
 

امللخص
موضوع البحث: الرواة املقبولني الذين اهتمهم علماء اجلرح والتعديل ابلكذب، فنبه احلافظ ابن حجر على وهم هؤالء األئمة، وأجاب عن ذلك، وكان من أهداف البحث: 

معرفة سبب هذا التشدد، وبيان حقيقة حال الراوي من حيث العدالة واجلرح، وكان منهج البحث استنباطي نقدي حتليلي.
ومن أهم النتائج: أن من أسباب اهتام الراوي ابلكذب اختالف العقيدة، وأحيانً بسبب تشدد الناقد، وأحياًن بسبب رواية الراوي عن الضعفاء، ومن أهم التوصيات: العناية 

بعلم االستدراك، وكذا االهتمام مبوسوعات اجلرح والتعديل، ال سيما زوائد األقوال.
الكلمات املفتاحية: )اجلرح والتعديل – الكذب – التهمة ابلكذب – املقبول – الثقة – الصدوق- املبالغة(.

Abstract:
The subject of the research: the accepted narrators who accused the scholars of Al-Jarh and Al-Ta’deel of 
lying. Al-Hafiz Ibn Hajar alerted them to the delusion of these imams, and answered that.
One of the objectives of the research: to find out the reason for this strictness, and to clarify the reality of the 
narrator›s condition in terms of justice and wounding..
The research method was deductive analytical 
Among the most important results: that one of the reasons for accusing the narrator of lying is the difference 
of faith, sometimes because of the harshness of the critic, and sometimes because of the narrator’s narration 
about the weak. Among the most important recommendations: taking care of the science of rectification, as 
well as paying attention to the encyclopedias of the wound and the amendment, especially the appendices of 
sayings.
Keywords: (wounding and amending - lying - accusation of lying - acceptable - trust - honesty - 
exaggeration)
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مقدمة:
ويضــع  أقواًمــا،  يرفــع  الباطــل،  ويبطــل  احلــق،  حيــق  هلل،  احلمــد 
آخرين، وأشــهد أن ال إله إال هللا وحده ال شــريك له، وأشــهد أن 

ســيدان حممــًدا عبــده ورســوله.أما بعــد.
فممــا اُختصــت بــه هــذه األمــة علــم األســانيد، وظهــر مــن خاللــه 
علــم اجلــرح والتعديــل، وهــذا العلــم حيتــاج إىل معرفــة حبــال الــرواة، 
وورع اتم، وإنصــاف كبــر، وهــو علــم يــزن عدالــة الــراوي وضعفــه، 
فالــراوي يوضــع علــى ميــزان االعتــدال، فينكشــف حالــه، وتكمــل 
معرفتــه، مــن خــالل ترمجــة يـُْعــرف فيهــا امســه، ونســبه، وشــيوخه، 
وتالميــذه، وطبقتــه، وحالــه، ووفاتــه، وتفاصيــل دقيقــة، وقــد يتــم 

تقريــب ذلــك يف ســطور يســرة.
واملتكلمــون يف الرجــال حاهلــم حــال البشــر مجيًعــا منهــم املتشــدد، 
ظلــم  منــه  املقصــود  ليــس  التشــدد  وهــذا  واملتســاهل،  واملعتــدل، 
الــراوي، أو النيــل منــه، وإمنــا مــن ابب احليطــة يف نقلــة الشــريعة، 
كمــا أن املقصــود مــن التســاهل حتســن الظــن ابلــرواة، لــذا جــاء 
الوســط بينهمــا، وقــد جــاء التنبيــه علــى املتكلمــن يف الــرواة بســبب 
تشــددهم، وممــن ســلكوا هــذا املســلك احلافــظ ابــن حجــر يف كتابــه 
الكتــاب علــى رغــم صغــر حجمــه،  هــذا  التهذيــب«،  »تقريــب 
وقصــر عبارتــه يف اجلــرح والتعديــل إال أنــه قــد تعقــب ونبــه علــى غــره 
من العلماء، ال ســيما عندما يكون هذا اجلرح شــديًدا كالكذب، 
أو التهمــة ابلكــذب، ويكــون الــراوي مــع ذلــك مقبــواًل عنــد ابقــي 
أئمــة اجلــرح والتعديــل، وقــد كان الغــرض مــن هــذه التعقبــات بيــان 
الصــواب واحلــق يف درجــة الــراوي، فليــس الغــرض إبــراز القصــور، أو 
بيــان مــا أخطــأ فيــه، وإمنــا الغــرض منــه تكميــل النقــص، وإصــالح 

اخللــل.
تعــاىل،  هلل  الكمــال  أن  البــال  عــن  يغيــب  أن  ينبغــي  ال  فممــا 
والعصمــة ألنبيائــه ورســله، وكل مــن حتــت ظــل الســماء، تتأتــى 
منهــم األخطــاء، فالبشــر خيطئــون ويصيبــون، ومــن ذلــك اخلطــأ يف 
احلكــم علــى النــاس، وهــذا مــا جيعــل العلمــاء يســتدرك بعضهــم علــى 
بعــض، وقــد التقطــت تعقبــات احلافــظ ابــن حجــر علــى أئمــة النقــد 
عنــد اهتامهــم الــراوي الــذي قيــل فيــه )صــدوق، أو صــدوق خيطــئ، 
أو ثقــة( مــن كتــاب »تقريــب التهذيــب«، فاجتـــــمع لــــــي مـــــــادة ال 
أبس منهــا تصلــح أن تكــون حبثًــا، فجمعــت هــــــــذه املــادة ســائاًل 
هللا  أن أكــون قــد وفقــت فيهــا، وأن جيعــل عملــي خالًصــا 

لوجهــه الكــرمي. 
أمهية البحث: تظهر أمهية البحث من خالل اآليت:

)1( معرفة منهج األئمة من حيث التشدد واالعتدال والتساهل. 
العلمــاء  بــن  احلــوار  ابب  يفتــح  الدراســة  مــن  النــوع  هــذا   )2(

املتقدمــن. مــع  املتأخريــن 

)3( معرفــة األلفــاظ الــي اســتعملها احلافــظ ابــن حجــر عنــد ذكــر 
التنبيــه.

)4( يتعلــم الباحــث يف الســنة أنــه رغــم حمبــة العلمــاء لكــن بيــان 
احلــق أوىل.

مشكلة البحث، وتساؤالته:
هنــاك بعــض األئمــة تشــدد يف ابب اجلــرح، حــى إن عبارتــه كانــت 
قاســية علــى بعــض الــرواة املقبولــن، ممــا جعــل احلافــظ ابــن حجــر 

ينبــه علــى ذلــك، ويســتدرك عليهــم.
وسيجيب البحث إن شاء هللا عن هذه األسئلة:

- ما املقصود ابلتعقبات، وما األلفاظ الي هلا عالقة هبا؟
- مــا العبــارات الــي اســتخدمها احلافــظ ابــن حجــر يف تعقباتــه 

علــى األئمــة؟
- من أشهر األئمة الذين تشددوا يف جانب اجلرح؟

-َمن الرواة املقبولون الذين اهتمهم هؤالء النقاد ابلكذب؟
 كل هـذا سيجيب عنه البحث إن شاء هللا.

الهدف من البحث:
اهتامهــم  الذيــن مت  املقبولــن  الــرواة  حــال  معرفــة  الرئيــس  اهلــدف 

مــن جرحــه؟ أم  مــن عدلــه  مــع  الصــواب  ابلكــذب، وهــل 
وميكن بيان األهداف يف ضوء اإلجابة على أسئلة البحث.

- معرفة املقصود ابلتعقبات، واأللفاظ الي هلا عالقة هبا.
- بيــان العبــارات الــي اســتخدمها احلافــظ ابــن حجــر يف تعقباتــه 

علــى األئمــة.
- التعرف على أشهر األئمة الذين تشددوا يف جانب اجلرح.

- معرفة الرواة الذين تكلم فيهم هؤالء النقاد.
- الوصول إىل نتيجة هنائية يف احلكم على الراوي.

منهج البحث:
الدراســة منهــج االســتقراء، والتحليــل، والنقــد،  اتبعــت يف هــذه 
فقــد قمــت ابســتقراء تعقبــات احلافــظ ابــن حجــر علــى أئمــة اجلــرح 
نقــًدا  ونقدهتــا  وحللتهــا،  التعقبــات  هــذه  درســت  مث  والتعديــل، 

حديثيًــا؛ مرجًحــا ملــا أراه راجًحــا.
إجراءات البحث: اتبعت يف البحث املنهج اآليت:

)1( ذكــرت أواًل ترمجــة الــراوي مــن كتــاب »تقريــب التهذيــب«، 
»تقريــب  يف  ورموزهــا كمــا  ولفظهــا،  بتمامهــا،  الرتمجــة  ونقلــت 

التهذيــب«.
)2( مث ذكــرت قــول اإلمــام الــذي نبــه عليــه احلافــظ ابــن حجــر، 
مــن كتبــه إن كانــت مطبوعــة، فــإن مل أقــف لــه علــى كتــاب نقلــت 

عنــه بواســطة.
)3( ذكــرت أقــوال العلمــاء يف الــراوي علــى جهــة االســتيعاب، 
معتمــًدا يف النقــل علــى كتــاب اإلمــام إن كان لــه كتــاب، فــإن مل 
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يوجــد اعتمــدت أقــرب مصــدر.
)4( ختمــت ابلراجــح يف احلكــم علــى الــراوي، مث ذكــرت يف هنايــة 
كل ترمجــة »الرتجيــح«، أرجــح فيهــا مــا أراه راجًحــا بنــاء علــى 

اســتقراء أقــوال العلمــاء.
)5( ذكــرت يف هنايــة الرتمجــة بعــض الرمــوز الــي اســتعملها احلافــظ 
ابــن حجــر يف التقريــب، هــذه الرمــوز ســيأيت بعضهــا عقــب كل 

ترمجــة، وقــد أوردهتــا كمــا يف التقريــب.
حدود البحث: 

مــع  ولــو وصــف  ثقــة(،  أو  فيهــم )صــدوق-  قيــل  الذيــن  الــرواة 
ذلــك جبــرح كـ)خيطــئ، أو يهــم.. اخل(، واهتمهــم أحــد مــن األئمــة 
ابلكــذب كأن يقــول: )كــذاب أو متهــم ابلكــذب، أو مــرتوك(، 

مــن خــالل كتــاب تقريــب التهذيــب.
خطة البحث:

انتظــم البحــث يف مقدمــة، وأربعــة مباحــث، وخامتــة، علــى النحــو 
التــايل:

املقدمــة: وتشــتمل علــى: مدخــل إىل البحــث، وبيــان مشــكلته، 
وأمهيتــه، ومنهــج البحــث، وأهدافــه، وخطــة البحــث، وطريقــة الســر 

فيــه. 
وأقســام  أمهيتهــا،  وبيــان  ابلتعقبــات،  املقصــود  األول:  املبحــث 

الرجــال. يف  املتكلمــن 
املطلب األول: املقصود ابلتعقبات، وبيان أمهيتها.

املطلب الثاين: نظرة على أقسام املتكلمن يف الرجال.
املبحــث الثــاين: العبــارات الــي اســتخدمها احلافــظ ابــن حجــر يف 

تعقباتــه علــى األئمــة.
املبحــث الثالــث: تعقبــات احلافــظ ابــن حجــر علــى أئمــة اجلــرح 

والتعديــل.
اخلامتة: أهم النتائج، والتوصيات. 

مث ذيلت البحث ابملراجع.

املبحث األول
املقصود ابلتعقبات، وبيان أمهيتها، 

وأقسام املتكلمني يف الرجال
املطلب األول: املقصود ابلتعقبات، وبيان أمهيتها: 

لغــة  ابلتعقبــات  أعــرف  املوضــوع  تفصيــالت  يف  الدخــول  قبــل 
واصطالًحــا:

تعريف التعقبات لغة واصطالحاً:
عنــد النظــر يف املــادة اللغويــة ملــادة )عقــب( يالحــظ أهنــا غنيــة ثريــة 
لــذا أطلقــت يف اللغــة علــى معــان عــدة،  ابلــدالالت، واملعــاين، 

منهــا:
)1( التعليق على الكالم ببيان العيوب واحملاسن. 

يقــال: »عقَّــب علــى قولــه: »بــنَّ مــا فيــه مــن عيــوٍب، أو حماســَن، 
علَّــق عليــه، فإّمــا أن ينقضــه أو يــرّد عليــه أو يؤيِـّـده«)1(. 

فالتعقب ذكر احملاسن والعيوب.
)2( آخر كل شيء:  

العاقــب مــن كل شــيء آخــره... قــال أبــو عبيــد: »العاقــب: آخــر 
  األنبيــاء«.)2(، ويف حديــث َكْعــِب ْبــِن ُعْجــَرَة، َعــْن َرُســوِل هللِا
َبــاٌت اَل خيَِيــُب قَائُِلُهــنَّ، أَْو فَاِعُلُهــنَّ، ُدبــُـَر ُكلِّ َصــاَلٍة  قَــاَل : »ُمَعقِّ
حَتِْميــَدًة،  َوَثالَثُــوَن  َوثَــاَلٌث  َتْســِبيَحًة،  َوَثالَثُــوَن  ثَــاَلٌث  َمْكُتوبَــٍة، 
)خيلــف  ألهنــا  )معقبــات(  مسيــت  َتْكبِــرًَة«)3(.  َوَثالَثُــوَن  َوأَْربَــٌع 
تقــال  مــرة، أو ألهنــا  بعــد  مــرة  بعضهــا بعًضــا( أو ألهنــا عــادت 
عقيــب الصــالة، وقــال مشــر)4(: أراد بقولــه معقبــات تســبيحات 
ختلــف أبعقــاب النــاس. قــال: واملعقــب مــن كل شــيء؛ مــا خلــف 

بعقــب مــا قبلــه)5(. والعقــب هــو مــا يكــون آخــر الشــيء.
)3( اإلبطال: يقال: »عقَّب القاضي على ُحكِم َسَلِفه: أبطله، 
ــَب حِلُْكِمِه()الرعــد:41(  حَيُْكــُم اَل ُمَعقِّ وَحكــم بغــره«... )َوهللاُ 
أو  غــره،  أبطــل حكــم  فمــن  انقــض«)6(،  لــه وال  راّد  أي: »ال 

كالمــه يقــال لــه: »متعقــب«.

1 لسان العرب، ابن منظور، )1/ 615(، اتج العروس، الزبيدي، )3/ 419(، مادة عقب.  
2 اتج العروس، الزبيدي، )3/ 399(.

الصــالة وصفتــه، )2/ 98( رقــم)1288(،  بعــد  الذكــر  الصــالة، ابب  3 أخرجــه مســلم، كتــاب 
والرتمذي، كتاب الدعوات، ابب التسبيح والتكبر والتحميد عند املنام، )5/ 479( رقم)3412(، 
وقــال: »حديــث حســن«، والنســائي، كتــاب التطبيــق، ابب نــَـْوٌع آَخــُر ِمــْن َعــَدِد التَّْســِبيِح، )3/ 84( 

رقم)1348(. 
4 مشر بن محدويه اهلروي، أبو عمرو اللغوي األديب، رحل إىل العراق شااب، فلقي ابن األعرايب، 
وأاب عبيدة، واألصمعي، وغرهم. وكتب احلديث، وألف كتاابً يف اللغة كبراً على حروف املعجم، 

ابتدأ فيه حبرف اجليم، وكان ضنيناً به؛ مل ينسخ يف حياته، ففقد بفقده، ومل يوجد منه إال بعض 
شيء، تويف سنة )255هـ(. )اتريخ اإلسالم، الذهيب، )6/ 97( ت)260(، والبلغة يف تراجم 

أئمة النحو واللغة، لفروزآابدى، )ص: 153( رقم)152(، األعالم، الزركلي، )3/ 175(. 
5 النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثر، )3/ 267(، اتج العروس، الزبيدي، )3/ 

 .)408
6 لسان العرب، ابن منظور، )1/ 615(، اتج العروس، الزبيدي، )3/ 419(، مادة عقب. 
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)4( التتبع: 
عقــب فــاَلن تتبــع َحقــه ليســرتده) 7(، فمــن تتبــع غــره فهــو متعقــب 

له.
)5( التناوب، والتتابع، والتالحق:

تعاقــب الشــيئن خلــف َأحدمهَــا اآلخــر، َويف احَلِديــث: )ِإن هلل 
َماَلِئَكــة يتعاقبــون ِفيُكــم()8(، َواْلَقــْوم يف الشَّــْيء، أَو اأْلَمــر تناوبــوه، 
ــْيء تعاونــوا َعَلْيــِه، تعاقــب اللَّيــُل والنَّهــاُر: جــاء أحُدمهــا  وَعلــى الشَّ
بعــد اآلخــر، »تعاقبــت االنتصــارات: تتابعــت، تالحقت، توالت- 

تعاقبــت الفصــوُل: تتابعــت ابنتظــام«)9(. 
فالتناوب والتتابع من معاين التعقب.

ويف االصطالح: 
مل أجــد لــه تعريفــاً اصطالحيــاً، لكــن ال ينفــك املعــى االصطالحــي 
احملاســن  ذكــر  فلــك  يف  يــدور  فيالتعقــب  اللغــوي،  املعــى  عــن 
والعيــوب، ويكــون بعــد أن ينتهــي القائــل مــن قولــه، لــذا هــو أييت 
بعــده وآخــره فيكــون متأخــراً عنــه، وأحيــاانً يكــون الغــرض التعقــب 

إبطــال قــول املتكلــم. 
لذا ميكن أن أقول من خالل ما سبق :

» تعقــب متأخــر علــى كالم متقــدم، ببيــان مــا بــه مــن صــواب 
الــكالم«.  الــوارد يف  مــع تصويــب اخلطــأ  وخطــأ، 

واملــراد بــه هنــا يف البحــث: »ذكــر مــا وهــم فيــه العــامل، وبيــان وجــه 
الصــواب«.

أقــول يف تعريفــه: إنــه ال ينفــك املعــى االصطالحــي عــن املعــى 
علــى  والوقــوف  الغفلــة،  موضــع  علــى  الداللــة  فالتنبيــه  اللغــوي، 
موضــع اخلــالل، وتنبيــه مــن مل يتنبــه إىل هــذا اخللــل، وكل هــذا 

اللغــوي. املعــى  موجــود يف 
أهمية هذا العلم. 

هــذا العلــم لــه أمهيتــه، فلــم يولــد لبيــان خطــأ العلمــاء، أو التقليــل 
مــن قدرهــم، أو للتشــفي مــن الغــر، وإمنــا وجــد هــذا العلــم لفوائــد 

عــدة مــن أمههــا:
)1( يظهر ما أصاب فيه العامل، وما أخطأ. 

)2( يبن مكانة العامل العلمية، وإن مت التعقب عليه. 
)3( يظهــر عــدم العصمــة ألحــد مهمــا علــت منزلتــه، وارتفعــت 

مكانتــه يف العلــم.
)4( يفتح ابب احلوار بن العلماء املتأخرين مع املتقدمن.

7 ينظر: لسان العرب، ابن منظور، )1/ 615(، اتج العروس، الزبيدي، )3/ 419(. 
8 جــزء مــن حديــث أيب هريــرة أخرجــه البخــاري، كتــاب املواقيــت، ابب فضــل صــالة العصــر، )1/ 
203( رقــم)530(، ويف كتــاب بــدء اخللــق، ابب ذكــر املالئكــة، )3/ 1178( رقــم)3051(، ويف 
كتــاب التوحيــد، ابب قــول هللا تعــاىل: تعــرج املالئكــة...، )6/ 2702( رقــم)6992(، وابب كالم 
الــرب مــع جربيــل، ونــداء هللا، )6/ 2721( رقــم)7048(، ومســلم، كتــاب الصــالة، اَبُب َفْضــِل 

َصاَليتَِ الصُّْبِح َواْلَعْصِر، َواْلُمَحاَفَظِة َعَلْيِهَما، )2/ 113( رقم)1376(. 
9 لسان العرب، ابن منظور، )1/ 615(، اتج العروس، الزبيدي، )3/ 419(. 

