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 المستخلص:
ُولِدَ اإلمام ابن عبد الهادي الدمشقي )رحمه الله تعالى( في الربع األول من القرن الثامن 

هـ ( وأما وفاته فكانت 705الهجري ، وأمتَـدَ حتى نِـهاية الرُبِع الثاني من القرنِ نفسه ، وكانت والدته سنة )
 هـ ( ، وهو األجل المحتوم لِــكُــلِ إنسان . 744سنة ) 

بذلك أقواله النقدية في الجرح والتعديل والفاظه في الرواة ، وبعد الدراسة والبيان مقارنًة مُبيناً    
مع سائر أقوال األئمة والنقاد "رحمهم الله تعالى اجمعين" يتبين لنا أن إمامنا من المعتدلين في اطالقه 

 د . االلفاظ دون تشدد أو تساهل في الراوي ، مع موافقة الحكم بسائر أقوال النقا
Abstract: 
Imam (Ibn Abad Alhadeay Al- Damshacey God's mercy) was born in the first 

quarter of the fifth century AH and lived until the end of the third quarter of 

the fifth century AH. The birth year was 705 AH. The death was the in 744 

Hijri . The historical books did not mention anything about his family, whether 

a spouse or children. Perhaps mostly because he was not married for 

preoccupation with science and travel.. 
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 المقدمة
، حمداً كفواً  أحد لم يولد ، ولم يكن لهلحمدُ لله الواحد االحد الفرد الصمد ، الذي لم يلد و

طيباً كثيراً مباركاً فيه ، كما يُحِب ربنا ويرضى ، والصالة والسالم االتمان االكمالن على سيدنا 
محمد خاتم االنبياء والمرسلين ""صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان الى يوم 

 الدين" .
لجليلة التي كان لها الدور العظيم في حفظ : يُعَــدُ علم الجرح والتعديل من العلوم ا وبعد     

السنة النبوية والذَّوْد عن حِياضها ، وقد تصدر للبحث فيه أئمة كثيرون تباينت مداركهم ، وتنوعـت 
مذاهبهم ، ومن ثَمَّ اختلفت أحكامهم في الرجال ، مع بذلهم الجُهْد ، واستفراغهم الُوسْع في إنـاال 

اء المولى جل جالله ، وصَون الدين ،  وإسداء النصح للمسـلمين الرواة منازلهم وقُصارهم في إرض
ونحن ال ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل ، لكن  ). وفي هذا المقام قال اإلمام الذهبي :  

هم أكثر الناس صوابا ، وأندرهم خطأ ، وأشدهم إنصافا ، وأبعدهم عن التحامل . وإذا اتفقوا على 
به ، وأعضض عليه بِناجِذيكَ ، وال تتجاوزه ، فتندم . ومـن شـذ مـنهم ،  تعديل أو جرح ، فتمسك

   .( 1) (فال عبرة به ، فخل عنك العناء ، وأعط القوس باريها 
وممن كـان لهـم نصـيبن مـن المصـنفاه فـي هـذا العلـم ـ اي : أقـواالل نقديـة علـم الجـرح    

تنقـي  ]عـالى( ومنهـا كتبـه المشـهورة والتعديل ـ اإلمام ابن عبـد الهـادي الدمشـقي )رحمـه اللـه ت
طبقاه علماء الحديث المنكي في الرد على السبكي[ و]التحقيق في أحاديث التعليق [ و ] الصارم 

، وقد استطعت الوقوف على عددٍ غيرُ قليل من الرواة الذين وصفهم [ و  ] المحرر في الحديث [ 
جرحاً وتعديالً ، وهو خالف بين العلماء من خالل كتابه تنقي  التحقيق ، أم في غيره ، وبلغ عدد 

( راوياً ، فمن الله عليه بالعلم الثاقب والذكاء الكثير ، مُسخراً للحديث النبوي 15رجال الدراسة )
ان التقصي في دراسة أخبارهم ، والحكم عليه في أطـال  مـا يسـتحقونه مـن ألفـاظ الشريف ، وك

الجرح والتعديل . فقد كانت ألفاظه منها ما كان بكلمة ، واآلخر ألفاظٌ مركبة ، ومنها ما هو جملة 
 ، ولم يكن له من األلفاظ الغامضة أو النادرة مقارنتاً مع باقي أئمة الجرح والتعديل . 

هؤالء النقاد قائمن على االجتهاد ، وقوة المعرفـة بـأحوال الـرواة ، قـال زكـي الـدين وكالمُ    
   .(2) (واختالف هؤالء كاختالف الفقهاء ، كلُ ذلك يقتضيه االجتهاد  )المنذري : 
، ال يقبـل اجتهـاد كـل أحـد فـي الفقـه وليس كلُ أحد يُقبل رأيه واجتهاده في النقد ، كمـا   

وذاك شروط وآداب ينبغي توافرهما فيمن تصدى للخـو  فيهمـا . وقـد اختصـر وإنما لهذا العلم 
سـن بناقـد اإلخـالل بشـيء اإلمام الذهبي ) رحمه الله تعالى ( تلك الشـروط واآلداب التـي ال يُح

  .(3)إال لتام المعرفة ، تام الورع[[والكالم في الرجال ال يجوز منها فقال: ]]
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الجرح والتعديل من حيث كثرة كالمهم في الرجـال أو قلتـه ، وقد قسم اإلمام الذهبي أئمة    
ومن جهة اعتدالهم في النقد أم عدمه إلى عدة أقسام فقال ) رحمه الله تعـالى ( : ]]أعلـم ـ هـداك 
الله ـ أن الذين قَـبِـلَ الناسَ قُولهم في الجرح والتعديل على ثالثـة أقسـام : قسـم تكلمـوا فـي أكثـر 

، وأبي حاتم الرازي ، وقسم تكلموا في كثير من الرواة : كمالك وشعبة . وقسم الرواة : كابن معين 
تكلموا في الرجل بعد الرجل : كابن عيينة والشافعي . والكل أيضاً على ثالثة أقسـام : قسـم مـنهم 
متعنت في الجرح ، متثبِّت في التعديل ، يغما الراوي بالغلطتين والثالث ، ويليِّن بـذلك حديثـه ، 

قَ شخصاً فعض على قوله بناجذيك ، وتمسك بتوثيقه ، وإذا ضعف رَجُـالً فـانظر هـل  فهذا إذا وَثَـّ
وافقه غيره على تضعيفه ، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحُذا  فهو ضعيف ، وإن وثقه أحـد 

جَوزجـاني ...... وابـن معـين ، وأبـو حـاتم ، وال فهذا الذي قالوا فيه : ال يُقبل تجريحـه إال مُفَسـراً
متعنتون . وقسم في مقابلة هؤالء : كـأبي عيسـى الترمـذي ، وأبـي عبـد اللـه الحـاكم ، وأبـي بكـر 
البيهقي متساهلون . وَقِسمن : كالبخاري ، واحمـد بـن حنبـل ، وأبـي زرعـة ، وابـن عـدي معتـدلون 

