٥ التقریب ٨
 ٢٩٧/ ٥ الكامل في الضعفاء ٩



  

  - ٤٥٨٨ -

  

وق��ال ، ٢"ف�ي حدیث�ھ بع�ض المن�اكیر    : "وق�ال أب�و أحم��د الح�اكم   ، ١"َحتَّ�ى َكَأنََّھ�ا معمول�ة   

  .٣"ضعفوه: "الذھبي
  :أقوال النقاد الدالة على شدة الضعف

ز أج��: "ك��ان وكی��ع إذا أت��ى عل��ى حدیث��ھ ق��ال  : ق��ال عب��د اهللا ب��ن أحم��د ع��ن أبی��ھ     

  .٤"علیھ

واب���ن ، ٧وق���ال الن���سائي، " مت���روك الح���دیث: "٦واب���ن القی���سـراني، ٥وق���ال الن���سائي

  .٩"َلْیَس ِبَشْيء: "-أیًضا-وقال ابن القیسـراني ، "لیس بثقة: "-أیًضا-٨القیسـراني

  .١٠"كثیر المناكیر: "وقال الدارقطني

   أوال اد

 نج�یج الم�دیني؛ وھ�و كم�ا ق�ال         جمھور النقاد على تضعیف ال�راوي عب�د اهللا ب�ن            

  .١١"وعند بعضھم متروٌك، ھو عندھم ضعیٌف: "ابن خلفون
وأّنھ رغ�م أوھام�ھ وأخطائ�ھ؛ إال أن�ھ ال ی�صل إال      ، وقْد بین ابن عدي أنھ ضعیفٌ     

وھوم�ا ذھ�ب إلی�ھ اإلم�ام ال�ذھبي والح�افظ       ، بْل ُیكتب حدیثھ لالعتب�ار   ، حّد عدم االحتجاج  
  . زجانيخالًفا لرأي الجو، ابن حجر

  
، البصريُّ، التیميُّ، عليُّ بُن زیٍد بِن عبِد اهللا بِن زھیٍر بِن عبِد اهللا بِن ُجدعان.١٢

ُینسب أبوه إلى جدِّ ، وھو المعروف بعلي بن زید بن جدعان، أْصلھ حجازيٌّ

  .٤١٢بخ م ، وقیل قبلھا) ھـ١٣١ت(، من الرابعة، جدِّه
ال ُیح���تجُّ ،  ع���ِن الَق���صِدوفی���ھ می���ٌل، ض���عیٌف، واھ���ي الح���دیث: "ق���ول الجوزج���اني

  .١٣"بحدیثھ

                                                 
 ١٤/ ٢بن حبان  المجروحین ال١
 ١٧٤/ ٥ تھذیب التھذیب ٢
 ٢٦٦٨ الكاشف ٣
 ٥٢٦/ ٢ العلل روایة عبد اهللا ٤
  ٣٣٠ الضعفاء والمتروكون للنسائي٥
 )٢٤٥: ص( تذكرة الحفاظ البن القیسراني ٦
 ١٧٥/ ٥ تھذیب التھذیب ٧
 ١٧٦٣/ ٣ ذخیرة الحفاظ ٨
 ٢٦٠٨/ ٥ المصدر السابق ٩

 ٣١١ الضعفاء والمتروكون للدارقطني ١٠
 ٢٨٧/ ٧ إكمال تھذیب الكمال ١١
 ٤٧٣٤التقریب ، ٣٢٢/ ٧تھذیب التھذیب ، ٤٣٤/ ٢٠ تھذیب الكمال ١٢
 ١٨٥ أحوال الرجال ١٣



  

  - ٤٥٨٩ -

  

  :أقوال ابن معین وأبي حاتم
تعددت أقوال اإلمام ابن معین في ھذا الراوي؛ وھي وإْن كانْت تفی�د ال�ّضعف إال                   

  :وذلك على النحو التالي، ومنھا ما یفید شدة الضعف، أّن منھا ما یفید خفة الضعف

وف�ي روای�ة ال�دارمي عن�ھ        ، ١"ضعیٌف: "فقْد جاء في معاویة بن صالح أنھ قال       

  .٢"لیس بذاك القوي: "أنھ قال

ل�یس  : "-َم�ّرة أخ�رى   –وق�ال   ، ٣"ل�یس بُحّج�ة   : "بینما نقل الدوريُّ عنھ أنھ ق�ال        

وف�ي روای�ة   ، "ضعیٌف ف�ي ك�لِّ ش�ـيء      : "وقال ابن أبي خیثمة عْن ابن معین      ، ٤"بشـيء

م�ا  : "بن زیٍد؛ اختلط؟ قال  علّي  :قلُت البن معین ٍ   : وقال ابن الجنید  ، ٥"لیس بذاك : "عنھ

  .٧"لْم یكن بالحافظ: "-أیًضا-وقال ، ٦"اختلط قط
وھو أحب إلّي من یزید ، ُیكتب حدیثھ وال یحتّج بھ، لیَس بقويٍّ: "وقال أبو حاتم

  .٨"وكان یتشّیع، وكان ضریًرا، بن زیاد
  مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم   
ن مع��ین ف��ي ال��راوي أنھ��ا ت��دل عل��ى ش��دة ال��ضعف یت��ضح م��ن مجم��وع أق��وال اب��  

وأن�ھ  ، بینم�ا ق�ول أب�ي ح�اتم یفی�د خف�ة  ال�ضعف              ، وھو م�ا ذھ�ب إلی�ھ الجوزج�اني        ، عنده
  .ولیس لالحتجاج، یكتب حدیثھ لالعتبار

ول�ذا  ، وھ�و م�ا ُیبغ�ضھ الجوزج�اني       ، غیر أّن أبا حاتم قد ذكر أن ال�راوي یت�شیع          
  ".وفیھ میٌل عِن الَقصِد: "قال

  : النقاد الدالة على التعدیلأقوال

صدوق اال أنھ ربما رفع ال�شـيء       : "وقال الترمذي ، ٩"َلا بْأس ِبھِ  : "قال العجلي 

  .١١"صویلح الحدیث: "وقال الذھبي، ١٠"الذي یوقفھ غیره
  :أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