)5( يعد هذا العلم من أهّم الوسائل الي ُتّلي الصواب واحلّق.
)6( حترير املسائل وحتقيقها، وسرد األدلة والرّد عليها.

)7( يبن منهج العلماء يف التعامل مع أخطاء من سبقهم.
)8( يربز جانًبا كبرًا من الفوائد والتعقبات املهمة.

)9( يظهــر جانًبــا مهًمــا، وهــو جانــب التــأدب مــع العلمــاء حــى 
يف جانــب االختــالف يف الــرأي.

)10( يعلم عدم اخلروج عن األلفاظ الشرعية عند االختالف.
)11( جيلي وجه احلقيقة يف املسائل اخلالفية.
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املطلب الثاين
نظرة على أقسام املتكلمني يف الرجال

ال شــك أن حال املتكلمن، كحال الناس مجيًعا، فمنهم املتشــدد 
املشــدد علــى نفســه، وعلــى غــره، وهــذا املتشــدد يريــد الكمــال، أو 
االقــرتاب منــه، لــذا يغلــب عليــه اإلتقــان، فــإذا اشــتغل بعلــم اجلــرح 
والتعديــل مل يتحمــل خطــأ الــراوي، فيضعفــه أبدىن شــيء، ومنهــم 
املعتــدل الــذي يعطــي كل أمــر قــدره، فــال يزيــد فيــه، وال ينقــص 
عنــه، فــإذا اشــتغل بعلــم اجلــرح، كان واســطًا، عارفًــا أبقــدار النــاس، 
حيكــم علــى كل شــخص حبســب حالــه، فيتحمــل اخلطــأ النــادر، 
ويــرد اخلطــأ إذا فحــش، ومنهــم املتســامح املتســاهل، الــذي يتقبــل 
اخلطــأ بصــدر رحــب، فــإذا اشــتغل هبــذا العلــم، تســاهل يف نقــد 

الــرواة، مــن ابب حتســن الظــن هبــم.
لــذا فقــد قســم اإلمــام الذهــيب مــن تكلــم يف الرجــال علــى ثالثــة 

أقســام: 
- قســم منهم متعنت يف التوثيق، متثبت يف التعديل يغمز الراوي 

ابلغلطتن والثالث)10(. 
بنواجــذك، ومتســك  قولــه  علــى  فعــض  شــخًصا،  وثــق  إذا  فهــذا 
بتوثيقــه، وإذا ضعــف رجــاًل فانظــر هــل وافقــه غــره علــى تضعيفــه؟ 
فــإن وافقــه، ومل يوثــق ذاك الرجــل أحــد مــن احلــذاق، فهــو ضعيــف، 
وإن وثقــه أحــد، فهــذا هــو الــذي قالــوا: ال يقبــل فيــه اجلــرح إال 
مفســرًا يعــي ال يكفــي فيــه قــول ابــن معــن مثــاًل: هــو ضعيــف، ومل 
يبــن ســبب ضعفــه، مث جيــيء البخــاري وغــره يوثقــه، ومثــل هــذا 
خيتلــف يف تصحيــح حديثــه وتضعيفــه، ومــن مث قــال الذهــيب وهــو 
مــن أهــل االســتقراء التــام يف نقــد الرجــال: مل جيتمــع اثنــان مــن 
علمــاء هــذا الشــأن قــط علــى توثيــق ضعيــف وال علــى تضعيــف 
ثقــة)11(، وهلــذا كان مذهــب النســائي أن ال يــرتك حديــث الرجــل 
حــى جيتمــع اجلميــع علــى تركــه)12(. فهــذا القســم يتأتــى االســتدراك 
عليــه بســبب تشــدده، فيكــون االســتدراك عليهــم يف تضعيفهــم 

لــرواة مقبولــن.
- وقسم منهم متسامح)13( كالرتمذي واحلاكم. قلت)السخاوي(: 
وأيب  الرتمــذي  عيســى  أيب  مــن  قــال: يف كل  فإنــه  حــزم  وكابــن 
10 مثــال العلمــاء املتشــددين :  شــعبة بــن احلجــاج )ت 160هـــ( حيــى القطــان )ت 198 هـــ(، 
وأبونعيــم الفضــل بــن دُكــن )ت 218(، حيــى بــن معــن )ت 233 هـــ(، واجلوزجــاين )ت 259(، 
وأبوحامت الرازي )ت 277هـ(، ويعقوب بن ســليمان الفســوي )ت 277 ه(، والنســائي )ت 303 
هـــ(،  وأبوجعفــر العقيلــي )ت322 هـــ(، وأبــو الفتــح األزدي املوصلــي )ت 374 هـــ(، وابــن عبــد الــرب 

)ت 436 هـ( 
11 مقدمــة: ســؤاالت أيب عبيــد اآلجــري أاب داود السجســتاين يف اجلــرح والتعديــل )ص: 30(، 
املتكلمــون يف الرجــال، الســخاوي، )ص: 138(، فتــح املغيــث بشــرح ألفيــة احلديــث، الســخاوي، 

 .)359 /4(
12 سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل )ص: 31(. 

13 مثال العلماء املتساهلن :  أبو احلسن العجلي )ت 261هـ(، أبو عيسى الرتمذي 
)ت279هـ(،  الدارقطي )ت 385 هـ(، ابن شاهن )ت 385 هـ(، أبو عبدهللا احلاكــم: )ت 

405 هـ(. 

القاســم البغــوي وإمساعيــل بــن حممــد الصفــار وأيب العبــاس األصــم 
وغرهــم مــن املشــهورين إنــه جمهــول.

وهــذا القســم يتــم االســتدراك عليــه بســبب التســاهل، فيســتدرك 
عليــه بســبب توثيقهــم لــرواة ضعفــاء.

- وقسم معتدل)14( كأمحد والدارقطي وابن عدي.
ولوجــود املتشــدد ومقابلــه نشــأ التوقــف يف أشــياء مــن الطرفــن؛ بــل 
رمبــا رد كالم كل مــن املعــدل واجلــارح مــع جاللتــه وإمامتــه ونقــده 
وداينتــه؛ إمــا النفــراد عــن أئمــة اجلــرح والتعديــل كالشــافعي رمحــه هللا 
يف إبراهيم بن حممد بن أيب حيى، فإنه كما قال النووي: »مل يوثقه 
غــره«، وهــو ضعيــف ابتفــاق احملدثــن؛ لكــن قــد اعتــذر الســاجي 
عــن الشــافعي أبنــه مل خيــرج عنــه إال يف الفضائــل يتســاحمون فيهــا، 
وتعقــب أبن املوجــود خالفــه، وابــن حبــان أبن جمالســته إلبراهيــم 

كانــت يف حداثتــه)15(. 
وامليــزان الوســط بــن املتشــدد واملتســاهل هــو املعتــدل، ويف هــذا 
البحــث يتــم التنبيــه علــى القســم األول وهــو املتشــدد يف اهتامهــم 

لبعــض الــرواة املقبولــن ابلكــذب، وهــذا غايــة التشــدد.

14 مثــال العلمــاء املعتدلــن: ســفيان الثــوري )ت 161 هـــ(، ابــن املبــارك )ت 181 هـــ(، عبدالرمحــن 
ابــن مهــدي )ت 198هـــ(، ابــن ســعد )ت230هـــ(، أمحــد بــن حنبــل)ت 241 هـــ(، البخــاري)ت 
256 هـــ(،  مســلم )ت 261 هـــ(، أبــو ُزرعــة الــرازي )ت 264 هـــ(، أبــو داود )ت 275 هـــ(،  
الذهلــي )ت 285 هـــ(،  البــزار )ت 292 هـــ(،  صــاحل جــزرة )ت 293 هـ(،ابــن خزميــة )ت 311 

هـ(، اخلطيب )ت 463 هـ(. 
15 فتح املغيث، السخاوي، )358/3(.  
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املبحث الثاين
العبارات اليت استخدمها احلافظ ابن حجر يف تعقباته 

على األئمة
تعقباتــه  عنــد  عــدة  عبــارات  حجــر  ابــن  احلافــظ  اســتخدم 
علــى األئمــة، وهــذا العبــارات جــاءت قاســية مــرة، ومعتدلــة 
عليــه،  اســتدركه  مــا  حســب  علــى  اثلثــة،  ولينــة  أخــرى، 

العبــارات: بعــض  وهنــاك 
)1( أطلــق)16(. )2( أفــرط فيــه)17(. )3( أفحــش)18(. )4( ابلــغ) 

19(. )5( حــى نســبه)20(. )6( طرحــه)21(.

من خالل هذه األلفاظ أالحظ: 
)1( أن أكثــر العبــارات الــي اســتخدمها هــي أفــرط فيــه ذكرهــا 
مثانيــة عشــر )18( مــرة، تليهــا أفحــش ذكرهــا تســع )9( مــرات، 
مث نســبه ذكرهــا ســت )6( مــرات، مث أطلــق ذكرهــا مخــس )5( 

مــرات، مث طرحــه ذكرهــا مــرة واحــدة.
)2( العبــارات جــاءت متفاوتــة حبســب مقــام التنبيــه مــن جــرح أو 

تعديــل.
)3( دقة احلافظ ابن حجر عند اختياره للعبارة الي ينبه هبا.

16 ينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 99( رقم)330(، )ص: 301( رقم)3293(، 
)ص: 391( رقم)4594(، )ص: 507( رقم)6310(، )ص: 713(.

رقــم)738(،   )126 )ص:  رقــم)512(،   )112 )ص:  حجــر،  ابــن  التهذيــب،  تقريــب   17
)ص:  رقــم)2898(،   )274 )ص:  رقــم)2350(،   )238 )ص:  رقــم)970(،   )142 )ص: 
)ص:  رقــم)3384(،   )307 )ص:  رقــم)3096(،   )287 )ص:  رقــم)3095(،   )287
314( رقــم)3476(، )ص: 315( رقــم)3492(، )ص: 352( رقــم)4032(، )ص: 355( 
رقم)4070(، )ص: 361( رقم)4160(، )ص: 404( رقم)4783(، )ص: 427( رقم)5126( 

)ص: 439( رقم)5301(، )ص: 460( رقم)5617(، )ص: 560( رقم)7109(. 
18 تقريــب التهذيــب )ص: 252( رقــم)2584(، )ص: 260( رقــم)2687(، )ص: 260( 
رقم)2690(، )ص: 260( رقم)2694(، )ص: 260( رقم)2694(، )ص: 262( رقم)2724(، 

)ص: 262( رقم)2727(، )ص: 290( رقم)3134(، )ص: 594( رقم)7599(. 
19 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 291( رقم)3153(، )ص: 653( رقم)8193(.

20تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 79( رقم)34(، )ص: 189( رقم)1660(، )ص: 295( 
رقم)3199(، )ص: 333( رقم)3767(، )ص: 385( رقم)4494(، )ص: 460( رقم)5617(.

21  تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 509( رقم)6337(. 

املبحث الثالث
تعقبات احلافظ ابن حجر على أئمة اجلرح والتعديل

اذكــر يف هــذا املبحــث مواضــع الــرواة الذيــن نبــه احلافــظ ابــن حجــر 
حســب  علــى  اهلجــاء  حــروف  علــى  هلــم  مرتبًــا  عليهــم،  األئمــة 
ترتيبهــم يف التقريــب، انقــاًل عبــارة احلافــظ ابــن حجــر كمــا هــي يف 
التقريــب، مث مثنًيــا بعبــارة اإلمــام حســب موضــع كالمــه، مث أذكــر 

أقــوال علمــاء اجلــرح والتعديــل، وأختــم ابلرتجيــح.
)1( إســحاق بــن إبراهيــم بــن العــالء، احلمصــي)22( ابــن زبريــق 
بكســر الــزاي، وســكون املوحــدة، مث راء، مث حتتانيــة، وقــد ينســب 
إىل جــده، صــدوق يهــم كثــرًا، وأطلــق حممــد بــن عــوف)23( أنــه 

يكــذب، مــن العاشــرة، مــات ســنة مثــان وثالثــن بــخ)24(.
حكم محمد بن عوف على الراوي:

ســئل أبــو داود عنــه فقــال: »ليــس هــو بشــيء«، قــال أبــو داود، 
قــال يل ابــن عــوف: »مــا أشــك أن إســحاق بــن إبراهيــم بــن زبريــق 
يكــذب«)25(، وقــال الذهــيب: »كذبــه حمــدث محــص حممــد بــن 

عــوف الطائــي«)26(.
أقوال علماء الجرح والتعديل:

أواًل: من عدله. 
قــال أبــو حــامت: »ال أبس بــه، ولكنهــم حيســدونه«)27(، ومسعــت 
حيــى بــن معــن، وأثــى علــى إســحاق بــن الزبريــق خــرًا، وذكــره ابــن 
حبــان يف الثقــات)28(، َوقَــال مغلطــاي: خــرج احلاكــم وابــن حبــان 
حديثــه يف صحيحيهمــا بعــد ذكــره إايه يف كتــاب »الثقــات«)29(. 

ثانًيا: من ضعفه. 
قال النسائي: »ليس بثقة عن عمرو بن احلارث«)30(.

الترجيح: 
من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( أن إســحاق بــن العــالء مل يتكلــم فيــه ســوى حممــد بــن عــوف، 
فيمــا نقلــه عنــه أبــو داود.

)2( ( أن إسحاق اعتمده ابن حبان واحلاكم.
)3( أن حممــد بــن عــوف قــد عاصــر الــراوي، فلعــل بينــه وبــن 

اء، َوُسُكون اْلِميم، وابلصاد اْلُمْهمَلة - ِنْسَبة ِإىَل محص، َوُهَو بلد اِبلشَّام  22 احلمصي: ِبَكْسر احلَْ
َمْشُهور يْنسب ِإلَيـَْها كثر من اْلعلَماء. )اللباب يف هتذيب األنساب، ابن األثر، )1/ 389(.

23 حممد بن عوف بن سفيان، الطائي، أبو جعفر احلمصي، ثقة حافظ، من احلادية عشرة، مات 
سنة اثنتن أو ثالث وسبعن. )تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 500( رقم)6202(. 

24 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 99( رقم)330(. 
25 هتذيب التهذيب )1/ 216( رقم)406(، إكمال هتذيب الكمال، مغلطاي، )2/ 68( 

رقم)378(.
26 ميزان االعتدال، الذهيب، )1/ 181(. 

27 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )2/ 209( رقم)711(.
28 الثقات، ابن حبان، )8/ 113( رقم)12489(. 

29 إكمال هتذيب الكمال، مغلطاي، )2/ 68( رقم)378(.
30 اتريخ دمشق، ابن عساكر، )8/ 109(. 
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»ولكنهــم  حــامت:  أبــو  قــال  لــذا  املعاصريــن،  بــن  مــا  إســحاق 
حيســدونه«. 

)4( أنه مل يضعف إال يف روايته عن عمرو بن احلارث.
)5( لعــل ابــن حجــر ذكــر أن لــه أوهاًمــا بســبب ضعفــه عــن شــيخه 

عمــرو بــن احلارث.
)6( ال يصــل إىل درجــة الثقــات بســبب بعــض األخطــاء؛ لكنــه ال 

ينــزل عــن مرتبــة الصــدوق.
بــن خنيــس ابملعجمــة والنــون، وآخــره ســن مهملــة،  )2( بكــر 
مصغــر كــويف عابــد ســكن بغــداد، صــدوق لــه أغــالط، أفــرط فيــه 

ابــن حبــان، مــن الســابعة)ت ق()31(.
حكم اإلمام ابن حبان على الراوي: 

أشــياء  والكوفيــن  البصريــن،  عــن:  »يــروي  حبــان:  ابــن  قــال 
هلــا«)32(. املتعمــد  أنــه  القلــب  إىل  يســبق  موضوعــة، 

أقوال علماء اجلرح والتعديل:
أواًل: من عدله. قال العجلي: »ثقة«)33(.

العقيلــي:  وقــال  املديــي،  بــن  علــي  ضعفــه  ضعفــه.  مــن  اثنيًــا: 
»ضعيــف«)34(، وقَــاَل حيــى بــن معــن: »لَْيــَس ِبَشــْيء«، َوقَــاَل 
مــرّة: »َضِعيــف احَلِديــث«، َوقَــاَل مــرّة: »شــيخ َصــاحل اَل أَبْس بِــِه؛ 
ِإالَّ أنه َكاَن يروي َعن ضعفاء«)35(، وقال الدار قطي يف الســنن: 
ُــو حــامت: »كان رًجــاًل صاحًلــا غــزاء)37(،  ــال أَب »ضعيــف«)36(، َوَق
 ،)38 الــرتك«)  بِــِه  يبلــغ  ... و«ال  احلديــث«،  بقــوي يف  وليــس 
ــد بْــن عبــداللَّ بْــن  مَّ َوقــد تكلــم ِفيــِه ابْــن أيب شــيَبة)39(، َوقَــال حمَُ
عمــار املوصلــي: »ليــس مبــرتوك، وهــو شــيخ صاحــب غــزو«)40(، 
وقــال النســائي: »َضِعيــف«)41(، وقــال البــزار: »ليــس بقــوي«)42(، 
وقــال ابــن أيب شــيبة: »ضعيــف احلديــث، وهــو موصــوف ابلروايــة 
والزهــد«)43(، وقــال ابــن عــدي: »هــو ممــن يكتــب حديثــه، وهــو 
حيــدث أبحاديــث مناكــر عــن قــوم ال أبس هبــم، وهــو يف نفســه 
رجــل صــاحل إال أن الصاحلــن يشــبه عليهــم احلديــث)44(، ورمبــا 
حدثــوا ابلتوهــم، وحديثــه يف مجلــة حديــث الضعفــاء، وليــس هــو 

31 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 126( ت)739(. 
32 اجملروحن، ابن حبان، )1/ 195( ت)145(، وهذا النص نقله ابن حجر يف هتذيب 

التهذيب )1/ 482(.
33 الثقات، العجلي، )ص: 84( رقم)161(.

34 الضعفاء الكبر، العقيلي، )1/ 148(.
35 الضعفاء واملرتوكون، ابن اجلوزي، )1/ 148( رقم)565(. 

36 سنن الدارقطي )2/ 121(.
37 يعي يغزو يف سبيل هللا.

38 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )2/ 384( رقم)1497(.
39 املغي يف الضعفاء، الذهيب، )1/ 113( رقم)973(.
40 هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، املزي، )4/ 210(.
41 الضعفاء واملرتوكون، النسائي، )ص: 24( رقم)84(. 

42 مسند البزار )2/ 358( عقب ح)7449(.
43 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )1/ 481( رقم)885(. 
44 ذلك وهللا أعلم ألهنم حيسنون الظن بكل من حيدثهم .

