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إعداد الباحث: 

الدكتور/ عبدهللا بن حامد سمبو

األستاذ املساعد بقسم الكتاب والسنة

بجامعة أم القرى 

بمكة املكرمة



الحديث وعلومه: إفـادة الَعْجالن بثقة ُمحمِّد بن عَْجالن وتبيين خطأ من جعل حديثه في رتبة األحاديث الِحسان

87

ملخص البحث:
تكمن أمهية هذا البحث يف كونه يعاجل مسالًة من مسائل علم العلل، ويبنيِّ الرواايت 

املقبولة من املردودة للراوي حممد بن عجالن املدينّ.

وتظهر مشكلة البحث يف كون متقدمي النُّقاد قد أثنوا على ابن عجالن ووثقوه وصحَّحوا 
احلفظ، وضعَّف  بسوء  ومَسوه  ذلك، حيث  على عكس  منهم  املتأخرين  بينما جند  حديثه، 
بعضهم أسانيد لكونه أحد رجاالهتا، كما حسَّن بعضهم أسانيد لذلك، فكان هذا البحث 

يسعى لبيان القول الفصل، والرأي اجلزل بني الفريقني.

من  عجالن  بن  حممد  يف  قيلت  اليت  األقوال  واستقراء  مجع  يف  الباحث  اجتهد  وقد 
املتقدمني، وبعض املتأخرين، ودراستها ومناقشتها.

بـن عجـالن ثقـٌة صحيـح  الباحـث: أن حممـد  إليهـا  الـيت توصـل  النتائـج  وكان مـن أهـمِّ 
احلديـث، وأنَّ مـا ذكـر مـن سـوء حفظـه فغـري اثبـت، وأنَّ األحاديـث الـيت ضعِّفـت بسـببه أو 

ـنت، كلُّ ذلـك حَمـل نظـٍر وحبـث.    حسِّ
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Abstract:
The importance of this research lies in the fact that it 

deals with the issue of the science of ills and shows the 
accepted accounts of the narrator of the narrator Muham-
mad ibn Ajlan al-Madani.

And the problem of research in the fact that the critics 
have praised the son of Ajlan and documented and correct-
ed his speech, while we find the late ones on the contrary, 
and characterized by poor conservation, and the weakness 
of some Asanid for being one of its men, and some of them 
improved Asanid for that, And the opinion between the 
two bands.    

The researcher has worked hard to collect and extrap-
olate the statements made in Muhammad ibn Ajlan from 
the applicants, and some of the late ones.

One of the most important findings reached by the re-
searcher: that Muhammad ibn Ajlan trust is true to talk, 
and that the mention of poor maintenance is not fixed, 
and that the conversations that weakened or improved, all 
of the consideration and research.
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املقدمة:
، العلم مبا خُتِفي الصُُّدور، وتـُْبِديه  احلَْْمُد هلل خُمرِج احليِّ من اْلَميِّت, وخُمرِج اْلَميِّت من احليِّ
من كلِّ شـي، َأمْحَُدُه على نَِعِمه، وأعوذ به يف أداء ُشـْكرِها من اْلَمْطِل واللَّي، وأشـهد َأْن ال إله 
إال هللا َوْحَدُه ال شريك له، الذي هداان إىل الرُّشد على َرْغِم أَْنف أهل الَغّي، وأشهد أنَّ حُممًَّدا 
عبده ورسـوله، الذي أاََبح له الَفي، وَأَظلَّ أمََّتُه من ِظلِّ َهْدِيه أبوَسـِع يَف، صلى هللا عليه وعلى 

آله وصحبه، من كلِّ قبيلٍة َوَحي )1(.
أّما بعد ...

فهذا حَبٌث أقدمه بني يدي القارئ، وهو معدوٌد يف مفردات ما كتب يف اجلرح والتعديل، 
وأسأل هللا العلي القدير أن ينفع به قارئه وكاتبه وَمْن سعى يف نشره، وأن جيزي اجلميع خري 

اجلزاء، إنه مَسيٌع قريب.
مشكلة البحث وأمهيته واهلدف من الكتابة فيه: 

بـل  املـدينّ،  عجـالن  بـن  حممـد  يف  النُّقـاد  أقـوال  اختـالف  يف  البحـث  مشـكلة  تكمـن 
واضطراهِبـا يف مواضـع أخـرى؛ فحيـث جَتـد املتقدمـني مـن األئمـة اتفقـوا علـى توثيقـه وصحـة 
حديثه بل وإمامته؛ جَتد يف اجلانب اآلخر اتفاق املتأخرين على القول أبنه من املوصوفني بسوء 
احلفظ، وأنه صدوق حسن احلديث، ال يبلغ حديثه درجة الثقات األثبات، وتزداد َحيـْرًَة حني 
جَتـد َأَحـَد هـؤالء يوثقـه مـرًة ويضعفـه أخـرى، وَأَحَدهـم يتكلـم يف سـوء حفظـه، مُثَّ حيتـجُّ حبديثـه ! 
فـال شـكَّ أن هـذه مشـكلة كبـرية، وشـائكٌة جليلـة تبعـث الباحـث جلمـع هـذه األقـوال 
املتفرقة، واسـتقراء ما اجتمع له وتوصَّل إليه من أقوال األئمة النَُّجَباء، مُثَّ حتريرها واملوازنة بينها، 
ـٍم مـدروس، يسـتحقه مقـام حممـد بـن عجـالن املـدينّ، الـذي كان ابـن املبـارك  للخـروج بقـولٍِ حُمَكَّ

� يقـول فيـه:" كنـت أَُشـبِّهه ابلياقوتـة )2( بـني العلمـاء" )3(.
منهج البحث:

1- سـلكت يف كتابـة هـذا البحـث املنهـج االسـتقرائي، التحليلـّي الوصفـّي، فجمعـت أكثـر 
األقـوال الـيت قيلـت يف حممـد بـن عجـالن املـدينّ، ومَل أتـرك منهـا سـوى تلـك األقـوال الـيت ال صلـة 
مباشرة هَلا يف جرحه أو تعديله، وقمت مبناقشتها، واجلمع بني ما يقبل اجلمع، والرتجيح بني ما لزم.

2- وتسهياًل على القارئ؛ فقد جعلت خالصًة ألقوال األئمة، هناية كَل مبحٍث على 
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التقسيم اآليت ذكره، مث خالصًة أخرية يف هناية البحث ومتامه؛ فجاءت كالَفْذَلَكة )4(.

3- اعتمدت يف نقل األقوال على الكتب األصيلة اْلُمْسَندة، ومَل أجْلَأ إىل الكتب الفرعية 
النَّاِقَلة إال يف نقل ما كان زائًدا على الكتب املسندة، أو ما كان منقوالً من كتاٍب أصيٍل مفقود. 

4- اقتصـرت يف ذكـر أقـوال املتأخريـن علـى أقـوال األئمـة: النـووّي، والذهـيبّ، وابـن اْلُملقِّـن، 
واهْلَيَثِمّي، والُبوِصرْيِّي، وابن َحَجر؛ حيث إهنم من أكثر من تكلَّم يف األسانيد واجلرح والتعديل، 

وأقـوال غريهـم ال تعـدو أقواهلم. 

5- استفدت يف ترتيب البحث من طريقة الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف � يف ترمجته 
إلسرائيل بن يونس السَّبيعّي، يف كتابه ضوابط اجلرح والتعديل.

ونظرًا إىل حَمدودية الصفحات يف البحوث اْلُمَحكَّمِة فقد َعَمْدُت إىل ترك ما يلي:

1- ذكر معلومات الكتاب عند أول وروده، وأرجأت ذلك إىل فهرس املصادر، واكتفيت 
الكتاب، مع رقم اجمللد والصفحة إن كان متعدد اجمللدات، وإال فرقم الصفحة،  بذكر اسم 
واكتفيت يف عزو األحاديث وخترجيها على ذكر رقم احلديث عند خُمَّرِجه، وكذا الشأن يف اإلحالة 
على كتب الشيخ األلباينّ، وكذلك اكتفيت بذكر رقم الرتمجة يف العزو إىل تقريب احلافظ ابن 

حجر؛ ألنه أدّق.
2- ذكر قواعد اجلرح والتعديل، إذ املقصود التطبيق، ال التنظري.

3- ترمجة األعالم الواردين يف البحث، إال من كانت له عالقة َوِشيجٌة ابلبحث.
4- الفهارس املتنوعة الشهرية، واكتفيت بفهرٍس للمصادر، وآخر للمحتوايت؛ إذ البحث 

قائٌم عليهما.
َمْن جعل  وتبيني خطِأ  بن عجالن،  بثقة حممد  الَعْجالن،  إفادة   " البحث:  هذا  ومَسَّيت 

حديثه يف رُتَبِة األحاديث احلَِْسان ".
خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة، وفصلني، وخامتة.
املقدمة:

 وتشتمل على: مشكلة البحث، وأمهيته، واهلدف اْلمنشود من الكتابة فيه.
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الفصل األول:
 الرتمجة ) عرض ودراسة (، وفيه مثانية مباحث: 

املبحث األول: امسه ونسبه ونسبته وكنيته. 
املبحث الثاين: مولده ) اترخيه ومكانه (.

املبحث الثالث: شيوخه.
املبحث الرابع: طبقته. 

املبحث اخلامس: َمْن حيكم على روايته عنهم ابالنقطاع.
املبحث السادس: الرواة عنه. 

املبحث السابع: وفاته.
تة. املبحث الثامن: َمْن أخرج له من أصحاب الكتب السِّ

الفصل الثاين:
 أقوال أئمة اجلرح والتعديل ) عرض وحتليل (، وفيه مخسة مباحث:

املبحث األول: أقوال األئمة املتشددين.
املبحث الثاين: أقوال األئمة املعتدلني.

املبحث الثالث: أقوال األئمة املتساهلني.
املبحث الرابع: أقوال األئمة اآلخرين ) َمْن مل ُتدرس مناهجهم يف اجلرح والتعديل (.

املبحث اخلامس: أقوال األئمة املتأخرين.
يلي ذلك خامتة الدراسة، وفهرسان ملصادرها وحمتوايهتا.

وهللا أسأل التوفيق، وصلى هللا على سيدان حممد.

كتبه          
د.عبدهللا بن حامد مَسبو
اجلمعة: 1439/05/02ه
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• الـفـصــل األول: 
- الـتــرمجـة ) عـرض ودراسـة (: 

وفيه مثـانية مبـاحث:
املبحث األول:

 امسه ونسبه ونسبته وكنيته.
املبحث الثاين: 

مولده ) اترخيه ومكانه (.
املبحث الثالث:

 شيوخه.
املبحث الرابع: 

طبقته.
املبحث اخلامس:

 َمْن حيكم على روايته عنهم ابالنقطاع.
املبحث السادس: 

الرواة عنه.
املبحث السابع:

 وفاته.
املبحث الثامن:

تة.  َمْن أخرج له من أصحاب الكتب السِّ
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املبحث األول:

 امسه ونسبه ونسبته وكنيته:

هو: حممد بن عجالن )5(، أبو عبدهللا املدينّ )6(، القرشّي )7( موالهم، موىل فاطمة بنت 
الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف )8(.

املبحث الثـاين: 

مولده ) اترخيه ومكانه(:

مَل أجد من املتقدمني من نصَّ على ذلك، غري أين وقفت على قوٍل لإلمام الذهيب وهو 
يقول:" ولد يف خالفة عبدامللك بن مروان )9( " )10(.

َل أبيب أكثر من  وقال حممد بن عمر: " مَسعت عبدهللا بن حممد بن عجالن يقول: محُِ
ثالث سنني " )11(.

املبحث الثالث:

 شيوخه )12(:

أشهر شيوخ حممد بن عجالن الذين روى عنهم تسعة وأربعون شيًخا )13(، يكن تصنيفهم 
على سبعة مراتب، هي: 

أواًل: مرتبة ) ثـقـة ( وما فوقها:

1- أابن بن صاِلح املدينّ، وقيل: املكّي.

2- إبراهيم بن عبدهللا بن َحِنني املدينّ.

3- أنس بن مالك املدينّ ) الصحايبّ (.

4- بكري بن عبدهللا بن اأَلَشّج املدينّ. 

5- ثور بن زيد الدِّيلّي املدينّ. 
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6- رجاء بن َحيـََوة الشامّي.

7- زيد بن أسلم املدينّ.

8- سعد بن إبراهيم املدينّ.

9- سعيد بن أيب سعيد اْلَمْقرُبِّي املدينّ.

10- أبو احْلَُباب سعيد بن يسار املدينّ.

11- سلمان أبو حازم األشجعّي الكويفّ. 

12- مُسّي موىل أيب بكر بن عبدالرمحن املدينّ.

13- َصْيِفّي موىل أيب أيوب األنصارّي املدينّ. 

14- عاصم بن عمر بن قتادة املدينّ.

15- عامر بن عبدهللا بن الزبري املدينّ. 

16- عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت املدينّ.