 . (4) (منصفون 
وَتُعدُ هذه الدراسة المقارنـة فـي المبحـث الثـاني ، هــــي إيضـاح لمـنه  اإلمـام ابـن عبـد    

 الهادي الدمشقي ] رحمه الله [ في الجرح والتعديل ، متمثالً بما يأتي :
ـ الوقوف على درجة منهجيته مـن حيـث التشـدد وعـدمها ، أي معرفـة إن كـان إمامنـا مـن  1

 أو المتساهلين .المتشددين ، أو المعتدلين ، 
ـ بين مساره فـي الحكـم علـى الـرواة ، مـن حيـث الموافقـة للجمهـور ، أم المخالفـة ، ثـم  2

 االطالع على الرواة الذين وافق أو خالف في جرحهم جمهور المحدثين .
وبين يدي المقواله النقدية في الجرح والتعديل لإلمام ابـن عبـد الهـادي ] رحمـه اللـه [    

الـرواة والمحـدثين ، مقارنـاً أقوالـه ] رحمـه اللـه [ بـأقوال األئمـة الـذين سـبقوه ،  التي أطلقها في
وعاصروه في القرن الثامن الهجري ، ومن تبعه مـن العلمـاء حتـى القـرن التاسـع الهجـري مختومـاً 

هـ [ . وَلَعَّلي بتوفيق اللـه تعـالى ومعونتـه أوفـق 252بالحافظ ابن حجر العسقالني المتوفى عام ] 
 هذه البحث والدراسة ، للوصول الى الهدف المنشود ، والغاية المبتغـاة .في 

 :  وتكون الدراسة في هذا المبحث على النحو اآلتي
، ثـم أذكـر االخـتالف فيـه بـين األئمـةالترجمة للراوي المختلف فيه أوالل من الحكم فيه ،   

سة في هذا البحث ، ثـم أختـتم ذلـك مبتدأ بذكر قول اإلمام ابن عبد الهادي ، لكونه المعني بالدرا
 ببيان القول الراجح منها مستعيناً بأقوال األئمة والحفاظ من المتقدمين والمتأخرين. 
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وال شك في أن اإلمام ابن عبد الهادي من النقاد الـذين قُبـل قـولهم فـي الجـرح والتعـديل.     
 وقد اشتمل هذا البحث بعد المقدمة على مبحثين وخاتمة : 

 اإلمام ابن عبد الهادي الدمشقي )رحمه الله( وفيه ستة مطالبالتعريف ب األول : المبحث
أقوال اإلمام ابن عبد الهادي ) رحمه الله ( النقديـة فـي الجـرح والتعــديل  المبحث الثاني :

 بالرواة المختلف فيهم ومقارنتها بأقوال االئمة ) دراسة مقارنة (، لبيان منهجه . 
 

 المبحث االول
 امة (ما  اب  ببد الااد    حيات  العالتعريف باإل 

 المطلب االول : اسم  ، كنيت  ، نسبُ 
االمام الحافظ أبو عبد الله ، محمد بن أحمد بن عبد الهـادي بـن عبـد الحميـد بـن أوالل : اسمه : 

  .  (5)عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة
"رحمه كتب السير والتراجم عن حياةِ أوالد إمامنا الدمشقي  : بعد التتبع والتــقصي في ثانياً : كنيته

 . ( 6)نهُ كُـــني : أبو عبد الله الله تعالى وجدهُ " اَ
ولم أجد )عبد الله ( هـــل كان ولداً له أم ال ، والراجح والله اعلم : أن هـذا االسـم أطلـق عليـه    

بل زواجهم ، فضالً عـن أنهـا ظـاهرة كانـت كما هو مألوف بين الذين يكنون أو يُــكَـنيهم الناس ق
، للحـديث الـذي ( 7)بين العلماء لما فيها من معنى التبجيـل والتعظـيم للمكنـى إليـه ، وهـي سـنة 

أخرجه ابن ماجه في سننه : أن عمر قال لصهيب : ما لكَ تُـكنى بـأب  يحيـ  و ولـيس لـك ولـد . 
 .  (2)بابي يحي   قال كناني الرسول 

وقال ابن القيم " رحمه الله " : ولم يكن ألبي بكر ابن اسمه بكر ، وال لعمر ابن اسمه حفـص     
، وال ألبي ذر ابن اسمه ذر ، فال يلام من جواز التكنية أن يكون له ولد ، وال أن يكنى باسم ذلـك 

     .  (9)الولد . والتكنية نوع تكثير وتفخيم للمكنى ، وإكرام له 
      .  (10). شمس الدين ــاً : لقبهُ ثالثــــــــ

 . (13)، الصالحي  (12)، الجماعيلي األصل (11). أما نسبهُ : المقدسي رابعاً : نسبَــتُـــهُ
 

 المطلب الثاني : والدت 
لـــم يتفـــــق اصحاب السير والتراجم في والدة إمامنا الدمشقي "رحمه الله تعالى" ، واختلـــفوا    

 في ذلك على أقوال ، وهي : 



 القول الفصل في الرواة المختلف بالحكم عليهم عند أئمة الجرح والتعديل  |  

 636  |  مجلة مداد اآلداب 

هـــــــ( ، وإليـه ذهـب ابـن طولـون ، وابـن العمـاد  704: قيـل إنــــهُ ُولِـــــــدَ سـنة ) القول األول
 . (14)الحنبلي  

: ما ذكره غالب أهل التراجم الذين ترجموا لهُ ، ومنهم االمامين )الصـفدي( و)ابـن  القول الثاني
 هـــ( . 705كثير( ، أن والدته كانت سنة )

ــــهُ ولد سنة ) القول الثالث هــــ( ، 242هــــ( ، وبـه قـال ابـن ناصـر الـدين الدمشـقي )706: أنَـّ
 . (15)واالمام السيوطي 

ـــذه األقوال " واللهُ أعلـــم " ، هو القول الثـاني ، والـذي هــــو أقـرب إلـى والراجِـــــحُ في هــ     
الصحة ، لما صرح به أقرانهُ ومعاصروه ، وهم أقربُ إليه من غيـرهم ، ومـنهم : االمـام الصـفدي ، 

 وابن كثير ، والذهبي ، وابن حجر "رحمهم الله تعالى أجمعين" . 