ممــن حيتــج حبديثــه«)45(.
ثالثًــا: مــن تــرك حديثــه: قــال أبــو داود: »ليــس بشــيء«، وقــال 
أبــو زرعــة: »ذاهــب احلديــث«)46(، وقــال الرتمــذي: »تكلــم فيــه 
ابــن املبــارك، وتركــه يف آخــر أمــره«)47(، قــال اجلوزجــاين: »كان 
ــد بْــن صالِــح:  يــروي كل منكــر عــن كل منكــر«)48(، وقــال َأمحَْ

»مــرتوك«)49(. 
الرتجيح:  من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( أن بكــر بــن خنيــس مل يوثقــه ســوى اإلمــام العجلــي، وهــو 
بتســاهله. معــروف 

)2( أن أقــوال علمــاء اجلــرح والتعديــل علــى ضعفــه؛ لكنــه مــن 
الضعــف اخلفيــف، الــذي ال يصــل إىل درجــة مــن يــرتك حديثــه. 
)3( أن قول ابن حجر: »صدوق له أغالط«، تسامٌح وتساهل 
منــه، ال ســيما وقــد قــال عنــه يف فتــح البــاري)50(: »ضعيــٌف«، 
وهــذا هــو الصــوا، فالصــواب فيــه أنــه ضعيــٌف، ال ســيما وقــد أشــار 
اإلمــام ابــن عــدي إىل أن الرجــل ممــن يكتــب حديثــه، فمــن هــذا 

حالــه ال يصــل إىل درجــة مــن يــروي املوضوعــات، وهللا أعلــم. 
)4( قــول اإلمــام ابــن حبــان: »يــروي عــن البصريــن والكوفيــن 
أشــياء موضوعــة يســبق إىل القلــب أنــه املعتمــد هلــا« فيــه تشــدد. 
)3( جميــل بفتــح أولــه ابــن الحســن بــن جميــل، العتكــي)51(، 
صــدوق  األهــواز،  نزيــل  البصــري،  احلســن  أبــو  اجلهضمــي)52(، 

خيطــئ، أفــرط فيــه عبــدان)53(، مــن العاشــرة ق)54(. 
حكم اإلمام ابن عدي: 

قــال: »مسعــت عبــدان وســئل عنــه فقــال: »كان كــذااًب فاســًقا، 
وكان عنــدان ابألهــواز ثالثــن ســنة، مل نكتــب عنــه«)55(.

أقوال علماء الجرح والتعديل:
أواًل: مــن عدلــه. قــال ابــن عــدي: »ال أعلــم لَــُه حديثًــا منكــًرا، 
األندلســي:  مســلمة  وقــال   ،)56 بــه«)  أبس  ال  َأنَـّـُه  وأرجــو 

45 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )2/ 188( رقم)264(.
46 الضعفاء الكبر، العقيلي، )1/ 148(.

47 سنن الرتمذي )5/ 176(. 
48 أحوال الرجال، اجلوزجاين، )ص: 181( رقم)168(. 

49 اتريخ بغداد، اخلطيب، )7/ 92(.
.)243 /9( 50

51 العتكي: بفتح العن املهملة، والتاء املنقوطة بنقطتن من فوق، وكسر الكاف، هذه النسبة إىل 
العتيك، وهو بطن من األزد.) األنساب، السمعاين، )9/ 227(. 

52 اجلهضمــي: بفتــح اجليــم، والضــاد املعجمــة، وبينهمــا هــاء ســاكنة، ويف آخرهــا ميــم، هــذه النســبة 
إىل اجلهاضمة وهي حملة ابلبصرة. )اللباب يف هتذيب األنساب، ابن األثر، )1/ 316(. 

53 عبــد هللا بــن عثمــان بــن جبلــة، بفتــح اجليــم، واملوحــدة ابــن أيب رواد، بفتــح الــراء، وتشــديد الــواو، 
العتكــي بفتــح املهملــة واملثنــاة أبــو عبــد الرمحــن املــروزي امللقــب عبــدان ثقــة حافــظ مــن العاشــرة مــات 

ســنة إحــدى وعشــرين يف شــعبان.) تقريــب التهذيــب، ابــن حجــر، )ص: 313( رقــم)3465(.
54 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 142( رقم)970(. 

55 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )2/ 429( رقم)360(، وهذا النص نقله ابن حجر 
هتذيب التهذيب )2/ 113(.

56 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )2/ 429( رقم)360(.
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»ثقــة«)57(، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، وقــال: »يغــرب«)58(.
نكتــب  ومل  »أدركنــاه،  حــامت:  أيب  ابــن  قــال  مــن ضعفــه.  اثنيًــا: 

عنــه«)59(. 
الترجيح: 

من خالل ما سبق يتضح اآليت:
)1( أن ســبب إفــراط عبــدان فيــه قــد ذكــره ابــن عــدي عــن عبــدان 
فقــال:  اتــق هللا«،  فقالــت: »لــه  أنــه روادهــا،  امــرأة زعمــت  أن 
»إنــه ليــأيت علينــا ســاعة حيــل لنــا فيهــا كل شــيء، فــكان هــذا مــراد 
عبــدان أبنــه فاســق يكــذب«)60(، وهــذا مــا رده احلافــظ ابــن حجــر 
بقولــه: »ولكــن كيــف يؤثــر قــول املــرأة فيــه مــع كوهنــا جمهولــة«)61(، 
لــذا قــال ابــن عــدي: »مل أمســع أحــدا يتكلــم فيــه غــر عبــدان، َوهــو 

كثــر الروايــة«)62(.
)2( أن عبــدان قــد عاصــر الــراوي، فكمــا هــو واضــح مــن ترمجتــه 
أنــه يف نفــس طبقتــه، ومــن املعلــوم أن كالم األقــران يف بعضهــم 

فيــه نظــر.
ــر ابـــــن  ــبد الرمحــن اجلمـــحي)63(، مــــن ولـــد عامــ ــيد بــن عـ )4( سعـ
ِحــذمي)64(، أبوعبــدهللا املــدين، قاضــي بغــداد، صــدوق لــه أوهــام، 
مــات ســنة ســت  الثامنــة،  مــن  ابــن حبــان يف تضعيفــه،  وأفــرط 

وســبعن، ولــه اثنتــان وســبعون. )عــخ م د س ق()65(.
حكم اإلمام ابن حبان: 

قــال: »يــروي عــن: عبيــد هللا بــن عمــرو، وغــره مــن الثقــات أشــياء 
موضوعــة يتخايــل إىل مــن مسعهــا أنــه كان املعتمــد هلــا«)66(.

أقوال علماء اجلرح والتعديل:
»ثَِقــة«،  والعجلــي)68(:  معــن)67(،  ابــن  قــال  عدلــه.  مــن  أواًل: 
بــه أبس، حديثــه مقــارب«)69(، وقــال أبــو  وقــال أمحــد: »ليــس 
ولينــه  معــن،  ابــن  »وثقــه  الذهــيب:  وقــال  »صــاحل«)70(،  حــامت: 

57 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )2/ 114(. 
58 الثقات، ابن حبان، )8/ 164( رقم)12768(.  

59 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )2/ 520( رقم)2155(. 
60 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )2/ 429( رقم)360(.

61 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )2/ 114(.
62 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )2/ 429( رقم)360(.

اء اْلُمْهمَلة - َهِذه النِّْسَبة ِإىَل بي مجح وهم  يم، َوفتح اْلِميم، َويف آخرَها احلَْ 63 اجلمحي: ِبَضم اجلِْ
بطن من قـَُرْيش. )اللباب يف هتذيب األنساب، ابن األثر، )1/ 291(. 

64 ِحْذمَي: ابلكسر وسكون الذال: وفتح الياء األخرة.)تبصر املنتبه بتحرير املشتبه، ابن انصر، 
 .)421 /1(

65 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 238( رقم)2350(. 
66 اجملروحن، ابن حبان، )1/ 323( ت)398(.

67 اتريخ ابن معن، رواية الدارمي، )ص: 124( رقم)388(.
68 الثقات، العجلي، )1/ 401( رقم)605(.

69 سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد )ص: 234( رقم)232(. 
70 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )4/ 41( رقم)178(.

الفســوي«)71(، وذكــره الذهــيب يف مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق)72(، 
وقال يف امليزان: ».. وأما ابن حبان فإنه خساف)73( قصاب)74(، 

فقــال: »روى عــن الثقــات أشــياء موضوعــة«)75(.
غرائــب  أحاديــث  »لــه  عــدي:  ابــن  قــال  ضعفــه.  مــن  اثنيًــا: 
حســان، وأرجــو أهنــا مســتقيمة، وإمنــا يهــم عنــدي يف الشــيء بعــد 
الشــيء يرفــع موقوًفــا، ويوصــل مرســاًل ال عــن تعمــد«)76(، وذكــره 

ابــن اجلــوزي يف الضعفــاء واملرتوكــن)77(
الرتجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:

معــن،  ابــن  اإلمامــن  وثقــه  الرمحــن  عبــد  بــن  ســعيد  أّن   )1(
الصــدوق. مرتبــة  يف  األئمــة  بعــض  وجعلــه  والعجلــي، 

ووصلــه  للموقــوف،  رفعــه  هــو  عليــه  النقــاد  أخــذه  مــا  أّن   )2(
حبــان. ابــن  اإلمــام  ذكرمهــا  اللتــن  الروايتــن  يف  للمرســل، كمــا 

)3( أّن مــن هــذا حالــه أعــي يرفــع املوقــوف، ويصــل املرســل ال 
يصــل إىل درجــة الوضــاع، وإمنــا هــذا خلــل يف ضبــط الــراوي، ال 
دخــل لــه ابلعدالــة، ولكــن ســبق بيــان أن اإلمــام ابــن حبــان يطلــق 

لفظــة: »يــروي املوضوعــات« علــى مــن هــذا حالــه.
)4( أّن الصــواب فيــه مــا قالــه احلافــظ ابــن حجــر: »صــدوق لــه 

أوهــام«.
بــن عبدالرمحــن، وإمنــا هــو  )5( يف أحــد األســانيد ذكــر ســعيد 
ســعيد بــن عبــدهللا اجلهــي كمــا مــر يف التخريــج، فذكــر ســعيد بــن 
الرمحــن اجلمحــي خطــأ. )6( أّن قــول اإلمــام ابــن حبــان فيــه تشــدد 
وتعنــت، فالوهــم يف حديثــه ال يصــل إىل درجــة االهتــام ابلوضــع، 
وقــد نبــه هــو علــى ذلــك بقولــه: »يتخايــل إىل مــن مسعهــا..اخل«.

)5( ســليمان بــن عبــد احلميــد بــن رافــع، البهــراين)78(، أبــو أيــوب 
احلمصــي، صــدوق رمــي ابلنصــب، وأفحــش النســائي)79( القــول 

فيــه، مــن احلاديــة عشــرة، مــات ســنة أربــع وســبعن د)80(.
حكم اإلمام النسائي:

71 الكاشف، الذهيب، )1/ 440( رقم)1919(، املغي يف الضعفاء، الذهيب، )1/ 262( 
رقم)2423(. 

72 من تكلم فيه وهو موثق، الذهيب، )ص: 86( رقم)131(. 
73 اخلساف: الذي ينتقص الناس. ينظر: )جممل اللغة، ابن فارس، )ص: 288(. 
74 القصاب: الرجل الوقاع يف الناس. )معجم منت اللغة، أمحد رضا، )4/ 574(.

75 ميزان االعتدال، الذهيب، )2/ 148( رقم)3227(، وهذه العبارة أشد من عبارة ابن 
حبان. 

76 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )4/ 454( رقم)824(.
77 الضعفاء واملرتكون، ابن اجلوزي، )1/ 322( رقم)1414(. 

: بفتح الباء املنقوطة بواحدة، وسكون اهلاء، وفتح الراء، ويف آخرها النون، هذه النسبة  78 البـَْهرَاىنِّ
اىل هبراء، وهي قبيلة من قضاعة نزلت أكثرها بلدة محص مدينة ابلشام. )األنساب، السمعاين 

.)373 /2(
79 أمحــد بــن شــعيب بــن علــي بــن ســنان بــن حبــر بــن دينــار، أبــو عبــد الرمحــن النســائي، احلافــظ 
صاحــب الســنن مــات ســنة ثــالث وثالمثائــة ولــه مثــان ومثانــون ســنة. )تقريــب التهذيــب، ابــن حجــر، 

رقــم)47(.  )80 )ص: 
80 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 252( رقم)2584(. 
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قال النسائي: »ليس بثقة، وال مأمون كذاب«)81(. 
أقوال علماء الجرح والتعديل:

أبــو حــامت هــو صديــق أيب، كتــب عنــه،  قــال  مــن عدلــه.  أواًل: 
ومسعــت منــه حبمــص، وهــو صــدوق)82(، وقــال مســلمة بــن قاســم: 
»ثقــة«)83(، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات وقــال: »كان ممــن حيفــظ 

احلديــث، وينتصــب«)84(.
مل أقف على من جرحه سوى النسائي.

الرتجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:
)1( مل أقف على هذا النقل يف كتب النسائي، مل يذكره النسائي 
يف كتــاب »الضعفــاء واملرتوكــون«، مــع قولــه فيــه هــذه العبــارة، إال 

مــا ذكــره ابــن عســاكر إبســناده.  
)2( أن الراوي مل يتكلم فيه سوى النسائي.

بســبب  فلعلــه كذبــه  النســائي،  عــن  النقــل  هــذا  ثبــت  إن   )3(
حبــان. ابــن  ذكــره  الــذي  النصــب 

احلنــاط)86(،  حــامت  أبــو  اجلحــدري)85(،  إبراهيــم  بــن  ســويد   )6(
صــدوق  الطعــام«)87(،  لــه: »صاحــب  ويقــال  البصــري،  ابلنــون 
ســيء احلفــظ لــه أغــالط، وقــد أفحــش ابــن حبــان فيــه القــول، مــن 

الســابعة، مــات ســنة ســبع وســتن.)بخ()88(.
حكم اإلمام ابن حبان: 

قال: »يروي املوضوعات عن األثبات«)89(.
أقوال علماء الجرح والتعديل:

بــه  يكــون  ال  أن  »أرجــو  معــن:  ابــن  قــال  عدلــه.  مــن  أواًل: 
 .)90 أبس«)

اثنيًــا: مــن ضعفــه. ضعفــه ابــن معــن)91(، وقــال مــرة: »صــاحل«، 
أهــل  يشــبه حديثــه حديــث  ابلقــوي،  »ليــس  زرعــة:  أبــو  وقــال 

81 اتريــخ دمشــق، ابــن عســاكر، )22/ 344(، هتذيــب الكمــال يف أمســاء الرجــال، املــزي، )12/ 
ابــن حجــر،  23(، املغــي يف الضعفــاء، الذهــيب، )1/ 281( رقــم)2602(، هتذيــب التهذيــب، 

.)206 /4(
82 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )4/ 130( رقم)567(.

83 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )4/ 206(. 
84 الثقات، ابن حبان، )8/ 281( رقم)13453(. 

85 اجلحــدري: بفتــح اجليــم وســكون احلــاء وفتــح الــدال املهملتــن ويف آخرهــا الــراء، هــذه النســبة إىل 
جحــدر، َوُهــَو اْســم رجــل، وليــس اســم قبيلــة. 

)األنساب، السمعاين، )3/ 206(، اللباب يف هتذيب األنساب، ابن األثر، )1/ 260(.

ــاء اْلُمْهمَلــة، َوَتْشــديد النُّــون، َويف آخرَهــا طــاء ُمْهمَلــة - َهــِذه النِّْســَبة ِإىَل بيــع  86 احلنــاط: ِبَفْتــح احلَْ
احْلِْنَطة واشتهر هبَا مجَاَعة .) اللباب يف هتذيب األنساب، ابن األثر، )1/ 394(. 

87 صاحــب الطعــام مســي بذلــك ألنــه كان يبيــع الطعــام، كمــا هــو واضــح مــن نســبته إىل هــذه احلرفــة، 
وهي بيع احلنطة فجاء يف نسبته احلناط، والعطار، ويبدو أن هذه املهنة كانت معروفة لديهم كالبقال، 
والنجــار، وغرهــا مــن املهــن، لــذا جــاءت هــذه اللفظــة يف صحيــح مســلم مــن حديــث أيب هريــرة، كتــاب 

اإلميان، ابب من غشنا فليس منا، )1/ 69( ح)197(، َما َهَذا اَي َصاِحَب الطََّعاِم؟  
88 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 260( رقم)2687(. 

89 اجملروحن البن حبان )1/ 350( ت)453(، هتذيب التهذيب، ابن حجر، )4/ 271(. 
90 سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل )ص: 248( رقم)323(.

91 املصدر السابق، )ص: 248( رقم)323(. 

الصــدق«)92(، وقــال النســائي: »َضِعيــف«)93(، وقــال حممــد بــن 
أيب  لســويد  حديــث  عــن  ســلمة  أاب  »ســألت  القطــان:  موســى 
حــامت، فقــال: »مل يكــن ســويد ابلصــايف«)94(، وقــال ابــن عــدي: 
».. ولســويد غــر مــا ذكــرت مــن احلديــث، عــن قتــادة، وعــن غــره 
بعضهــا مســتقيمة، وبعضهــا ال يتابعــه أحــد عليهــا، وإمنــا خيلــط 
علــى قتــادة، وأييت أبحاديــث عنــه ال أييت بــه أحــد عنــه غــره، وهــو 
الــدار قطــي يف الضعفــاء)96(،  إىل الضعــف أقــرب«)95(، وذكــره 

وقــال ابــن حجــر يف اللســان: لــن)97(.
الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( وردت عن اإلمام حيى بن معن روايتان، التعديل والتجريح، 
فتعــارض قولــه فيــه، وقــد نبــه علــى ذلــك اإلمــام ابــن حبــان، ومــن 

خــالل حــال الــراوي فالراجــح روايــة الضعــف. 
)2( أن العلمــاء عــدا اإلمــام حيــى بــن معــن يف أحــد األقــوال عنــه 

علــى ضعفــه.
)3( أن مــن هــذا حالــه يقــال عنــه: »ضعيــف« كمــا ذكــر احلافــظ 

ابــن حجــر يف اللســان.
)4( أن قــول احلافــظ ابــن حجــر يف »التقريــب«: »صــدوق لــه 
أغــالط« تســامح منــه، ولعــل اختــالف أقــوال ابــن معــن فيــه هــو 
الــذي جعــل احلافــظ ابــن حجــر حيكــم عليــه أبنــه: »صــدوق لــه 

أغــالط«. 
)5( أن اإلمــام ابــن حبــان قــد ابلــغ يف قولــه: »يــروي املوضوعــات 
عــن األثبــات«، إذ الــراوي ال يصــل إىل درجــة الوضــع، ال ســيما 

وقــد نقــل تعديــل اإلمــام حيــى ابــن معــن لــه.
)6( الواضــح مــن حــال الرجــل أن لــه أخطــاء ال تصــل إىل الوضــع، 
وال يقــال عنهــا موضوعــات، واألحاديــث الــي استشــهد هبــا اإلمــام 
ابــن حبــان ال تصــل إىل درجــة الوضــع، فأيــن الوهــم مــن الوضــع؟!.

)7( االختــالف يف العطــار، واحلنــاط، ال يضــر، وهــذا االختــالف 
نبــه عليــه اإلمــام البخــاري، فقــال يف ترمجتــه: »ســويد ابــن إبراهيــم 
وهــذا  اهلــذيل«)98(،  ويقــال:  العطــار،  أراه:  احلنــاط،  البصــري 
اختــالف يف مهنتــه، ومــن املعلــوم أن االختــالف يف مثــل هــذا ال 

يرتتــب عليــه شــيء، إذ بــن املهنتــن تقــارب.
مث  األصــل،  اهلــروي)99(  ســهل  بــن  ســعيد  بــن  ســويد   )7(

92 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )4/ 237( رقم)1017(.
93 الضعفاء واملرتوكون، النسائي، )ص: 51( رقم)261(.

94 الضعفاء الكبر، العقيلي، )2/ 158(. 
95 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )4/ 489( رقم)846(.

96 الضعفاء واملرتوكون، الدارقطي، )2/ 157( رقم)277(.
97 لسان امليزان، ابن حجر، )7/ 240( رقم)3250(. 