17- عبدهللا بن دينار املدينّ.

18- أبو الزاند عبدهللا بن ذكوان املدينّ. 

19- عبدالرمحن بن سعيد بن وهب اهْلَْمداينّ الكويفّ. 

20- عبدالرمحن بن هرمز األعرج املدينّ.

21- عبيدهللا بن مقسم املدينّ.

22- عكرمة موىل ابن عباس املدينّ. 

23- على بن حيىي بن خالد الزَُّرِقّي املدينّ.

24- عون بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود الكويفّ. 
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25- عياض بن عبدهللا بن سعد بن أيب سرح املكّي. 

26- الَقْعَقاع بن حكيم املدينّ.

27- حممد بن عمرو بن عطاء املدينّ.

28- حممد بن قيس بن خمرمة احلجازّي.

29- حممد بن كعب الُقَرِظّي املدينّ.

30- حممد بن حيىي بن ِحبَّان املدينّ.

31- حممد بن يوسف موىل عثمان املدينّ )14(.

32- انفع موىل ابن عمر املدينّ.

33- النعمان بن أيب عياش الزََّرِقّي املدينّ. 

34- هشام بن عروة املدينّ ) وهو من أقرانه (.

35- َواِقد بن سالمة )15(.

36- َوْهب بن َكْيسان املدينّ. 

37- حيىي بن سعيد األنصارّي املدينّ ) وهو من أقرانه (. 

38- يعقوب بن عبدهللا بن اأَلَشّج املدينّ. 

39- أبو الزبري املكّي )16(.

ثـانيـاً: مرتبة ) ثقة اختلط أبخرة (:

1- أبو إسحاق السَّبيعّي الكويفّ. 

ثـالــثـاً: مرتبة ) صدوق ( ) وال أبس به (:

1- عجالن املدينّ، موىل فاطمة بنت الوليد بن عتبة ) أبوه (.
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2- عمرو بن شعيب املدينّ.

3- مصعب بن حممد بن َشَرْحبيل املكّي. 

رابعــاً: مرتبة ) صدوق تغري حفظه أبخرة (:

1- سهيل بن أيب صاحل املدينّ.

خـامساً: مرتبة ) مقبول (:

1- مسلم بن أيب ُحرَّة املدينّ. 

2- أبو سعيد موىل عبدهللا بن عامر بن َكرِْيز.

سادسـاً: مرتبة ) ضعيف (:

1- عبد هللا بن حممد بن َعِقيل املدينّ. 

2- عبدهللا بن ُهْرُمز الَفدَِكّي املكّي. 

سابعــاً: مرتبة ) جمهول (:

1- سويد بن وهب. 
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بيان عدد شيوخ حممد بن عجالن ابلنسبة إىل مراتبهم وبلداهنم:

البلدان
غري حجازيونمكيونكوفيونشاميونمدنيوناملرتبة

اجملموعمنسوبني

311321139ثقة

11ثقة اختلط أبخرة

213صدوق
11صدوق تغرّي حفظه

112مقبول
112ضعيف
11جمهول
361441349اجملموع

خالصة اجلدول:
ر  1- عدد شيوخ حممد بن عجالن من املدنيني )36( ومن سواهم )13( وذلك يفسِّ
ويوضح لنا السبب الذي من أجله مل يتكلم أهل الرتاجم عن رحالت حيىي وقت طلب احلديث 
وحتمله، وكأنه اكتفى ابألخذ عن شيوخ بلدته املدينة، وأما من عداهم فالظاهر - وهللا أعلم - أنه 

أخذ عنهم حني مقدمهم املدينة.

2- عدد من حُيتج حبديثه )42(، ومن حيتمل االحتجاج أو االعتبار )4(، ومن يصلح 
لالعتبار فقط )3(، ومن ال يصلح لالعتبار )0(، وهذا ينبئ بوضوح شديد عن حسن وعناية 

حممد بن عجالن يف اختياره لشيوخه. 

املبحث الرابع:
طبقته: 

تنوَّعـت آراء العلمـاء يف حتديـد طبقـة حممـد بـن عجـالن املـدينّ حبسـب مصطلـح كلِّ إمـام 
يف تقسـيمه الطبقي )17(.
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فقد عدَّه حممد بن سعد يف الطبقة اخلامسة من التابعني من أهل املدينة )18(.

وذكره خليفة بن خياط يف الطبقة السادسة من أهل املدينة )19(.

وكذلك الشأن عند احلافظ الذهيب، فقد تنوع اجتهاده يف ذلك حبسب مصطلحه يف كلِّ 
كتاب من كتبه اليت صنفها على التقسيم الطبقي؛ فقد ذكره يف الطبقة اخلامسة عشرة يف اتريخ 
اإلسالم )20(، ويف الطبقة اخلامسة من األعالم النبالء )21(، ويف الطبقة اخلامسة من احلفاظ )22(، 

ويف الطبقة الرابعة من طبقات احملدثني )23( ) طبقة األعمش وأيب حنيفة (. 

وجيمع هذا التنوّع قدٌر مشرتٌك من االتفاق، وهو كون حممد بن عجالن من التابعني، 
ويوّضح ذلك قول احلفاظ ابن حجر عنه: " من اخلامسة " )24(، وهي الطبقة الصغرى من التابعني، 

وهم الذين رأوا الواحد واالثنني، ومَل يثبت لبعضهم السماع من الصحابة )25(. 

املبحث اخلامس: 
َمْن حيكم على روايته عنهم ابالنقطاع:

مَل أجد من ُنصَّ على رواية ابن عجالن عنه ابالنقطاع، سوى رجلني فحسب: 
1- صاحل موىل التوأمة.

قال ابن أيب حامت: " قال أيب: حُممَّد بن عجالن مَل َيسمع من صاحل موىل التوأمة " )26(.

2- األعرج، يف حديث: " اْلُمْؤِمُن الَقِوّي، َخيـٌْر َوَأَحبُّ ِإىَل هللِا ...".

وهذا احلديث رواه ابن عجالن عن األعرج، عن أيب هريرة �، يف أحد طرقه، وقد اختلف 
على ابن عجالن فيه )27(.

وبسبب هذا االختالف على ابن عجالن رماه اإلمام الطحاويُّ ابلتدليس )28( يف هذه 
الرواية، وهذا غري مسلَّم لإلمام �؛ حيث إنه نفسه قد روى عنه ما يثبت روايته له عمَّن هو 
دون األعرج )29(؛ فكان األوىل واألجدر اإلشارة إىل اختالف على ابن عجالن، كما صنع اإلمام 

الدارقطيِنّ، وهللا أعلم.
وقد وقع يف وَحِل هذا االهتام: أبو سعيد العالئّي )30(، وسبط ابن العجمّي )31(، وابن حجر 

العسقالينّ )32(، وغريهم.
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وابـن عجـالن - فيمـا أعلـم - ليـس ممـن عـرف ابلتدليـس، وال وقفـت علـى قـوٍل ألحـٍد مـن 
املتقدمـني َيِسـُمه بذلـك، وقـد ذكـر احلافـظ ابـن حجـر أنَّ ابـن حبـان وصفـه بذلـك )33(، وقـد 
رجعـت إىل مظـاِن ذلـك مـن كتـب ابـن حبـان ومل أقـف عليـه، وغالـب ظـينَّ أن هـذا سـهٌو مـن 
احلافظ، وخطأ على ابن حبان، وسبب ذلك أن سبط ابن العجمّي قد أشارا يف كتابه ) التبيني 
ألمسـاء املدلسـني ( )34( أن أاب حـامت قـد وصـف ابـن عجـالن ابلتدليـس، فلمـا نظـر احلافـظ )35( يف 
الكنيـة ) أاب حـامت ( ظـنَّ أن املقصـود هبـا ) ابـن حبـان ( ألهنـا كنيتـه؛ فعـدل عـن الكنيـة إىل التسـمية، 
واملقصـود هنـا أبـو حـامت الـرازي �، وأصـل العبـارة نقلهـا العالئـي )36(، وأخطـأ سـبط ابـن العجمـي 
يف نقلها، وسها احلافظ يف إبداهلا؛ ولذلك قال العالَّمة األلباينّ �: " مَل أَر من رمى ابن عجالن 

ابلتدليـس، وهللا أعلـم " )37(.

املبحث السادس:
 الرواة عنه )38( :

أشهر الرواة الذين رووا عن حممد بن عجالن اثنتان ومخسون راواًي )39(، يكن تصنيفهم على 
سبعة مراتب، هي: 

أواًل: مرتبة ) ثـقــة ( وما فوقها:
1- إبراهيم بن أيب عبلة املقدسي الشامّي ) وهو من أقرانه (.

2- أسباط بن حممد القرشي الكويفّ. 

3- إمساعيل بن جعفر املدينّ. 

4- بشر بن املفضل البصرّي.

5- بشر بن منصور البصرّي )40(.

6- بكر بن مضر املصرّي.

7- احلسن بن احْلُّر الكويفّ. 

8- َحَيوة بن ُشَرْيح املصرّي. 
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خالد بن احلارث البصرّي.   -9

10- داود بن قيس الفراء املدينّ.

11- روح بن القاسم البصرّي.

12- زايد بن سعد اخلراساينّ.

13- زيد بن أيب أنيسة الكويفّ. 

14- سعيد بن أيب أيوب املصرّي.

15- سفيان الثورّي الكويفّ. 

16- سفيان بن عيينة الكويفّ. 

17- سليمان بن بالل املدينّ.  

18- شعبة بن احلجاج البصرّي. 

19- صاحل بن كيسان املدينّ ) وهو أكرب منه (. 

20- صفوان بن عيسى البصرّي. 

21- أبو عاصم الضحاك بن خملد البصرّي.

22- عبدهللا بن إدريس الكويفّ. 

23- عبدهللا بن املبارك املرزوّي.

24- عبدالوهاب بن خُبْت املكّي ) ومات قبله (. 

25- عبيدهللا بن عمر العمرّي املدينّ.  

26- ليث بن سعد املصرّي.

27- اإلمام مالك بن أنس املدينّ.
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28- حممد بن سلمة احلراينّ. 

29- منصور بن املعتمر الكويفّ ) ومات قبله (. 

30- انفع بن يزيد املصرّي. 

31- الوليد بن مسلم الشامّي. 

32- حيىي بن سعيد القطان البصرّي.

33- يعقوب بن عبدالرمحن القارئ املدينّ.

ثـانيـاً: مرتبة ) ثـقــة تغريَّ حفظه قليالً ( أو )... رمبا وهم (:

1- عبدهللا بن رجاء املكّي. 

2- عبدالعزيز بن مسلم البصرّي.

ثـالثــاً: مرتبة ) صدوق ( ) وال أبس به (:

1- طارق بن طارق املكّي )41(. 

2- حممد بن سعد األشهلّي املدينّ.  

رابعــاً: مرتبة ) صدوق يهم ( أو )... خيطئ ( أو )... اختلط( أو )... رمبا أخطأ ( أو )... 
كان حيدث من كتب غريه فيخطئ (:

1- حامت بن إمساعيل املدينّ.

2- أبو خالد سليمان بن حيان األمحر الكويفّ. 

3- عبدهللا بن هليعة املصرّي.

4- عبدالعزيز بن حممد الدراوردّي املدينّ. 

5- املغرية بن عبدالرمحن املخزومّي املدينّ.  
6- حيىي بن أيوب املصرّي. 
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خـامـساً: مرتبة ) ضعيف (:

1- سعيد بن مسلمة األموّي. 

2- عبدهللا بن عطارد البصرّي )42(.

3- عبداحلميد بن سليمان املدينّ. 

4- فضيل بن سليمان البصرّي. 

5- َمْعِدي بن سليمان املدينّ.  

6- ُمَؤمَّل بن عبدالرمحن البصرّي. 

سـادســاً: مرتبة ) جمهول (:

1- عبدهللا بن واقد.

سـابعــاً: مرتبة ) مرتوك (:

1- حممد بن زايد اليشكرّي الرقّي.  

2- حممد بن عمر الواقدّي املدينّ.
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بيان عدد الرواة عن حممد بن عجالن ابلنسبة إىل مراتبهم وبلداهنم:
املرتبة

البلدان
ثقة رمبا ثقة

وهم
ق صدوق و صد

اجملموعمرتوكجمهولضعيفرمبا أخطأ

22الشام
718الكوفة
7132114املدينة
81312البصرة
527مصر

11خراسان
11مرو
1113مكة
11حرَّان
11الرَّقة

112غري منسوب

3322661252اجملموع

خالصة اجلدول:
1- استأثر رواة املدينة النبوية ابلرواية - نسبًيا - عن ابن عجالن؛ حيث بلغ عدد الرواة 
فيها )14( راواًي، وأييت بعدهم رواة البصرة الذين بلغ عددهم )12( راواًي، فيما جاء عدد رواة 
الكوفة )8( رواة، ومصر )7( رواة، وأما مكة فلم يتجاوز العدد )3( رواة، بينما الشام )2( راواين، 

وكذا غري املنسوبني، وتفردت خراسان ومرو وحرَّان والرَّقة كلٌّ بـــ )1( راٍو واحد فقط.