                                                 
 ٢٣٠/ ٣الضعفاء الكبیر   ١
 ٤٧٢ تاریخ الدارمي ٢
 ٤٦٩٩ تاریخ الدوري ٣
 ١٨٦/ ٦ الجرح والتعدیل الجرح ٤
 ٢٠١٧ التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة ٥
 ٧٤٣جنید سؤاالت ابن ال٦
 ٢١١ المصدر السابق ٧
 ١٨٦/ ٦ الجرح والتعدیل ٨
 ١٢٩٨ الثقات للعجلي  ٩

 ٣٢٢/ ٧ تھذیب التھذیب ١٠
 )٣٩١: ص( من تكلم فیھ وھو موثق ١١



  

  - ٤٥٩٠ -

  

ب�ن  وق�ال ص�الح     ، "ضعیف: "٣وابن حجر ، ٢والدارقطني، ١وقال اإلمام أحمد والنسائي   

: وق�ال یعق�وب ب�ن ش�یبة       ، ٤"وق�د روى عن�ھ الن�اس      ، لیس ھو ب�القويِّ   : "أحمد عن أبیھ  

  ،٥"وإلى اللِّین ما ھو، ثقٌة صالُح الحدیث"

ل�یس  : "وق�ال أب�و زرع�ة    ، ٦"یْكتب حدیثھ وَل�ْیس ب�اْلقِوّي وك�اَن یت�شیع     : "وقال العجلي 

، تن�ع م�ن الروای�ة عن�ھ    لْم أَر أحًدا ِمن البصریین وغیرھم ام: "وقال ابن عدي ، ٧"بقوي

وقال الحاكم ، ٨"ومع ضعفھ یكتب حدیٍثھ، وكان یغالي في التشیع ِفي جملة أھل البصرة      

ال یزال عندي فی�ھ     ، أنا أقف فیھ  : "وقال الدارقطني ، ٩"لیس بالمتین عندھم  : "أبو أحمد 

   .١٠"ِلیٌن
  :أقوال النقاد الدالة على شدة الضعف

لق�د  : "وقال یِزیُد ْب�ُن ُزَرْی�عٍ     ، ١١"بل أن یختلط  َحدََّثنا علي ْبن زید ق    : "قال شعبة 

ثن�ا  : "-أی�ًضا -وق�ال ش�عبة   ، ١٢"ول�ْم أحم�ْل َعْن�ُھ فِإنَّ�ُھ ك�اَن راف�ضیا        ، رأیُت عليَّ ْبَن زی�د    

  ،١٣"عليُّ بُن زیٍد وكان رفاعَّا

ال أح���تجُّ ب���ھ ل���سوِء   : "وق���ال اب���ن خزیم���ة  ، ١٤"ل���یس ب���شيء : "وق���ال اإلم���ام أحم���د  

َكاَن َشیخا َجِلیًلا َوَكاَن یھم ِفي اْلَأْخَبار ویخط�ئ ِف�ي اْلآَث�ار       ":وقال ابن حبان  ، ١٥"حفِظھ
َحتَّى كثر َذِلك ِفي أخباره َوتبین ِفیَھا اْلَمَناِكیر الَِّتي َیْرِویَھا َع�ن اْلَم�َشاِھیر َفاْس�تحقَّ ت�رك                   

  ١٦"اِلاْحِتَجاج ِبِھ

                                                 
 ٤٣٤/ ٢٠  تھذیب الكمال ١
 ٢٤٨ سنن الدارقطني ٢
 ٤٧٣٤ التقریب ٣
 ١٨٦/ ٦  الجرح والتعدیل ٤
 ٤٣٤/ ٢٠ تھذیب الكمال ٥
 ١٢٩٨ الثقات للعجلي  ٦
 ١٨٦/ ٦ الجرح والتعدیل ٧
 ٣٤٤/ ٦ الكامل في الضعفاء ٨
  ٤٣٤/ ٢٠  تھذیب الكمال ٩

   المصدر السابق١٠
 ٣٣٤/ ٦ الكامل في الضعفاء ١١
  الموضع السابق١٢
 ٢٧٥/ ٦ التاریخ الكبیر ١٣
 ٣٣٥/ ٦  الكامل في الضعفاء  ١٤
 ٤٣٤/ ٢٠ تھذیب الكمال ١٥
 ١٠٣/ ٢ المجروحین ١٦



  

  - ٤٥٩١ -

  

   أوال اد

: وق��ال اب��ن القط��ان ، ١"لف��وا فی��ھ اخت: " ھ��ذا ال��راوي كم��ا ق��ال اإلم��ام  ال��ذھبي     
َأن�ھ  : وُجْمَل�ة أم�ِره   ، وعلي بن زید َتركھ قوٌم وضعفھ آخُرون، َووثََّق�ُھ جماع�ة وم�دحوه            "

كاَن یرفع اْلكثیر ِممَّ�ا یقف�ھ َغی�ره، َواْخ�تَلَط أخی�را، َوَل�ا ُی�ّتھم بك�ذٍب، َوك�اَن م�ن اْلَأْش�راف             

  :وخالصة كالم النّقاد  ما یلي، ٢"اْلعلّیة
ونف�اه اب�ن   ، وابن القط�ان  ، وھذا قد ذكره شعبة   ، ض  النقاد أنھ  قد اختلط      ذكر بع 

  .معین
وھ�و  ، أّن�ھ ك�ان ش�یعیا   ، وابن عدي، والعجلي وأبو حاتم، كما ذكر یِزیُد ْبُن ُزَرْیعٍ 

، وربما لھذا السبب ترك�ھ بع�ض النق�اد        ، "وفیھ میٌل عِن الَقصدِ   : "معنى قول الجوزجاني  
  .ي بدعتھوغلّوه ف، الختالف المعتقد

وق�ول یعق�وب    ، "ال ب�أس ب�ھ    : "فقال، ولْم یوثقھا مطلًق سوى العجلي في روایة      
  .بن شیبة والترمذي والذھبي؛ یدل على أن الراوي في أدنى درجات القبول

وھو إلى ھذا أق�رب كم�ا ذھ�ب إلی�ھ أحم�د      ، وھو مع ھذا؛ قْد اشُتھر بسوء حفظھ   
واهللا ، واب�ن حج�ر  ، وال�دارقطني ، ح�اكم وأبو أحم�د ال ، وابن عدي، والنسائي، وأبو زرعة 