 
 لب الثالث المط

 ثناء العلماء بلي  
هـــ( بمكانة عالية ، 744لقد حظي الحافظ ابن عبد الهادي الدمشقي "رحمه الله تعالى" )ه   

وقد شهِدَ لــــــــــــه بذلك علماء عصره ، ومن جاء بعدهـــــم ، لبلوغه مختلف العلوم التي تلقاها 
بالجرح من مشايخ وكبار علماء دمشق "رحمهم الله تعالى أجمعين" ، وكان من أهل المعرفة 

والتعديل ، والعلل التي طرأه على األحاديث ، وذلك واضحن من خالل نقده وتعليله لألحاديث 
التي أوردها في كتابيه  ] الصارم المنكي [ و ] تنقي  التحقيق [ ، وإليك ما وقفت عليه من أقوال 

 األئمة الكبار بحقه : 
هـــ( : ) ما التقيت به اال 742. ما قاله الحافظ الماي "رحمه الله" وهو من شيوخه )ه

 . (16)واستفدهُ منه ( 
. قال االمام الذهبي : ) الفقيه البارع ، المقرئ المجود ، المحدث الحافظ، النحوي الحاذ  ، 

  . (17)صاحب الفنون( 
وقال أخرى : ) واعتنى بالرجال والعلـل وبـرع وجمـع وتصـدى لإلفـادة واالشـتغال فـي القـراءاه 

 . (12)والحديث والفقه واألصول والنحو، وله توسع في العلوم وذهن سيال ( 
. وقال االمام الصفدي : ) لو عُمّر لكان يكون من أفراد الامان، رأيته يواقف الشيخ جمال الدين 

في الرجال، واجتمعت به غير مرة، وكنت أسأله أسئلة أدبية وأسئلة نحوية فأجده  الماي ويرد عليه
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كأنه كان البارحة يراجعها الستحضاره ما يتعلق بذلك، وكان صافي الذهن، جيد البحث، صحي  
  . (19) النظر(

. ووصفه الحافظ ابن حجـر بـالقول : ) أحـد األذكيـاء ... مهـر فـي الحـديث واألصـول والعربيـة 
  . (20) يرها (وغ

. وقال فيه إمامنا السيوطي "رحمه الله" : ) االِمَام األوحد الْمُحدث الْحَافِظ الحاذ  الْفَقِيه البارع 
  .( 21)د بن اَحْمد بن عبد الْهَادِي(الْمُقْرِئ النَّحْوِيّ اللّغَوِيّ ذُو الْفُنُون شمس الدّين مُحَمَّ

 

 المطـلب الرابع : شيــوخ 
من المعلوم أن هذا العلم يؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء ، وال يصب  اإلنسان متمرسًا في  

هذا الشأن إال بعد أن يتلقى هذا العلم من أهله ، فيقتدي بمن سبقه أو عاصره من العلماء، وعلى 
في االخذ عن الشيوخ  -رحمه الله–هذا مضى إمامنا "شمس الدين بن محمد بن عبد الهادي" 

لسماع من افواههم ، إال أنه ال يمكن حصر جميع شيوخه وذلك ألسباب ابرزها : فقدان جاء وا
من مصنفاته إال ما نقله عنه غيره من العلماء ، مع كثرة رحالته لذلك تعذر حصرهم ، ولذا 

 وهم :-رحمه الله-سنقتصر على أبرز شيوخه 
سليمان بن حماة بن أحمد بن ( : هو 715.  تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حماة )ه  1

 .  (22)عمرو المقدسي ثم الصالحي 
. اإلمام الشيخ أبو بكر بن زين الدين : أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الصالحي االمام  2

هــــ( ، وتوفي "رحمه الله" في العام 626هــ( وقيل سنة)625ابن عبد الدائم ولد سنة )
 . (23)هـــ ( 712)
عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد الصالحي المطعم ، شرف الدين المطعم  . اإلمام 3

هـــــ( ، وقال االمام الذهبي فيه )وكان أميًّا عاميًّا( ، وأنه توفي وله أربع وتسعون 719المتوفى )
 . (24)سنة "رحمه الله تعالى" 

هـــــ( ،  ولد 721. يحي  بن محمد بن سعد األنصاري المقدسي ثم الصالحي الحنبلي ، )ه  4
هــــ( ، ووصفه إمامنا ابن قايماز الذهبي بالقول )تفرد واشتهر اسمه ، مع الدين 631سنة )

والسكينة والمروءة والتواضع ( ؛ وهو من شيوخ ابن عبد الهادي الذين أكثر عنهم روايته وعلمه 
(25)  . 
. إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني ، الدمشقي ، مجد الدين الحراني ولد سنة  5
 . (26) هـــ(729هــــــ( ، )ه: 645)
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 المطـلب الخامس 
 تالميذه 

كان إلمامنا الدمشقي "رحمه الله تعالى" كثيرن من طلبة العلـم ، ورواد المعرفـة ، الـذين نهلـوا مـن   
ن قليل الرحلة ، بسبب توافد طلبة المعرفة لوجود كبار العلماء في دمشق ومـنهم االمـام علمه ، وكا

 الماي والذهبي وغيرهم ، ومن أبرزهم :
. اسماعيل بن يوسف بن محمد المقرئ ، سمع من إمامنا عبد الهادي "رحمه الله تعالى"  1

الواسطي ،  صحي  مسلم ، وشمس الدين ابن السراج ، والشيخ نجم الدين بن مؤمن
 . (27)ـراء ــــ( ، وانتهت اليه رياسة االقـه764)ه
. عَليّ بن اَبي بكر بن اَحْمد البالسي الْمصْرِيّ ، نور الدّين النَّحْوِيّ ، اَخذ عَن ابْن هِشَام  2

واالسنوي وَغَيرهمَا ، وَسمع من ابْن عبد الْهَادِي ، ومحمد بن ابراهيم الميدومي ، وبرع وتميا وَلم 
 . (22)هــــ( 767حدث ، وَمَاه كهالً فِي جُمَادَى الْآخِرَة سنة )ي
. عَليّ الدَّمِيرِيّ ، اشْتغل بِالْعلمِ ، وَانْقطع بالجامع الْأَزْهَر وَكَانَ يعبر الرُّوْيَا وَله فِي ذَلِك بَاعَ وَاسع  3

آن مُتَبَرعا ، وَكَانَ قد سمع م ن ابْن عبد الْهَادِي ، وَمَاه فِي ويصوم الدَّهْر ، ويقرئ النَّاس الْقُرْ
 . (29)هــــ( 762الْمحرم سنة )

هـــ 714. محمد بن علي بن محمد اليونيني البعلبكي ، بدر الدين بن اسالر الحنبلي ، ولد سنة  4
 . (30)هــــ( 772، وسمع من الحجار والقطب اليونيني ، ماه في ربيع األول سنة )

ك الغرناطي ، اَبُو جَعْفَر األندلسي ، ولد بعد السبعمائة ، رافق اَبَا عبد . اَحْمد بن يُوسُف بن مَال 5
الله بن جَابر الْأَعْمَى فحجا مَعَه ، ودخال الْقَاهِرَة ولقيا اَبَا حَيَّان وَغَيره ، ثمَّ دخال دمشق وسمعا 