وهذا يقوي ما تقدم قوله يف كون ابن عجالن مل تكن له رحلٌة يف األخذ عن الشيوخ، 
م من الوافدين على املدينة النبوية، وال خيفى وفود النَّاس  وهكذا يظهر هنا يف حال الرواة عنه، أهنَّ

على بالد احلرمني الشريفني، خصوًصا يف أايم احلجِّ واملواسم، وهذا سائٌر إىل وقتنا احلاضر.
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2- عدد الرواة الذين يف درجة االحتجاج )37( راواًي، وَمْن حيتمل االحتجاج أو االعتبار 
)6( رواة، وَمْن يصلح لالعتبار فقط )7( رواة، وَمْن ال يصلح لالحتجاج وال االعتبار )2( 

راواين فقط.

املبحث السابع: 
وفاته:

اختلف العلماء يف حتديد السنة اليت تويف فيها حممد بن عجالن على قولني، وأقدم َمْن 
وجدته تكلَّم يف ذلك اثنان: حممد بن عمر الواقدّي � )ت:207هـ(، وخليفة بن خّياط � 

)ت:240هـ(.

أما الواقدي فقال: قال حممد بن عمر: قد رأيته ومسعت منه، ومات سنة مَثاٍن، أو تسٍع 
وأربعني ومائة ابملدينة، يف خالفة أيب جعفر املنصور)43(. 

وتبعه على هذا القول - ابلشك -: اإلمام النووّي )44(، ومشس الدين السَّخاوّي )45(.

وأما خليفة بن خّياط فقد ذكره - ابجلزم - " يف اترخيه " )46( ضمن الذين توفوا سنة مَثاٍن 
وأربعني ومائة، وكذلك ذكر " يف طبقاته " أنه مات سنة مَثاٍن وأربعني ومائة )47(.

 ،)49( عبداهلـادي  وابـن   ،)48( املصـرّي  يونـس  ابـن  منهـم:  مجاعـة،  القـول  هـذا  علـى  وتبعـه 
.)51( والذهـيب   ،)50( والصفـدّي 

فهذان قوالن قيال يف وفاته، والذي يظهر - وهللا أعلم - أنَّ الصواب يف ذلك ما ذهب 
إليه خليفة؛ ذلك أنَّ الواقدّي كان ذاكرًا وقت الوفاة، لكن اشتبه عليه حتديد سنتها، فجاء 
قول خليفة ليزيح لنا ذلك اإلشكال، ولو كان شًكا يف األصل حلكاه خليفة كذلك، ولكنَّ 

جزمه ابألول ينبئ أنَّ ذلك الشكَّ انبع من حفظ الواقدي، وهللا أعلم.

املبحث الثامن:
تة: َمْن أخرج له من أصحاب الكتب السِّ

قال اإلمام املزّي: " استشهد به البخاري يف " الصحيح "، وروى له يف " القراءة خلف اإلمام" 
وغرْيِه، وروى له الباقون )52( " )53(.
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يف  كلُّها  حديثًا،  عشر  ثالثة  مسلٌم  له  خرَّج  احلاكم:  قال   " متعقًبا:  الذهيب  اإلمام  وقال 
الشواهد" )54(.

ا أخرج له مسلٌم يف املتابعات، ومَل حَيتجَّ  وتعقَّبه احلافظ ابن حجر كذلك بقوله: " قلت: إمنَّ
به " )55(.

وقال ابن عبداهلادي: " ومَل يرِو له البخاريُّ ومسلم أصالً )56( " )57(.

والظاهر فيما سبق أنَّ قول اإلمام املزّي � هو القول املقدَّم؛ قال اإلمام ابن دقيق العيد �: 
" قد خرََّج مسلٌم حملمد بن عجالن يف " الصحيح " )58(، واستشهد به البخاري " )59(.

مُثَّ إنَّ كالم احلاكم، وابن عبداهلادي � غري مستقّر؛ ففي حني حكما على حديثه هنا أبنه 
من املستشهد به عند اإلمام مسلم، وجدانمها يف مواضع أخرى حَيتجُّون مبحمد بن عجالن، 

وأنه ممن أخرج له مسلم، أو صححا حديثه دون اإلشارة إىل ذلك.

تلك  أسانيد  على  وحكم  مواضع كثرية )60(،  يف  عجالن  اببن  احتجَّ  فقد  احلاكم  فأما 
األحاديث أبهنا على شرط مسلم، مع كون ابن عجالن من رواة تلك األسانيد !. 

وأما ابن عبداهلادي فقد وقفت له على موضعني يف احملرر: احتجَّ يف أحدمها على صحة 
حديٍث بكون ابن عجالن راويه ممن أخرج له مسلم )61(، وأما يف املوضع اآلخر فقد ردَّ قول 
اإلمام الرتمذّي يف حديٍث أبنه مضطرب، أبن البيهقّي روى حنوه من رواية ابن عجالن وصحَّح 

إسناده )62(.

وأما الذهيب فقد عرفت أنه اعتمد كالم اإلمام احلاكم، وحيث مَل يثبت قوله؛ فكذلك قول 
الذهيب.  

أنه اعتمد كالم اإلمام  وأما احلافظ ابن حجر، فإنَّ الذي يظهر يل - وهللا أعلم - )63( 
احلاكم كاعتماد الذهيب، وحيث مَل يثبت كالمهما؛ فإنَّ كالمه غري اثبت. 

وكلُّ من أخرج ابن عجالن من حيِّز الرواة الذين احتجَّ هبم اإلمام مسلم؛ فقد اعتمد 
على هذه األقوال اليت سقتها لك، وقد تبنيَّ لك فيها احلّق؛ فاستمسك به وال تك من املقلِّدين 

اجلامدين !!. 
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• الفصل الثاين: 
- أقوال أئمة اجلرح والتعديل ) عرض وحتليل (

 وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول: 

أقوال األئمة املتشددين.
املبحث الثاين:

 أقوال األئمة املعتدلني.
املبحث الثالث: 

أقوال األئمة املتساهلني.
املبحث الرابع:

 أقوال األئمة اآلخرين ) َمْن مل ُتدرس مناهجهم يف اجلرح والتعديل (.
املبحث اخلامس:

 أقوال األئمة املتأخرين.
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املبحث األول: 
أقوال األئمة املتشددين )64(.

1- حيىي القطان )ت:198هـ(.

أواًل: كان حيىي ال يرضى ابن عجالن:

قال حَيىي بن َمعني: " كان حَيْىَي بن سعيد ال يرضى حُمَمَّد بن عجالن، وال كثيـْرًا من املكيني" 
قال: " وقال حيىي: لو جزيت من أروي عنه؛ مَل أَْرِو إال عن القليل " )65(.

ح لنا علة ذلك التعنُّت الذي تتسم به كثرٌي من أقوال حيىي القطان  وهذا القول يبنيَّ ويوضِّ
يف كالمه على الرواة، وترك الرواية عنهم، وكم من رجٍل ترك حيىي الرواية عنه، مع قبول غريه 

من األئمة له ! )66(. 

وأما كون حيىي كان ال يرضى اببن عجالن، فقد قال ابن دقيق العيد �: " ليس هذا ابللفظ 
املقتضي ِلما يوجب سقوَط الرواية، وقد يقال مثله فيَمْن َيْكرَه القائُل منه شيًئا ال يُوِجب ترَكُه، 
هذا مع تشديد اإلمام اجلليل أيب سعيد حيىي بن سعيد يف الّرِجال "، قال: " وقد ذُِكَر عن حيىي 
بن معني: قال حيىي بن سعيد: لو مَل أرِو إال عن كلِّ َمْن أرضى - أو كلمة حنوها - ما رويُت 

إال عن مخسة.

ومعلوم قطًعا أنه ال يكن االقتصاُر يف االحتجاج على مثل هؤالء، وال عن مثل من هو 
يف طبقتهم، فقد ضُعَفت َداللُة اللفِظ على التَّجريح، مع تشديد اإلمام أيب سعيد، وكثرِة الثناء 

على حممد ابن عجالن، مما تبني لك يف ذلك" )67(.

قلت: وقد ثبتت رواية اإلمام حيىي القطّان عن ابن عجالن، كما تقدم ذكره يف الرواة 
عنه )68(.

ثـانيــاً: قوله ابختالط أحاديث املقربّي على ابن عجالن: 

قال البخاري: " وقال حيىي القطَّان: ال أعلم إال أيّنِ مَسعت ابن عجالن يقول: كان سعيد 
املقرُبّي حيدث عن أبيه، عن أيب هريرة؛ وعن رجٍل، عن أيب هريرة؛ فاختلطت عليَّ فجعلتها عن 

أيب هريرة !" )69(.
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قال ابن حبان متعقِّبا هذا القول: " وليس هذا مما يوهن اإلنسان به؛ ألن الصحيفة كلَّها يف 
نفسها صحيحة؛ فما قال ابن عجالن: عن سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة؛ فذاك مما محل عنه 
قديا قبل اختالط صحيفته عليه، وما قال: عن سعيد، عن أيب هريرة، فبعضها متصل صحيح 
وبعضها منقطع؛ ألنه أسقط أابه منها؛ فال جيب االحتجاج عند االحتياط إال مبا يروي الثقات 
 : ا كان يـَُوهَّن أمرُُه وُيضعَّف لو قال يف الكلِّ املتقنون عنه، عن سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة وإمنَّ
سعيد عن أيب هريرة؛ فإنه لو قال ذلك لكان كاذاًب يف البعض؛ ألّن الكّل مل يسمعه سعيد عن 

أيب هريرة؛ فلو قال ذلك لكان االحتجاج به ساقطًا على حسب ما ذكرانه " )70(.

قال الشيخ أبو إسحاق احلوييِنّ - وقفه هللا -: " وهذا كالٌم نفيٌس جًدا !! " )71(. 

ولإلمام ابن دقيق العيد � كالٌم نفيس يف هذا، يقصر املقام هنا عن نقله )72(.

ثـالـثــا: قوله ابنقطاع أحاديث ابن عجالن عن املقربي: 

قال اإلمام أمحد بن حنبل: " بلغيِن عن حيىي بن سعيد أنه قال: مَل يقف ابن عجالن - يعيِن 
على حديث سعيد املقرُبّي، عن أبيه، عن أيب هريرة فرتكها - فكان يقول: سعيد املقرُبّي عن 

أيب هريرة، ترك أابه " )73(.

وهذا الكالم غري مسلَّم إبطالقه للقطّان؛ فقد تقدم يف كالم ابن حبان - السابق - ما يدل 
على خالف ذلك.

رابـعــاً: قوله ابضطراب أحاديث ابن عجالن عن انفع: 

قال اإلمام أمحد: " حدثيِن ابن خالَّد قال: مَسعت حيىي يقول: كان ابن عجالن مضطراًب يف 
حديث انفع، ومَل يكن له تلك القيمة عنده " )74(.

وهذا اإلطالق من اإلمام حيىي القطَّان حَملُّ حبٍث ونظر وأتمل؛ فإنَّ اإلمام النسائي َلمَّا ذكر 
أصحاب انفع؛ ذكر ابن عجالن ضمن الطبقة اخلامسة منهم، ومَل يذكره ضمن طبقة الضعفاء 
)75(، وقد راجعت تلك األحاديث اليت ذكرها احلافظ املزّي يف حتفة األشراف )229/6( من رواية 

ابن عجالن، عن انفع، وعددها )6( أحاديث، فوجدت )3( منها مما اتفق عليه الشيخان )76(، 
وواحًدا انفرد به مسلم )77(، وآخر خالف فيه ابن عجالن - كما أفاد القطّان - )78( )79(، وآخرها 
إسناده ضعيف، والعلة فيه ليست من ابن عجالن )80(، واحلديث حّسنه الشيخ األلباينّ � )81(. 
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وهبذا يتبنيَّ أن تلك األحاديث اليت رواها ابن عجالن عن انفع ليست مجيعها يف حيِّز 
االضطراب والشذوذ، لكن قد يكون فيها ما هو كذلك، وهللا أعلم.

2- حيىي بن معني )ت:233هـ(.

أواًل: توثيقه املطلق البن عجالن: 

قال ابن أيب حامت: " عن إسحاق بن منصور، عن حيىي بن معني أنه قال: حممد بن عجالن 
ثقة" )82(.

ثـانـيـاً: تقديه البن عجالن على داود بن قيس:

قال عبدهللا بن أمحد بن حنبل: " قيل ليحىي بن معني: َمْن تقدِّم، داود بن قيس )83( أو 
حممد بن عجالن ؟ قال حممد " )84(.