  .أعلم

  .٣من التاسعة ت، الكوفيُّ، علي بن عابس األسديُّ.١٣

  .٤"واھي، ضعیُف الحدیِث: "قال الجوزجاني
  :أقوال ابن معین وأبي حاتم

-وقال ، ٥"علي بن عابس َلْیَس ِبَشـْيء: "َسِمعت یحیى َیُقول: قال الدوري

وفي روایة أبي ، ٦؛ َفذكره ِبضْعٍف" بن َعابسَعلّي: "َسِمعت یحیى َیُقول: -أیًضا

  ".الحدیث: "زاد في روایة ابن الجنید، "ضعیف: " عنھ قال٨وابن الجنید، ٧داود
  .لْم ُیرَو عن أبي حاتٍم في ھذا الراوي جرٌح وال تعدیل

                                                 
 ١٢٧/ ٣ میزان االعتدال ١
 ٣٢٤/ ٩ونقلھ عنھ ابن القطان أیضا في إكمال تھذیب الكمال ، ٣٣٤/ ٣ بیان الوھم واإلیھام ٢
 ٤٧٥٧التقریب ،  ٣٤٣/ ٧تھذیب التھذیب ، ٥٠٤/ ٢٠ تھذیب الكمال ٣
 ٥٧ أحوال الرجال ٤
 ١٣٤٩ تاریخ ابن معین روایة الدوري ٥
  ٢١٩٠روایة الدوري،  تاریخ ابن معین٦
 ٢٨٠  َو٧٦ سؤاالت اآلجري ٧
 ٤٩٢ سؤاالت ابن الجنید ٨



  

  - ٤٥٩٢ -

  

  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین
لى قلة أحادیث الراوي كما ع، "َلْیَس ِبَشـْيء: "ربما ُیحمل قول ابن معین عنھ

بناًء على ، كما ھو رأي الجمھور، ُیعتبر بھ، "ضعیف الحدیث: "ویكون قولھ أنھ، تقّدم
  .واهللا أعلم، أحادیث الراوي

ولْم یوافقھ فیھ إال أبو زرعة وابن ، وبھذا یكون الجوزجاني قد تشّدد فیھ
  .واهللا أعلم، كما سیأتي، حبان

  : الضعفأقوال النقاد الدالة على خفة

ولعلي ْبن : "وقال ابن عدي، "ضعیف: "٢وابن حجر، ١قال النسائي واألزدي
عابس أحادیث حسان ویروي َعن َأَبان ْبن تغلب وعن غیره أحادیث غرائب، َوھو مع 

  .٥"ضّعفوه: "قال الذھبي، ٤"ُیعَتبُر ِبھ: وقال الدارقطني، ٣"ضعفھ یكتب حدیثھ
  :أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

وقال ، ٦" منكر الحدیث ، یحدث بمناكیر كثیرة عن قوم ثقات: "قال أبو زرعة

وكُثر وھُمھ فیما ، كاَن ِممَّن فُحش خطُؤُه: "وقال ابن حبان، ٧"عنده مناكیر: "الساجي

  ، ٨"َفبطل اِلاْحتجاج بِھ، یرویِھ

   أوال اد   

ى ھذا ُیحمل قول ابن معین وعل، ُیعتبر بھ، جمھور النقاد على أّن الراوي ضعیٌف
وھو مراد قول ، وابن حجر، والدارقطني، وابن عدي، والساجي، والنسائي واألزدي

  .واهللا أعلم، الذھبي
 

لقبھ ، المدني، أبو إبراھیم، الزرقي، محمد بن أبي حمید إبراھیم األنصاري.١٤

 . ٩ت ق، من السابعة، حماد

  .١٠"واھي الحدیث ضعیف: "قال الجوزجاني

                                                 
 ٥٠٤/ ٢٠ تھذیب الكمال ١
 ٤٧٥٧ التقریب ٢
 ٣٢٤/ ٦ الكامل في الضعفاء ٣
  ٣٦٤ سؤاالت البرقاني  ٤
 ٣٩٣٤ الكاشف ٥
 ٢٢٤ سؤاالت البرذعي ٦
 ٣٤٣/ ٧ تھذیب التھذیب ٧
 ١٠٥/ ٢ المجروحین البن حبان ٨
 ٥٨٣٦ب التقری،١٣٣/ ٩تھذیب التھذیب ، ١١٢/ ٢٥ تھذیب الكمال ٩

 ٢١٦ أحوال الرجال ١٠



  

  - ٤٥٩٣ -

  

  :بن معین وأبي حاتمأقوال ا

ل�یس حدیث�ھ   ، ض�عیفٌ : "وزاد ف�ي روای�ة ال�دوري     ، ١"َض�عیفٌ : "قال اب�ن مع�ین    

، ٤"ل�یس ب�شـيءٍ   : " وفي روایة ،  ٣"لیس حدیُثھ بشيءٍ  : "وقال في روایة  ، ٢"بشـيء

منك��ر :"وق��ال اب��ن أب��ي م��ریم ع��ن اب��ن مع��ین  ، ٥"وال ُیكت��ب حدیُث��ھ: " وزاد ف��ي روای��ة

  .٦"الحدیث
مث�ل  ، ض�عیف الح�دیث   ، وھ�و منك�ر الح�دیث     ، كان رجال ضریرا  ": وقال أبو حاتم  

  .٩" یروي عن الثقات المناكیر٨ ویزید بن عیاض٧ابن أبي سبرة
  

  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم
فكّلھ�م ق�ْد   ، یتضح مما س�بق تواف�ق ق�ول الجوزج�اني م�ع اب�ن مع�ین وأب�ي ح�اتم             

  . بھحتجال ُی، جعل الراوي في مرتبة شدید الضعف
  

  :أقوال النقاد الدالة على التعدیل

محمد بن أب�ي حمی�د ، ثق�ٌة، ال    : "قال أحمد بن صالح   :١٠"الثقات"قال ابن شاھین في     
: حم�ّاد ، وغی�ُرھم یقول�ون     : شكَّ فیھ ، َحَسُن الحدیِث، روى عنھ أھ�ل المدین�ة، یقول�ون              

، وھ�ذا الرج�ُل ھ�و    !ض�عیَفان حماد، ومحمد أخ�َوان  : محمد بن أبي حمید ، ولقد قال رجل 
ولْم یكونا أخ�وین ق�ط، إّنم�ا ھ�و واح�د،       !  الضعیف، إْذ ُیضّعف رجًال لْم یْخلقھ اهللا حّماًدا؟       