98 التاريخ األوسط، البخاري، )2/ 156( رقم)2137(. 
ــاء، َوالــرَّاء َوبعدَهــا َواو، َهــِذه النِّْســَبة ِإىَل هــراة، َوِهــي ِإْحــَدى مــدن ُخرَاَســان  ــَرِوّي: ِبَفْتــح اهلَْ 99 اهلَْ
اْلَمْشــُهوَرة، يْنســب ِإلَيـَْهــا خلــق كثــر مــن اْلعلَمــاء يف كل فــن. )اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، ابــن 

األثــر، )3/ 386(، هــي اآلن مدينــة أفغانيــة يف حمافظــة هــراة األفغانيــة تقــع غربــی أفغانســتان.
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حممــد. أبــو  األنبــاري)101(،  لــه:  احلداثين)100(،ويقــال 
صدوق يف نفسه إال أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، 
فأفحــش فيــه ابــن معــن القــول، مــن قدمــاء العاشــرة، مــات ســنة 
أربعــن ولــه مائــة ســنة.)م ق()102(، ونقــل يف هتذيــب التهذيــب 

أكثــر مــن قــول عــن ابــن معــن.
حكم اإلمام ابن معن على الراوي: 

قــال ابــن معــن: »ليــس بشــيء إال أن حيــدث مــن حفظــه«)103(، 
كنــت  ورمــح  فــرس  يل  َكاَن  لَــو  َســاِقط،  »َكــذَّاب  وقَــاَل: 

أغــزوه«)104(. 
أقوال علماء الجرح والتعديل.

أواًل: من عدله. قال أمحد: »أرجو أن يكون صدوقًا«، أو قال: 
»ال أبس به«)105(، وقال أبو حامت: »كان صدوقًا، وكان يدلس 
يكثــر ذاك يعــي التدليــس«)106(، وقــال العجلــي: »ثقــة، مــن أروى 
النــاس عــن علــي بــن مســهر«)107(، وقــال يعقــوب بــن أيب شــيية: 
»صــدوق، ومضطــرب احلفــظ، وال ســيما بعــد مــا عمــي«)108(، 
وقــال البـَغَــوّي: »كان مــن احْلّفــاظ. كان أمحــد بْــن حنبــل ينتقــي 
ا قـََرأَ  ، فـَُرمبََّ عليه لولديه«)109(، وقَاَل الدارقطي: » ثَِقٌة، َوَلِكنَُّه َكرِبَ
اْلُقــوُم َعَليــِه بـَْعــَد َأْن َكــربَ، قُــرَِئ َعَلْيــِه َحِديــٌث ِفيــِه بـَْعــُض النَّــَكاَرِة، 
فـَُيِجيــزُُه«)110(، وقــال صــاحل جــزرة: »صــدوق، إال أنــه كان عمــى، 
فــكان يلقــن مــا ليــس مــن حديثــه«)111(، وقــال الذهــيب: »اإلمــام، 
احملــدث، الصــدوق، شــيخ احملدثــن«)112(، وقــال: »كان صاحــب 
حديــث، وحفــظ، لكنــه عمــر وعمــى، فرمبــا لقــن ممــا ليــس مــن 

حديثــه، وهــو صــادق يف نفســه، صحيــح الكتــاب«)113(.
ثانيًــا: مــن ضعفــه. قــال البخــاري: »فيــه نظــر، وكان قــد عمــي، 

100 احَلــَداثىن: بفتــح احلــاء، والــدال املهملتــن، والثــاء املنقوطــة بثــالث، ويف آخرهــا النــون، ويقــال لــه 
احلديثــى أيضــا مــن أهــل احلديثــة- بلــدة علــى الفــرات. )األنســاب، الســمعاين، )4/ 88(.

نـْبَــارِي: ِبَفْتــح اأْللــف، َوُســُكون النُّــون بعــده، َوفتــح اْلبَــاء اْلُمَوحــَدة، َوالــرَّاء بعــد اأْللــف، َهــِذه  101 اأْلَ
النِّْســَبة ِإىَل بـَْلــَدة قدميـَـة علــى اْلُفــرَات علــى عشــَرة فراســخ مــن بـَْغــَداد خــرج ِمنـَْهــا مجَاَعــة مــن اْلُفَضــاَلء. 

)اللباب يف هتذيب األنساب، ابن األثر، )1/ 86(. 
102 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 260( رقم)2690(.

103 اتريخ ابن معن، رواية ابن حمرز، )1/ 66(.
رقــم   )32 /2( اجلــوزي،  ابــن  واملرتوكــون،  الضعفــاء   ،)352 /1( ابــن حبــان،  اجملروحــن،   104
املعلــم  رقــم)280(،   ،)105 شــاهن، )ص:  ابــن  والكذابــن،  الضعفــاء  أمســاء  اتريــخ   ،)1587(
بشــيوخ البخــاري ومســلم، ابــن خلفــون، )ص: 541(، ســر أعــالم النبــالء، الذهــيب، )11/ 418(، 
إكمــال هتذيــب   ،)837 /5( الذهــيب  اإلســالم،  )2/ 250(، اتريــخ  الذهــيب،  االعتــدال،  ميــزان 

الكمــال، مغلطــاي، )6/ 166(، هتذيــب التهذيــب، ابــن حجــر، )4/ 275(.
105 اتريخ دمشق، ابن عساكر، )72/ 341(.

106 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )4/ 240(.
107 الثقات، العجلي، )ص: 211( رقم)640(.

108 اتريخ بغداد، اخلطيب، )9/ 229(. 
109 اتريخ بغداد، اخلطيب، )9/ 229(، اتريخ اإلسالم، الذهيب، )5/ 836(. 

110 تعليقات الدارقطي على اجملروحن البن حبان، الدارقطي، )ص: 121(. 
111 اتريخ بغداد، اخلطيب، )9/ 229(، ميزان االعتدال، الذهيب، )2/ 248(. 

112 سر أعالم النبالء، الذهيب، )11/ 410(. 
113 ميزان االعتدال، الذهيب، )2/ 248(. 

ا َوقَــاَل:  فتلقــن مــا ليــس مــن حديثــه«)114(، َوذََكــَره َفَضعََّفــُه ِجــدًّ
َنــُه، َوَضعَّــَف أََمــَرُه«)115(، وقــال النســائي:  ــَن َشــيـًْئا لُقِّ »َكاَن َمــا لُقِّ
يف  الثقــات  عــن  »أييت  حبــان:  ابــن  وقــال  بِِثَقــة«)116(،  »لَْيــَس 
ابــن عــدي: :ولســويد أحاديــث كثــرة  املعضــالت«)117(، وقــال 
عــن شــيوخه، روى عــن مالــك املوطــأ ويقــال: إنــه مسعــه خلــف 
مــا  غــر  أنكــرت عليــه  ممــا  مالــك، ولســويد  حائــط فضعــف يف 
ذكــرت، وهــو إىل الضعــف أقــرب«)118(، وقــال أبــو بكــر األعــن: 
»ســداد مــن عيــش وضّعفــه«و، كان أبــو زرعــة يســيء القــول يف 
ســويد بــن ســعيد؛ وقــال: رأيــت منــه شــيًئا مل يعجبــي.... أمــا كتبــه 
فصحــاح، وكنــت أتتبــع أصولــه فأكتــب منهــا، فأمــا إذا وجــدت 
مــن حفظــه فــال«)119(، وقــال أبــو بكــر اإلمساعيلــي: »يف القلــب 
من ســويد شــيء من جهة التدليس«)120(، الترجيح:  من خالل 

مــا ســبق يتضــح اآليت:
)1( أنــه صــدوق يف نفســه، ومــن مســع منــه وهــو بصــر، فحديثــه 

عنــه حســن.
)2( أن مــا روى مــن كتابــه فهــو صحيــح، وهــذا مــا روي عــن ابــن 
معــن نفســه: »مــا حدثــك فاكتــب عنــه، ومــا حــدث بــه تلقينــا 

فــال«. 
)3( أنه طرأ عليه العمى، وذلك يف آخر عمره .

)4( أن هذا العمى تسبب يف خفة ضبطه، واضطرب حفظه.
)5( ملا كرب أيًضا صار يلقن فيتلقن ما ليس من حديثه. 

)6( كثرت املناكر يف حديثه بسبب ما كان يتلقنه.
)7( أنه مدلس كثر التدليس اذا عنعن . 

)8( ال يصل إىل درجة الكذب الي ذكر اإلمام ابن معن.
)9( أن مــا رواه مــن أحاديــث تكلــم فيــه بســببها، دخلــت عليــه 
بعدمــا عمــي، وهــذا مــا أشــار إليــه البخــاري بقولــه: »كان قــد 

عمــي، فيلقــن مــا ليــس مــن حديثــه.
)10( أن اإلمــام ابــن معــن عاصــر الــراوي يــدل علــى ذلــك قولــه 

لــو كان يل فــرس، لكنــه مل يلقــه.
)11( أن مســلًما قــد خــرج لــه مــن األحاديــث املرويــة مــن كتبــه، 
وكتبــه األصــول ال يتناوهلــا مــا قيــل فيــه مــن اجلــرح، وأيًضــا فــإن 
مســلًما اعتمــده يف حفــص بــن ميســرة، وســويد إمنــا ُغِمــَز يف غــره، 

وهللا أعلــم.

114 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )4/ 496(. 
115 العلل الكبر، الرتمذي، )ص: 394(.

116 الضعفاء واملرتوكون، النسائي، )ص: 50( رقم)260(.
117 اجملروحن، ابن حبان، )1/ 352( رقم )456(.

118 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )4/ 498(.
119 اتريخ دمشق، ابن عساكر، )72/ 342(.

120 اتريخ بغداد، اخلطيب، )9/ 229(.
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)8( ســويد بــن عمــرو الكلبــي)121(، أبــو الوليــد الكــويف العابــد، 
ثقــة، مــن كبــار العاشــرة، مــات ســنة أربــع، أو ثــالث ومائتــن، 
س  )م ت  بدليــل.  أيت  ومل  فيــه،  القــول  حبــان  ابــن  أفحــش 

ق()122(.
ويضــع  األســانيد،  يقلــب  »كان  حبــان:  ابــن  اإلمــام  حكــم 
علــى األســانيد الصحــاح املتــون الواهيــة، ال جيــوز االحتجــاج بــه 

حبــال«)123(.
أقوال علماء الجرح والتعديل:

والنســائي)125(،  معــن)124(،  ابــن  قــال  عدلــه.  مــن  أواًل: 
ومل  البخــاري  وذكــره  »ثقــة«،  والعجلــي)127(:  والدارقطــي)126(، 
يذكــر فيــه جرًحــا وال تعديــاًل)128(، وقــال الذهــيب: »وثقــوه«)129(.

وقــال:  الضعفــاء)130(،  يف  الذهــيب  ذكــره  ضعفــه.  مــن  ثانيًــا: 
»صويلــح، اهتمــه ابــن حبــان ابلوضــع، فبالــغ«)131(، وقــال: »وأمــا 
األســانيد،  يقلــب  »كان  فقــال:  واجــرتأ«  فأســرف  حبــان  ابــن 

الواهيــة«)132(. املتــون  الصحــاح  األســانيد  علــى  ويضــع 
الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( أّن ســويد بــن عمــرو مل يضعفــه ســوى اإلمــام ابــن حبــان، لــذا 
تعقبــه احلافــظ ابــن حجــر، ومــن قبلــه احلافــظ الذهــيب.

)2( أّن أغلــب األئمــة النقــاد علــى توثيقــه؛ بــل إّن بعــض األئمــة 
املوصوفــن ابلتشــدد وثــق ســويد بــن عمــرو كاإلمــام حيــي بــن معــن، 
واإلمــام النســائي، فهــذا يــدل علــى أن تشــدد اإلمــام ابــن حبــان 

زائــد علــى هــؤالء. 
)3( أّن حكــم اإلمــام ابــن حبــان فيــه تشــدد واضــح، إذ ضعــف 

رجــاًل مل يســبق إىل تضعيفــه، ومل يوافــق علــى ذلــك.
الــي  روايتــه  فيــه  حبــان  ابــن  اإلمــام  تشــدد  الســبب يف  أّن   )4(

حبــان. ابــن  اإلمــام  عــادة  مــن  وهــذا  عليــه،  اســتنكرها 
)5( مــن املعلــوم أن خطــأ الــراوي يف روايــة ال يعــد وضًعــا، بــل هــو 

خطــأ يقــع حــى مــن األثبــات، فمــن ذا الــذي مــا أخطــأ قــط؟!!.
)9( عامــر بــن صالــح بــن رســتم، المزنــي)133(، أبــو بكــر بــن أيب 
: ِبَفْتــح الْــَكاف، َوُســُكون الــالَّم، َويِف آخرَهــا ابَء ُمَوحــَدة، َهــِذه النِّْســَبة ِإىَل قبائــل كلــب.  121 اْلَكْلــيبِّ

)اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، ابــن األثــر، )3/ 104(.
122 تقريب التهذيب )ص: 260( ت)2694(.

123 اجملروحن البن حبان )1/ 351( ت)455(.
124 اتريــخ ابــن معــن روايــة الدارمــي )ص: 118( رقــم)369(، اجلــرح والتعديــل، ابــن أيب حــامت، 

)4/ 239( رقــم)1023(.
125 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )4/ 277(.

126 موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطي يف رجال احلديث وعلله )1/ 310( رقم)1583(. 
127 الثقات، العجلي، )ص: 211( رقم)642(.

128 التاريخ الكبر، البخاري، )4/ 148( رقم)2281(.
129 الكاشف، الذهيب، )1/ 473( رقم)2196(.

130 املغي يف الضعفاء، الذهيب، )1/ 291( رقم)2709(.
131 من تكلم فيه وهو موثق )ص: 97( رقم)154(.

132 ميزان االعتدال، الذهيب، )2/ 253( رقم)3624(.
133 املزين: بضم امليم وفتح الزاى ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل مزينة. )األنساب، السمعاين، 

عامــر اخلــزاز)134( مبعجمــات البصــري صــدوق ســيء احلفــظ، أفــرط 
]فيــه[ ابــن حبــان فقــال يضــع ]مــن الثالثــة[ )ت فــق()135(.

حكم اإلمام ابن حبان:
ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات)136(، ويف اجملروحــن، وقــال: »كان 
ممــن يــروي املوضوعــات عــن األثبــات، ال حيــل كتابــة حديثــه، إال 
علــى جهــة التعجــب«)137(. مــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن اإلمــام 
ابــن حبــان ذكــر الرجــل يف الثقــات وهــذا هــو األصــل عنــده، وأمــا 
يف اجملروحــن، فاحلمــل فيــه ليــس عليــه هــو، وإمنــا علــى عامــر بــن 
صــاحل الزبــري، ويبــدو أنــه حــدث خلــط بينــه كمــا ذكــر احلافــظ 

ابــن حجــر نفســه.  
أقوال علماء الجرح والتعديل فيه:

أواًل: من عدله. قال العجلي: »بصري، ثقة«)138(.
وليــس  حديثــه،  »يكتــب  حــامت:  أبــو  قــال  ضعفــه:  مــن  ثانيًــا: 
بقــوى«)139(، وقَــاَل حيــى بــن معــن: »لَْيــَس ِبَشــْيء«)140(، وذكــره 
وقــال  تعديــاًل،  وال  جرًحــا  فيــه  يذكــر  ومل  التاريــخ،  يف  البخــاري 
العقيلــي: »اَل يـَُتابَــُع َعلَــى َحِديثِــِه، َواَل يـُْعــَرُف ِإالَّ بِــِه«)141(، وقــال 
ابــن عــدي: »..وعامــر بــن أيب عامــر مل أر لــه مــن احلديــث إال 
اليســر، وكــذا والــده أبــو عامــر اخلــزاز، ومل أر يف أحاديثــه حديثًــا 

فأذكــره«)142(. منكــرًا 
الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( أن الــراوي ضعيــف، فلــم يوثقــه ســوى اإلمــام العجلــي، وهــو 
ومعــروف بتســاهله.

)2( أن اإلمــام ابــن حبــان، ذكــر الرجــل يف الثقــات، وهــذا األصــل 
عنــده، وأمــا يف اجملروحــن، فاحلمــل فيــه ليــس عليــه هــو، وإمنــا علــى 

عامــر بــن صــاحل الزبــري.
)3( يبــدو أنــه حــدث خلــط كمــا هــو واضــح مــن الرتمجــة، وكمــا 
ذكــر احلافــظ ابــن حجــر قــال:  »وخلــط ابــن حبــان ترمجتــه برتمجــة 

الــذي بعــده«)143(.
الــرتدد يف »اجملروحــن«  ابــن حبــان إىل هــذا  )4( أشــار اإلمــام 
بقولــه: »وقيــل«، فاحلمــل علــى األول، وليــس علــى الثــاين، وال 

شــك أن قيــل متريــض يفيــد أنــه مل جيــزم بكونــه هــو هــو أم ال؟
.)226 /12(

134 اخلــزاز: بفتــح اخلــاء، وتشــديد الــزاي األوىل بينهــا وبــن الــزاي الثانيــة ألــف، اشــتهر هبــذه النســبة 
مجاعــة مــن أهــل العــراق. )اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، ابــن األثــر، )1/ 439(.

135 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 287( ت)3095(.
136 الثقات، ابن حبان، )8/ 501( ت)14669(. 
137 اجملروحن، ابن حبان، )2/ 187( ت)823(. 

138 الثقات، العجلي، )ص: 244( رقم)752(. 
139 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )6/ 324( رقم)1804(.
140 الضعفاء واملرتوكون، ابن اجلوزي، )2/ 72( رقم)1766(.

141 الضعفاء الكبر، العقيلي، )3/ 308( رقم)1321(.
142 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )6/ 159( رقم)1263(. 

143 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )5/ 70(.



121

املجلد 89، يونيو، 2022

)5( أصــل حديــث عائشــة ل يف صحيــح البخــاري، ولكنــه ليــس 
مــن روايــة هــذا الــراوي الضعيــف، وإمنــا مــن طريــق: شــعبة، عــن أيب 

عمــران، عــن طلحــة ابــن عبــدهللا، عــن عائشــة ل . 
)10( عبــاد بــن عبــاد، الرملــي)144( األرســويف)145( مبهملــة، وفــاء، 
أبــو عتبــة اخلــواص)146(، صــدوق يهــم، أفحــش ابــن حبــان فقــال: 

»يســتحق الــرتك«، مــن التاســعة.)د()147(.
حكم اإلمام ابن حبان على الراوي:

ترمجه ابن حبان مرتن مرة اجملروحن، وأخرى يف الثقات. 
أمــا ترمجتــه يف اجملروحــن فقــال: »كان ممــن غلــب عليــه التقشــف 
والعبــادة، حــى غفــل عــن احلفــظ واإلتقــان، فــكان أييت ابلشــيء 
علــى حســب التوهــم، حــى كثــر املناكــر يف روايتــه علــى قلتهــا، 

الــرتك)148(.  فاســتحق 
وقــال يف الثقــات: »مــن العبــاد اخلشــن، شــهد األوزاعــي وغــره، 

روى عنــه: أهــل الشــام الرقائــق«)149(. 
أقوال علماء الجرح والتعديل:

قــال حيــى بــن معــن)150(، والعجلــي)151(: »ثقــة«، وقــال أبو حامت: 
ــاِد  ِمــَن الزُّهَّ اْلَفَســِويُّ: »ثَِقــًة  يـَْعُقــوُب  »مــن العبــاد«)152(، َوقَــاَل 
اْلُعبَّــاِد«، قــال الذهــيب: »اْلِعبـْــَرُة مبَــْن َوثَـُّقــوُه«)153(، وقــال أيًضــا: 

»وثقــوه«)154(، ومل أقــف علــى مــن ضعفــه ســوى ابــن حبــان.
الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( أن عبــاد بــن عبــاد مل يتكلــم فيــه أحــد بضعــف ســوى اإلمــام 
ابــن حبــان.