اثلثــاً: تقديه الشديد البن عجالن على حممد بن عمرو بن علقمة:

قال الدورّي: " سئل حيىي بن َمِعني عن حُممَّد بن عجالن: أهو أحب إليك أم حُممَّد بن 
عمرو)85( ؟ فقال سبحان هللا ! سبحان هللا ! ما يشك يف هذا أحد - أو كما قال حيىي - حُممَّد 
بن عجالن أوثق من حُممَّد بن عمرو، ومَل يكونوا يكتبون حديث حُممَّد بن عمرو حىتَّ اشتهاها 

أصحاب اإلسناد فكتبوها )86( " )87(.

رابـعــاً: توثيقه الضميِنّ حملمد بن عجالن:

قال الدورّي عنه: " وكان داود بن قيس جَيلس إىَل حُممَّد بن عجالن يتحفظ عنه"، قال: 
" قال أبو زكرايَّ كأنَّه يتذكَّر حديث نفسه، ال أنه أيخذ عنه ما مَل يسمع " )88(.

الثقات، وكونه يستذكر  وهذا فيه توثيق ضميِنٌّ البن عجالن؛ ألن داود بن قيس من 
حمفوظه من ابن عجالن دلَّ على أنه ثقٌة مثله، ولو مَل يكن كذلك َلما جلس إليه، وهللا أعلم. 

3- أبو حامت الرازّي )ت:277هـ(.

قال ابن أيب حامت: " سألت أيب عن حممد بن عجالن؛ فقال: ثقة " )89(.

4- النسائي )ت:303هـ(.
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قال احلافظ ابن حجر: " قال النسائّي: ثقة " )90(.

املبحث الثاين:
 أقوال األئمة املعتدلني.

1- حممد بن سعد )ت:230هـ(.

قال ابن سعد: " كان عابًدا انسًكا، فقيًها، وكانت له َحْلقٌة يف املسجد، وكان يُفيِت ")91(.

2- اإلمام أمحد بن حنبل )ت:241هـ(.

أواًل: توثيقه املطلق البن عجالن: 

قال ابن أيب حامت: " قال صاحل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه: ثقة " )92(.

وقال أيًضا: " قال عبدهللا بن أمحد: سألت أيب عن حممد بن عجالن، وموسى بن عقبة")93( 
أيُّهما أعجب إليك ؟ فقال: مجيًعا ثقة، وما أقرهبما، كان ابن عيينة يثين على حممد بن عجالن")94(.

ثـانـيــاً: توثيقه له ومقارنته مع الثقات: 

قال الفضل بن زايد: " سئل أمحد بن حممد بن حنبل، قيل له: ابن عجالن أحبُّ إليك 
أو ابن أيب ذئب )95( ؟ فقال: كال الرجلني ثقة، ما فيهما إال ثقة " )96(.

ثـالـثــاً: توثيقه له بدرجٍة أقلَّ من األوىل: 

قال أبو داود: " قلت ألمحد: كيف حديُث ابن عجالن ؟ قال: ليس به أبس " )97(.

وهذا القول حيمل على التوثيق من اإلمام أمحد، ودليل ذلك جمموع أقواله الدالَّة على 
توثيقه املطلق البن عجالن، وتقويته له.

رابـعـــاً: بيانه موضع ضعف ابن عجالن: 

قال عبدهللا بن اإلمام أمحد: " سئل أيب عن ابن عجالن وابن أيب ذئب؛ قال: ابن عجالن 
اختلطت عليه؛ فجعلها كلها عن سعيد عن أيب هريرة، وليث بن سعد )98( أصحُّ القوم عنه 
حديثا، وهو أحبُّ إيَلّ منهم - يعيِن يف حديث سعيد -" قال: "وقال يف موضع آخر: عبيدهللا 
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بن عمر)99( مقدٌَّم يف حديث سعيد" )100(.

وهذا القول من اإلمام أمحد � األرجح أنه أخذه من حيىي القطان؛ فإنه املشهور ابلطعن 
يف أحاديث ابن عجالن عن أيب هريرة، وقد تقدم يف إيراد أقواله أن هذا اإلطالق متعقَّب مبا 

قاله ابن حبان، فراجعه هناك )101(.

خـامـساً: ردُّه على من ضعَّف ابن عجالن: 

قال املرُّوذّي: " سألت اإلمام أمحد عن ابن عجالن؛ فقال: ثقة، قلت: إنَّ حيىي قد ضعَّفه؛ 
ُه عن أيب هريرة")102(. ا اضطرب عليه حديث املقربّي، كان عن رجل، جعل ُيَصريِّ قال: كان ثقة، إمنَّ

وهذا القول يقال فيه، ما قيل يف القول السابق.

3- أبو زرعة الرازي )ت:264هـ(.

قال ابن أيب حامت: " مَسعت أاب زرعة يقول: حممد بن عجالن من الثقات " )103(.

4- الدارقطيِنّ )385هـ(.

قال اإلمام الدارقطين )104(: " يقال: إنه كان قد اختلط عليه روايته عن سعيِد املقربي؛ 
والليُث بن سعد - فيما ذكر حيىي بن معني، وأمحد بن حنبل - أصحُّ الناِس روايًة عن املقربّي، 

وعن ابن عجالن عنه؛ يقال: إنه أخذها عنه قديا )105(.

قلت: وهذا القول فيه فائدٌة جليلة، وهي أنَّ حديث ابن عجالن إذا كان من رواية الليث 
بن سعد؛ فهو صحيح؛ ألن الليث قد أخذها عنه قدْيًا قبل االختالط.  

املبحث الثالث:
 أقوال األئمة املتساهلني.

1- العجلي )ت:261هـ(.

قال العجلّي: " مدينٌّ ثقة " )106(. 

2- ابن حبان )ت:354هـ(.
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ذكره ابن حبان يف كتاب " الثقات " )107(.

وقال يف كتاب " املشاهري " : " من خيار أهل املدينة " )108(.

3- ابن شاهني )ت:385هـ(.

اكتفى ابن شاهني بنقل توثيق اإلمام أمحد؛ فقال: " وقال أمحد يف موسى بن عقبة، 
وحممد بن عجالن مجيًعا ثقة " )109(.

4- اإلمام احلاكم )ت:405هـ(.

قال الذهيب: " قال احلاكم وغريه: سيء احلفظ، وخرَّج له مسلٌم يف الشواهد ثالثة عشر 
حديثًا " )110(.

ونقل الذهيب هذا عليه مآخذ:

1- أنه � مل ينقل النصَّ الكامل لعبارة اإلمام احلاكم، ونصُّها كما نقله حمقِّق الكتاب، 
قال: " قال احلاكم أبو عبدهللا: وحُممَّد بن عجالن � قد قال املتأخرون من أئمتنا يف سوء حفظه، 

وأما فقهاء زمانه، واألئمة املقتدى هبم يف عصره، فقد أثنوا عليه ...، املدخل: ق 53" )111(.

2- أن الذي يظهر من كالم احلاكم أنه نقل عن أئمته هذا القول، ومَل يقله هو، وتصرف 
الذهيب يف عبارته جعله هو القائل، ومن مَثَّ اعتمد الذهيب يف جرح ابن عجالن - كما سيأيت - على 
عبارة احلاكم اليت مل يقلها أصالً، وعلى افرتاض كونه قاهلا - مع شيٍء من البعد يف ذلك - فقد بينا 
فيما سبق احتجاج اإلمام احلاكم برواايت ابن عجالن يف مواضع كثرية من كتابه " املستدرك"، بل 

إنه نصَّ يف بعضها صراحًة على أنَّ اإلمام مسلًما احتجَّ اببن عجالن !! )112(.

3- كالم اإلمام احلاكم نصٌّ منه على أنَّ األئمة املتقدمني مل يتكلموا يف حفظ ابن عجالن، 
بل أثنوا عليه، وهبذا تعلم أنَّ اجلرح الذي نقله عن املتأخرين من األئمة غري مقبوٍل يف مثل هذا 

املقام؛ إذ إنه جرٌح مبهم غري مفّسر، يف مقابلة توثيق األئمة احلفاظ صيارفة هذا الشأن !!.

قال الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف �: " يتأىنَّ يف األخذ جبرح اإلمام املتأخر إذا عارض 
توثيَق األئمة املتقدمني حىتَّ يتبنيَّ وجهه مبا جيرح الراوي مطلًقا " )113(.
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املبحث الرابع:
 أقوال األئمة اآلخرين ) َمْن مَل ُتدرس مناهجهم يف اجلرح والتعديل (.

1- جرير بن حازم )ت:170هـ(.

قال ابن أيب حامت: " حدثنا أيب: حدثنا حيىي بن املغرية، قال: زعم جريٌر قال: ما رأيت من 
املدنيني من يشبه ابن عجالن، كان مثل الياقوت األمْحر " )114(.

2- اإلمام مالك بن أنس )ت:179هـ(.

أواًل: توثيقه املطلق البن عجالن: 

قال اإلمام البخاري: " قال يل عليٌّ - يعين ابن املديين -، عن ابن أيب الوزير، عن مالك 
أنه ذكر ابن عجالن فذكر خرْياً " )115(.

ثـانـيــاً: ردُّه على ابن عجالن يف حديٍث رواه:

قال العقليلّي: " قال عبدالرمحن بن القاسم: قيل ِلمالك بن أنس: إن انًسا من أهل العلم 
حيدثون؛ فقال من هم ؟ فقيل له: حممد بن عجالن؛ فقال: مَل يكن يعرف ابن عجالن هذه 

األشياء، ومَل يكن عاِلًما !" )116(.

قال الذهيب متعقِّبا: " قلت: هذا قاله أبو عبدهللا َلمَّا بلغه أن ابن عجالن روى حديث: 
" َخَلَق هللاُ آَدَم َعَلى ُصوَرتِِه " )117(، واحلديث يف الصحيح من غري طريق ابن عجالن )118(، ومل 

ينفرد به ابن عجالن " )119(.

قلت: وقد وردت عبارة اإلمام مالك هذه يف كتاب العقيلّي دون بيان ملناسبتها، مما كان 
سبًبا لطعن بعض العلماء يف ابن عجالن، وهو خطأٌ شنيع ممن وقع فيه ! )120(.

3- عبدهللا بن املبارك )ت:181هـ(.

قال ابن أيب حامت: " مَسعت أيب يذكر عن بعض مشيخته، عن ابن املبارك، قال: مَل يكن 
ابملدينة أحٌد أشبه أبهل العلم من ابن عجالن، كنت ُأَشبِّهه ابلياقوتة بني العلماء " )121(.

4- سفيان بن عيينة )ت:198هـ(.
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قال ابن أيب حامت: " أخربان عبدهللا بن أمحد بن حنبل، فيما كتب إيلَّ، قال: حدثيِن أيب، 
قال: مسعت ابن عيينة يقول: حدثنا حممد بن عجالن، وكان ثقة " )122(. 

وقال يعقوب بن شيبة: " حدثنا حممد بن حيىي: حدثنا سفيان، قال: كان حممد بن عجالن 
ثقًة مأمواًن عاِلًما ابحلديث " )123(.

وقال ابن أيب خيثمة: " حدَّثنا أبو الفتح نصر بن املغرية، قال: قال سفيان: عايشت ابن 
عجالن مخًسا وعشرين سنة " )124(.

قلت: فهذا سفيان بن عيينة، يوثق ابن عجالن وقد عاش معه هذه املدة؛ ولو كان فيه 
شيٌء مما زعم من سوء حفظ لوقع منه وتبنيَّ يف هذه الفرتة، ولبيَّنه لنا سفيان بن عيينة؛ فأين 

يقع قول املتأخرين شيوخ احلاكم من توثيق ابن عيينة !؟.

5- حممد بن عمر الواقدّي )ت:207هـ(.

قال ابن سعد: " قال حممد بن عمر: قد رأيته ومَسعت منه، وكان ثقة كثري احلديث " )125(. 

6- يعقوب بن شيبة السَّدوسّي )ت:262هـ(.

قال احلافظ ابن حجر: " وقال يعقوب بن شيبة: صدوٌق وسط " )126(.

7- زكراي السَّاجي )ت:307هـ(.

قال احلافظ ابن حجر: " وقال الساجيُّ: هو من أهل الصدق، مَل حيدِّث عنه مالٌك إال 
يسيـْرًا " )127(. 

قلت: العرْبة برواية اإلمام مالك عنه، ولو يسريًا، وقد قال فيه سفيان بن عيينة: " إمّنا كنا 
نتبع آاثر مالك، وننظر إىل الشيخ إن كتب عنه، وإال تركناه " )128(. 

وقال ابن حبان: " وكان مالٌك � أولَّ من انتقى الرجال - من الفقهاء - ابملدينة، وأعرض 
عمن ليس بثقٍة يف احلديث، ومَل يكن يروي إال ما صحَّ، وال حُيدِّث إال عن ثقة " )129(. 

وقد روى عن ابن عجالن من األئمة الثقات غرْي مالك: حيىي القطان، وشعبة بن احلجاج، 
- ومها َمْن مها !! - وسفيان الثورّي، وابن عيينة - وتقدم توثيقه له -، ووافق هو كثريًا من الثقات 
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يف رواايته كما تقدمت اإلشارة إليه، واحتجَّ به مسلم، واتفق هو والبخارّي على أحاديث له، 
فهذا كله مما جيعل القلب ال يطمئن إال ابلقول بثقة وصحة ابن عجالن.