فم�ْن أض�عُف م�ن ھ�ذا وأك�ذب؟ إْذ یب�ُسط ل�ساَنھ              ! فجعل واحًدا اثنین، ثم جعلھما ض�عیفان      
 رجٌل قد ُأجمع علیھ على من ال یعرْف، وال یجوز ألحٍد أْن یقوَل في رجٍل إّنھ ضعیٌف، إال

  ".ھذا كّذاب: بالتكذیب، فیقال

                                                 
 .١٣٥/ ٣"  الجرح والتعدیل١
 ١١٢/ ٢٥ تھذیب الكمال ٢
 ٨٠٠ تاریخ الدوري٣
 ).١٣٦ و٤٥/ (١وسؤاالت ابن محرز ، ٨٨١ سؤاالت ابن الجنید ٤
 ٢٤٠/ ٢  الكامل في الضعفاء ٥
 ١٣٣/ ٩ تھذیب التھذیب ٦
، -اختلف في اسمھ- ، المدني، العامريالقرشي ، أبو بكر بن عبد اهللا بن محمد بن أبي َسْبرة:  ھو٧

  ٧٩٧٣التقریب ، ٢٧/ ١٢تھذیب التھذیب : ینظر. ق، )ھـ١٦٢ت(، من السابعة، َرَمْوه بالوضع
 ".یضع الحدیث: " قول اإلمام أحمد٣٠٦/ ٧ وقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل 

كّذبھ مالك ، وقد ُینسب لجّده،  البصرةنزیل، المدني، أبو الحكم، اللیثيُّ،   یزید بن عیاض بن ُجْعُدبة٨
  ٧٧٦١التقریب ، ٣٥٢/ ١١تھذیب التھذیب : ینظر. ت ق، من السادسة، وغیُره

 ".ضعیف الحدیث منكر الحدیث: " عن أبیھ قال٢٨٣/ ٩وقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل 
 ٢٣٤/ ٧ الجرح والتعدیل ٩

 )٢٧٥: ص( تاریخ أسماء الثقات البن شاھین ١٠ 



  

  - ٤٥٩٤ -

  

  :أقوال النقاد الدالة على خفة الضعف

وق���ال ، ٢"ل���یس ھ���و بق��وي ف���ي الح���دیث : "١والترم��ذي ، -أی���ًضا-وق��ال أحم���د  

وُمَحم�د ب�ن أب�ي     : "وق�ال الب�زار   . ٣"ومحم�د ی�ضعف م�ن قب�ل حفظ�ھ         : "-أیضا-الترمذي  

  ،  ٤" یكن بالحافظ، وُھو مدني مشھورُحَمید روى عنھ جماعة من أھل العلم ولم
ولحماد بن أبي حمید غیر ما ذكرت من الحدیث وضْعفھ َیِبین على م�ا              : "وقال ابن عدي  

  ، ٦"وحدیثھ مقارب وھو مع ضعفھ یكتب حدیثھ: "زاد المزي عنھ، ٥"یرویھ

: ١١واب�ن حج�ر  ، ١٠وال�ذھبي ، ٩وال�دارقطني ، ٨وأب�و زرع�ة  ، ٧وق�ال أب�و داود  
  ".ضعیٌف"
  

  :لنقاد الدالة شدة الضعفأقوال ا

: ١٤وال��ساجي ، ١٣وق��ال البخ��اري ، ١٢"أحادیث��ھ من��اكیر : "ق��ال اإلم��ام أحم��د     
  ".منكر الحدیث"

ضّعفھ بعض أھ�ل العل�م م�ن قب�ل     ، ومحمد بن أبي حمید ُیضعَّف  : "وقال الترمذي 
وھ�و منك�ر   ، ھ�و أب�و إب�راھیم األن�صاري       : حفظھ، ویقال ل�ھ حم�اد ب�ن أب�ي حمی�د، ویق�ال             

  ، ١٦"لیس بثقة: "قال النسائيو، ١٥"الحدیث
َویْل�زق ِب�ِھ اْلَم�ْتن    ، َوَل�ا یفھ�م   ، یقل�ب اْلِإْس�َناد   ، َكاَن شیُخا مغفًَّل�ا   : "وقال ابن حبان      

  .١٧"َوَلا یعلم َفَلمَّا كثر َذِلك ِفي أخباره؛ َبطل اِلاْحِتَجاج بروایتھ

                                                 
 ٢١٥١ الجامع للترمذي ١
 .٣١٥٩ العلل روایة عبد اهللا ٢
 ٤٨٩ جامع الترمذي ٣
 ٨٧٧٦ مسند البزار ٤
 ٢٤٠/ ٢ الكامل في الضعفاء ٥
 ١١٢/ ٢٥ تھذیب الكمال ٦
 ١٣٣/ ٩ تھذیب التھذیب ٧
 ٢٣٤/ ٧ الجرح والتعدیل ٨
 ١٣٣/ ٩ تھذیب التھذیب ٩

 ٥٨٩/ ١ میزان االعتدال ١٠
 ٥٨٣٦ التقریب ١١
 ٢٨١١روایة عبد اهللا  العلل ١٢
 ٧٠/ ١ التاریخ الكبیر ١٣
 ١٣٣/ ٩ تھذیب التھذیب ١٤
 ٤٨٩ جامع الترمذي ١٥
 ١٣٧ الضعفاء والمتروكون للنسائي ١٦
 ٢٧١/ ٢ المجروحین البن حبان ١٧



  

  - ٤٥٩٥ -

  

   أوال اد   

ولقْد تعّقبھ ،   بل انتقد من ضّعفھ   ،بدایًة؛ لْم یوثقھ غیر أحمد بن صالح المصري         

  . ١وبّین أّن ما ذھب إلیھ غیر صحیح، الحافظ ابن حجر في التھذیب
وإن اختلف��وا ف��ي مرتب��ة ال��ضعف خف��ًة ، ویبق��ى أن جمھ��ور النق��اد عل��ى ت��ضعیفھ   

  .وضعفا
واب�ن حب�ان؛    ، وال�ساجي ، والجوزج�اني ، وأب�و ح�اتم   ، والبخ�اري ، فأما ابن مع�ین   
، والترم�ذي ، وأبو زرعة ، وأبو داود ، بینما أحمد بن حنبل   ،  شدیدا فإنھم یضعفونھ ضعفا  

وأن ، والذھبي وابن حجر؛ عل�ى ض�عفھ ض�عًفا خفیف�ا          ، والدارقطني، وابن عدي ، والبزار
  .واهللا أعلم، وأّنھ سيء الحفظ في الجملة، أحادیثھ في دائرة االعتبار