اً بفنون األدب ، ماه من الْماي وَابْن عبد الْهَادِي وَجَمَاعَة ، وكان أبو جعفر شاعراً ماهراً عارف
 . (31)هـــ( 779سنة )

 ـسادس المطلب الـ
 ـ  "رحم  الل  تعالى"وفات 

الوفاة هي األجل المحتوم لكلِ إنسان ، فقد اُصيب إمامنا الدمشقي "رحمه الله تعـالى" بقرحـة     
وحمى وسل ، ثم اشتد وتفاقم وأفرط به االسهال ، وتاايـد عليـه ، وأشـتدَّ عليـه المـر  ، وكانـت 

تلـف هـــــ( ، ولـم يخ744منيتهُ من يـوم االربعـاء ، ، العاشـر مـن جمـادي األولـى ، مـن السـنة )
 أصحاب السير والتراجم في سنة وفاته . 
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وانتقل إلى جوار ربه ، وقضى الله قضاءه بالحق ، فـاُلْحِـقَ بالرفيق األعلى ألجله المحتوم ، وتلـكَ 
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّـذِينَ خَلَـوْا مِـنْ قَبْـلُ چ سُنَةُ الله في خلقه ، مصداقاً بذلك قول الحقِ تبارك وتعالى   

 . فرضي الله عنه وأرضاه واسكنه فسي  جنانه .( 32)چ جِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَ
 

 المبحث الثاني
 األقوال النقدية لإلما  اب  ببد الااد  الدمشقي   رحم  الل  ( في 

 الجرح والتعـديل بالرواة المختلف فيا  ومقارنتاا 
 بأقوال االئمة   دراسة مقارنة (

 تمايد ... 
ال شك أن عملية الترجي  والموازنة لدفع التعار  بين األقوال المتعددة المختلفة التي صدره    

 من أئمة الجرح والتعديل في الراوي الواحد تكون ضمن الدراسة المقارنة .
وأن عملية الترجي  في الحكم على الراوي صعبة وشاقة ، وال يمكن أن تتهيأ إال لمن رزقه اللـه    

علماً ثاقباً واسعاً كثير االطالع ، وفهماً حاداً ، وتهيأه له أسبابه ، ووفقه الله تعالى لكل ما يطلـق 
 في ذلك المقام من ألفاظ . سواء كانت تلك األقوال جرحاً أم تعديالً . 

 قــوال اإلمام ابن عبد الهادي ) رحمه الله ( النقدية في الجرح والتعـديلأ
 بالرواة المختلف فيهم ومقارنتها بأقــوال االئمة

، روى عن عبدالله بن أبي أوفى وأبي بردة بن أبي موسى  ـــ إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي 1
وأبي وائل وغيرهم . وعنه : العوام بن حوشب ومسعر وأبو خالد الداالني والمسعودي وغيرهم ، 

. وقال في حكمه إمامنا  (33)من الخامسة ، حديثه عند االئمة البخاري ، وابــي داود والنسائي 
 صالح الحديث [ . الحافظ الدمشقي "رحمه الله" : ] 
 :  تباينت أقوال األئمة فيه على قولين
 القول االول : القائلين بالجرح :

، ونقل ابن  (35)، وذكره العقيلي في ضعفاءه الكبير (34)قال احمد بن حنـبل : )ضعيف(     
د، قَالَ: عدي في رواية االمام الساجي ، قال :  حَدَّثَنَا زكريا الساجي ، قَال: قَال أبو بكر بن خال

سَمِعْتُ يَحْي  بْنَ سَعِيد يَقُولُ : )كَانَ شُعْبَة يطعن في إبراهيم السكسكي( ، وقال أخرى )كان 
رك مسلم حديث ، لم تكم: قلت لعلي بن عمر الدار قطني، وقال الحا(36) شُعْبَة يضعفه(

 .(37)(د"، قلت: بحجة، قال:)هو ضعيف، فقال: "تكلم فيه يحي  بن سعيالسكسكي
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 القول الثاني : القائلين بالتوثيق :
، وقال (39). روى له البخاري صحيحه  (32)وصفه ابن عبد الهادي بالقول : )صالح الحديث(    

، وقال ابن (41)، وذكره ابن حبان في ثقاته (40)االمام النسائي: "ليس بذاك القوي يكتب حديثه" 
أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه (  عدي: ) لم أجد له حديثا منكر المتن وهو إلى الصد 

قال الحافظ ابن حجر: ) صدو  ضعيف الحفظ (  ، (43)، وقال الذهبي : )كوفي صدو  ((42)
(44)  . 

: بعد االطالع في أقوال العلماء يتبين لي بأن ) ابراهيم السكسكي ( مقبول الحديث  الحكمُ فيه
وثانيها كثرة عدد المعدلين نسبةً إلى  ألسباب ، األولِ منها أنه من رجال صحي  البخاري ،

، وهو من كتبُ حديثهُ" : ويعني عدم التركالمجرحين ، يَضافُ لذلك قول االمام النسائي "يُ
 األئمة المتشددين ، مع توثيق االمامين الذهبي وابن حجر . 

"رحمهم الله وبذلك يكون إمامنا ابن عبد الهادي الدمشقي "رحمه الله تعالى" قد وافق العلماء     
 تعالى اجمعين" في توثيق الراوي . والله تعالى أعلم .   

بن عبد الله بن أبي فروة المدني، روى عن مالك وعدة، وروى ـــ إسحا  بن محمد بن إسماعيل  2
 . (45)هـ(226عنه البخاري وعلي البغوي، من العاشرة، ماه سنة )
 . (46)صحيحه، وتكلَّم فيه بعضهم( قال ابن عبد الهادي: )وقد روى عنه البخاريُّ في

 :  اختلفت أقوال األئمة فيه على قولين
 القول االول : القائلين بالجرح :

، وَقَالَ اَحْمد: )لَأ يكْتب حَدِيثه وَلَأ تحل الرِّوَايَة (47)قَـــال أبو حاتم الرازي: )مضطرب(    
الطَّيَالِسِيّ : )لَو كَانَ الْأَمر اِلَيّ مَا حدثت ، وقال  ، ووهاه أبو داود ونقم عليه حديث اإلفك(42)عَنهُ(
، وقال الحاكم: )عيب (50)، وقال الدارقطني: )ضعيف تكلمُوا فِيهِ قَالُوا فِيهِ كل قَول((49)عَنه(

، وقال العقيلي: (52)، وَقَالَ النَّسَائِيّ: )هُوَ ضَِعيف لَيْسَ بِثِقَة((51)عليه إخراج حديثه وقد غماوه(
 . (54)، وقال الساجي : )فيه لين((53)مالك بأحاديث كثيرة ال يتابع عليها()جاء عن 