وقد يكون الباعث ملن أنزل ابن عجالن عن درجة الثقات، تلك األحاديث اليت قال 
القطّان أبهنا اختلطت على ابن عجالن، وقد عرفت وتبنيَّ لك أن ليس مجيعها كما قال حيىي 
القطّان، ونقل ابن دقيق العيد عن أيب احلسن بن القطَّان، أن قال: " وأنت ال تشاُء أن ترى البن 

عجالن حديثًا عن املقربّي، عن أيب هريرة، إال رأيَته !؟ " )130(.

املبحث اخلامس: 
أقوال األئمة املتأخرين.

1- اإلمام النووّي )ت:676هـ(.

قال اإلمام النووّي: " كان إماًما، فقيًها، عابًدا، وله َحْلقٌة يف مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكان يفيِت، وله مذهٌب معروف، وهو اتبعي صغري" )131(.

2- احلافظ الذهيب )ت:748هـ(.

أواًل: احلكم على ابن عجالن أبنه صدوق، مَل يبلغ درجة الثقات: 

قال اإلمام الذهيب: " حُممَّد بن عجالن، إمام مشهوٌر، وثقه أمحد وابن معني، وروى عنه 
شعبة ومالك وحيىي القطان، وغرْيه أقوى منه، قال احلاكم: أخرج له مسلم يف كتابه ثالثة عشر 
حديثا كلها يف الشواهد، وقد تكلم املتأخرون من أئمتنا يف سوء حفظه. قلت: وقلَّ ما روى عنه 

الثالثة املذكورون، وهو حسن احلديث " )132(.

وقد كرَّر اإلمام الذهيب � حنو هذا الكالم يف كتبه األخرى )133( ممَّا يدلُّ على أنه هو 
املستقرُّ عنده، سوى كالمه يف التلخيص على مستدرك احلاكم، فقد وافق اإلمام احلاكم يف 

مواضع كثريٍة منه يف كون حممد بن عجالن من شرط مسلم )134(.    

وكالم اإلمام الذهيب � هذا حيمل يف طيَّاته مسائل متعددة، وقد تقدمت اإلجابة على 
كلٍّ مبا أغىن عن اإلعادة هنا )135(.
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ولكن هناك أمٌر مهمٌّ جتدر اإلشارة إليه، وهو أّن اإلمام الذهيب � مَل يستوف ذكر النقاد 
الذين وثقوا ابن عجالن، غري من ذكرهم هنا، وابن عيينة يف موضٍع آخر )136(، وهذا قصوٌر 
شديد يف هذا املوضع أوقعه - وَمْن جاء بعده ممن أخذ بكالمه - يف جرح ابن عجالن، وإنزاله 
عن درجة الثقات، دومَنا برهاٍن وحجٍة ظاهرة، هذا إضافًة إىل اختزاله لعبارة اإلمام احلاكم - فيما 
تقدمت اإلشارة إليه )137( -، وقد رأيت كيف أنَّ األئمة املتقدمني اجتمعت كلمتهم على توثيق 

ابن عجالن، وصحة حديثه !؟.

ثـانـيــاً: خطؤه يف القول أبنَّ البخاريَّ ذكر ابن عجالن يف الضعفاء:

قال اإلمام الذهيب " يف املغين ": " وذكره البخاري يف كتاب الضعفاء له " )138(.

وقال " يف السريَّ ": " وقد أورد البخارّي يف كتاب ) الضعفاء ( له، يف حممد بن عجالن، قول 
حيىي القطان يف حممد، وأنه مل يتقن أحاديث املقربي ..." )139(. 

 وقال " يف امليزان ": " وقال البخارّي يف ترمجة ابن عجالن ) يف الضعفاء (: قال يل علي 
بن أيب الوزير، عن مالك: إنه ذكر ابن عجالن، فذكر خريا ..." مث قال: " كذا يف نسخيت 

ابلضعفاء للبخاري " )140(. 

أقول: قد أحسن من انتهى إىل ما مَسع، وما دام أن نسخة اإلمام الذهيب وقع فيها هذا؛ 
فال لوم عليه �، ولكنَّ اإلمام البخارّي مَل يذكر ابن عجالن يف الضعفاء، وعني هذا الكالم 
الذي ذكره اإلمام الذهيب عن القطَّان، وعن اإلمام مالك، قاله البخارّي ورواه، ولكن يف التاريخ 

الكبري)141(، وقد تقدم ذكر القولني كلٌّ يف موضعه.

وأما املشهور ابلضعف، والذي ذكر يف كتب الضعفاء، فإنه عبدهللا بن حممد بن عجالن، 
ولد ابن عجالن؛ فهذا ذكره البخاري يف الضعفاء)142(، وذكره الذهيب أيًضا يف كتب الضعفاء 

له )143(، وذكره غريمها )144(، وأخشى أن يكون قد اشتبه االمْسان على اإلمام الذهيب �.

3- ابن امللقِّن )ت:804هـ(.

أواًل: توثيقه البن عجالن واحتجاجه أبحاديثه: 

قال سراج الدين ابن امللقِّن: " قال الشيخ تقي الدين يف " اإلمام ": ابن عجالن أخرج له 
مسلم " )145(.
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وقال انقالً عن اإلمام احلاكم: " وله شاهٌد من حديث حممد بن عجالن، صحيح على 
شرط مسلم )146(، ويف موضٍع مثله كذلك )147(.

أقول: نقل سراج الدين األقوال السابقة، ومَل يتعقبها بشيء، مما دلَّ على قبوله وموافقته هلا، 
وإال فعادته � أنه إذا مل يتفق مع قوٍل نقله أن يستدرك عليه )148(.

وهناك مواضع غري هذه قوى فيها ابن امللقِّن أمر ابن عجالن واحتجَّ به )149(.

ثـانــيـا: إعالله جلملٍة من األحاديث اببن عجالن: 

وقفت على مخسة مواضع أعلَّ فيها ابن امللقِّن أسانيد ومتوان ألحاديث، رأى أنَّ ابن 
عجالن هو العلة يف ذلك، وسأورد تلك املواضع مُثَّ أذكر اجلواب عليها.

1- يف حديـث عـن جابـر �: " ركعتـان ابلسـواك أفضـل مـن سـبعني ركعـة بغـري سـواك"، 
قـال: " رواه أبـو نعيـم، وحُممَّـد بـن عجـالن صـدوق، قـال احلاكـم وغـريه: سـيء احلفـظ " )150(.

هذا   " قال:   ،"... فليدلكه ابألرض  أذى؛  إذا أصاب خف أحدكم   " 2- يف حديث: 
احلديث له طرق ثالثة، أحدها: رواه أبو داود ...، مث رواه من حديث حممد بن كثري، عن 

األوزاعي، عن ابن عجالن، ... وأما حممد بن عجالن فهو صدوق، ... وتكلم فيه غري واحد 
.)151( "...

3- يف حديث: " للمملوك طعامه ... وال يكلف من العمل ما ال يطيق"، قال: "... أخرجه 
مسلم كذلك من هذا الوجه إال أنه قال: إال ما يطيق، ورواه الشافعي بلفظ الرافعي سواء، ويف 

إسناده: حُممَّد بن عجالن، وفيه لني )152(.

4- يف حديث: " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه "، قال: "هذا احلديث صحيح أخرجه 
مسلم ... ورواه النسائي من هذا الوجه بلفظ: " إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه "، ... ويف 

إسناد النسائي حممد بن عجالن، ..." )153(.

5- يف حديث: " مَخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم ..."، قال: " قال الرافعي: ويف رواية 
أيب هريرة �... حديث أيب هريرة ... فرواه أبو داود، ... ويف إسناده حممد بن عجالن املدين 

.)154( "...
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4- اهليثمّي )ت:807هـ(.

قال يف إسناٍد من أسانيد البزَّار: "رجاله ثقات " )155(، وابن عجالن من ضمن هذا اإلسناد.

5- البوصريّي )ت:840هـ(.

أواًل: تصحيحه إلسناد ابن عجالن: 

قال يف أحد األسانيد: " هذا إسناد صحيح " )156(.

ثـانـيــاً: حكمه على إسناد ابن عجالن أبنَّ رجاله ثقات: 

قال يف عدة أسانيد من أسانيد ابن عجالن: " هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات " )157(.

6- احلافظ ابن حجر )ت:852هـ(.

أواًل: وصفه البن عجالن أبنه صدوق: 

قال احلافظ ابن حجر " يف التقريب ": " حُممَّد بن عجالن املدينّ: صدوٌق، إال أنه اختلطت 
عليه أحاديث أيب هريرة " )158(.

ثـانـيــاً: وصفه له أبنه صدوق، يف حفظه شيء: 

وقال "يف فتح الباري": " صدوٌق مشهور، فيه مقاٌل من ِقَبل حفظه، له مواضع معلقة " )159(.

امه له ابلتدليس:  ثـالـثــاً: اهتِّ

وقال "يف طبقاته للمدلسني ": " اتبعي صغري مشهور، من شيوخ مالك، وصفه ابن حبان 
ابلتدليس" )160(.

وقـد تقـدم اجلـواب علـى أقـوال احلافـظ ابـن حجـر مسـتوًف يف موضعـه، واحلمـد هلل علـى 
.)161( توفيقـه 
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الـخامتة: 
حُممَّد بن عجالن، القرشيُّ موالهم، أبو عبدهللا املدينّ.

أواًل: خالصة الـرتجـمة:

• ولد يف خالفة عبدامللك بن مروان، وكانت خالفته اجملمع عليها من وسط سنة 73هـ - 
86هـ.

• روى عن )49( شيًخا، منهم )36( مدنيون.

• من أشهر شيوخه: سعيد اْلَمْقرُبّي، وعجالن املدينّ ) أبوه (، والقعقاع بن حكيم، وانفع 
موىل ابن عمر.

• من صغار التابعني.

• حيكم على رويته ابالنقطاع - حلصول اإلرسال اخلفي - عن: صاحل موىل التَّوأََمة.

• روى عنه )52( راواًي، منهم )14( مدنيون.

• من أشهر الرواة عنه: داود بن قيس الفرَّاء، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، واإلمام 
مالك بن أنس، وحيىي القطَّان.

• تويف ابملدينة، سنة 148هـ على الراجح.

• استشهد به البخاري، واحتجَّ به مسلم - على الراجح -، وروى له الباقون.

ثـانـيــاً: خالصة أقوال أئمة اجلرح والتعديل:

• كان حيىي القطَّان ال يرضى ابن عجالن، واشتهر عنه القول ابختالط أحاديث سعيد 
املقربّي عليه، وجاء عنه القول ابنقطاع أحاديث ابن عجالن من طريق املقربي، والقطَّان كذلك 
يرى أن ابن عجالن مضطرب يف حديث انفع، وإىل كلِّ ذلك ثبتت رواية القطَّان عن ابن 

عجالن، وهذا املذكور عن حيىي غري مسلَّم إبطالقه.
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• وثقه حيىي بن معني توثيًقا مطلًقا، وقدَّمه على داود بن قيس، وقدَّمه تقدْيًا شديًدا على 
حممد بن عمرو بن علقمة، وجاء عنه أن داوَد كان جيلس إىل ابن عجالن يذاكر أحاديث 

نفسه، وهو توثيق ضميِنٌّ البن عجالن، يف جانب التوثيق الصَّريح.

• ذكر ابن سعد عبادته وتـََنسَُّكُه, وأنه كان فقهًيا له حلقة يف مسجد رسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه 
كان يفيِت, وذكر مثله اإلمام النووي، وزاد أنه كان له مذهب معروف.

يرفع  توثيًقا مطلًقا، ووثقه جبانب موسى بن عقبة، ومَل  • وثَّقه اإلمام أمحد بن حنبل 
أحدمها على اآلخر، ومثل ذلك قال يف جانب ابن أيب ذئب، وذكر أنَّ ابن عيينة كان يثين 
عليه، وذكر مرًة أنَّه ال أبس به، وروي عنه أنه قدَّم ابن أيب ذئب يف سعيد املقربّي على ابن 
عجالن، وذكر أنه اختلطت عليه أحاديثه، والليث بن سعد عند اإلمام أمحد مقدٌَّم على مجيع 
َمْن روى عن سعيد، وحني ذكر له اْلَمرُّذّي أن حيىي القطَّان ضعَّف ابن عجالن دافع عنه، 

ا اختلطت عليه أحاديث املقربّي فحسب. وبنيَّ أنه إمنَّ

• حكى الدارقطيِنّ القول ابختالط أحاديث سعيد املقربّي عليه، وأن الليث بن سعد 
روى عنه قدْيًا قبل االختالط. 

• حكى اإلمام احلاكم القول بسوء حفظ ابن عجالن عن متأخري األئمة، مع اعرتافه 
األئمة  متأخري  عن  حكاه  وما  عليه،  والثناء  توثيقه  إال  عنهم  يشتهر  مَل  اأُلَول  النُّقاد  أبن 

متعقَّب، غرْي مسلَّم.