أبو عبد ، القاضي، الكوفي، محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى األنصاري.١٥

  . ٤٢، )ھـ١٤٨ت(، من السابعة، الرحمن
س�معُت أحم�َد ب�َن ی�ونَس        ، اب�ن أب�ي لیل�ى واھ�ي الح�دیث س�یئ الحف�ظ             : "قال الجوزج�اني  

وحدیثھ : ٤قال إبراھیم، ُترك حدیُث ابِن أبي لیلى ال ُیروى عنھ:  یقول٣كان زائدُة: یقول

  .٥"وكثرِة غلِطھ، عندي یدلُّ على سوِء حفظِھ
  :معین وأبي حاتمأقوال ابن 

وف��ي ، ٧"ل��یس ب��ذاك: "وف��ي روای��ة ق��ال، ٦"َض��عیُف الح��دیِث: "ق��ال اب��ن مع��ین
  .٨"ما كان ِبَثبٍت في الحدیث: "روایة أخرى قال

، ُش�غل بالق�ضاء َف�َساء حفُظ�ھ    ، كان سيَء الحفظِ ، محلھ الصدق : "وقال أبو حاتم  
وھ�َو  ، ب حدیُثھ وال یح�تّج ب�ھ  ُیكت، إنما ُینكر علیھ كثرُة الخطأ   ، ال ُیتھم بشـيء من الكذب    

  .١٠" ما أقربھما٩والحجاج بن أرطاة

                                                 
 ١٣٣/ ٩ تھذیب التھذیب ١
 ٦٠٨١ التقریب ٢
ھـ ١٦٠ت(، من السابعة، ٍةصاحُب ُسّن، ثْبٌت، ثقٌة، الكوفي، أبو الصلت، زائدة بن قدامة الثقفي:  ھو٣

 ١٩٨٢التقریب . ع، )وقیل بعدھا
 . ھو الجوزجاني نْفسھ٤
 ٨٦ أحوال الرجال ٥
 ٣١٨/ ٥  الضعفاء للعقیلي ٦
  الجرح والتعدیل ٧
 ٧٨ سؤاالت ابن الجنید ٨
صدوٌق ، أحد الفقھاء، القاضي، الكوفي، أبو أرطاة، النخعي، حجاج بن َأرطاة بن ثور بن ھبیرة:  ھو٩

  ١١١٩التقریب . ٤بخ م ، )ھـ١٤٥ت(، من السابعة،  الخطأ والتدلیسكثیر
فھو صالح ال یرتاب في . حدثنا: صدوٌق یدلس عن الضعفاء یكتب حدیثھ، وإذا قال: "قال عنھ أبو حاتم

 ١٥٦/ ٣الجرح والتعدیل : ینظر". صدقھ وحفظھ إذا بین السماع، وال یحتج بحدیثھ
 ٣٢/ ٧ الجرح والتعدیل ١٠



  

  - ٤٥٩٦ -

  

  :مقارنة قول الجوزجاني بأقوال ابن معین وأبي حاتم
وھو مواف�ق   ، أكثر الرواة عن ابن معین؛ نقلوا عنھ شدة تضعیفھ البن أبي لیلى           

أما أب�و ح�اتم؛ فإن�ھ ی�رى أن ال�راوي ب�ین أدن�ى درج�ات القب�ول وب�ین                    ، لقول الجوزجاني 
  .واهللا أعلم، أعلى درجات الضعف

  :أقوال النّقاد الدالة على التعدیل
َص��ُدوًقا َج��اِئز ، َوَك��اَن َفِقیھ��ا َص��احب ُس��ّنة ...ُك��وِفي َص��ُدوق ِثَق��ة  : "ق��ال العجل��ي

سألُت أبا ُزْرَعة عن ُمَحمَّد بن َعبد ال�رحمن ب�ن أب�ي لیل�ى ؟                : وقال البرذعي ، ١"الَحِدیث

  .٢"رجل شریف: "فقال 
  :النّقاد الدالة على خفة الضعفأقوال 

أف�ادني  : "-أی�ًضا -وق�ال  ، ٣"ما رأیُت أحًدا أسوَأ حفًظا من أبي لیلى     : "قال شعبة 

ك�ان یحی�ى ب�ن      : "وقال أب�و طال�ب ع�ن أحم�د         ، ٤"ابن أبي لیلى أحادیث فإذا ھي مقلوبة      

  ، ٥"سعید ُیضّعفھ

: اوق��ال أی��ض، ٦"اب��ن أب��ي لیل��ى ض��عیف وف��ي عط��اء أكث��ر خط��أ   : "وق��ال أحم��د

ل�یس  : "وقال النسائي ، ٨"لیَس بأقوى َما یكون   ، صالٌح: "وقال أبو زرعة  ، ٧"َضعیف"

وھ��و م��ع س��وء حفظ��ھ یكت��ب   ... وھ��و كم��ا ق��ال ش��عبة  : "وق��ال اب��ن ع��دي ، ٩"ب��القوي

وق�ال یعق�وب ب�ن     ، ١١"كثی�ر ال�وھم   ، ك�ان رديء الحف�ظ    : "وقال ال�دارقطني  ، ١٠"حدیثھ

: وقال ابن خزیمة، ١٢"یِّن الحدیث عندھمل، في حدیثھ بعض المقال، ثقٌة عدٌل: "سفیان

  .١٣"لیس بالحافظ وإن كان فقیھا عالما"

                                                 
 ١٦١٨للعجلي الثقات ١
 ٩٦٧ سؤاالت البرذعي ٢
 ٣٢٣/ ٧ الجرح والتعدیل ٣
 ١٦٢/ ١ التاریخ الكبیر ٤
 ٣٢٣/ ٧ الجرح والتعدیل ٥
 ١٨٣/ ٦ الكامل في الضعفاء ٦
 ٣١٨/ ٥ الضعفاء للعقیلي ٧
 ٣٢٣/ ٧ الجرح والتعدیل ٨
 ٥٢٥ الضعفاء والمتروكون ٩

 ١٨٧/ ٦ الكامل في الضعفاء ١٠
 ٢٦٢٨ السنن للدارقطني ١١
 ٣٨٠/ ٣ المعرفة والتاریخ ١٢
 ٢٦٩٧ صحیح ابن خزیمة ١٣



  

  - ٤٥٩٧ -

  