)2( أن الرجــل ثقــة، حــى إن اإلمــام ابــن حبــان نفســه ذكــره يف 
»الثقــات«، فالعمــل علــى توثيقــه.

)3( أن عبــاًدا وثقــه بعــض مــن وصــف ابلتشــدد، كاإلمــام حيــى 
بــن معــن. 

اإلمــام  انتقدهــا  »اجملروحــن«؛  يف كتــاب  املذكــورة  الروايــة   )4(
ابــن حبــان بســبب بعــض األوهــام، الــي تكــون بســبب اختــالٍل 
يف الضبــط، وقــد أشــار إليهــا بقولــه: »كان أييت ابلشــيء علــى 
بــالد فلســطن.  الــالم، هــذه النســبة إىل بلــدة مــن  الــراء، وســكون امليــم، ويف آخرهــا  144 بفتــح 

.)169  /6( للســمعاين  )األنســاب 
145 األرسويف َهِذه النِّْسَبة ِإىَل أرسوف ِبَضم اهلْمَزة َوُسُكون الرَّاء اْلُمْهمَلة َويِف آخرَها فَاء - َوِهي 

َمِديَنة على َساحل حَبر الشَّام. )اللباب يف هتذيب األنساب، ابن األثر، )1/ 42(.
146 اخلــواص: بفتــح اخلــاء املعجمــة، وتشــديد الــواو، يف آخرهــا الصــاد املهملــة، هــذه الكلمــة اســم 
ملــن ينســج اخلــوص، وهــو ملــن يعمــل املــراوح مــن ســعف النخــل واملكنــل. )األنســاب، الســمعاين، )5/ 
ابــن  218(، اإلكمــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف يف األمســاء والكــى واألنســاب، 

ماكــوال، )3/ 213(.
147 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 290( ت)3134(.

148 اجملروحن، ابن حبان، )2/ 170( ت)793(.
149 الثقات، ابن حبان، )8/ 435( ت)14280(.

150 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )6/ 83( رقم)424(.
151 الثقات، العجلي، )ص: 247( رقم)763(.

152 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )6/ 83( رقم)424(.
153 اتريخ اإلسالم، الذهيب، )4/ 871(.

154 الكاشف، الذهيب، )1/ 530( رقم)2567(. 

حســب التوهــم«، فــال يصــل إىل درجــة الــرتك، فأيــن الوهــم الــذي 
ال ينفــك عنــه إنســان مــن الــرتك؟!.

)5( فصــل احلافــظ ابــن حجــر القــول فيــه، فقــال: »صــدوق يهــم«، 
ولعــل ذلــك بســبب جــرح اإلمــام ابــن حبــان لــه، وإال فلــم ينســبه 

أحــد مــن النقــاد إىل الوهــم.
الــواو، وابجليــم  )11( عبــاد بــن يعقــوب، الرواجــي، بتخفيــف 
املكســورة، والنــون اخلفيفــة، أبــو ســعيد الكــويف، صــدوق رافضــي، 
حديثــه يف البخــاري مقــرون، ابلــغ ابــن حبــان، فقــال: »يســتحق 

الــرتك«، مــن العاشــرة، مــات ســنة مخســن. خ ت ق)155(.
حكم اإلمام ابن حبان على الراوي: 

قــال: »«كان رافضيًــا داعيــًة إىل الرفــض، ومــع ذلــك يــروي املناكــر 
عن أقوام مشــاهر، فاســتحق الرتك«)156(. 

أقوال علماء الجرح والتعديل:
أواًل مــن عدلــه. قــال احلاكــم: »كان ابــن خزميــة يقــول: »حدثنــا 
الثقــة يف روايتــه، املتهــم يف دينــه«)157(، وقــال الذهــيب: »الشــيخ، 
يف  »صــدوق  وقــال:  الشــيعة«)158(،  حمــدث  الصــدوق،  العــامل، 

رافضــي جلــد«)159(. احلديــث، 
اثنيًــا: مــن ضعفــه. قــال أبــو حــامت: »كــوىف شــيخ«)160(، وقــال 
ابــن عــدي: »..وعبــاد بــن يعقــوب معــروف يف أهــل الكوفــة، وفيــه 
غلــو، فيمــا فيــه مــن التشــيع، وروى أحاديــث أنكــرت عليــه يف 
فضائــل أهــل البيــت، ويف مثالــب غرهــم«)161(، وقــال ابــن جريــر: 
»مسعتــه يقــول: »مــن مل يــربأ يف صالتــه كل يــوم مــن أعــداء آل 
حممــد، حشــر معهــم«)162(، وقــال صــاحل بــن حممــد: »كان يشــتم 
عثمــان «، َوقَــاَل ابْــن طَاِهــر يف التَّْذِكــَرة: »مــن غــالة الروافــض، 
روى اْلَمَناِكر َعن اْلَمَشــاِهر، َوِإن َكاَن الُبَخارِّي روى َعنُه َحِديثًا 
ــِه َغــره  َواِحــًدا يف اجْلَاِمــع، َفــاَل يــدل علــى صدقــه، فقــد أوقفــُه َعَلْي
ــة َعَلْيــِه رَِوايَتــه َعنــُه، َوتــرك الّرَِوايَــة َعــن  مــن الثَِّقــات، َوأنكــر اأْلَِئمَّ
عبــاد مجَاَعــة مــن احْلفــاظ«)163(، وقــال ابــن حجــر: »روى عنــه 
البخــاري يف كتــاب التوحيــد حديًثــا واحــًدا مقــرواًن، وهــو حديــث 
البخــاري طــرق  عنــد  ولــه  أفضــل)164(،  العمــل  ابــن مســعود أي 

155 تقريب التهذيب، الذهيب، )ص: 291( ت)3153(.
156 اجملروحن، ابن حبان، )2/ 172( ت)797(.

157 شرح السنة للبغوي )1/ 249(. 
158 سر أعالم النبالء، الذهيب، )11/ 536( رقم)155(.

159 من تكلم فيه وهو موثق، الذهيب، )ص: 106( رقم)176(.  
160 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )6/ 88( رقم)447(.

161 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )5/ 559( رقم)1180(.
162 سر أعالم النبالء، الذهيب، )11/ 537(.

163 معرفــة التذكــرة، ابــن القيســراين، )ص: 92( رقــم )61(، مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه، 
البوصري، )2/ 26(.

 )2740 /6( عمــاًل،  الصــالة    النــيب  ومســى  التوحيــد، ابب  البخــاري، كتــاب  164 صحيــح 
حديــث)7096(، قــال: »حدثــي ســليمان حدثنــا شــعبة عــن الوليــد، وحدثــي عبــاد بــن يعقــوب 
األســدي أخــربان عبــاد بــن العــوام عــن الشــيباين عــن الوليــد بــن العيــزار عــن أيب عمــرو الشــيباين عــن ابــن 
مســعود : أن رجــال ســأل النــيب  أي األعمــال أفضــل ؟ قــال )الصــالة لوقتهــا، وبــر الوالديــن، 
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أخــرى مــن روايــة غــره«)165(.
الرتجيح: 

)1( مــن خــالل مــا ســبق يظهــر أن حــال الــراوي ال خيلــو مــن 
أمريــن: أحــد 

األول: أن يكون احلمل عليه، وهذه آفة كربى، ورزية عظمى.
الثاين: أن يكون احلمل فيه على احلكم، وهذه آفة أخرى.

)2( أن وصــف اإلمــام ابــن حبــان لــه ابلــرتك جــاء بســبب هــذه 
تؤيــد  الــي  الــرواايت  مــن انحيــة  فلعلــه تركــه  الــي رواهــا،  الروايــة 

مذهبــه، واحلمــل عليــه بســبب ســوء مذهبــه.
)3( ال أرى أن هنــاك مبالغــة يف قــول اإلمــام ابــن حبــان، فللعلمــاء 
كالم علــى املبتدعــة أكــرب مــن هــذا، فحكــم اإلمــام ابــن حبــان هنــا، 

واحلــال هــذه أصــاب فيــه وأجــاد.
)4( أمــا حالــه علــى اجلملــة، فيفصــل فيــه القــول كمــا يفصــل يف 
حــال املبتدعــة عموًمــا، فــإذا روى مــا يــروج لبدعتــه تــرك حديثــه، أمــا 

إذا جــاء عنــه مــا مل يــروج فيــه لبدعتــه يقبــل حديثــه.
)5( نبــه اإلمــام ابــن القيســراين علــى تــرك مجاعــة مــن احلفــاظ لــه، 
َــَرَك الّرَِوايَــَة  ــُه، َوتـ ــُه َعْن ــِه رَِوايـََت ــُة يف َعْصــرِِه َعَلْي فقــال: »َوأَْنَكــَر األَِئمَّ

ــاِظ«)166(.  ــُة احْلُفَّ َعــْن َعبَّــاٍد مَجَاَع
)6( أما رواية اإلمام البخاري عنه، فيمكن أن يعتذر مبا أييت:

األول: أنــه روى لــه مقــرواًن بغــره، فاألصــل عــدم االعتمــاد عليــه، 
وإمنــا االعتمــاد علــى ســليمان عــن شــعبة، فوجــوده وعدمــه ســواء، 
والثــاين: أنــه مــن شــيوخه، فإمــا أن يكــون روى عنــه قبــل أن يعــرف 
تشــيعه، وكمــا نعلــم مــن عقائــد الرافضــة التقيــة، وقــد نبــه علــى ذلــك 
اإلمــام ابــن اجلــوزي فقــال: »ورمبــا مل يعلــم أنــه كان متشــيًعا«)167(، 
أخطــأ،  ومــا  فيــه  أصــاب  مــا  يعلــم  بشــيوخه،  أدرى  يكــون  أو 
والثالث: أن الرواية مل تكن يف فضائل آل البيت، وال يف انتقاص 
غرهــم، والرابــع: أنــه كان متــأواًل خمطــأ، ال خيــرج مــن اإلســالم، فلنــا 

صدقــه، وعليــه بدعتــه. 
)12( عبــد اللــه بــن عبــد الحكــم بــن أعيــن، املصــري أبــو حممــد 
الفقيــه املالكــي، صــدوق، أنكــر عليــه ابــن معــن شــيًئا، مــن كبــار 

العاشــرة، مــات ســنة أربــع عشــرة س)168(.
حكم اإلمام ابن معين على الراوي:

مل أقــف علــى هــذا القــول البــن معــن إال مــن خــالل نقــل احلافــظ 
ابــن خحــر عــن الســاجي يف اجلــرح والتعديــل قــال: »كذبــه حيــى 

بــن معــن«)169(. 
مث اجلهاد يف سبيل هللا(.

165 فتح الباري، ابن حجر، )1/ 412(.
166 تذكرة احلفاظ، ابن القيسراين، )ص: 35(.

167  املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم، ابن اجلوزي، )12/ 40(.

168 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 310( رقم)3422(.
169 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )5/ 289(، إكمال هتذيب الكمال، مغلطاي، )8/ 25(.

وكذا هذا النقل 
بــن معــن مصــر حضــر  قــدم حيــى  بــن قاســم: »ملــا  قــال حممــد 
جملــس عبــد هللا، فــأول مــا حــدث بــه كتــاب فضائــل عمــر بــن عبــد 
العزيــز، فقــال: حدثــي مالــك وعبــد الرمحــن بــن زيــد وفــالن وفــالن 
فمضــى يف ذلــك ورقــة، مث قــال: كل حدثــي هــذا احلديــث، فقــال 
لــه حيــى حدثــك بعــض هــؤالء جبميعــه وبعضهــم ببعضــه، فقــال: 
ال، حدثــي مجيعهــم جبميعــه، فراجعــه، فأصــر، فقــام حيــى وقــال 

للنــاس: يكــذب«)170(.
أقول علماء الجرح والتعديل:

أواًل: مــن عدلــه: قــال أبــو زرعــة: مصــري ثقــة، وقــال أبــو حــامت: 
صــدوق)171(.

َصــاحل:  بــن  ــد  أمْحَ وقــال  الثقــات)172(،  يف  حبــان  ابــن  وذكــره 
»َصــُدوٌق«، وقــال ابــن عبــد الــرب: »َكاَن َرُجــال َصاحِلـًـا ثَِقــًة«)173(،  

َمْشــُهوٌر«)174(. »ثَِقــٌة،  اخلليلــي:  وقــال 
ومل أقف على أحد ضعفه.

الترجيح:
)1( مل أقــف علــى هــذه الروايــة الــي أوردهــا احلافــظ ابــن حجــر، ممــا 

يــدل علــى عــدم ثبوهتــا.
لــذا قــال اإلمــام الذهــيب: »تكذيــب حيــى لــه مل يصــّح«)175(، وقــال 

أيًضــا: » »مل يثبــت قــول ابــن معــن: إنــه كــذاب«)176(.
)2( مــن خــالل الروايــة الثانيــة الــي ذكرهــا احلافــظ ابــن حجــر، تــرى 
أن اإلمــام ابــن معــن كذبــه يف روايــة، بســبب أنــه أصــر علــى أنــه 

الــرواة حدثــوه جبميــع الروايــة، وليــس أبجــزاء منهــا.
قال املعلمي: »ويظهر يل أن عبد هللا إمنا أراد أن كال منهم حدثه 
ببعــض القصــة فجمــع ألفاظهــم، وهــي قصــة يف شــأن عمــر بــن عبــد 
العزيــز ليســت حبديــث فظــن حيــى أن مــراده أن كاًل منهــم حدثــه 
ابلقصــة بتمامهــا علــى وجههــا يف ذلــك، وقــد أســاء الســاجي إذا 

اقتصــر يف ترمجــة عبــد هللا علــى قولــه: »كذبــه ابــن معــن«)177(. 
)3( الراجح من خالل أقوال العلماء أن الراوي ثقة.

)13( عبــد اللــه بــن شــريك، العامــري)178(، الكــويف، صــدوق 

170 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )5/ 289(.
171 اجلرح والتعديل البن أيب حامت )5/ 106( رقم)485(.

172 الثقات، ابن حبان، )8/ 347( رقم)13805(. 
173 االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء، ابن عبد الرب، )ص: 53(.

174 اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، اخلليلي، )1/ 263(.
175 اتريخ اإلسالم، الذهيب، )5/ 349(.

176 سر أعالم النبالء، الذهيب، )8/ 348(.
177 التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل، املعلمي، )1/ 257(.

هتذيــب  اللبــاب يف  راء.  آخرهــا  ويف  مكســورة،  ميــم  األلــف  وبعــد  العــن،  بفتــح  العامــري:   178
.)305 /2( األثــر،  ابــن  األنســاب،  )اللبــاب يف هتذيــب   .)305 /2( األثــر،  ابــن  األنســاب، 
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يتشــيع، أفــرط اجلوزجــاين)179(، فكذبــه، مــن الثالثــة،س)180(.
حكم اإلمام اجلوزجاين قال: »خمتاري)181( كذاب«)182(. 

أقوال علماء الجرح والتعديل:
أواًل: من عدله. قال أمحد، وابن معن، وأبو زرعة: »ثقة«)183(، 
وقــال يعقــوب بــن ســفيان: ثقــة مــن كــرباء أهــل الكوفــة مييــل إىل 
ســا«)185(، وقــال  التشــيع)184(، قــال ابــن شــاهن: »َمــا أعلــم بِــِه أَبْ

الدارقطــي: »ال ابس بــه«)186(.
ثانيــاً: مــن ضعفــه. قــال أبــو حــامت)187(، والنســائي)188(: »ليــس 
بقــوي«، وقــال ابــن حبــان يف اجملروحــن: »َكاَن غاليــا يف التََّشــيُّع، 
يــروي َعــن اأْلَثـَْبــات َمــا اَل يشــبه َحِديــث الثَِّقــات، فالتنكــب َعــن 
َحِديثــه أوىل مــن ااِلْحِتَجــاج بِــِه، َوقــد َكاَن َمــَع َذلِــك خمتــاراي«)189(، 
الفتــح  أبــو  وقــال  آخــر،  ظنــه  فكأنــه  الثقــات)190(..  يف  وذكــره 
األزدي: »ال يكتــب حديثــه«، وقــال ابــن عــدي: خمتــاري كــويف، 

وليــس لــه مــن احلديــث إال الشــيء اليســر)191(. 
قــال ابــن عرعــرة: كان عبــد الرمحــن بــن مهــدي قــد تــرك احلديــث 
عــن عبــد هللا بــن شــريك، قــال أبــو حممــد ملذهبــه، فإنــه كان خمتــاراي 
علــى مــا حــكاه ابــن عيينــة، وكان ســفيان بــن عيينــة ال حيــدث 

عنــه)192(. 
الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( أن الراوي مل يكذبه سوى اجلوزجاين، وضعفه غره.
)2( لعــل ســبب تكذيبــه هــو أنــه كان خمتــاراًي، وقــد نســب إىل 

التشــيع، فيكــون كذبــه بســبب ذلــك.
)3( أن الراوي صدوق من جهة حفظه.

)14( عبداللــه بــن عصــم مبهملتــن)193(، ويقــال: عصمــة أبــو 
نــزل  اليمامــي،  احلنفــي  الــالم،  وســكون  املهملــة،  بضــم  علــوان، 

179 إبراهيــم بــن يعقــوب بــن إســحاق، اجلوزجــاين بضــم اجليــم األوىل، وزاي وجيــم، نزيــل دمشــق، ثقــة 
حافــظ رمــي ابلنصــب، مــن احلاديــة عشــرة، مــات ســنة تســع ومخســن د ت س. )تقريــب التهذيــب، 

ابــن حجــر، )ص: 95( رقــم)273(.
180 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 307( رقم)3384(.

181 أي مــن أتبــاع املختــار بــن أيب عبيــد الثقفــي الكــذاب، الــذي خــرج ابلكوفــة، وتتبــع قتلــة احلســن 
يقتلهــم.) اتريــخ اإلســالم، الذهــيب، )5/ 226( رقــم)96(. 

182 أحوال الرجال، اجلوزجاين، )ص: 52( رقم)25(.
183 اجلــرح والتعديــل، ابــن أيب حــامت، )5/ 80( رقــم)375(، والضعفــاء واملرتوكــون، ابــن اجلــوزي، 

)2/ 127( رقــم)2044(.
184 املعرفة والتاريخ، الفسوي، )3/ 98(.

185 اتريخ أمساء الثقات، ابن شاهن، )ص: 131( رقم)679(. 
186 سؤاالت الربقاين، للدارقطي، )ص: 39( رقم)251(.
187 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )5/ 80( رقم)375(.

 /7( الكــربى،  الســنن  وقــال يف  رقــم)348(،   )65 النســائي، )ص:  واملرتوكــون،  الضعفــاء   188
ِبَذلِــَك«. »لَْيــَس   :)424

189 اجملروحن، ابن حبان، )2/ 26( رقم)556(.

190 الثقات، ابن حبان، )5/ 22( رقم)3648(.
191 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )5/ 286( رقم)992(. 

192 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )5/ 80( رقم)375(. 
ــاد اْلُمْهمَلــة، تَِليَهــا ِميــم. )توضيــح املشــتبه، ابــن انصــر، )6/  193 ُعْصــم: ِبَضــم أَولــه، َوُســُكون الصَّ

.)288

الكوفــة ]مــن الثالثــة[، صــدوق خيطــىء، أفــرط ابــن حبــان فيــه، 
ق()194(. )د ت  وتناقــض. 