• وثَّقه جرير بن حازم وشبَّهه ابلياقوت األمحر، يف النُّدرة وعدم وجود املثيل، وحنو ذلك 
قال اإلمام ابن املبارك.

• وثَّقه اإلمام مالك، وردَّ عليه يف حديٍث رواه، وردُّه هذا متعقَّب.

• وثَّقه سفيان بن عيينة، ورفع من شأنه، وسفيان ممن الزم ابن عجالن؛ فقد ذكر أنه 
جالسه مخًسا وعشرين سنة.

• يعقوب السَّدوسّي كان يرى أن ابن عجالن صدوٌق وسط، مَل يبلغ رتبة الثقات، ومثله 
كان يرى زكراي السَّاجّي، وتبعهم على ذلك الذهيب، وذكر أن اإلمام البخارّي أورده يف كتاب 

الضعفاء، وأقوال الثالثة كلُّها متعقَّبة.



الحديث وعلومه: إفـادة الَعْجالن بثقة ُمحمِّد بن عَْجالن وتبيين خطأ من جعل حديثه في رتبة األحاديث الِحسان

121

• اضطرب قول ابن امللقِّن يف ابن عجالن؛ فمرًة حيتجُّ به، وأخرى يعلُّ احلديث به، 
واحتجاجه به هو الصحيح، وإعالله متعقَّب.

• احلافظ ابن حجر أخذ بقول الذهيب؛ فرأى أن ابن عجالن صدوق حسن احلديث، 
وأنه ُتُكلِّم يف حفظه، مث زاد أمرًا آخر، وهو كونه من املوصوفني واملتَّهمني ابلتدليس، وأقواله 

كلُّها متعقَّبة.

• وثقه أبو حامت الرازّي، والنسائّي، وأبو زرعة، والعجلّي، وابن حبان، وابن شاهني، والواقدّي, 
واهليثمّي، والبوصريّي، توثيًقا مطلًقا، وزاد الواقدّي: كان كثري احلديث.

واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على خري خلقه، وآله وصحبه وسلم.
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اهلـوامــش:
)1( التلخيص احلبري )3/1(.

)2( الياُقوُت نوع من اجلَواِهِر، ُمَعرٌَّب، أْجَوُده اأَلمْحَُر الرُّمَّاينّ، َويْستـَْعمل للزِّيَنة، واحدته أَو اْلقطَعة ِمْنُه ايقوتة، 
ومجعه يواقيت. القاموس احمليط )ص:163(، واملعجم الوسيط )1065/2(.

)3( اجلرح والتعديل )49/8(.

)4( الَفْذَلَكة: َمْأُخوذ من َقول احْلساب: " َفَذِلك َكاَن َكَذا "، فذلك إشارٌة إىَل َحاِصل احْلساب ونتيجته، مُثَّ أُطِلق 
لفظ الَفْذَلَكة لكلِّ َما ُهَو نتيجة متفرعة على َما سبق، حسااب َكاَن أَو َغريه. الكليات للكفوّي )ص:696(.

)5( الطبقات الكربى )430/5(، والطبقات خلليفة بن خياط )ص:470(.

)6( الطبقات الكربى )430/5(، والتاريخ الكبري )196/1(.

)7( التاريخ الكبري )196/1(.

)8( الطبقات الكربى )430/5(، والطبقات خلليفة بن خياط )ص:470(.

)9( قال الذهيب يف ترمجته: " تويف عبدامللك يف شوال سنة 86ه، وخالفته اجملمع عليها من وسط سنة 73هـ". 
اتريخ اإلسالم )974/2(، وعلى هذا فخالفته من وسط سنة 73هـ، وحىت سنة 86هـ، ففي ما بني تلك السنني، ولد 

حممد بن عجالن �. 

)10( سري أعالم النبالء )317/6(.

)11( الطبقات الكربى )430/5(.

)12( مجيع هؤالء الشيوخ من رجال الكتب الستة؛ فرتامجهم مودعة يف: هتذيب الكمال، وهتذيب والتهذيب، 
وتقريب التهذيب، سوى َواِقد بن سالمة، وستأيت اإلشارة إىل مظنِّ ترمجته.

)13( وهذا التَّعداد وفًقا ملا ذكره املزّي � يف هتذيب الكمال )101/26(، وهذا العدد واٍف بغرض الدراسة. 

)14( حممد بن يوسف ثقٌة على الصحيح، كما قال احلافظ الذهيب، وقول احلافظ ابن حجر أبنه مقبوٌل، 
الظاهر أنه سهٌو منه؛ فقد وثّقه أبو حامت والدارقطين، إضافًة إىل توثيق ابن حبان، كما نقل هو ذلك يف هتذيبه. 

الكاشف )232/2(، وهتذيب التهذيب )537/9(، وتقريب التهذيب )ت:6416(.

)15( َواِقد بن سالمة، ثقة على الراجح، وثَّقه أبو حامت، وبنيَّ أنَّ ما يقال يف حديثه من اإلنكار علَّته من يزيد 
الرَّقاشي شيخه، ال منه. اجلرح والتعديل )50/9(، ولسان امليزان )215/6(.
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)16( ثقة صحيح احلديث على الراجح، كما قال الذهيب، خالفًا لقول احلافظ أبنه صدوق، ومجلة أقوال من 
قدح فيه تعود إىل قول شعبة بن احلجاج، وهو قد قدحه بغري قادح، وقوله فيه شيٌء من التعنُّت؛ ولذلك تعقَّبه األئمة: 
ابن سعد، وابن عدّي، وابن حبان، قال ابن سعد: كان ثقًة كثري احلديث، إال أن شعبة تركه لشيٍء زعم أنه رآه فعله 
يف معاملة، وقد روى عنه الناس. ا.هـ وال يسع املقام لبسط هذه املسألة. الطبقات الكربى )30/6(، والثقات البن 

حبان )351/5(، والكامل يف ضعفاء الرجال )286/7(، والكاشف )216/2(، وتقريب التهذيب )ت:6291(.

)17( انظر الكالم يف تعريف الطبقة مع بيان نشأة علم الطبقات وفائدة معرفته والكتب املصنفة فيه، يف 
كتاب: علم الرجال نشأته وتطوره حملمد بن مطر الزهراين )ص:39(.

)18( الطبقات الكربى )423/5(.

)19( طبقات ابن خياط )ص:470(.

)20( اتريخ اإلسالم )971/3(.

)21( سري أعالم النبالء )317/6(.

)22( تذكرة احلفاظ )124/1(.

)23( املعني يف طبقات احملدثني )ص:51(.

)24( تقريب التهذيب )ت:6136(.

)25( املصدر السابق )ص:75(.

)26( املراسيل البن أيب حامت )ص:194(.

)27( انظر ما قاله اإلمام الداراقطين � يف ذلك. علل الدارقطين )302/10(.

)28( شرح مشكل اآلاثر )259(.

)29( املصدر السابق )260(.

)30( جامع التحصيل يف أحكام املراسيل )ص:109(.

)31( التبيني ألمساء املدلسني )ص:52(.

)32( طبقات املدلسني )ص:44(.

)33( املصدر السابق.

)34( )ص:52(.
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)35( كتاب ابن سبط العجمّي مما نقل عنه احلافظ يف كتابه )طبقات املدلسني(، كما ذكر هو ذلك يف 
مقدمته )ص:15(.

)36( جامع التحصيل يف أحكام املراسيل )ص:109(.

)37( إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )363/7(.

)38( مجيع هؤالء التالميذ من رجال الكتب الستة؛ فرتامجهم مودعة يف: هتذيب الكمال، وهتذيب والتهذيب، 
وتقريب التهذيب، سوى طارق بن طارق، وعبدهللا الطائي، وستأيت اإلشارة إىل مظنِّ وجود ترمجتيهما.

)39( وهذا التَّعداد وفًقا ملا ذكره املزّي � يف هتذيب الكمال )104/26(، وهذا العدد واٍف بغرض الدراسة. 

)40( بشر بن منصور، ثقٌة على الراجح، خالفًا لقول ابن حجر أبنه صدوق، ولذلك وثقه احلافظ الذهيب، 
التهذيب  وتقريب   ،)270/1( والكاشف   ،)153/4( الكمال  هتذيب   ." وزايدة  ثقٌة  ثقٌة   "  :� أمحد  اإلمام  قال 

)ت:704(.

)41( قال أبو حامت: شيخ يذاكر حديثه، ما رأيت حبديثه أبًسا, يف مقدار ما رأيت من حديثه. اجلرح والتعديل 
.)488/4(

. ميزان االعتدال )462/2(. )42( قال الذهيبّ: حديثه لنيِّ

)43( الطبقات الكربى )431/5(.

)44( هتذيب األمساء واللغات )87/1(.

)45( التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة )538/2(.

)46( اتريخ خليفة بن خياط )ص:424(.

)47( الطبقات خلليفة بن خياط )ص:470(.

)48( اتريخ ابن يونس املصرّي )217/2(.

)49( طبقات علماء احلديث )258/1(.

)50( الوايف ابلوفيات )68/4(.

)51( تذكرة احلفاظ )125/1(، وسري أعالم النبالء )322/6(.

تة دون البخاري، وهم: مسلم، وأبو داود، والنسائي، والرتمذي، وابن ماجه. )الباحث(. )52( أي: ابقي السِّ

)53( هتذيب الكمال )108/26(.
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)54( الكاشف )201/2(.

)55( هتذيب التهذيب )342/9(.

)56( أي: مَل خيرجا له يف األصول، وليس مقصوده � نفي روايتهما له أصالً،كما فهم ذلك حمققا كتابه؛ فتنبه !؟. 

)57( طبقات علماء احلديث )258/1(.

)58( سأذكر هنا ما سطَّره ابن منجويه � يف كتابه "رجال صحيح مسلم" )200/2(، يف بيان املواضع اليت 
أخرج فيها اإلمام مسلم حديث ابن عجالن، مُثَّ أردف ذلك ببيان أرقام تلك األحاديث يف النسخة املطبوعة من 
صحيح مسلم، قال �: " روى عن حممد بن حيىي بن ِحبَّان ) يف اإِلْيان:47-29(، وُبَكرْي بن عبدهللا بن األَشّج 
)يف الصَّالة:142-443(، وإبراهيم بن عبدهللا بن َحِنني ) يف الزَّكاة:213-480(، وعامر بن عبدهللا بن الزبري ) يف 
الزَّكاة:42-543( و )113-579(، ومُسَّي ورجاء بن َحَيوة ) يف الزَّكاة:142-595(، وِعَياض بن عبدهللا بن أيب َسرْح 
) يف الزَّكاة:21-985(، وانفع موىل ابن عمر ) يف احلَّْج:1399(، وعبدالرمحن بن سعيد ) يف البُيوع:1599(، وحممد 
بن عمرو بن عطاء ) يف البُيوع:130-1605(، وأيب الّزاند ) يف األحكام:1720(، وُعَبادة بن الوليد بن ُعَبادة بن 
الصامت ) يف اجلَِْهاد:1709(، وحُممَّد بن قيس بن خَمَْرمة ) يف اجلَِْهاد:118-1885(، وَصْيِفّي موىل ابن أفلح ) يف ذِْكر 

اجْلَاّن:141-2236(، وسعد بن إبراهيم ) يف الَفَضائل:2398-23( ".

)59( شرح اإلملام أبحاديث األحكام )240/1(.

)60( انظر مثاًل األحاديث: )2( وقال فيه احلاكم: وهو صحيٌح على شرط مسلم بن احلجاج؛ فقد استشهد 
أبحاديٍث للقعقاع، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة �، وحممد بن عمرو، وقد احتجَّ مبحمد بن عجالن، و)6(، 

.)2496( ،)1615( ،)1202( ،)1173( ،)999( ،)943( ،)834( ،)744( ،)211( ،)22(

)61( احملرر يف احلديث )ص:84(.

)62( املصدر السابق )ص:601(.

)63( مُثَّ تقـوَّى عنـدي هـذا الظاهـر حـني وقفـت علـى ترمجـة ابـن عجـالن يف مقدمـة فتـح البـاري )458/1(، 
ووجدت احلافظ ابن حجر قد قال فيه: صدوق مشهور، فيه مقاٌل من قبل حفظه. إ.هـ وسيتبنيَّ لك يف الفصل اآليت 

أنـه مَل يقـل أحـٌد بسـوء حفـظ ابـن عجـالن، إال مـا نقلـه اإلمـام احلاكـم عـن متأخـري شـيوخه. 

)64( تقسيم أئمة اجلرح والتعديل إىل متشدد، ومعتدل، ومتساهل، مأخوٌذ من كتاب: املوقظة يف علم مصطلح 
احلديث )ص:83(، والنكت على كتاب ابن الصالح البن حجر )482/1(، واملتكلمون يف الرجال )ص:136(، 

وضوابط اجلرح والتعديل )ص:71(.