وقال ابن  ، ٢"فیھ لین : "-أیًضا-، وقال   ١"صدوٌق، سيء الحفظ  : "وقال الذھبي 

  ٣"سيء الحفظ جدا، صدوٌق: "حجر
  :أقوال النّقاد الدالة على شدة الضعف

:  وق�ال أحم�د ب�ن حنب�ل    ،٤"واھ�ي الح�دیث   ، كان سيَء الحفظِ  : "قال ابن المدیني  
وق�ال  " كان فقھ بن أبي لیلى أحب إلینا من حدیثھ       ، كان سـيء الحفظ مضطرب الحدیث    "
  " ُمضَطِرب الَحدیث ِجدا: "-أیًضا-

ی�روي ال�ّشـَْيَء    ، َفاحَش اْلَخَطأ ، كثیَر اْلَوھم ، كاَن رِديَء الِحْفظ  : "وقال ابن حبان  
َترك�ھ  ، َفاْس�تحقَّ الّت�ْرك  ،  َفكثرت اْلَمَناكیر ِفي ِروایتھ،َوُیحّدث على الحسبان  ، على التََّوھُّم 

  .٥"َأْحمد بن حنبل َویحیى بن مِعین

عام��ة : "وق��ال أب��و أحم��د الح��اكم  ، ٦"ال ُیح��تّج ب��ھ : "وق��ال اب��ن جری��ر الطب��ري  

فك�ان ُیم�دح ف�ي      ، كان سيء الحفظ ال یتعمد الك�ذب      : "وقال الساجي  ، ٧"أحادیثھ مقلوبة 

  .٨"،یث فلْم یكْن ُحّجةفأما في الحد، قضائھ

   أوال اد  

، وذل�ك الن�شغالھ بالق�ضاء والفت�وى     ، جمھور النقاد على ت�ضعیف اب�ن أب�ي لیل�ى            
ومنھم م�ن جعل�ھ ش�دید ال�ضعف ب�سبب ُفح�ش           ، ولْم یكْن  من أھل الحدیث المتفرغین لھ       

، م�ع ص�دقھ   ، ومنھم من جعلھ خفیف الضعف بسبب سوء حفظ�ھ        ، وكثرة أوھامھ ، خطئھ
ن الذھبي واب�ن حج�ر عل�ى       ی اإلمام ینویبقى اجتماع الحافظ  ، واألمر فیھ محّیرٌ  ، وصالحھ
، وق�د اّطلع�ا عل�ى أق�وال النق��اد    ، مّم�ا یق�وِّي ھ�ذا الق�ول    ، "ص�دوٌق، س�يء الحف�ظ   "عب�ارة  

  .واهللا أعلم، ووقفا على بعض حدیث الراوي
  
  

   
   

                                                 
 ٣٨٢١ دیوان الضعفاء ١  

 ٥٢٧/ ٢ میزان االعتدال ٢
 ٦٠٨١ التقریب ٣
 ٣٠٢/ ٩ تھذیب التھذیب ٤
 ٢٤٤/ ٢ المجروحین البن حبان ٥
 ٣٠٢/ ٩ تھذیب التھذیب ٦
 . المصدر السابق٧
 . المصدر السابق٨



  

  - ٤٥٩٨ -

  

  الخاتمة

  :النتائج

في ) واھي الحدیث( یستعمل مصطلحتبّین من الدراسة أّن اإلمام الجوزجاني .١

 .  غالبًاوھو بھذا یوافق منھج نقاد الحدیث، الراوي شدید الضعف

تبّین من الدراسة صحة ما نسبھ اإلمام ال�ذھبي لإلم�ام الجوزج�اني ووص�فھ              .٢

 .لھ بالتشدد في جرح الرواة

وافق الجوزجاني أقوال اب�ن مع�ین ف�ي ال�رواة ال�ذین تم�ت دراس�ة ت�راجمھم             .٣

 .ةبنسبة كبیر

 . من المذكورین في البحثخالف أبو حاتم قول الجوزجاني في عدة رواة .٤

تب��ّین م��ن الدراس��ة ص��حة م��ا ن��سبھ اإلم��ام اب��ن حج��ر للجوزج��اني م��ن أن��ھ       .٥

  .یتحامل على بعض أھل الكوفة لتشیعھم

  :التوصیات

ومقارنتھ��ا ، یوص��ي الباح��ث بأھمی��ة دراس��ة م��صطلحات أئم��ة الج��رح والتع��دیل   

  .لمعرفة مرادھم، ببقیة أقوال النقاد
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 المصادر والمراجع
  أبو زرعة الرازي وجھوده في السنة النبویة مع تحقیق كتابھ الضعفاء وأجوبتھ

على أسئلة البرذعي، دراسة وتحقیق الدكتور سعدي الھاشمي، الطبعة األولى 
 . ھـ، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة النبویة١٤٢٦

 ب���ن إس���حاق، تحقی���ق ص���بحي أح���وال الرج���ال للجوزج���اني إب���راھیم ب���ن یعق���وب 
  .مؤسسة الرسالة بیروت، ھـ١٤٠٥الطبعة األولى ، السامرائي

                     اإلرشاد في معرفة علماء الح�دیث للخلیل�ي الخلی�ل ب�ن عب�داهللا ب�ن أحم�د، دراس�ة
ھ�ـ،  ١٤٠٩محمد سعید بن عم�ر إدری�س، الطبع�ة األول�ى            . د:  وتحقیق و تخریج  

 .الریاض: مكتبة الرشد
 عادل بن محمد وأسامة بن : لطاي بن قلیج، تحقیقإكمال تھذیب الكمال لمغ

 .القاھرة: ھـ، دار الفاروق الحدیثة١٤٢٢إبراھیم، الطبعة األولى 
 عبد : األنساب للسمعاني عبد الكریم بن محمد التمیمي، تحقیق وتعلیق الشیخ

 .مكتبة ابن تیمیة، ھـ١٤٠٠الرحمن بن یحیى المعلِّمي الیماني ، الطبعة الثانیة 
 د:  والنھایة البن كثیر إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، تحقیقالبدایة .