 القول الثاني : القائلين بالتوثيق 
، وقال (55)قال اَبُو حاتم الرازي: )كان صدوقا، ولكن ذهب بصره، فربما لقن، وكتبه صحيحة(   

، (57))يغرب ويتفرد(، وذكره ابن حبان في كتاب الثقاه، وقال: (56)ابو زرعة الرازي: )ثقة(
، وقال الذهبي: )االِمَامُ، المُحَدِّثُ، (59)، وقال الدارقطني مرة : )ال يترك((52)وقد وثقه النسائي

، وقال الحافظ ابن حجر: (61)، وقال مرة: )صدو  في الجملة، صاحب حديث((60)العَالِمُ(
 .(62))صدو  كف فساء حفظه(
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 :  الحكمُ فيه
علــى أقوال العلماء في الراوي ) اسحا  بن محمد بن اسماعيل  بعد االطالع والوقوف   

الفروي( تَبَيْنَ أنه موضع خالف بين األئمة ، والراجحُ فيه واللهُ اعلم : أنهُ مقبول الحديث ، ألنَّهُ 
، وأما روايته في خارج ( 64)،  وقد أخرج لهُ في االصول ( 63)من رجال صحي  البخاري أوالل 

لنظرُ فيها ، هل توافره فيها شروط الضبط ، وأما قول إمامنا الدمشقي "رحمه الصحي  ينبغي ا
الله" المالحظُ فيه تقديم رواية االمام البخاري وإخراج روايته دالن على قبوله ، فيكون إمامنا قد 
وافق األئمة الذين قالوا بالتوثيق والقبول ، وقوله )تكلم فيه بعضهم( اي رد روايته وعلى هذا 

 حاله لمن أخرج لهُ رواية ، واللهُ اعلم .   ينظر
، بفتح القاف والطاء ، أبو الهيثم البجلي موالهم الكوفي، روى عن  ـــ خالد بن مخلد القَطَواني   3

أبي الغصن ثابت وسليمان بن بالل ومالك، وروى عنه البخاري والدوري وابن كرامة، من العاشرة، 
 .  (65)هـ( 213توفي سنة )

 . (66)ابن عبد الهادي: ) تكلَّم فيه غير واحدٍ من الحفَّاظ (  قال    
 تباينت أقوال األئمة في على قولين : 

 القول األول : القائلين بالجرح : 
، (62)، وقال اَحْمَد بْن حنبل: )لَهُ أحاديث مناكير( (67)قَال ابن سعد: )كان منكر الحديث(    

 .(69)وذكره والعقيلي في جملة الضعفاء
 .  بالتوثيق القول الثاني : القائلين

، وسأل اَبُو عُبَيد (71)، وَقَال اَبُو حَاتِم: )يكتب حديثه((70)قَال يحي  بْن مَعِين: )ما بِهِ بأس( 
، وقال (73)، وذكره ابن حبان في كتاب الثقاه(72)اآلجري  اَبُـــا دَاُودَ عنه فقَالَ: )صدو (

، وقال اَبُو اَحْمَد بْن عَدِيّ: )هو من المكثرين فِي  (74)العجلي: )ثقة، وكان كثير الحديث(
، وقال صالح (75)محدثي الكوفة  وَعَامَّةُ ما يرويه غير محفوظ، وهو عندي إن شاء اللَّه ال بأس بِهِ(

، وذكره الذهبي في الضعفاء وقال: )صدو  ان شاء (76)بن محمد جارة: )ثقة في الحديث(
، وقال مرة: )شيخ البخاري (72)مَامُ المُحَدِّثُ الحافظ المُكْثِرُ المُغْرِبُ(، وقال مرة: )االِ(77)الله(

 .(20)،  وقال الحافظ ابن حجر: )صدو ((79)صدو (
: بعد البيان والوقوف على أقوال العلماء "رحمهم الله تعالى اجمعين" يتبين والله اعلم  الحكمُ فيه

 .(21)ام البخاري "رحمه الله" أنه مقبول الحديث ، وهو من رجال صحي  االم
وقوله ) تكلم فيه غير واحد من الحفاظ ( هو توسيط ألقوال العلماء في الراوي ، والراجحُ في     

 ) خالد بن مخلد ( التوثيق ، والله اعلم . 
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، سمع عمر وعبدالله بن مسعود وابيه مالك الطائي ، وروى عنه زيد .. خشف بن مالك الطائي 4
 . وقال إمامنا الدمشقي )خشف رجل مجهول( .  (22)ى له االربعة بن جبير ، رو

 :  اختلف أئمة الجرح والتعديل فيه على قولين  
، وذكره  (23)ن خلفون في جملة الثقاهقال النسائي )ثقة( ، واب:  القول األول : القائلين بتوثيقه

 .  ( 25)، وقال الذهبي ) وثــق (  (24)ابن حبان في الثقاه 
 . (26)الهادي الدمشقي ) وخشف رجل مجهول(: قال ابن عبد القول األول : القائلين بجرحه

وقال الدارقطني في السنن مجهول ، ) خشف رجل مجهول، ولم يرو عنه إال زيد بن جبير بن 
وأهل العلم بالحديث ال يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف لم يرو حرمل الجشمي ، 

، وقال األزدي : ) ( 22)، وتبعه البغوي في المصابي  وقال )مجهول( (27) ( واحدعنه إال رجل 
 . (29)ليس بذاك ( 

، وبعد  (90):  قَال ابن سعد "رحمه الله تعالى" : "كان قليل الحديث"  الحكمُ فيه والراجح
ة ( ، ولم يرو عنه تصري  االمامين  الدَّارَقُطنِيّ في السنن ، وتبعه البغوي في المصابي  : ) بالجهال

 إال زيد بن جبير بن حرمل الجشمي .
وَقَال أبو عُمَر في التمهيد : خشف رجل مجهول لم يرو عنه إال زيد ، وزيد أحد ثقاه الكوفيين    

، وذكره ابن خلفون في جملة الثقاه . وَقَال البيهقي : مجهول ، وَقَال الخطابي ، مجهول ال 
حديث الدياه ، وعدل الشافعي عن القول به لما ذكره من العلة يعرف إال بهذا الحديث ، يعني 

 في راويه . 
قال العبد أبو محمد بشار : قد وثقه النَّسَائي وابن حبان ، والراوي عنه زيد بن جبير ثقة مشهور 

. وبذلك يكون  (91)أخرج له الستة ، فانتقت عنه الجهالة بتوثيق هؤالء ، إن شاء الله تعالى 
 مام الدمشقي في الحكم على الراوي للعلماء . والله اعلم بحاله . مخالفة اال

، روى عن الحسن وعطاء . وعنه ابن مهدي وعلي بن الجعد ، من السابعة ،  .. الربيع بن صبي 5
 . (92)هــ( 160حديثه عند البخاري في االدب المفرد والترمذي وابن ماجه ، ماه سنة )