)65( التاريخ الكبري البن أيب خيثمة )318/2(.
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)66( انظر مثاًل: ترمجة أسامة بن زيد الليثي، يف: اجلرح والتعديل )284/2(، وسري أعالم النبالء )342/6(، 
وبشري بن هَنيك، يف: هتذيب التهذيب )470/1(.

)67( شرح اإلملام أبحاديث األحكام )241/1(.

)68( انظر: )ص:17( من هذا البحث، ومن تلك األحاديث اليت رواها عنه: ما أخرجه مسلم )141-
443( و)213-480( و)2236-141(.

)69( التاريخ الكبري للبخاري )197/1(.

)70( الثقات البن حبان )386/7(.

)71( نثل النبال مبعجم الرجال )77/4(.

)72( شرح اإلملام أبحاديث األحكام )242/1(.

)73( العلل ومعرفة الرجال )350/1(.

)74( العلل ومعرفة الرجال )218/3(.

)75( الطبقات للنسائي )ص:53(.

)76( احلديث األول ) ترقيم حتفة األشراف:8435(: أخرجه البخاري )1194( عن عبيدهللا العمرّي، عن انفع، 
ومسلم )1399( عن ابن عجالن، عن انفع، وهبذا يكون ابن عجالن مَل يتفّرد به عن انفع. احلديث الثاين ) ترقيم 
التحفة:8438(: أخرجه النسائي " يف الكربى " )4931( عن عمر بن انفع، وعبيدهللا، وابن عجالن، عن انفع، عن 
ابن عمر، واتبعه فيه كذلك من الثقات: أيوب، وجويرية بن أمَساء، واإلمام مالك، وعبيدهللا، وموسى بن عقبة، وجرير 
بن حازم، أخرج أحاديثهم: البخاري )2491( و )2503( و )2522( و )2523( و )2525( و )2553(، ومسلم 
)1-1501( و )49-1501( و )48-1501(. احلديث الثالث ) ترقيم التحفة:8439(: أخرجه ابن ماجه )2101( 
عن ابن عجالن، عن انفع، عن ابن عمر، واتبعه فيه من الثقات كذلك: جويرية بن أمَساء، والليث بن سعد، واإلمام 
مالك، وعبدهللا بن منري، وعبيدهللا العمري، وأيوب، والوليد بن كثري، وإمساعيل بن أمية، والضَّحاك بن مزاحم، وابن 

أيب ذئب، وعبدالكرمي اجلزرّي، أخرج أحاديثهم: البخاري )2679( و )6108( و )6646(، ومسلم )3-1646( و 
 .)1646-4(

)77( احلديث ) ترقيم التحفة:8437( أخرجه النسائي " يف الكربى " )5067( و)6781( عن ابن عجالن، 
عن انفع، عن ابن عمر, ومَل يتفّرد به كذلك، بل اتبعه فيه الثقات: أيوب السختياينّ، وموسى بن عقبة، وعبيدهللا كذلك، 

أخرج أحاديثهم مسلم، ابألرقام )73- 2003( و)74- 2003( و)75- 2003(.  
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)78( املخالفة املقصودة هنا هي الشذوذ، وليست االضطراب ابصطالح املتأخرين، كما يتبادر من إطالق اإلمام 
القطَّان.

)79( احلديث ) ترقيم التحفة:8436( أخرجه الرتمذي )3005( عن ابن عجالن، عن انفع، عن ابن عمر، 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، يستغرب من هذا الوجه، من حديث انفع عن ابن عمر. قلت: تتبنيَّ هذه 
الغرابة عند مقارنة رواية ابن عجالن مع رواية اإلمام الزهرّي، فقد رواه عن سامل، عن أبيه ابن عمر، أخرج حديثه 

البخاري )4069( و)4559( و)7346(. 

)80( احلديث ) ترقيم التحفة:8440( أخرجه ابن ماجه )3712( عن سعيد بن مسلمة، عن ابن عجالن، عن 
انفع، عن ابن عمر، وضعَّف إسناده البوصريي " يف مصباح الزجاجة " )111/4( بسعيد بن مسلمة. 

)81( صحيح اجلامع الصغري، برقم )269(.

)82( اجلرح والتعديل )50/8(.

)83( هو: داود بن قيس، الفرَّاء الدَّابغ، أبو سليمان القرشّي موالهم، املدينّ: ثقٌة فاضل، مات يف خالفة أيب 
جعفر. تقريب التهذيب )ت:1808(.

)84( اجلرح والتعديل )50/8(.

)85( حممد بن عمرو بن علقمة بن وقَّاص، الليثّي، املدينّ: صدوٌق له أوهام، مات سنة مخٍس وأربعني ومائة 
على الصحيح. تقريب التهذيب )ت:6188(.

)86( هذه العبارة فيها جَتريٌح ُمَبطَّن ِلمحمَّد بن عمرو؛ ذلك أنَّ معناها: أن أصحاب مَل يكونوا يكتبون أحاديثه 
وال يلتفتون إليها أصاًل؛ حىتَّ إذا فرغوا من كتابة وحَتمُّل ما عند شيوخهم الثقات املعتربين؛ أخذوا يف الكتبة فيما عند 

حممد بن عمرو، كتابة زايدٍة وفضل، ال أصل !!

)87( اتريخ ابن معني - رواية الدوري - )225/3(.

)88( املصدر السابق )195/3(.

)89( اجلرح والتعديل )50/8(.

)90( هتذيب التهذيب )342/9(.

)91( الطبقات الكربى )430/5(.

)92( اجلرح والتعديل )50/8(.
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)93( هو: موسى بن عقبة بن أيب عيَّاش، األسدّي، موىل آل الزبري: ثقٌة فقيه، إماٌم يف املغازي، مات سنة 
إحدى وأربعني ومائة، وقيل بعد ذلك. تقريب التهذيب )ت:6992(.

)94( اجلرح والتعديل )50/8(.

)95( هو: حُممَّد بن عبدالرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب، القرشّي، العامرّي، أبو احلارث املدينّ: ثقٌة 
فقيٌه فاضل، مات سنة مَثاٍن ومخسني ومائة، وقيل: سنة تسع. تقريب التهذيب )ت:6082(.

)96( اتريخ بغداد )105/3(.

)97( سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد )ص:205(.

)98( هو: الليث بن سعد بن عبدالرمحن الَفْهمّي، أبو احلارث املصرّي: ثقٌة ثبٌت، فقيه إمام مشهور، مات 
يف شعبان سنة مَخٍس وسبعني ومائة. تقريب التهذيب )ت:5684(.

)99( هو: عبيدهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، الُعَمرّي، املدينّ، أبو عثمان: ثقٌة ثبت، 
مات سنة بضع وأربعني ومائة. املصدر السابق )ت:4324(.

)100( العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدهللا )286/3(.

)101( انظر: )ص:25( من هذا البحث.

)102( العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي )ص:102(.

)103( اجلرح والتعديل )50/8(.

)104( قال اإلمام الدارقطين هذا القول، بعد ذكر حديٍث أخطأ ابن عجالن يف إسناده، فيما ذكر � )الباحث(.

)105( علل الدارقطين )153/8(.

)106( الثقات للعجلي )274/2(.

)107( الثقات البن حبان )386/7(.

)108( مشاهري علماء األمصار )ص:222(.

)109( اتريخ أمساء الثقات )ص:220(.

)110( من تكلم فيه وهو موثق )ص:460(. 

)111( املصدر السابق )احلاشية(. 

)112( انظر: )ص:22( من هذا البحث. 
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)113( ضوابط اجلرح والتعديل )ص:81(. 

)114( اجلرح والتعديل )49/8(.

)115( التاريخ الكبري للبخاري )196/1(.

)116( الضعفاء الكبري للعقيلي )118/4(.

)117( أخرجه: احلميدي " يف مسـنده " )1153(، واإلمام أمحد " يف املسـند " )7420(، والبخاري " يف األدب " 
)173(، والبزّار " يف مسـنده " )8504(، عن ابن عجالن، عن سـعيد املقربّي، عن أيب هريرة �.

)118( أخرجه: البخاري )6227( ومسلم )28-2841( عن معمر، عن مهام، ومسلم )2612-115( 
عن قتادة، عن أيب أيوب، كالمها أيب هريرة �.

)119( اتريخ اإلسالم )972/3(.

)120( قال السَّخاوي � يف ترمجة ابن عجالن ) يف التحفة اللطيفة:538/2(: " وأخرج له مسلم يف الشواهد؛ 
لتكلم املتأخرين من أئمتنا يف سوء حفظه، بل قيل ملالك: إن انًسا من أهل العلم حيدثون ..."، مُثَّ دافع عنه بقوله: " واحلقُّ 
أن حديثه من قبيل احلسن ". أقول: ال خيفاك ما وقع يف كالم السخاوي من اخللط؛ فإن اإلمام مسلم قد تقدم أنه احتجَّ 
اببن عجالن، ولو كان األمر كما ذكر السخاوي من استشهاده به، مل يكن ذلك لتكلِّم املتأخرين فيه، والذين مَل يدركهم 
اإلمام مسلٌم أصالً، وقد تبنيَّ الباعث الذي دفع اإلمام مالك ملقالته، وعلى افرتاض عدم معرفته؛ ما ساغ االحتجاج بقول 
اإلمام مالك، يف جانب أقوال األئمة الذين وثقوه ممن تقدم ذكرهم وممن سيأيت، وممن ذكرهم السخاوي نفسه، وظاهر 

من هذا أن السخاوي تبع يف هذا شيخه احلافظ ابن حجر، وقد علمت أنه سلك طريق الذهيب؛ فوقع للجميع ما رأيت 
! هذا، والسخاوي هو القائل يف ابن عجالن - يف غضون ترمجته -: " أحد األعالم، وثقه ابن عيينة، وأمحد، وابن معني، 
وآخرون، وكان أحَد من مجع بني العلم والعمل، له حلقة يف املسجد النبوي، مث ذكر قصًة تدل على فضل ابن عجالن، 
مث عاد فقال: " وهو ممن وثقه أمحد، وابن معني، وحدث عنه شعبة، ومالك "، قلت: لكن َلّما كان كالم الذهيب عالًقا 
يف ذهنه صرفه عن توثيق هؤالء األئمة، وجنح إىل كون ابن عجالن حسن احلديث، كما سيأيت يف قول الذهيب، وهللا 

املستعان، وهو الذي جعل العصمة لألنبياء.

)121( اجلرح والتعديل )49/8(.

)122( املصدر السابق.

)123( املعرفة والتاريخ )698/1(.

)124( التاريخ الكبري البن أيب خيثمة )319/2(.

)125( الطبقات الكربى )431/5(.
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)126( هتذيب التهذيب )342/9(.

)127( املصدر السابق.

)128( املصدر السابق )9/10(.

)129( الثقات البن حبان )459/7(.

)130( شرح اإلملام أبحاديث األحكام )243/1(.

)131( هتذيب األمساء واللغات )87/1(.

)132( املغين يف الضعفاء )613/2(.

)133( انظر: ميزان االعتدال )644/3(، وسري أعالم النبالء )318/6(، ومن تكلم فيه وهو موثق )ص:459(، 
والكاشف )201/2(، وتذكرة احلفاظ )124/1(.

)134( انظر: )ص:22( من هذا البحث.

)135( انظر: )ص:22_32_33( من هذا البحث.

)136( تذكرة احلفاظ )124/1(.

)137( انظر: )ص:32( من هذا البحث.

)138( املغين يف الضعفاء )613/2(.

)139( سري أعالم النبالء )322/6(.

)140( ميزان االعتدال )645/3(.

)141( التاريخ الكبري للبخاري )196/1(.

)142( الضعفاء الصغري للبخاري )ص:80(.

)143( املغين يف الضعفاء )354/1(، وديوان الضعفاء )ص:227(، وميزان االعتدال )485/2(.

)144( اجملروحني البن حبان )19/2(، والضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي )140/2(، ولسان امليزان )551/4(.

)145( البدر املنري )220/2(.

)146( املصدر السابق )585/4(.

)147( املصدر السابق )312/8(.
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)148( انظر مثاًل: البدر املنري )15/2( و )71/2( و )308/2(.

)149( املصدر السابق )376/8( و )377/8(.

)150( املصدر السابق )20/2(. واجلواب عليه: أن هذا احلديث قال فيه اإلمام اجلهبذ حيىي بن معني: " هذا 
احلديث ال يصحُّ له إسناٌد، وهو ابطٌل ". التلخيص احلبري )242/1(؛ فكيف يكون ابن عجالن هو علَّته ؟!.

)151( البدر املنري )127/4(. واجلواب عليه: أن علة هذا احلديث احلقيقة، هو: حممد بن كثري، املضعف 
جًدا، وقد خالف الثقة عن األوزاعّي، كما نقل ذلك ابن امللقن نفسه عن البيهقّي وغريه.