 .ھـ، دار عالم الكتب١٤٢٤عبداهللا بن عبد المحسن التركي، الطبعة الثانیة
 شكر اهللا بن نعمة اهللا/  ُطبع الكتاُب بتحقیق الشیختاریخ أبي زرعة الدمشقي ،

مجمع : لكتابوقام بنشر ا) م١٩٧٣(وھو عبارة عن رسالة علمیة نوقشت عام 
  .اللغة العربیة بدمشق

  تاریخ أسماء الثقات ممن نقل عنھم العلم ، تصنیف الشیخ الحافظ أبي حفص
عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاھین، حققھ وعلق علیھ الدكتور عبد 

 .بیروت:ھـ ، دار الكتب العلمیة١٤٠٦المعطي أمین قلعجي،الطبعة األولى 
  المشاھیر واألعالم، لمؤرخ اإلسالم شمس الدین أبي تاریخ اإلسالم َووفیات

: عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، حققھ وضبطھ وعلق علیھ الدكتور
 .ھـ ، دار الغرب اإلسالمي١٤٢٤بشار عواد معروف،الطبعة األولى 

  التاریخ األوسط، تصنیف اإلمام الحافظ محمد بن إسماعیل البخاري، دراسة
یحیى الثمالي ،الطبعة :  تیسیر بن سعد أبو حمید والدكتور:وتحقیق الدكتور

 .ھـ، مكتبة الرشد١٤٢٦األولى 
       صالح بن فتح�ي ھل�ل،   : ، تحقیق"السِّفر الثاني  " التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة

 .القاھرة: ھـ، الفاروق الحدیثة١٤٢٧الطبعة األولى 
               ،تحقی�ق ع�ادل ب�ن س�عد       التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة أحمد بن زھی�ر ب�ن ح�رب

  .ھـ، دار غراس١٤٢٥وأیمن بن شعبان، الطبعة األولى 
  التاریخ الكبیر، تألیف الحافظ محمد بن إسماعیل البخاري ،تحقیق وتعلیق

دار الكتب العلمیة مصورة عن الطبعة ، عبد الرحمن المعلِّمي الیماني: الشیخ
 .  الھندیة

   بغ��دادي، وطب��ع تح��ت عن��وان ت��اریخ بغ��داد للخطی��ب أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن ثاب��ت ال :
ت��اریخ مدین��ة ال��سالم وأخب��ار مح��دثیھا وذك��ر قطانھ��ا العلم��اء م��ن غی��ر أھلھ��ا           

ھ�ـ، دار الغ�رب   ١٤٢٢بشار عواد معروف، الطبعة األولى     : د: وواردیھا، تحقیق 
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  .بیروت: اإلسالمي
  تاریخ دمشق البن عساكر علي بن الحسن بن ھبة اهللا الشافعي، تحقیق

: ھـ، دار الفكر١٤١٥امة العمروي، الطبعة األولى عمر بن غر: ودراسة
 التاریخ البن معین الدوري.بیروت

   أحم��د محم��د ن��ور س��یف،  . د.أ: الت��اریخ روای��ة ال��دارمي ع��ن اب��ن مع��ین، تحقی��ق
، كلی�ة  )س�ابقًا   ( مركز البحث العلمي وإحیاء التراث في جامعة الملك عبد العزیز           

 .ھـ١٤٠٠مة، الطبعة األولى مكة المكر: الشریعة والدراسات اإلسالمیة
 نظر : التاریخ روایة ھاشم بن مرثد الطبراني عن ابن معین، حققھ وقدم لھ

 . ھـ١٤١٠محمد الفاریابي، الطبعة األولى 
  ،تبصیر المنتبھ بتحریر المشتبھ البن حجر أحمد بن علي بن محمد العسقالني

 . الطبعة الثانیة، نشرْتھ الدار العلمیة بالھند
 فاظ لإلمام الحافظ الذھبي محمد بن أحمد بن عثمان، صحَّحھ الشیختذكرة الح :

 .مكتبة ابن تیمیة: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي، نشرتھ
  ، التذییل على التھذیب، للحافظ ابن حجر العسقالني، إعداد محمد بن طلعت

 .الریاض: ھـ، أضواء السلف١٤٢٥الطبعة األولى 
 الطبعة ، طارق بن محمد آل بن ناجي:  إعداد،التذییل على كتب الجرح والتعدیل

 .ھـ١٤٢٠األولى 
      الت��راجم ال��ساقطة م��ن كت��اب إكم��ال تھ��ذیب الكم��ال لمغلط��اي ب��ن قل��یج، تحقی��ق :

مجموع��ة م��ن طلب��ة مرحل��ة الماج��ستیر بجامع��ة المل��ك س��عود، الطبع��ة األول��ى         
 .الریاض: ھـ، دار المحدث١٤٢٦

          الع�سقالني، تحقی�ق ودراس�ة   تعجیل المنفعة البن حجر أحمد بن عل�ي ب�ن محم�د  :
: ھ��ـ، دار الب��شائر اإلس��المیة١٤١٦إك��رام اهللا    إم��داد الح��ق، الطبع��ة األول��ى  . د

 .بیروت
  تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعدیل البن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن

عبد الرحمن بن یحیى المعلمي، مطبوعات مجلس : إدریس الرازي، تحقیق
 دار الكتب العلمیة: حیدر آباد، الطبعة األولى ، تصویر: عثمانیةدائرة المعارف ال

 لإلمام ابن حجر العسقالني ،ومعھ حاشیتا عبداهللا بن سالم ، تقریب التھذیب
البصري ومحمد بن أمین میرغني،قابلھا بأصول مؤلفیھا وقدم لھا دراسة وافیة 

 .مھـ، دار الوراق ودار ابن حز١٤٢٠محمد عوامة، الطبعة األولى 
       التقیید واإلیضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح للعراقي عبد ال�رحیم ب�ن

أس��امة ب��ن عب�داهللا الخی��اط، الطبع��ة األول��ى  . د: الح�سین، دراس��ة وتحقی��ق ال�شیخ  
  .بیروت: ھـ، دار البشائر اإلسالمیة١٤٢٥

 الطبعة ، تھذیب التھذیب للحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن محمد العسقالني
 .وعند العْزو إلیھا أنبِّھ، ھـ، دار صادر مصورة عن الطبعة الھندیة١٣٢٧ىاألول

 بشار عواد . د: تھذیب الكمال للمزي یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، تحقیق
وھي المعتمدة في ، بیروت: ھـ، مؤسسة الرسالة١٤١٨معروف، الطبعة األولى 