حكم اإلمام ابن حبان على الراوي:
ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، وقــال: »خيطــىء كثــرًا«)195(، وقــال 
يف اجملروحــن: »منكــر احلديــث جــًدا علــى قلــة روايتــه، يــروي عــن 
أهنــا  القلــب  إىل  يســبق  حــى  أحاديثهــم،  يشــبه  ال  مــا  األثبــات 

موهومــة، أو موضوعــة«)196(. 
أقوال علماء الجرح والتعديل:

قــال حيــى بْــن َمعِــن: »ثقــة«)197(، وقــال أبــو حــامت: »شــيخ«، 
وقــال أبــو زرعــة: »كــويف ليــس بــه أبس«)198(، وقــال البخــاري: 
»ُمَقــاِرُب احلَِْديــِث«)199(، وقــال الذهــيب: »شــيخ«)200(، وذكــره 

الذهــيب أيًضــا يف الضعفــاء انقــاًل لقــول ابــن حبــان)201(.
الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( أن الراجح يف الراوي أنه: »صدوق خيطئ«.
)2( أمــا تناقــض اإلمــام ابــن حبــان بقولــه مــرة: »خيطــئ كثــرًا«، 

ومــرة: »منكــر احلديــث جــًدا علــى قلــة روايتــه«.
فوصفــه ابخلطــأ يــدل علــى أنــه ســرب مروايتــه، وتعــرف علــى موطــن 
اخلطــأ، وهــو يــرى أن كثــرة اخلطــأ ال توجــب تــرك الرجــل، ووصــف 
قلــة روايتــه«، معنــاه: أن كثــرة  اخلطــأ ابلكثــرة، مث قولــه: »علــى 

اخلطــأ ابلنســبة ملــا رواه.
لــذا قــال يف الصحيــح: »إن الكثــرة اســم يشــتمل علــى معــان شــى، 
اخلطــأ  مــن  منــه  يكــون  حــى  روايتــه  تــرك  اإلنســان  يســتحق  وال 
مــا يغلــب صوابــه، فــإذا فحــش ذلــك منــه، وغلــب علــى صوابــه 
علــى  يغلــب  مــن كثــر خطــؤه، ومل  وأمــا  اســتحق جمانبــة روايتــه، 
صوابــه، فهــو مقبــول الروايــة فيمــا مل خيطــىء فيــه، واســتحق جمانبــة 

مــا أخطــأ فيــه فقــط«)202(.
مــن أخطــأ، وأن  يقبــل روايــة  أنــه  يــدل علــى  الــكالم  )3( هــذا 
وصــف الــراوي ابملنكــر إمــا يطعــن يف عدالتــه، أو يطعــن يف ضبطــه، 
فتكــون روايتــه مقبولــة يف املتابعــات والشــواهد إذا مل يضعــف أحــد 

حديثــه، أمــا الطعــن يف العدالــة؛ فهــي توجــب رد احلديــث.
)4( هنــا طعــن يف الضبــط يــدل علــى ذلــك قولــه: »خيطــئ«، فــرتى 
أن ال تعــارض بنــاء علــى هــذا املنهــج بــن قولــه: »خيطــئ كثــرًا«، 

194 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 314( ت)3476(.
195 الثقات، ابن حبان، )5/ 57( ت)3837(. 
196 اجملروحن، ابن حبان، )2/ 5( ت)524(.

197 اتريخ اإلسالم، الذهيب، )3/ 445( رقم)186(. 
198 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )5/ 126( رقم)582(.

199 العلل الكبر للرتمذي = ترتيب علل الرتمذي الكبر )ص: 193(.
200 الكاشف، الذهيب، )1/ 574( رقم)2857(. 

201 املغــي يف الضعفــاء، الذهــيب، )1/ 347( رقــم)3263(، ديــوان الضعفــاء، الذهــيب، )ص: 
رقــم)2239(.   )222

202 اإلحسان، ابن حبان، )1/ 153(.



124

املجلد 89، يونيو، 2022

وبــن قولــه: »منكــر« إذ النــكارة هنــا تنصــرف إىل الضبــط. 
مبهملتــن،  الرعيــي)203(  غانــم،  بــن  عمــر  بــن  عبداللــه   )15(
مصغــرا أبــو عبدالرمحــن، قاضــي إفريقيــة، وثقــه ابــن يونــس وغــره، 
ومل يعرفــه أبــو حــامت، وأفــرط ابــن حبــان يف تضعيفــه، مــن التاســعة، 

مــات ســنة تســعن ]ومائــة[، وهــو ابــن أربــع وســتن.)د()204(.
حكم اإلمام ابن حبان على الراوي:

قــال ابــن حبــان: »يــروي عــن: مالــك مــا مل حيــدث بــه مالــك قــط، 
ال حيــل ذكــر حديثــه، وال الروايــة عنــه يف الكتــب؛ إال علــى ســبيل 

االعتبــار«)205(. 
أقوال علماء الجرح والتعديل:

الثقــات  أحــد  »كان  بونــس:  ابــن  قــال  عدلــه.  مــن  أواًل: 
نَِبيــاًل«)207(،  ثَِقــًة  ثـَبـْتًــا  اإلفريقــي: »َكاَن  األثبــات«)206(، وقــال 

احلديــث«)208(.  »مســتقيم  الذهــيب:  وقــال 
ثانيًــا: مــن ضعفــه. قــال أبــو حــامت: »جمهــول«)209(، وقــال الذهــيب: 

»جَمُْهول احْلَال«)210(.
الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( أن الــراوي ثقــة؛ أمــا تضعــف اإلمــام ابــن حبــان لــه، ووصــف 
اإلمــام أبــو حــامت لــه أبنــه جمهــول؛ ألهنمــا مل يعرفــاه، وجهالــة حالــه 

قــد انتفــت مبعرفــة اإلمــام ابــن يونــس لــه، وتوثيقــه إايه. 
)2( ممــا يؤيــد أن الــراوي ثقــة قــول احلافــظ يف »التهذيــب« عقــب 
احلديــث: »ولعــل البــالء يف األحاديــث الــي أنكرهــا ابــن حبــان 
ممــن هــو دونــه«)211(، وقــال الذهــيب يف »امليــزان« عقــب احلديــث: 

»قلــت: لعــل اآلفــة مــن عثمــان صاحبــه«)212(.
)3( أن الــذي اهتــم ابلروايــة املوضوعــة عثمــان، وليــس لــه ذكــر يف 

كتــب الرجــال.
ففــي لســان امليــزان قــال احلافــظ ابــن حجــر: »لــه ذكــر يف ترمجــة 

عبــدهللا بــن عمــر ابــن غــامن«.
الــراوي، ال ســيما  فيــه : احلمــل علــى غــر  )4( هــذا ممــا يقــال 

املذكورتــن. الروايتــن،  يف كال  مذكــور  وعثمــان 
فاألوىل أن حيمل احلديث عليه ال على هذا الثقة الفاضل.

)5( اكتفــى احلافــظ ابــن حجــر يف »التقريــب« بنقــل توثيــق اإلمــام 
203 بضــم الــراء، وفتــح العــن املهملــة، وبعدهــا البــاء املنقوطــة ابثنتــن مــن حتتهــا، ويف آخرهــا النــون، 

هــذه النســبة إىل ذي رعــن مــن اليمــن. )األنســاب، الســمعاين، )6/ 143(.
204 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 315( ت)3492(.

205 اجملروحن، ابن حبان، )2/ 39( ت)571(.
206 اتريخ ابن يونس املصرى )2/ 112( رقم)286(.

207 طبقات علماء إفريقية، اإلفريقي، )ص: 43(.
208 الكاشف، الذهيب، )1/ 577( رقم)2873(. 

209 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )5/ 110( رقم)503(.
210 املغي يف الضعفاء، الذهيب، )1/ 348( رقم)3278(. 
211 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )5/ 331( رقم)567(.

212 ميزان االعتدال، الذهيب، )2/ 464( رقم)4470(. 

ابــن يونــس، ومل يذكــر فيــه حكًمــا. 
النــون، بعدهــا  بــن نشــيط، بفتــح  بــن معــاذ  اللــه  )16( عبــد 
معجمــة، الصنعــاين، صاحــب معمــر صــدوق، حتامــل عليــه عبــد 
الــرزاق، مــن التاســعة، مــات قبــل التســعن ومائــة، ت ق)213(.

حكم اإلمام عبد الرزاق على الراوي:
قَاَل اْبن معن: َكاَن ثقة، َعْبد الرزاق َكاَن يكذبه«)214(.

أقول أئمة الجرح والتعديل:
أواًل: مــن عدلــه. قَــاَل هشــام بْــن يوســف: هــو صــدوق)215(، وقــال 
حيــى بــن معــن: كان ثقــة، وقــال أبــو حــامت: هــو أوثــق مــن عبــد 
الــرزاق)216(، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات)217(، وقــال ابــن عــدي: 
»ولعبــد هللا بــن معــاذ أحاديــث حســان غــر مــا ذكــرت وأرجــو أنــه 
ال أبس به«)218(، وقال مسلم بن احلجاج: »ثقة صدوق«)219(. 

ومل أقف على من جرحه.
الترجيح:

)1( مل أقــف علــى مــا نســب إىل اإلمــام عبــد الــرزاق إال مــا جــاء 
يف الكتــب ســالفة الذكــر.

أنــه كذبــه، ولــو مت  )2( مل أقــف علــى مــا قالــه ســوى مــا جــاء 
معنــاه. فهــم  لتــم  قولــه  علــى  الوقــوف 
)3( لعله كذبه يف رأي، أو أمر بعينه.

)4( الراجح يف الراوي أنه ثقة.
)17( عبــد الرحمــن بــن هانــئ بــن ســعيد الكوفــي، أبــو نعيــم 

النخعــي. إبراهيــم  النخعــي)220(، ســبط 
صــدوق لــه أغــالط، أفــرط ابــن معــن)221( فكذبــه، وقــال البخــاري: 
إحــدى  ســنة  مــات  التاســعة،  مــن  األصــل صــدوق«،  »هــو يف 

عشــرة، وقيــل: ســنة ســت عشــرة. )د ق()222(.
وقــال يف هتذيــب التهذيــب: »قــال علــي بــن احلســن اهلســنجاين: 
نعيــم  أبــو  »ابلكوفــة كــذاابن:  يقــول:  معــن  بــن  حيــى  مسعــت 
النخعــي، وأبــو نعيــم ضــرار بــن صــرد،« وقــال معاويــة بــن صــاحل 

عــن ابــن معــن: »مــن حالــه عــرف ضعفــه«)223(.
213 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 324( رقم)3628(.

214 التاريــخ الكبــر، البخــاري )5/ 212( رقــم)682(، الضعفــاء واملرتوكــون، ابــن اجلــوزي، )2/ 
143( رقــم)2125(، املغــي يف الضعفــاء، الذهــيب، )1/ 358( رقــم)3378(.

215 التاريخ الكبر، البخاري )5/ 212( رقم)682(.
216 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )5/ 173( رقم)808(. 

217 الثقات، ابن حبان، )7/ 34( رقم)8880(. 
218 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )5/ 395(.

219 مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر، العيي، )2/ 141( رقم)1380(.
220 النخعــي: بفتــح النــون، واخلــاء، وبعدهــا عــن مهملــة، هــذه النســبة إىل النخــع وهــي قبيلــة كبــرة. 

)اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، ابــن األثــر، )3/ 304(.
221 حيــى بــن معــن بــن عــون، الغطفــاين موالهــم، أبــو زكــراي البغــدادي، ثقــة حافــظ مشــهور، إمــام 
اجلــرح والتعديــل مــن العاشــرة مــات ســنة ثــالث وثالثــن ابملدينــة النبويــة ولــه بضــع وســبعون ســنة ع. 

)تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 597( رقم)7651(. 
222 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 352( رقم)4032(. 

223 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )6/ 289(. 
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حكم اإلمام يحيى بن معين: 
الثــوري  ســفيان  عــن  يــروي  يكــذب،  بثقــة، كان  »ليــس  قــال: 
نعيــم  أبــو  وقــال: »ابلكوفــة كــذاابن  أحاديــث موضوعــة«)224(، 

صــرد«)225(. بــن  ضــرار  نعيــم  وأبــو  النخعــي، 
أقوال علماء الجرح والتعديل:

يكتــب  بــه،  أبس  »ال  حــامت:  أبــو  قــال  عدلــه.  مــن  أواًل: 
حديثــه«)226(، وقــال العجلــي: »ثَِقــة«)227(، وذكــره ابــن حبــان يف 

أخطــأ«)228(. »رمبــا  الثقــات: 
ثانيًــا: مــن ضعفــه. قــال أمحــد)229(، وعلــي)230(: »ليــس بشــيء«،  
وقــال ابــن عــدي: »لــه غــر مــا ذكــرت مــن األحاديــث، وعامــة 
مــا لــه ال يتابعــه الثقــات عليــه«)231(، وقــال الذهــيب: »خمتلــف يف 

توثيقــه««)232(.
الترجيح:  من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( أن الراجح يف الراوي أنه صدوق له أوهام. 
)2( أنه ال يصل إىل درجة الكذب.

)3( مل يصفــه أحــد مــن النقــاد ابلكــذب، غايــة مــا يف األمــر أهنــم 
ذكــروا أحاديــث أنكــرت عليــه، فتكلمــوا فيــه بســببها.

)4( أن هناك من وثق الراوي، مثل أيب حامت.
)5( ذكر الذهيب أنه خمتلف يف توثيقه.

)6( أن هذا التكذيب مما انفرد به ابن معن، ومل يتابع عليه.
)7( أن الراوي عاصر ابن معن، لكنه مل يثبت لقاؤه به.

)18( عبــد الحميــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن أويــس، 
األصبحــي)233( أبــو بكــر ابــن أيب أويــس، مشــهور بكنيتــه كأبيــه، 
ثقــة، مــن التاســعة، ووقــع عنــد األزدي)234( أبــو بكــر األعشــى يف 
إســناد حديــث، فنســبه إىل الوضــع، فلــم يصــب، مــات ســنة اثنتــن 

ومائتــن، خ م د ت س)235(. 
224 سؤاالت ابن اجلنيد )ص: 405( رقم)555(.

225 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )5/ 298(.
226 املصدر السابق، )5/ 298(. 

227 الثقات، العجلي، )2/ 89( رقم )1084(. 
228 الثقات، ابن حبان، )8/ 377( رقم)13966(.

229 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت )5/ 298(. 
230 الضعفاء الكبر، العقيلي، )2/ 349(. 

231 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )5/ 511(. 
232 الكاشف، الذهيب، )1/ 647(. 

233 األصبحــي: بفتــح األلــف، وســكون الصــاد املهملــة، وفتــح البــاء املنقوطــة بواحــدة، ويف آخرهــا 
حــاء مهملــة، هــذه النســبة إىل ذي أصبــح وامســه احلــرث ابــن عــوف بــن مالــك بــن زيــد بــن شــداد بــن 
زرعــة وهــو مــن يعــرب بــن قحطــان وأصبــح صــارت قبيلــة واملشــهور هبــذه النســبة إمــام دار اهلجــرة أبــو 

عبــد هللا مالــك ابــن أنــس األصبحــي. )اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، ابــن األثــر، )1/ 69(.
الفتــح  أبــو  النعمــان،  بــن  يزيــد  بْــن  اللَّ  َعْبــد  بْــن  َســْن  احلُْ بْــن  ــد  َأمْحَ بْــن  َســْن  احلُْ بْــن  234 حممــد 
األزدي املوصلــي، قــال اخلطيــب: »يف حديثــه غرائــب ومناكــر، وكان حافظــا صنــف كتبــا يف علــوم 
بغــداد،  )اتريــخ  وثالمثائــة.  وســتن  ســبع  ســنة  تــويف  ضعيفــا«،  » كان  الربقــاين:  وقــال  احلديــث«، 
اخلطيــب، )2/ 240( رقــم)709(، املنتظــم، ابــن اجلــوزي، )308/14(، وميــزان االعتــدال، الذهــيب، 

 .)523/3(
235 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 333( رقم)3767(.

حكم األزدي على الراوي:
قَاَل اأْلَْزِدّي: »يضع احَلِديث«)236(. 

أقوال علماء الجرح والتعديل:
أواًل: مــن عدلــه. قــال ابــن معــن: »ثقــة«)237(، وقــال يف موضــع 
آخــر: »ليــس بــه أبس«)238(، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات)239(، 

وقــال الدارقطــي: »حجــة«)240(. 
ثانًيا: من ضعفه. قال النسائي: »ضعيف«)241(.

الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:
)1( أن الــراوي ثقــة فلــم يضعفــه ســوى األزدي، ويف نقــل ابــن 
حجــر عــن النســائي التضعيــف نظــر، فلــم ينقلــه املــزي، وال الذهــيب، 
وال أحــد مــن علمــاء اجلــرح، ومل أجدهــا عــن النســائي، وقــد حبثــت 
ويف كتــاب  أجدهــا  فلــم  النســائي،  يف كتــب  اللفظــة  هــذه  عــن 
الضعفــاء فيمــن امســه عبــد احلميــد مل أجــده، فجــل مــن ال يســهو.

)2( ذكــر احلافــظ ابــن حجــر أن األزدي قــد يكــون التبــس عليــه 
األمــر بــراو آخــر، فقــال: »ومــا أظنــه ظــن إال أنــه غــره، فإنــه إمنــا 

أطلــق ذلــك يف أيب بكــر األعشــى وهــو هــو«)242(. 
)3( أن أاب الفتــح مــع ضعفــه إال أنــه ضعــف مــن مل يســبق إىل 
التخبيــط«)243(،  »واألزدي كثــر  الذهــيب:  قــال  لــذا  تضعيفــه، 

قبيحــة«)244(. زلــة  منــه  »وهــذه  وقــال: 
الصلــت  أبــو  ســليمان،  بــن  صالــح  بــن  الســالم  عبــد   )19(
وكان  مناكــر،  لــه  صــدوق  نيســابور  نــزل  قريــش  مــوىل  اهلــروي، 
العاشــرة  مــن  فقــال: »كــذاب«،  العقيلــي)245(،  وأفــرط  يتشــيع، 

ق)246(. 
حكم اإلمام العقيلي على الراوي:

قال العقيلي: »َكاَن رَاِفِضيًّا َخِبيثًا«)247(.
أقول علماء الجرح والتعديل:

236 الضعفــاء واملرتوكــون، ابــن اجلــوزي، )2/ 84( رقــم)1820(، املغــي يف الضعفــاء )1/ 368( 
رقــم)3481(.

237 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )6/ 15( رقم)72(.
 )908 /2( الباجــي،  الصحيــح،  اجلامــع  البخــاري يف  لــه  خــرج  ملــن   , والتجريــح  التعديــل   238

رقــم)975(. 
239 الثقات، ابن حبان، )8/ 398( رقم)14073(.  

الدارقطــي يف رجــال  احلســن  أيب  أقــوال  موســوعة   ،)538 /2( الذهــيب،  االعتــدال،  ميــزان   240
عبــد  منصــور  أشــرف  املســلمي -  مهــدي  )الدكتــور حممــد  املؤلفــن  مــن  احلديــث وعللــه، جمموعــة 
الرمحــن - عصــام عبــد اهلــادي حممــود - أمحــد عبــد الــرزاق عيــد - أميــن إبراهيــم الزاملــي - حممــود حممــد 

رقــم)2042(.  )389 /2( خليــل(، 
241 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )6/ 118( رقم)239(. 

242 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )6/ 118(.
243 املغي يف الضعفاء، الذهيب، )1/ 368( رقم)3481(.