)152( املصدر السابق )333/8(. واجلواب عليه: أن احلديث وجدته "يف السنن املأثورة للشافعي" )548( 
عن ابن عجالن، بلفظ اإلمام مسلم، ورواه البخاري " يف األدب املفرد " )193( عن الليث عن ابن عجالن به، 

بلفظ اإلمام مسلم؛ فانتفى ما قاله ابن امللقِّن.  

)153( البدر املنري )720/8(، وهذا احلديث قد أنكره اإلمام مالك على ابن عجالن كذلك،, وتقدم ذكر 
جواب اإلمام الذهيب عليه واحلمد هلل. انظر: )ص:33( من هذا البحث.

)154( البدر املنري )373/9(. واجلواب عليه: أن إعالل اإلسناد اببن عجالن غري مستقيم، بل الصواب أنه 
وافق رواية الشيخني، كما ذكر ابن امللقن نفسه, فهذا حجٌة عليه، فتأمل !؟.

)155( جممع الزوائد ومنبع الفوائد )152/7(.

) 156( مصباح الزجاجة )88/1(.

)157( املصدر السابق )133/2( و )164/3( و )221/4(.

)158( تقريب التهذيب )ت:6136(.

)159( فتح الباري )458/1(.

)160( طبقات املدلسني )ص:44(.

)161( انظر: )ص:14_22_25_32(.
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فهرس املـصـادر واملراجع:
- إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي ت:841هـ. التبيني ألمساء املدلسني، احملقق: حيىي شفيق حسن. دار 

الكتب العلمية، 1406هـ، ط1، 1406هـ.

- إبراهيم مصطفى وآخرون. املعجم الوسيط، حتقيق: جممع اللغة العربية. دار الدعوة.

- أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة ت:279هـ. التاريخ الكبري، احملقق: صالح بن فتحي هالل. الفاروق احلديثة، 
ط1، 1427هـ.

- أبو حفص عمر بن أمحد ابن شاهني ت:385هـ. اتريخ أمساء الثقات، حتقيق: صبحي السامرائي. الدار 
السلفية، ط1، 1404هـ.

- أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي ت:840هـ. مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، حتقيق: حممد 
املنتقى الكشناوي. دار العربية، ط2، 1403هـ .

- أمحد بن شعيب النسائي ت:303هـ. السنن الكربى، حتقيق: حسن عبداملنعم شليب. مؤسسة الرسالة، 
ط1، 1421هـ. 

- أمحد بن عبدهللا العجلي ت:261هـ. الثقات " معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء 
وذكر مذاهبهم وأخبارهم "، حتقيق: عبدالعليم البستوي. مكتبة الدار، ط1، 1405هـ.

- أمحد بن عطية الوكيل. نثل النبال مبعجم الرجال الذين ترجم هلم فضيلة الشيخ احملدث أبو إسحاق احلويين، 
دار ابن عباس، ط1، 1433هـ.

- أمحد بن علي أبو بكر ابن َمْنُجويَه ت428هـ. رجال صحيح مسلم, حتقيق: عبدهللا الليثي. دار املعرفة, 
ط1, 1407هـ.

- أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ت:463هـ. اتريخ بغداد، حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب 
العلمية، ط1، 1417هـ.

- أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت:852هـ. تقريب التهذيب، حتقيق: حممد عوامة. دار الرشيد، ط1، 
1406هـ. 

- التلخيص احلبري " التمييز يف تلخيص ختريج أحاديث شرح الوجيز املشهور" احملقق: حممد الثاين بن عمر بن 
موسى. دار أضواء السلف، ط1، 1428هـ.

- هتذيب التهذيب، مطبعة دائرة املعارف النظامية، ط1، 1326هـ .
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- طبقات املدلسني " تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس"، احملقق: عاصم بن عبدهللا القريويت. 
مكتبة املنار، ط1، 1403هـ.

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار املعرفة، 1379هـ.

- النكت على كتاب ابن الصالح، حتقيق: ربيع بن هادي عمري املدخلّي. عمادة البحث العلمي ابجلامعة 
اإلسالمية، ط1، 1404هـ.

- أمحد بن عمرو أبو بكر البزار ت:292هـ. مسند البزار، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين هللا، وعادل بن سعد، 
وصربي عبداخلالق. مكتبة العلوم واحلكم، ط1، 1988م-2009م.

- أمحد بن حممد أبو جعفر الطحاوي ت:321هـ. شرح مشكل اآلاثر، حتقيق: شعيب األرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة، ط1، 1415هـ.

احملقق:           وغريه.  املروذي  رواية:  الرجال،  ومعرفة  العلل  يف  اجلامع  حنبل ت:241هـ.  بن  بن حممد  أمحد   -
وصي هللا عباس. الدار السلفية، ط1، 1408هـ.

- العلل ومعرفة الرجال، احملقق: وصي هللا عباس. دار اخلاين، ط2، 1422هـ.

- املسند، حتقيق: األرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ. 

- إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، املزين ت264هـ. السنن املأثورة للشافعي، احملقق: عبداملعطي أمني قلعجي. 
دار املعرفة، ط1، 1406هـ.

- أيوب بن موسى أبو البقاء الكفوي ت:1094هـ. الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، احملقق: 
عدانن درويش - حممد املصري. مؤسسة الرسالة.

- تقي الدين حممد بن علي ابن دقيق العيد ت:702 هـ. شرح اإلملام أبحاديث األحكام، حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه: حممد خلوف العبدهللا. دار النوادر، ط2، 1430هـ.

- خليفة بن خياط بن خليفة البصري ت:240هـ. اتريخ خليفة بن خياط، ط. دار القلم - مؤسسة الرسالة، 
ط2، 1397هـ.

- كتاب الطبقات، حتقيق: سهيل زكار. دار الفكر، 1414هـ.

- خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئي ت:761هـ. جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، حتقيق: محدي 
السلفي. عامل الكتب، ط2، 1407هـ.
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- سراج الدين عمر بن علي بن امللقن ت:804هـ. البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح 
الكبري، حتقيق: مصطفى أبو الغيط - عبدهللا بن سليمان - ايسر بن كمال. دار اهلجرة، ط1، 1425هـ.

- سليمان بن األشعث أبو داود السجتاين ت:257هـ. سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة 
وتعديلهم، احملقق: زايد حممد منصور. مكتبة العلوم واحلكم، ط1، 1414هـ.

- مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ت:748هـ. اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، الذهيب 747هـ. 
حتقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب اإلسالمي، ط1، 2003م.

- تذكرة احلفاظ، حتقيق: زكراي عمريات. دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ.   

- ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لنْي، احملقق: محاد بن حممد األنصاري. مكتبة 
النهضة احلديثة، ط2، 1387هـ.

- سري أعالم النبالء، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وآخرون. مؤسسة الرسالة، ط9، 1413هـ.  

- الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، احملقق: حممد عوامة - أمحد اخلطيب. دار القبلة- مؤسسة 
علوم القرآن، ط1، 1413هـ.

- املعني يف طبقات احملدثني، حتقيق: مهام عبدالرحيم سعيد. دار الفرقان، ط1، 1404هـ.

- املغين يف الضعفاء، حتقيق: الدكتور نور الدين عرت.

- من تكلم فيه وهو موثوق أو صاحل احلديث، احملقق: عبدهللا بن ضيف هللا الرحيلي. ط1، 1426هـ.

- املوقظة يف علم مصطلح احلديث، اعتىن به: عبدالفتاح أبو ُغّدة. مكتبة املطبوعات اإلسالمية،ط2،1412هـ.

- ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: علي حممد البجاوي. دار املعرفة، ط1، 1382هـ.

- صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ت:764هـ. الوايف ابلوفيات، احملقق: أمحد األرانؤوط - وتركي 
مصطفى. ط. دار إحياء الرتاث، 1420هـ .

- عبدالرمحن بن أمحد بن يونس املصري ت:347هـ. اتريخ ابن يونس املصري، دار الكتب العلمية، ط1،1421هـ.

الكتب  دار  القاضي.  عبدهللا  حتقيق:  واملرتوكني،  الضعفاء  ت:597هـ.  اجلوزي  بن  علي  بن  عبدالرمحن   -
العلمية، ط1، 1406هـ .

- عبدالرمحن بن حممد أيب حامت الرازي ت:327هـ. اجلرح والتعديل، دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 1271هـ.

- املراسيل، ابن أيب حامت. احملقق: شكر هللا نعمة هللا قوجاين. مؤسسة الرسالة، ط1، 1397هـ.
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- عبدالعزيز بن حممد العبداللطيف ت:1421هـ. ضوابط اجلرح والتعديل، مكتبة العبيكان، ط2، 1428هـ.

- عبدهللا بن الزبري احلميدي ت:219هـ. مسند احلميدّي، حتقيق: حسني سليم أسد. دار السَّقا، ط1، 1996م.

- علي بن عمر الدارقطين ت:385هـ. العلل الواردة يف األحاديث النبوية، حتقيق وختريج: حمفوظ الرمحن زين 
هللا. دار طيبة، ط1، 1405هـ.

- جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي ت:817هـ. القاموس احمليط، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف 
مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة، ط 8، 1426هـ.  

- حممد بن أمحد بن عبداهلادي ت:744هـ. طبقات علماء احلديث، حتقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق. 
مؤسسة الرسالة، ط2، 1417هـ.

- احملرر يف احلديث، احملقق: يوسف عبدالرمحن املرعشلي - حممد سليم إبراهيم مسارة - مجال محدي الذهيب. 
دار املعرفة، ط3، 1421هـ.

- حممد بن إمساعيل البخاري ت:256هـ. األدب املفرد، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. دار البشائر اإلسالمية، 
ط3، 1409هـ. 

- التاريخ الكبري، ط. دائرة املعارف العثمانية، طبع حتت مراقبة: حممد عبداملعيد خان.

- صحيح البخاري " اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأايمه "، احملقق: حممد 
زهري الناصر. دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.

- كتاب الضعفاء احملقق: أبو عبدهللا بن أيب العينني. مكتبة ابن عباس، ط1، 1426هـ.

- حممد بن حبان أبو حامت البسيت ت:354هـ. كتاب اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، حتقيق: 
حممود زايد، دار الوعي، ط1، 1396هـ. 

- مشاهري علماء األمصار أعالم فقهاء األقطار، حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق علي إبراهيم. دار الوفاء، 
ط1، 1411هـ.

- حممد بن سعد اهلامشي ت:230هـ. الطبقات الكربى، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية، 
ط1، 1410هـ.

- حممد بن عبدالرمحن السخاوي ت:902هـ. التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة، دار الكتب العلمية، 
ط1، 1414هـ.

- املتكلمون يف الرجال، احملقق: عبدالفتاح أبو غدة. دار البشائر، ط 4، 1410هـ.
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- حممد بن عبدهللا احلاكم ت:405هـ. املستدرك على الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب 
العلمية، ط1، 1411هـ.

- حممد بن عمرو أبو جعفر العقيلي ت:322هـ. الضعفاء الكبري، احملقق: عبداملعطي أمني قلعجي. دار املكتبة 
العلمية، ط1، 1404هـ.

- حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ت:259هـ. سنن الرتمذي " اجلامع الكبري"، احملقق: بشار عواد معروف. 
دار الغرب اإلسالمي، 1998م.

- حممد بن مطر الزهراين ت:1427هـ. علم الرجال نشأته وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن التاسع، 
دار اهلجرة، ط1، 1417هـ.

- حممد بن انصر األلباين ت:1420هـ. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، إشراف: زهري الشاويش. 
املكتب اإلسالمي، ط2، 1405هـ.

- صحيح اجلامع الصغري وزايداته، املكتب اإلسالمي.

- حممد بن يزيد ابن ماجه القزويين ت:273هـ. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسى البايب احلليب.

- حميي الدين حيىي بن شرف النووي ت:676هـ. هتذيب األمساء واللغات، عنيت بنشره وتصحيحه: شركة 
العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية.

- مسلم بن احلجاج بن مسلم النيسابوري ت:261هـ. صحيح مسلم " املسند الصحيح املختصر بنقل العدل 
عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"، احملقق: حممد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء الرتاث العريب. 

- نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ت:807هـ. جممع الزوائد ومنبع الفوائد، احملقق: حسام الدين القدسي. 
مكتبة القدسي، 1414هـ .

- حيىي بن معني أبو زكراي البغدادي ت:233هـ. اتريخ ابن معني "رواية الدوري"، حتقيق: د. أمحد حممد نور 
سيف. مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، ط1، 1399هـ.

- يعقوب بن سفيان الفسوي ت:277هـ. املعرفة والتاريخ، احملقق: أكرم ضياء العمري. مؤسسة الرسالة،ط2، 
1401هـ.

- يوسف بن عبدالرمحن أبو احلجاج املزي ت:742هـ. حتفة األشراف مبعرفة األطراف، حتقيق: عبدالصمد شرف 
الدين. املكتب اإلسالمي - الدار القّيمة، 1403هـ.

- هتذيب الكمال، حتقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة، ط1، 1400هـ.