  .العْزو
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          دائ�رة المع�ارف العثمانی�ة     الثقات البن حبان محمد بن حبان الب�ستي، مطبوع�ات  :
  .مؤسسة الكتب الثقافیة: ھـ، تصویر١٣٩٣حیدر آباد، الطبعة األولى 

  حكم على ) ھـ٢٧٩ت(جامع الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة الترمذي
أحادیثھ العالمة محمد ناصر الدین األلباني، اعتنى بھ أبو عبیدة مشھور بن 

 . عارفحسن آل سلمان ،الطبعة األولى، مكتبة الم
 مجموعة من الباحثین، الطبعة األولى : الجامع في الجرح والتعدیل جمع وترتیب

 .ھـ، عالم الكتب بیروت١٤١٢
  ،الجرح والتعدیل البن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي

عبد الرحمن ابن یحیى المعلمي، مطبوعات مجلس دائرة المعارف : تحقیق
: دار الكتاب اإلسالمي: ھـ، تصویر١٣٧١طبعة األولى حیدر آباد، ال: العثمانیة
 .القاھرة

  ،ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحدیث فیھ البن شاھین عمر بن أحمد البغدادي
ھـ، ١٤١٩حماد بن محمد األنصاري، الطبعة األولى : اعتنى بإخراج نصھ

 .الریاض: أضواء السلف
 تحقیق وتعلیق محمد شكور ذكر من تكلم فیھ وھو موثق لإلمام محمد بن أحمد، 

وعند اإلحالة إلیھا ، ھـ مكتبة المنار١٤٠٦بن محمود الحاجي  ، الطبعة األولى
 .ُأبین

  ،ذكر من یعتمد قولھ في الجرح والتعدیل للذھبي محمد بن أحمد بن عثمان
عبد الفتاح أبو غدة، : أربع رسائل في علوم الحدیث، اعتنى بھا: ضمن كتاب

 .بیروت: ھـ، دار البشائر اإلسالمیة١٤١٩الطبعة السادسة 
  الرواة الثقات المتكلم فیھم بما ال یوجب ردھم لإلمام الذھبي أبي عبداهللا محمد

، تحقیق محمد بن إبراھیم الموصلي، الطبعة ) ھـ٧٤٨ت(بن أحمد بن عثمان 
 .ھـ، دار البشائر١٤١٢األولى

 ر سیف، الطبعة أحمد محمد نو. د.أ: سؤاالت ابن الجنید البن معین، تحقیق
 .المدینة المنورة: ھـ، مكتبة الدار١٤٠٨األولى 

 ھـ ١٤١٤الطبعة األولى ، زیاد منصور.د: تحقیق، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد
 . مكتبة العلوم والحكم

    عبد العل�یم عب�د العظ�یم الب�ستوي،         . د: دراسة وتحقیق ، سؤاالت اآلجري أبا داود
: مكة المكرمة، ومؤسسة الری�ان    : االستقامةھـ، مكتبة دار    ١٤١٨الطبعة األولى   

 .بیروت
 أبو زرعة الرازي وجھوده في : سؤاالت الَبْرَذِعي ألبي زرعة، ضمن كتاب

ھـ، ١٤٠٩سعدي الھاشمي، الطبعة الثانیة . د.أ: السنة النبویة، دراسة وتحقیق
 .المدینة المنورة: القاھرة، ومكتبة ابن القیم: دار الوفاء

 محمد بن علي األزھري، الطبعة األولى : لدارقطني، تحقیقسؤاالت البرقاني ل
 .ھـ، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر١٤٢٧

 موفق بن عبداهللا بن عبد . د.أ: سؤاالت الحاكم للدارقطني، دراسة وتحقیق
 .الریاض: ھـ، مكتبة المعارف١٤٠٤القادر، الطبعة األولى 
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 ق بن عبداهللا بن عبد القادر، موف. د.أ: سؤاالت السجزي للحاكم، دراسة وتحقیق
 .بیروت: ھـ، دار الغرب اإلسالمي١٤٠٨الطبعة األولى 

     س�عد  / د: مجموع�ة م�ن الب�احثین، بإش�راف       : سؤاالت السلمي للدارقطني، تحقی�ق
 .وھي المعتمد في البحث، الریاض: ھـ، الجریسي١٤٢٧الطبعة األولى ، الحمید

 الطبع��ة األول��ى ،  األزھ��ريمحم��د ب��ن عل��ي: س��ؤاالت ال��سلمي لل��دارقطني، تحقی��ق
  .دار الفاروق الحدیثة، ھـ١٤٢٧

   ش��عیب األرن��ؤوط وجماع��ة، الطبع��ة  : ال��سنن لل��دارقطني عل��ي ب��ن عم��ر، تحقی��ق
  .بیروت: ھـ، مؤسسة الرسالة١٤٢٤األولى 

 بشار معروف . د: سیر أعالم النبالء للذھبي محمد بن أحمد بن عثمان، حققھا
 .بیروت: ھـ، مؤسسة الرسالة١٤١٩انیة وشعیب األرنؤوط وجماعة، الطبعة الث

 محمد مصطفى األعظمي، الطبعة الثانیة . د: صحیح ابن خزیمة، تحقیق
 .بیروت: ھـ، المكتب اإلسالمي١٤١٢

        ب��وران : ال��ضعفاء ال��صغیر للبخ��اري محم��د ب��ن إس��ماعیل ب��ن إب��راھیم، تحقی��ق
لی��ھ وعن��د اإلحال��ة إ، بی��روت: ھ��ـ، ع��الم الكت��ب١٤٠٤ال��ضناوي، الطبع��ة األول��ى 

 .فإني أنبِّھ
                أب�و زرع�ة   : الضعفاء ألبي زرعة عبید اهللا ب�ن عب�د الك�ریم ال�رازي، ض�من كت�اب

س��عدي الھاش��مي،  . د.أ: ال��رازي وجھ��وده ف��ي ال��سنة النبوی��ة، دراس��ة وتحقی��ق    
المدین���ة : الق���اھرة، ومكتب���ة اب���ن الق���یم : ھ���ـ، دار الوف���اء١٤٠٩الطبع���ة الثانی���ة 

 .المنورة
   تحقی��ق أحم��د ب��ن إب��راھیم  ، ماعیل ب��ن إب��راھیم ال��ضعفاء للبخ��اري محم��د ب��ن إس��

 .وھي المعتمدة عند اإلحالة، مكتبة ابن عباس: ط، ھـ١٤١٤٢٦الطبعة األولى 
  
  
  
  
 
 