244 ميزان االعتدال، الذهيب، )2/ 538(.
ــُد بــُن َعْمــرِو بــِن ُمْوَســى بــِن محَّــاد، الُعَقْيلِــيُّ احِلَجــازِيُّ،  مَّ 245 اإِلَمــاُم، احَلافِــُظ، النَّاقِــُد، أَبـُـو َجْعَفــٍر حُمَ
ــْدِر، َعــاملٌ  ــٌة، جليــُل الَق ــيُّ ثَِق ــٍر الُعَقْيِل ُــو َجْعَف ُــو احَلَســِن الَفاِســيُّ :أَب ــاَل أَب ََق ــاء(،  ــاب )الضَُّعَف ــُف كَت مَصّن
َ َســَنَة اثـْنـَتــَـْنِ َوِعْشــرِْيَن َوثَــاَلِث مائَــٍة. )ســر أعــالم النبــالء، الذهــيب،  اِبحَلِديْــِث، ُمَقــدَّم يف احِلْفــِظ، َوتــُـُويّفِ

)15/ 236( رقم)93(.  
246 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 355( رقم)4070(. 

247 الضعفاء الكبر، العقيلي، )3/ 70( رقم)1036(.
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أواًل: مــن عدلــه. قــال العجلــي: »ثقــة«)248(، وقــال ابــن شــاهن: 
»ثَِقــة َصــُدوق، ِإالَّ أَنــه يتشــيع«)249(. 

ثانيًــا: مــن ضعفــه. قــال ابــن معــن: »ليــس ممــن يكــذب«)250(، 
وقــال النســائي: »رافضــي خبيــب، ليــس بثقــة، وال مأمــون«)251(، 
وقــال أبــو حــامت: »مل يكــن عنــدي بصــدوق، وهــو ضعيــف«، وأمــر 
أبو زرعة أن يضرب على حديث أىب الصلت، وقال: »ال أحدث 
عنــه، وال أرضــاه«)252(، وقــال ابــن حبــان: »يــروي عــن محــاد بــن 
زيــد، وأهــل العــراق العجائــب يف فضائــل علــي وأهــل بيتــه، ال جيــوز 
االحتجــاج بــه إذا انفــرد«)253(، وقــال ابــن عــدي: »ولعبــد الســالم 
هــذا عــن َعبــد الــرَّزَّاق أحاديــث مناكــر يف فضائــل علــي وفاطمــة 
واحلســن، َواحُلَســن، َوهــو متهــم يف هــذه األحاديــث«)254(، وقــال 
أبــو نعيــم: »يــروي َعــن مَحَّــاد بــن زيــد َوأيب ُمَعاِويَــة َوعبــاد بــن اْلَعــوام 
َوَغرهــم َأَحاِديــث ُمنكــَرة«)255(، وقــال اخلليلــي: »َمْشــُهوٌر َرَوى 
ــال زكــراي الســاجي:  ــَس ِبَقــِويٍّ ِعْنَدُهــْم«)256(، َوَق ــاُر، َولَْي ــُه اْلِكَب َعْن
ابــن  وقــال  ضعيــف«)257(،  عندهــم  هــو  مبناكــر،  »حيــدث 
القيســراين: »َكــذَّاٌب«)258(، وقــال اجلوزجــاين: »كان زائغــا عــن 
احلــق مائــال عــن القصــد، مسعــت مــن حدثــي عــن بعــض األئمــة أنــه 
قــال فيــه: هــو أكــذب مــن روث محــار الدجــال وكان قدميــا متلــواث 
وقــال  »كــذاب«)260(،  اجلــوزي:  ابــن  وقــال  األقــذار«)259(،  يف 
ــه َكــذَّاب«)261(، وقــال الذهــيب: »واه«)262(. الفــالس: »أقطــع أَن

الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:
)1( أن الــراوي مل يوثقــه ســوى العجلــي وابــن شــاهن، وكالمهــا 

متســاهل.
)2( أن أغلــب األقــوال علــى رد روايتــه ال ســيما الشــهادة علــى 

تشــيعه.
)3( قــول ابــن حجــر عــن الــراوي: إنــه صــدوق، فيــه تســاهل منــه، 

فالــراوي شــديد الضعــف.
)4( أن معظم من كذبه، كذبه بسبب روايته الي تشهد لتشيعه.

248 الثقات، العجلي، )ص: 303( رقم)1002(.
249 اتريخ أمساء الثقات، ابن شاهن، )ص: 156( رقم)876(.

250 اتريخ ابن معن، رواية ابن حمرز، )1/ 79(. 
251 تسمية الشيوخ، النسائي، )ص: 63( رقم)112(. 

252 اجلــرح والتعديــل، ابــن أيب حــامت، )6/ 48(، الضعفــاء واملرتوكــون، ابــن اجلــوزي، )2/ 106( 
رقــم)1926(.

253 اجملروحن، ابن حبان، )2/ 151( رقم)765(.
254 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )7/ 25(.

255 الضعفاء، أبو نعيم، )ص: 108( رقم)140(. 
256 اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، اخلليلي، )3/ 872(. 

257 اتريخ بغداد، اخلطيب، )12/ 315( رقم)5681(.
258 تذكرة احلفاظ، ابن القيسراين، )ص: 17(. 

259 أحوال الرجال، اجلوزجاين، )ص: 348( رقم)379(.
260 العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، ابن اجلوزي، )1/ 211(.

261 تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة، الكتاين، )1/ 79( رقم)169(. 
262 املقتى يف سرد الكى، الذهيب، )1/ 321( رقم)3219(. 

)20( عبدالمجيــد بــن عبدالعزيــز بــن أبــي رواد، بفتــح الــراء، 
وتشــديد الــواو، صــدوق خيطــىء، وكان مرجئــا أفــرط ابــن حبــان، 
فقــال: مــرتوك، مــن التاســعة مــات ســنة ســت ومائتــن. )م 4(

.)263(

حكم اإلمام ابن حبان على الراوي:
قــال ابــن حبــان: »منكــر احلديــث جــًدا، يقلــب األخبــار، ويــروي 
املناكــر عــن املشــاهر، فاســتحق الــرتك، وقــد نقــل عــن أنــه هــو 
الــذي أدخــل أابه يف اإلرجــاء مــات قبــل املائتــن بقليــل«)264(. 

أقوال علماء الجرح والتعديل:
َوقَــال  »ثَِقــة«)265(،  معــن:  بــن  حيــى  قــال  عدلــه.  مــن  أواًل: 
النََّســائي: »لَْيــَس بــه أبس«، َوقَــال يف موضــع آخــر: »ثقــة«)266(، 
وقــال الذهــيب: »ثقــة، مرجــىء، داعيــة غمــزه ابــن حبــان«)267(. 
ثانًيا: من ضعفه. قال أبو حامت: »ليس ابلقوى، يكتب حديثه، 
كان احلميــدى يتكلــم فيــه«)268(، وقــال ابــن عــدي بعــد أن ســاق 
مجلــة مــن األحاديــث: »كل هــذه األحاديــث غــر حمفوظــة، علــى 
أنــه يتثبــت يف حديــث ابــن جريــج، ولــه عــن ابــن جريــج أحاديــث 
غر حمفوظة، وعامة ما أنكر عليه اإلرجاء«)269(، قال ابن سعد: 
»كان كثــر احلديــث، ضعيًفــا مرجئًــا«)270(، وقــال حممــد بــن حيــى 
بــن أيب عمــر: »ضعيــف«)271(، وقــال البخــاري: »يــرى اإلرجــاء 
 : اَرُقطــيِّ َوقَــال الدَّ أَبِيــه، وَكاَن احلميــدي يتكلــم فيــه«)272(،  َعــْن 
»ال حيتــج بــه، يعتــرب بــه، وأبــوه أيًضــا لــن، واالبــن أثبــت، قيــل: إنــه 

مرجــئ، وال يعتــرب أببيــه، يــرتك، ومهــا مكيــان«)273(. 
الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( أن مــن وثقــه وثقــه مــن جهــة ضبطــه، ومــن ضعفــه ضعفــه 
مــن  فالضبــط خــاص ابحلفــظ، والضعــف جــاء  بســبب بدعتــه، 

العدالــة. جهــة 
 )2( خالصــة القــول فيــه: »صــدوق خيطــئ« كمــا ذكــر احلافــظ 

ابــن حجــر.
)3( أنــه أنكــرت عليــه أحاديــث بعضهــا أخطــأ فيهــا، وبعضهــا 
العهــدة علــى الذيــن رووا عنــه، وبعضهــا احلمــل فيهــا علــى بعــض 

263 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 361( ت)4160(.  
264 اجملروحن، ابن حبان، )2/ 160( ت)783(.

265 اتريخ ابن معن، رواية الدوري، )3/ 60( ت)235(.
266 هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، املزي، )18/ 274(. 

267 من تكلم فيه وهو موثق، الذهيب، )ص: 124( ت)220(. 
268 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )6/ 64( ت)340(.

269 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )7/ 49(. 
270 الطبقات الكربى، ابن سعد، )5/ 500(.

271 الضعفاء الكبر، العقيلي، )3/ 96( ت)1068(.
272 التاريــخ الكبــر، البخــاري، )6/ 112( ت)1875(، الضعفــاء الصغــر، البخــاري، )ص: 

ت)247(.  )94
273 سؤاالت الربقاين، للدارقطي، )ص: 47( ت)317(. 
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شــيوخه، فقــد جــاء عــن اإلمــام ابــن معــن: »أنــه كان يــروي عــن 
ضعفــاء«، وأكثــر مــا طعــن بــه اإلرجــاء.

)4( الــراوي مبتــدع داعيــة إىل بدعتــه، لــذا ردت روايتــه فيمــا يــروج 
هلا.

الحرانــي)274(،  مســلم  بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  عثمــان   )21(
الضعفــاء  عــن  الروايــة  أكثــر  صــدوق  ابلطرائفــي)275(،  املعــروف 
واجملاهيــل؛ فضعــف بســبب ذلــك، حــى نســبه ابــن منــر)276( إىل 
الكــذب، وقــد وثقــة ابــن معــن، مــن التاســعة، مــات ســنة اثنتــن 

ق)277(.  د س  ومائتــن 
حكم ابن نمير على الراوي:

قال حُمَمَّد بن عبد هللا بن منر: »َكذَّاب«)278(.
أقوال علماء الجرح والتعديل.

أبــو  وقــال  »ثقــة«،  معــن:  بــن  حيــى  قــال  عدلــه.  مــن  أواًل: 
حــامت: »صــدوق«، وأنكــر علــى البخــاري ادخــال امســه يف كتــاب 
الضعفــاء  عــن  »يــروى  وقــال:  منــه«،  وقــال: »حيــول  الضعفــاء، 
يشــبه ببقيــة يف روايتــه عــن الضعفــاء«)279(، وكان أبــو َعُروبــة ينســبه 
قــوم  َعــن  وحيــدث  متعبــد،  بــه،  أبس  »ال  َوقَــاَل:  الصــدق،  ِإىَل 

ابملناكــر«)280(. جمهولــن 
ثانًيا: من ضعفه. قال البخاري: »يـَْرِوي َعْن قوم ضعاف«)281(، 
وَقــاَل أَبُــو عُروبَــة: »ِعْنــده عجائــب، يــروي َعــن جمهولــن«، وَقــاَل 
أقــوام  ابــن حبــان: »يــروي عــن  اأْلَْزِدّي: »َمتـْــُروك«)282(، وقــال 
ضعــاف أشــياء يدلســها عــن الثقــات، حــى إذا مسعهــا املســتمع مل 
يشــك يف وضعهــا؛ فلمــا كثــر ذلــك يف أخبــاره؛ ألزقــت بــه تلــك 
عنــدي  جيــوز  فــال  اجلــرح،  يف  النــاس  عليــه  ومحــل  املوضوعــات، 
االحتجــاج بروايتــه كلهــا علــى حالــة مــن األحــوال ملــا غلــب عليهــا 

مــن املناكــر عــن املشــاهر واملوضوعــات عــن الثقــات«)283(.
الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:

ابــن  قــال  لــذا  الضعفــاء،  عــن  روايتــه  بســبب  ضعــف  أنــه   )1(

274 احلراين بفتح احلاء وتشديد الراء ويف آخرها نون - هذه النسبة إىل حران وهي مدينة ابجلزيرة. 
)اللباب يف هتذيب األنساب، ابن األثر، )1/ 353(.

275 الطرائفــي: بفتــح الطــاء، والــراء املهملتــن، واليــاء املنقوطــة ابثنــن مــن حتتهــا بعــد األلــف، ويف 
آخرهــا الفــاء، هــذه النســبة إىل بيــع الطرائــف وشــرائها، وهــي األشــياء املليحــة املتخــذة مــن اخلشــب. 

)األنساب، السمعاين، )9/ 60(. 
276 حممــد بــن عبــد هللا بــن منــر، اهلمــداين بســكون امليــم الكــويف أبــو عبــد الرمحــن ]لقبــه درة العــراق[ 
ثقــة حافــظ فاضــل، مــن العاشــرة مــات ســنة أربــع وثالثــن ع. )تقريــب التهذيــب، ابــن حجــر، )ص: 

490( رقــم)6053(.
277 تقريب التهذيب، ابن حجر )ص: 385( رقم)4494(.

278 الضعفــاء واملرتوكــون، ابــن اجلــوزي، )2/ 169( رقــم)2269(، املغــي يف الضعفــاء، الذهــيب، 
)2/ 426( رقــم)4036(، هتذيــب التهذيــب، الذهــيب، )7/ 135(.

279 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )6/ 157( رقم)868(.
280 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )6/ 295(.
281 التاريخ الكبر، البخاري، )6/ 238( رقم)2269(. 
282 الضعفاء الكبر، العقيلي، )3/ 207( رقم)1210(. 

283 اجملروحن، ابن حبان، )2/ 96( رقم)664(. 

عــدي: »َوُصــوَرُة ُعْثَمــاَن بْــِن َعبــد الرَّمْحَــِن أَنَّــُه ال أَبَْس بِــِه، َكَمــا قَــاَل 
أَبُــو َعُروبــة؛ إالَّ أَنَـّـُه حُيَــدُِّث َعــْن قـَــْوٍم جَمُْهولِــَن ِبَعَجائِــَب، َوتِْلــَك 

اْلَمْجُهولِــَن«)284(. ِجَهــِة  ِمــْن  اْلَعَجائِــُب 
وقــال الذهــيب: »مل يــرو ابــن حبــان يف ترمجتــه شــيًئا، ولــو كان عنــده 
لــه شــيء موضــوع؛ ألســرع إبحضــاره، ومــا علمــت أن أحــًدا قــال 
يف عثمــان بــن عبــد الرمحــن هــذا: إنــه يدلــس عــن اهللكــى، إمنــا 
قالــوا: أييت عنهــم مبناكــر، والــكالم يف الرجــال ال جيــوز إال لتــام 
املعرفــة اتم الــورع، وكــذا أســرف فيــه حممــد بــن عبــد هللا بــن منــر، 

فقــال: كــذاب«)285(.
عــراق:  ابــن  قــال  املتابعــات، كمــا  يف  يصلــح  حديثــه  أن   )2(
»كذبــه ابْــن منــر غــر أَنــه قــد وثــق َكَمــا مــر َفَحِديثــه يصلــح يف 
املتابعــات«)286(، فالــراوي يف نفســه صــدوق، لكــن حلديثــه عــن 
الضعفــاء تكلــم فيــه ابــن منــر، وغــره، وهــذا الضعــف جــاء بســبب 

للضعفــاء. جماورتــه 
)22( علــي بــن غــراب، ابســم الطائــر، الفــزاري موالهــم، الكــويف 
القاضــي، قــال الفلكــي)287(: »غــراب لقــب، وهــو عبدالعزيــز مســاه 
مــروان بــن معاويــة«، وقــال مــرة: علــي بــن أيب الوليــد، صــدوق، 
وكان يدلــس ويتشــيع، وأفــرط ابــن حبــان يف تضعيفــه، مــن الثامنــة، 

مــات ســنة أربــع ومثانــن. )س ق()288(.
حكم اإلمام ابن حبان على الراوي:

فيمــا  اخلطــأ  التشــيع، كثــر  يف  غاليًــا  »كان  حبــان:  ابــن  قــال 
يــروي، حــى وجــد األســانيد املقلوبــة يف روايتــه كثــرًا، واألشــياء 
املوضوعــة الــي يرويهــا عــن الثقــات، فبطــل االحتجــاج بــه، وإن 

الثقــات«)289(. وافــق 
أقوال علماء الجرح والتعديل:

اال  أراه  ومــا  يدلــس،  »كان   : أمحــد  قــال  عدلــه.  مــن  أواًل: 
كان صدوقًــا«)290(، وقــال حيــى بــن معــن: »ثَِقــة«)291(، وقــال 
أبــو حــامت: »ال أبس بــه، وحكــى عــن حيــى بــن معــن أنــه قــال: 
: »يعتــرب  اَرُقطْــيِّ »ظلمــه النــاس حــن تكلمــوا فيــه«)292(، وقــال الدَّ

284 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )6/ 297(.
285 ميزان االعتدال، الذهيب، )3/ 46(. 

286 تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة، ابن عراق، )1/ 188(.
ــاء، َوُســُكون الــالَّم، َويِف آخرَهــا َكاف - َهــِذه النِّْســَبة ِإىَل فلــك َوِهــي قـَْريَــة  ــح اْلَف 287 الفلكــي: ِبَفْت
مــن قــرى ســرخس. )اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، ابــن األثــر، )2/ 439(. الفلكــي احلافــظ البــارع 
أبــو الفضــل علــي بــن احلســن بــن أمحــد بــن احلســن اهلمــذاين املشــهور ابلفلكــي: رحــال حافــظ بصــر 
ابلفــن، صنــف كتــاب الطبقــات يف الرجــال فجــاء يف ألــف جــزء، ومــات بنيســابور قدميًــا، يف شــعبان 
ســنة ســبع وعشــرين وقيــل: ســنة مثــان وعشــرين وأربعمائــة كهــاًل وقــد كان جــده حمتشــًما ابرًعــا يف علــم 

الفلــك واحلســاب؛ ولــذا قيــل لــه: الفلكــي. )طبقــات احلفــاظ، الذهــيب، )3/ 215(.
288 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص،  404( ت)4783(.

289 اجملروحن، ابن حبان، )2/ 105( ت)677(.
290 التاريخ الكبر، البخاري، )6/ 292(.

291 اتريخ ابن معن - رواية الدوري )3/ 269( رقم)1275(.
292 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )6/ 200( رقم)1099(. 
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بــه«)293(.
ثانيًــا: مــن ضعفــه. قــال ابــن ســعد: »كان علــي صدوقًــا، وفيــه 
ضعــف، وصحــب يعقــوب بــن داود، فرتكــه النــاس«)294(، وقــال 
ابن عدي: »..ولعلي بن غراب غر ما ذكرت غرائب وإفرادات، 
وهــو ممــن يكتــب حديثــه«)295(، وقــال اجلوزجــاين: »ســاقط«)296(، 
وقــال ابــن منــر: »كان علــي بــن غــراب يعرفونــه ابلســماع، ولــه 

أحاديــث منكــرة«)297(.
الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:

)1( أن الراوي خمتلف يف توثيقه وتضعيفه، ومن هذا حاله جيعله 
األئمة يف مرتبة متوســطة كما ذكر ابن حجر: »صدوق«. 
)2( ال يصل الراوي حبال إىل درجة من يضع األحاديث.

)3( مل ينفــرد اإلمــام ابــن حبــان بعــدم االحتجــاج بــه وحبديثــه، بــل 
وافقــه اجلوزجــاين، فقــال: »ســاقط«.