؛ قال أبو  (93)وصفه ابو حاتم قائالً " ال بأس به ، رجل صالح"  : القول األول : القائلين بتوثيقه
؛ وقال يعقوب بن شيبة : "رجلن صالحن، صدو ن ثقةٌ ، ضعيفن  (94)زرعة : "شيخٌ، صالحن، صدو ن" 

 . (96)؛ وقال ابن عَدِي : "لم أرَ له حديثًا منكرًا جدًّا"  (95)جدًّا" 
 ؛ (97)ل ابن عبد الهادي الدمشقي ) ضعيف ( قا: : القول الثاني : القائلين بجرحه

، كان االمام يحي  بن سعيد القطان : ال  (92)قال عفان بن مسلم : ) أحاديثه كلها مقلوبة (  
ونعته  (100)،  وقال ابن سعد ويحي  بن معين والساجي : "ضعيف الحديث"  (99)يحدث عنه 
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، قال اإلمام (102)، والنَّسائيُّ  (101)ي" علي بن المديني واالمام الفالس قولهم : "ليس بالقو
وَقَال اَبُو دَاُود ، عَن أبي الْوَلِيد: ما ،  (103) أحمد : "والرَّبيع بن صَبي  : ال بأس به، رجلن صالحن "

؛ ووصفه  (105)وقال ابو الوليد : ) كان يدلس ( .  (104)تكلم أحد في الربيع إال والربيع فوقه 
؛ وقال ابن حِبَّان : ) كان رجالً  (106)ن خالد بن خداش ضعف أمره" الميموني قائالً :"كأ

صالحاً، ليس الحديث من صناعته ، فوقع في حديثه المناكير من حيث ال يشعر فال يعجبني 
، وذكره  (102). وقال أبو أحمد الحاكم : "ليس بالمتين عندهم"  (107)االحتجاج به اذا انفرد ( 

، وقال ابن  (109)ابن شاهين في تاريخه "اسماء الضعفاء والكذابين" ، وابن الجوزي في ضعفائه 
 . (110)صدو  سيئ الحفظ( حجر العسقالني : )
ذكـــر أقوال األئمة من أهل الجرح والتعديل في حال الربيع ، يتضحُ  : بعد الحكمُ فيه والراجح

ف ، وترك االحتجاج بحديثه ، وهو ما صرح به االمام ابن عبد والله أعلم أن الغالب عليه الضع
 الهادي القائل بالضعف ، والله اعلم . 

أبو سعيد البصري، روى عن الجريري ويونس بن عبيد، وروى عنه  ـــ سالم بن نوح العطار 6
 . ال إمامنا ابن عبد الهادي )صدو (. ق(111)أحمد وبندار، من التاسعة ماه بعد المائتين

 تباينت أقوال األئمة والنقاد في ) سالم بن نوح ( على قولين :
 القول األول : القائلين بالجرح .

، (113)، وَقَال يحي  بْن مَعِين: )ليس بشيءٍ((112)قَال اَبُو حاتم: )يكتب حديثه وال يحت  بِهِ(    
ني عَن يَحْيَ  اَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ وقال ابو عبيد اآلجري: )سألت أبا دَاُود عَن سَالم بْن نوح فَقَالَ: بلغ

، وقال مرة: (116)، وقال الدارقطني: )فيه شيء((115)، وَقَال النَّسَائي: )ليس بالقوي((114)بشيء(
 .(117))ليس بالقوي(

قال ابن عبد الهادي: ) صدو ن ، روى له مسلمن في "صحيحه" القول الثـــاني : القائلين بالتوثيق : 
 )(112) . 
، (120)، قَال أبو زُرْعَة: )ال بأس بِهِ، صدو ، ثقة((119)قال ابن معين: )لَيْسَ بحديثه بأس(    

، وذكره ابنُ حِبَّان في (121)وقال اَحْمَد بْن حنبل: )ما بحديثه بأس، كتبت عنه حديثا واحدا(
حتملة ، وَقَال أبو أحمد بْن عدي : )عنده غرائب وأفراد، وأحاديثه م(122)كتاب الثقاه

، وقال الذهبي: )صَالح (124)، وقال الساجي وابن قانع: )صدو  ثقة((123)متقاربة(
، (127)، وقال مرة اخرى: )حسن الحديث((126)، وقال مرة: )مُحَدِّثن، صَدُوْ ن((125)الحَدِيث(

 .  (122)وقال الحافظ ابن حجر: )صدو  له أوهام(
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، ولقول وبيانها في الراوي ) سالم بن نوح العطار( : بعد الوقوف على أقوال العلماء  الحكمُ فيه
االمام الدمشقي فيهِ) صدو ن ، روى له مسلمن في "صحيحه" (، فيكون الراوي مقبول الرواية ، 

 وبهذا يكون قد وافق الراجح من أقوال العلماء في قبول روايته ، والله أعلم .. 
عن بن جريج وطلحة بن عمرو ، وعنه ، أبو عثمان المكي . روى  .. سعيد بن سالم القداح7

العدني وعلي بن حرب ، أصله من خراسان أو الكوفة ]الكوفي[ صدو  يهم ورمي باإلرجاء وكان 
 . (129)فقيها من كبار التاسعة ، حديثه عند ابي داود والنسائي 

 :  اختلف أئمة الجرح والتعديل فيه على قولين      
ح ) شيخ صدو  ، أكثر عنه ال الدمشقي ، سعيد بن سالم القدا: ق القول األول : القائل بتوثيقه

 . (130)( الشافعي
، وقال االمام أبو  (132)، وكذلك النسائي ، وعنه أخرى "ليس به بأس"(131)وثقه ابن معين    

: ه الصد  " ، وحدث عبد الرحمن قال، وقال ابو حاتم : "محل (133): " صدو  " داود والذهبي
، ووصفه ابن  (134)لقداح "هو عندي إلى الصد  ما هو"يقول: سعيد بن سالم اسمعت أبا زرعة 

"هو عندي :، وقال فيه الماي (135)عدي الجرجاني "حسن الحديث ، وأحاديثه مستقيمة" 
صدو  يهم ورمي  ، وقال الحافظ ابن حجر : " (136)صدو ، ال بأس به ، مقبول الحديث"" 

 . (137)باإلرجاء وكان فقيها" 
، وقال امامنا العجلي  (132): قول عثمان الدارمي : " ليس بذاك "  قول الثاني : القائل بتضعيفهال

، وقال ابن حبان في المجروحين ""كَانَ يرى اإلرجاء  (139)" كان يرى اإلرجاء ليس بحجة " 
 .   (140)لِأحْتِجَاج بِهِ"" وَكَانَ يهم فِي الْأَخْبَار حَتَّى يجِئ بِهَا مَقْلُوبَة حَتَّى خرج بِهَا عَن حد ا

: بعد دراسة أقوال األئمة يتبين لنا الراجح بقبول خبره ، فيكون امامنا الدمشقي  الحكمُ في الراوي
 موافقاً بالحكم عليه لما قال به األئمة ، والله أعلم . 