)4( ذكــر غــر واحــد أن لــه رواايت منكــرة، وهــذا مــا جعــل اإلمــام 
ابــن حبــان حيكــم عليــه بعــدم االحتجــاج. 

)23( عيســى بــن طهمــان، الجشــمي)298(، بضــم اجليــم، وفتــح 
املعجمــة، أبــو بكــر البصــري، نزيــل الكوفــة، صــدوق، أفــرط فيــه ابن 
حبــان، والذنــب فيمــا اســتنكره مــن حديثــه لغــره، مــن اخلامســة. 

)خ مت س()299(.
حكم اإلمام ابن حبان علي الراوي:

قــال ابــن حبــان: »ينفــرد ابملناكــر عــن أنــس، وأييت عنــه مبــا ال 
يشــبه حديثــه كأنــه كان يدلــس«)300(.

أقوال علماء الجرح والتعديل فيه:
وغرهــم«،   )303( اَرُقطْــيِّ والدَّ حــامت)302(،  أمحد)301(،وأبــو  »وثقــه 
وقــال ابــن معــن: »لَْيــَس بِــِه أَبْس«)304(، وقــال العقيلــي: »ال يتابــع 
علــى حديثــه«)305(، قــال ابــن حجــر: » أمــا ابــن حبــان فأفحــش 
القــول فيــه يف كتــاب الضعفــاء..«، ».. مث مل يســق لــه إال حديثًــا 

293 موســوعة أقــوال أيب احلســن الدارقطــي يف رجــال احلديــث وعللــه، جمموعــة مــن املؤلفــن، )2/ 
رقــم)2484(.  )470

294 الطبقات الكربى، ابن سعد، )6/ 392(.
295 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )6/ 353(.

296 أحوال الرجال، اجلوزجاين، )ص: 84( رقم)59(.
297 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )6/ 200( رقم)1099(.

يــم، َوفتــح الشــن اْلُمْعَجَمــة، َويِف آخرَهــا اْلِميــم، َهــِذه النِّْســَبة ِإىَل جشــيم مــن  َشــِمي: ِبَضــم اجْلِ 298 اجلُْ
األنصــار وغرهــم. )اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، ابــن األثــر، )1/ 279(، لــب اللبــاب يف حتريــر 

األنســاب، الســيوطي، )ص: 65(.
299 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 439( ت)5301(.

300 اجملروحن، ابن حبان، )2/ 117( ت)700(.
301 حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم، الصاحلي، )ص: 123( رقم)807(.

302 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )6/ 280( رقم)1552(.
303 موســوعة أقــوال أيب احلســن الدارقطــي يف رجــال احلديــث وعللــه، جمموعــة مــن املؤلفــن، )2/ 

رقــم)2701(.   )507
304 اتريخ ابن معن، رواية الدوري، )4/ 201( رقم)3949(.

305 الضعفاء الكبر، العقيلي، )3/ 385( رقم)1425(.

واحــًدا، واآلفــة فيــه ممــن دونــه«)306(.
الترجيح: من خالل ما سبق يتضح اآليت:
)1( أنه صدوق حيتج مبا رواه عنه الثقات.

)2( أّن تضعيف اإلمام ابن حبان، بسبب الرواية املذكورة آنًفا.
)3( أّن احلمــل يف الروايــة ليــس عليــه، كمــا نبــه علــى ذلــك احلافــظ 

ابــن حجــر.
)4( أشــار اإلمــام ابــن حبــان إىل هــذا االعتبــار بقولــه: »وإن اعتــرب 

مبــا وافــق الثقــات مــن حديثــه، فــال ضــر«.
)24( محمــد بــن موســى بــن أبــي نعيــم، الواســطي، وقــد ينســب 

إىل جــده، اهلــذيل.
صــدوق، لكــن طرحــه ابــن معــن، مــن العاشــرة، مــات ســنة ثــالث 
وعشــرين، وقــد روى عنــه أبــو داود خــارج الســنن.)ق()307(. وقــال 
يف هتذيــب التهذيــب: »قــال أبــو حــامت: ســألت حيــى بــن معــن 
عــن ابــن أيب نعيــم، فقــال: »ليــس بشــيء«، وقــال اآلجــري ســئل 
أبــو داود عــن ابــن أيب نعيــم، فقــال: »مسعــت ابــن معــن يقــول: 

»أكــذب النــاس عفــر)308( مــن األعفــار«)309(.
حكم اإلمام ابن معين على الراوي.

قــال ابــن معــن: »كــذاب خبيــث عفــر مــن األعفــار«)310(، وقــال 
مــرة: »ليــس بشــيء«)311(.

أقوال علماء الجرح والتعديل.
أواًل: من عدله.  قال أمحد بن سنان: »ثقة صدوق«)312(، وقال 

أبو حامت: »صدوق«)313(، وذكره ابن حبان يف الثقات)314(. 
ثانيًــا: مــن ضعفــه. قــال العقيلــي: »ال يتابــع«)315(، وقــال ابــن 
عــدي: »عامــة مــا يرويــه ال يتابعــه عليــه الثقــات«)316(، وذكــره 
ابــن اجلــوزي يف الضعفــاء)317(، وقــال الذهــيب: »لَــُه غرائــب«)318(.

306 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )8/ 215( رقم)399(. 
307 تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص: 509( رقم)6337(.

308 العفــر، ابلكســر: الذكــر الفحــل مــن اخلنازيــر. والعفــر: البعــد. والعفــر: قلــة الــزايرة. )لســان 
العرب، ابن منظور، )4/ 588(. 

309 هتذيب التهذيب، ابن حجر، )9/ 481(. 
310 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )7/ 506(. 

311 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )8/ 84(.
312 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )8/ 83(. 
313 اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، )8/ 84(. 

314 الثقات، ابن حبان، )9/ 75( رقم)15257(.
315 الضعفاء الكبر، العقيلي، )2/ 324(. 

316 الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، )7/ 507(.
317 الضعفاء واملرتوكون، ابن اجلوزي، )3/ 105( رقم)3231(.

318 املغي يف الضعفاء، الذهيب، )2/ 640( رقم)6046(.
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الخاتمة:
احلمــد هلل أواًل وآخــرًا، ظاهــرًا وابطنًــا، وأشــهد أن ال إلــه إال هللا، 
وأشــهد أن حممــًدا عبــده ورســوله، أمــا بعــد، فقــد ظهــر مــن خــالل 

البحــث اآليت:
)1( أن أكثــر مــن نبــه عليهــم احلافــظ ابــن حجــر هــو اإلمــام ابــن 
حبــان، فقــد نعقبــه يف أربعــة عشــر)14( موضًعــا، وهــذا يدلــل علــى 
أن ابــن حبــان مــن املتشــددين يف اجلــرح شــأنه شــأن ابــن معــن 
مــن تســاهله كان بســبب شــرطه يف  اشــتهر  مــا  والنســائي، وأن 

كتــاب الثقــات، وكتــاب التقاســيم واألنــواع.
)2( أن أكثــر العبــارات الــي اســتخدمها هــي أفــرط فيــه ذكرهــا 
مثانيــة عشــر )18( مــرة، تليهــا أفحــش ذكرهــا تســع )9( مــرات، 
مث نســبه ذكرهــا ســت )6( مــرات، مث أطلــق ذكرهــا مخــس )5( 

مــرات، مث طرحــه ذكرهــا مــرة واحــدة.
)3( أن معظــم التعقبــات، وليــس كلهــا كان احلــق مــع احلافــظ ابــن 

حجر.
)4( أن أسباب اهتام الرواة املقبولن ابلكذب له أسباب منها:

)أ( كــون الناقــد متشــدًدا يف ابب اجلــرح، فــال يتحمــل اخلطــأ مــن 
الــراوي.

)ب( كون الراوي مبتدًعا فروي رواية تروج لبدعته. 
)جـ( كون أحد املصطلحن احلمل فيه على غر الراوي. 

)د( التشابه يف أمساء الرواة. 
)هـ( قد يطلق الضعف، وال يريد به الراوي، بل احلديث.

وقد بدا يل بعض التوصيات منها:
)1( االهتمام بدراسة استدراكات العلماء بعضهم على بعض.

)2( أن يقــوم قســم احلديــث يف كليــة أصــول الديــن بطــرح موضــوع 
علميــة  والتعديــل كرســائل  اجلــرح  علــم  الكتــب يف  بعــض  زوائــد 

لدرجــي التخصــص والعامليــة.                  
هذا وهللا أعلى وأعلم

ثبت المصادر والمراجع مرتًبا على حروف المعجم
إدريــس، . 1 بــن  حممــد  بــن  الرمحــن  عبــد  حــامت،  أيب  ابــن 

)1271هـــ(. اجلــرح والتعديــل. ط1. اهلنــد: طبعــة جملــس 
دائــرة املعــارف العثمانيــة - حبيــدر آابد الدكــن ، بــروت: 

دار إحيــاء الــرتاث العــريب.
ابــن األثــر، علــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد)د.ت(. . 2

اللبــاب يف هتذيــب األنســاب. ط1. بــروت: دار صــادر.
حممــد، . 3 بــن  علــي  بــن  الرمحــن  عبــد  اجلــوزي،  ابــن 

هللا  عبــد  حتقيــق:  واملرتوكــون.  الضعفــاء  )1406هـــ(. 
العلميــة.  الكتــب  دار  بــروت:  ط1.  القاضــي. 

بــن أمحــد، )1396هـــ(. . 4 بــن حبــان  ابــن حبــان، حممــد 
حتقيــق:  واملرتوكــن.  والضعفــاء  احملدثــن  مــن  اجملروحــن 

الوعــي.  دار  حلــب:  زايــد. ط1.  إبراهيــم  حممــود 
الُبســي، . 5 حــامت،  أبــو  حبــان،  بــن  حممــد  حبــان،  ابــن 

)1393ه (. الثقــات. حتــت مراقبــة: حممــد عبــد املعيــد 
خــان. ط1. اهلنــد: دائــرة املعــارف العثمانيــة حبيــدر آابد 

الدكــن. 
العســقالين، . 6 حممــد،  بــن  علــي  بــن  أمحــد   ، حجــر  ابــن 

)2002 م(. لســان امليــزان. احملقــق: عبدالفتــاح أبــو غــدة 
البشــائر اإلســالمية. بــروت: دار  ط1. 

ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي بــن حممــد، العســقالين، )د. . 7
ت(. تبصــر املنتبــه بتحريــر املشــتبه. حتقيــق: حممــد علــي 
النجــار. مراجعــة: علــي حممــد البجــاوي. ط1. بــروت: 

املكتبــة العلميــة.
العســقالين، . 8 حممــد،  بــن  علــي  بــن  أمحــد  حجــر،  ابــن 

الشــيخ حممــد  التهذيــب. حتقيــق:  )1406هـــ(. تقريــب 
الرشــيد. دار  ســوراي:  ط1  عوامــة. 

العســقالين، . 9 حممــد،  بــن  علــي  بــن  أمحــد  حجــر،  ابــن 
مطبعــة  اهلنــد:  التهذيــب. ط1.  هتذيــب  )1326هـــ(. 

النظاميــة. املعــارف  دائــرة 
ابــن حنبــل، أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد، . 10

)1414هـــ(. ســؤاالت أيب داود لإلمــام أمحــد بــن حنبــل 
يف جــرح الــرواة وتعديلهــم. حتقيــق: د. زايد حممــد منصــور، 

ط1. املدينــة املنــورة: مكتبــة العلــوم واحلكــم.
منيــع، . 11 بــن  ســعد  بــن  حممــد  هللا  عبــد  أبــو  ســعد،  ابــن 

إحســان  حتقيــق:  الكــربى.  الطبقــات  م(.   1968(
صــادر. دار  بــروت:  ط1.  عبــاس. 

ابــن عبــد الــرب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن . 12
عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطــيب ، االنتقــاء يف فضائــل 
الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشــافعي وأيب حنيفة رضي 

هللا عنهم، ط: دار الكتب العلمية – بروت.
ابــن عــدي، أبــو أمحــد عبــد هللا بــن عــدي اجلرجــاين، )1409هـــ . 13

- 1988م(. الكامــل يف ضعفــاء الرجــال. حتقيــق: حيــى خمتــار 
غــزاوي. ط1. بــروت: دار الفكــر.

ابــن عــراق الكنــاين، علــي بــن حممــد بــن علــي بــن عبــد . 14
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عــن  املرفوعــة  الشــريعة  تنزيــه  ه(.   1399( الرمحــن، 
عبدالوهــاب  احملقــق:  املوضوعــة.  الشــنيعة  األخبــار 
الغمــاري. ط1.  الصديــق  حممــد  عبــدهللا  عبداللطيــف، 

العلميــة.  الكتــب  دار  بــروت: 
 ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة هللا، )1415هـ(. . 15

اتريــخ دمشــق. حتقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي. ط1. 
دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

ابــن ماكــوال، علــي بــن هبــة هللا بــن جعفــر، )1411هـــ-. 16
املؤتلــف  عــن  االرتيــاب  رفــع  يف  اإلكمــال  1990م(. 
واملختلــف يف األمســاء والكــى واألنســاب. ط1. بــروت: 

دار الكتــب العلميــة.
)1405هـــ، . 17 عــون،  بــن  معــن  بــن  حيــى  معــن،  ابــن 

1985م(. اتريــخ ابــن معــن، روايــة ابــن حمــرز. حتقيــق: 
العربيــة. اللغــة  جممــع  دمشــق:  القصــار.  ط1.  حممــد كامــل 

ابــن معــن، حيــى بــن معــن بــن عــون، )د. ت(. اتريــخ . 18
ابــن معــن، روايــة الدارمــي. حتقيــق: د. أمحــد حممــد نــور 

ســيف. ط1. دمشــق: دار املأمــون للــرتاث.
)1408هـــ، . 19 عــون،  بــن  معــن  بــن  حيــى  معــن،  ابــن 

ابــن اجلنيــد البــن معــن. حتقيــق:  1988م(. ســؤاالت 
أمحد حممد نور ســيف. ط1. املدينة املنورة: مكتبة الدار 

- املدينــة املنــورة.
ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن علــى، )1414هـــ(. . 20

دار صــادر. بــروت:  العــرب. ط3.  لســان 
ابن انصر الدين، حممد بن عبد هللا القيسي، )1993م(. . 21

توضيــح املشــتبه يف ضبــط أمســاء الــرواة وأنســاهبم وألقاهبــم 
وكناهــم. احملقــق: حممــد نعيــم العرقسوســي. ط1. بــروت: 

مؤسســة الرسالة.
ابــن يونــس املصــري، عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن يونــس، . 22

دار  بــروت:  ط:1.  املصريــن.  اتريــخ  )1421هـــ(. 
العلميــة. الكتــب 

أبــو الوليــد الباجــي، ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن . 23
أيــوب، )1406هـــ - 1986م(. التعديــل والتجريــح ملــن 
خــرج لــه البخــاري يف اجلامــع الصحيــح. حتقيــق: د. أيب 
لبابــة حســن، ط1. الــرايض: دار اللــواء للنشــر والتوزيــع.

إســحاق، . 24 بــن  األشــعث  بــن  ســليمان  داود،  أبــو 
اآلجــري  عبيــد  أيب  ســؤاالت  )1403هـــ/1983م(. 
أاب داود السجســتاين يف اجلــرح والتعديــل. حتقيــق: حممــد 
علــي قاســم العمــري. ط1. املدينــة املنــورة: عمــادة البحــث 

اإلســالمية. ابجلامعــة  العلمــي 
إســحاق، . 25 بــن  أمحــد  بــن  بــن عبــد هللا  أمحــد  نعيــم،  أبــو 

فــاروق  حتقيــق:  الضعفــاء.  1984م(.   – )1405هـــ 
الثقافــة. دار  البيضــاء:  الــدار  ط1.  محــادة. 

26 . - هـــ   1429( احلميــد،  عبــد  خمتــار  أمحــد  عمــر، 

2008م(. معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة. ط1. 
إربــد: عالــم الكتــب.

املغــريب، . 27 التميمــي  متيــم  بــن  أمحــد  بــن  حممــد  اإلفريقــي، 
دار  بــروت:  ط1.  إفريقيــة.  علمــاء  طبقــات  )د.ت(. 

اللبنــاين. الكتــاب 
البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم، )2005 م(. . 28

الضعفــاء الصغــر. حتقيــق: أيب عبــد هللا أمحــد بــن إبراهيــم 
أيب العينــن. ط1. مصــر: مكتبــة ابــن عبــاس.

)د.ت(. . 29 إبراهيــم،  بــن  إمساعيــل  بــن  حممــد  البخــاري، 
التاريــخ الكبــر. ط: دائــرة املعــارف العثمانيــة، حيــدر آابد 

الدكــن.  –
الربقاين، أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب، )1404هـ(. . 30

ســؤاالت الربقــاين للدارقطــي، روايــة الكرجــي عنــه. حتقيــق: 
القشــقري. ط1. ابكســتان: كتــب خانــه  الرحيــم  عبــد 

مجيلــي - الهــور.
الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة، )1409هـ(. العلل . 31

الكبــر. رتبــه علــى كتــب اجلامــع: أبــو طالــب القاضــي. 
حتقيــق: صبحــي الســامرائي، أيب املعاطــي النــوري، حممــود 
خليــل الصعيــدي. ط1. بــروت: عــامل الكتــب , مكتبــة 

النهضــة العربيــة.
الرتمذي، حممد بن عيســى بن َســْورة، )1998م(. ســنن . 32

الرتمذي. حتقيق: د. بشار عواد معروف، ط1. بروت: 
دار الغرب اإلسالمي.

الشــريف، . 33 الزيــن  علــي  بــن  حممــد  بــن  علــي  اجلرجــاين، 
)1403هـــ 1983-م(. التعريفــات. ط1. بــروت: دار 

العلميــة. الكتــب 
اجلوزجــاين، إبراهيــم بــن يعقــوب بــن إســحاق الســعدي، . 34

)1405هـــ(. أحــوال الرجــال. حتقيــق: صبحــي البــدري 
الســامرائي. ط1. بــروت: مؤسســة الرســالة.

بــن أيب اخلــر، )1416 . 35 بــن عبــد هللا  اخلزرجــي، أمحــد 
هـــ(. خالصــة تذهيــب هتذيــب الكمــال يف أمســاء الرجــال. 
غــدة. ط5. حلــب: مكتــب  أبــو  الفتــاح  عبــد  احملقــق: 

املطبوعــات اإلســالمية . بــروت: دار البشــائر.
)1417هـــ(. . 36 اثبــت،  بــن  علــي  بــن  أمحــد  اخلطيــب، 

اتريــخ بغــداد. حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا. ط1. 
العلميــة. الكتــب  دار  بــروت: 

مهــدي، . 37 بــن  أمحــد  بــن  عمــر  بــن  علــي  الدارقطــي، 
عبــد  د.  حتقيــق:  واملرتوكــون.  الضعفــاء  )1403هـــ(. 
اإلســالمية  اجلامعــة  جملــة  ط:  القشــقري،  حممــد  الرحيــم 

املنــورة. ابملدينــة 
هـــ . 38  1414( أمحــد،  بــن  عمــر  بــن  علــي  الدارقطــي، 

اجملروحــن  علــى  الدارقطــي  تعليقــات  1994م(.   -
العــريب. ط1.  حممــد  بــن  خليــل  حتقيــق:  حبــان.  البــن 
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القاهــرة: الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر، دار الكتــاب 
اإلســالمي.

الدارقطــي، علــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهدي، )1424 . 39
شــعيب  حتقيــق:  الدارقطــي.  ســنن  م(.   2004  - هـــ 
االرنــؤوط، حســن عبــد املنعــم شــليب، عبــد اللطيــف حــرز 
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