عنه  ، روى عن خالد بن معدان وشهر، وروىـــ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الااهد 2
 .(141)(165بقية والفريابي وعلي بن الجعد، من السابعة، عاش تسعين عاما توفي سنة )

 :  تباينت أقوال األئمة فيه على قولين
 : القول األول : القائلين بالجرح

، وقال أحمد بْن حنبل: )أحاديثه (142) قَال يحي  بن معين: )ضعيف(، وقال مرة: )ال شيء(    
، وَقَال النَّسَائي: )ضعيف(، وَقَال (144)وَقَال مرة: )لم يكن بالقوي فِي الْحَدِيث(، (143)مناكير(

، وَقَال ابن خراش: )في (146)، وَقَال مرة: )ليس بثقة((145)في موضع آخر: )ليس بالقوي(
 .(149)، وقال الذهبي: )لينه بعضهم((142)، وقال ابن شاهين: )ليس بشيء((147)حديثه لين(
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 ني : القائلين بالتوثيق : القول الثا
، وَقَال فِي موضع (151). وقَال اَبُو حاتم: )ثقة( (150) قال ابن عد الهادي: ) وثَّقه غير واحد (

، وقَال يحي  (152)آخر: )يشوبه شيء من القدر وتغير عقله فِي آخر حياته وهو مستقيم الحديث(
ال: يكتب حديثهو. قال: نعم على ، وق(153)بْن مَعِين: )صالح(، وقال مرة: )ليس به بأس(

، وقال ابن المديني: )رجل صد  ال بأس به وقد حمل عنه (154)ضعفه، وكان رجال صالحا(
، وَقَال الدارمي، عَنْ دحيم: )ثقة، يرمى بالقدر، كتب إليه االَوزاعِيّ، فال أدري أي (155)الناس(

، وقال أبو زُرْعَة الرازي (157)هل الشام(، وَقَال اَحْمَد بْن حنبل: )كان عابد أ(156)شيء رد عليه(
، وَقَال اَبُو داود : )كان فيه سالمة، وكان مجاب الدعوة، وليس (152)والعجلي: )ليس به بأس(

، وَقَال صَالِح بْن مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ: )شامي صدو ، إال (159)بِهِ بأس، وكان على المظالم ببغداد(
وَقَال اَبُو اَحْمَد بْن عدي: )له أحاديث صالحة وكان رجال ، (160)أن مذهبه مذهب القدر(

، وذكره ابنُ حِبَّان (162)، وقال صالح جارة: ) صدو ((161)صالحا، ويكتب حديثه على ضعفه(
، وَقَال أبو بَكْر الخطيب : )كان ممن يذكر بالاهد والعبادة والصد  فِي  (163)في كتاب الثقاه

، وقال مرة: )الشَّيْخُ، العَالِمُ، الاَّاهِدُ، (165): )صَدُو  رمي بِالْقدرِ(، وقال الذهبي(164)الرواية(
 .  (167)، وقال الحافظ ابن حجر: )صدو  يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخره((166)المُحَدِّثُ(

: يتبين لي والله أعلم بعد بيان هذه األقوال التي نص عليها العلماء مع قول  الحكمُ في الراوي
ابن عبد الهادي الدمشقي ) وثقه غير واحد ( أن مراده هو موافقة االئمة في قبول روايته الحافظ 

 ، والله تعالى اعلم . 
، أبو سعيد الشامي الحمصيُّ ، سكن البصرة ، روى عن:  ــ عبد الله بن بُسر السَّكْسَكيُّ البحراني 9

حوح حَكِيم بْن عُمَير، وخالد بْن معدان، اَبِيهِ بسر وكَانَ مِمَّن جالس كعب األحبار، وعَن اَبِي االَ 
وأبي أمامة صدي بْن عجالن الباهلي،  وعنه : اِسْمَاعِيل بْن زكريا، وإسماعيل بْن عياش ، واَبُو 

 . (162)الرَّبِيع أشعث بْن سَعِيد السمان ، من الخامسة ، حديثه عند الترمذي وابن ماجه 
 .   (169)يه غير واحد من األئمة ( قال أمامنا ابن عبد الهادي : ) تكلَّم ف
 تباينت اقوال االئمة فيه على قولين : 
 القول االول : القائلين بالتجري  .

: (172)والدَّارَقُطْنِيُّ  (171)، وقال أبو حاتم  (170)قال يحي  بن سعيد القطان : ) ال شيء (     
،  (174)وذكره ابن عدي في كتابه ،( 173))ضعيف الحديث ( ، وقال النَّسائيُّ : ) ليس بثقة ( 
، وقال اإلمامان الترمذي وابن حجر  (175)وقال اآلجري عَن أبي دَاُود : )ليس بالقوي ( 

 . (176)العسقالني : ) ضعيف ( 
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 .( 177)وذكره ابن حِبَّان في الثقاه القول الثاني : القائلين بالتوثيق . 
: يتبن بعد مطالعة أقوال العلماء أن الــراوي ضعيف غير مقبول الروايةِ من أقوال  الحكمُ فيه

األئمة ، مع وصف االمام الدمشقي "رحمه الله" له بالقول : تكلم فيه غير واحد من األئمةِ ، وهذا 
 دالن على الموافقةِ معهم في تضعيفهِ . والله تعالى أعلمُ بالصواب . 

، أبو صالح المصري ، كاتب الليث بن سعد ،  ح بن محمد بن مسلم الجهنيـــ عبد الله بن صال10
روى عن معاوية بن صالح والليث وسعيد بـن عبـد العايـا التنـوخي ، وغيـرهم . وعنـه وأبـو حـاتم 

، وقيـل مـاه فـي أخـر ـــهـ139الرازي وابن معين وعامة الشيوخ المصريين ، وآخرون ، ولد سنة 
، مـن العاشـرة ، حديثـه عنـد البخـاري فـي القـراءة خلـف االمـام ، هـــ 223وقيل سنة  222سنة 

 .  (172)وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه ، والدارمي ، ودفن يوم الخميس ، يوم عاشوراء 
 . (179)قال إمامنا الدمشقي : ) وقد وثَّقه جماعة ، وتكلَّم فيه آخرون ( 

 تضاربت أقوال األئمة فيه على قولين : 
:  قـال ابـن يـونس المصـري فـي تاريخـه : ) روى عـن الليـث  ل األول : القـائلين بـالتجري القو

 . (120)مناكير، ولم يكن أحمد بن شعيب يرضاه ( 
قَالَ يعقوب بن سفيان، يَقُول: سمعت أبا األسود ، وقَالَ لـه رجـل إن ابـن بكيـر يـتكلم فـي اَبِـي   

حٍ إذا قال لكم بِمصر اكتبوا عن فالن فاكتبوا، واتركوا مـا صالح : فأيش تقول فيهو فَقَالَ: اَبُو صَالِ
 . (121)سواه 

اَخْبَرَنَا عبد اللَّه بن اَحْمَد إجازة، قَالَ: سمعت أبي ذكر ، كاتب الليث بن سعد ، عبداللَّه بن صـالح  
فذمه وكرهه، وقَالَ: إنه روى عن ليث، عن ابن أبي ذئب كتابًا أو أحاديث، وأنكر أن يكون الليث 

 . (122)روى، عن ابن اَبِي ذئب 
سألت أبي عن عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث، فَقَـالَ: كـان أول أمـره  قَالَ عبد اللَّه بن اَحْمَد، قَالَ:

 ..  (123)متماسكًا، ثم فسد بأخرة، وليس هو بشيء 
 . (124)وسمعت أبي مرة أخرى ذكر عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد )فذمه وكرهه( 

عيد بـن منصـور: قلـت ألبـي صـالح وحَدَّثَنَا سعيد بن عمرو، قَالَ: سمعت أبا زرعـة يَقُـول: قَـالَ سـ
 . (125)كاتب الليث : سمعت من الليثو قَالَ: لَم أسمع من الليث إال كتاب يَحْيَ  بن سعيد 

وعن ابن رشدين، قَالَ: سمعت اَحْمَد بن صالح ، يَقُول في عبد اللَّه بن صالح: )متهم ليس بشـيء  
 .   (126)، وقَالَ فيه قولًأ شديدًا( 

اللَّه بن علي ابن المديني ، وقَالَ: سمعت أبي، يَقُول: ) ضربت على حديث عبد اللَّه بن  حَدَّثَنَا عبد
 .     (122).  والنسائي في الضعفاء والمتروكين  (127)صالح ، وما أروي عنه شيئا ( 
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قَالَ أبو يعلى عبد المؤمن بن خلف النسفي ، قَالَ: سألت أبا علي صالح بن مُحَمَّد، عن أبي صالح 
،  (129)( وثقه ، وعندي كـان يكـذب فـي الحـديثكاتب الليث ، فقَالَ : ) كان يَحْيَ  بن معين ي

 . (190)وذكره ابن حبان في المجروحين 
ه بـن صـالح   قَالَ عبد الكـريم بـن اَحْمَـد بـن شـعيب النسـائي ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا أبـي ، قَـالَ: عبـد اللَـّ

، والــذهبي فــي  (192)ابــن الجــوزي فــي ضــعفائه . وذكــره  (191))صــاحب الليــث لــيس بثقــة ( 
 . (193)المغني

قال ابن حِبّان : ) مُنْكَر الحديث جدًا، وكان في نفسه صَـدُوقًا ( . وسَـمِعْتُ ابـن خُاَيْمـة يقـول:   
كان له جار بينه وبينه عداوة، فكان يضع الحـديث علـى شـيخ عبـد اللـه بـن صـالح، ويكتـب فـي 

عبد الله بن صـالح، ويطـرح فـي داره فـي وسـط كُتُبـه، فيجـده عبـد اللـه،  قِرْطَاس بخطٍّ يُشْبه خطًّ
 .(194)ن ناحيته وقع المناكير في أخبارهفيحدِّث به على التوهُّم أنّه خطّه. فم

كَاتِـبُ وقال الذهبي : ) االِمَامُ، المُحَدِّثُ، شَيْخُ المِصْرِيِّيْنَ، اَبُو صَالِحٍ الجُهَنِيُّ مَوْالَهُمُ، المِصْـرِيُّ، 
ءُ شَـيْخِهِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ ، وَليَّنَّاهُ . وبِكُلِّ حَالٍ، فَكَانَ صَدُوْقاً فِي نَفْسِهِ، مِـنْ اَوْعِيَـةِ العِلْـمِ، اَصَـابَهُ دَا

ثُ الَّتِي نَقَمُوهَا عَلَيْـهِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، وَتَهَاوَنَ بِنَفْسِهِ حَتَّى ضَعُفَ حَدِيْثُهُ، وَلَمْ يُتْرَكْ بِحَمْدِ اللهِ، وَاالَحَادِيْ
. وقال في المياان ) عبد الله بـن صـالح الجهنـى المصـرى، أبـو  (195)مَعْدُوْدَةٌ فِي سَعَةِ مَا رَوَى ( 

 .. (196)صالح كاتب الليث بن سعد على أمواله، وهو صاحب حديث وعلم مكثر، وله مناكير ( 
 القول الثاني : القائلين بالتعديل : 

قال أبو زرعة اَبُو صَالِحٍ كاتب الليـث و : ) لـم يكـن عنـدي ممـن يتعمـد الكـذب ، وكـان حسـن 
 .  (197)الحديث ( 

قال أبو محمد بن أبي حاتم ، سمعت أبي يقول : سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليـث : يقـول 
) هـو أمـين . وقال أخـرى   (192)) أبو صالح كاتب الليث ثقة مأمون قد سمع من جدي حديثه ( 

 . (199)صدو  ما علمته ( 
وَقَال اَبْن عدي : ) ولعَبد اللَّهِ بن صالح رواياه كثيرة ، وهو عندي مسـتقيم الحـديث إال إنـه يقـع 

 .  (200) فِي حديثه فِي أسانيده ومتونه غلط ، وال يتعمد الكذب (
 .   (201)قال ابن حجر: ) صدو  كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلة" ( 

 الراجحُ في الحكمُ على الراوي بعد دراسة االقوال : 
بعد دراسة حال الراوي ) أبو صالح المصري ( ظاهر كالم هؤالء األئمة أن حديثه في األول كان   

مستقيماً ثم طرأ عليه تخليط ، فمقتضي ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحـذ  كيحيـ  بـن 
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، وأبي حاتم وأهل مصر ، فهو من صـحي  حديثـه ، ومـا يجيـئ مـن معين، والبخاري، وأبي زرعة
 . (202)رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه 

وذكر الحافظ ابن حجر أن ما وقع لعبد الله هذا من المناكير إنما هـو بسـبب "خالـد بـن نجـي "   
 . (203)الكذاب، وكان يملي عند بعض الشيوخ 

 . (204)قوله فيه )روى عن الليث مناكير(  وحاصلُ ما ذكرهُ االمام ابن يونس المصري
وقال الذهبي في المياان : "وهو صاحب حديث وعلم، مكثر، وله مناكير". وقـال فـي الكاشـف : 

 . (205)"وكان صاحب حديث وفيه لين" 
ومن حاصل الخالف المذكور يتبين لي ان عبدالله بن صالح ضعيف الرواية غيـر مقبـول ، واللـه   

 تعالى أعلم بالصواب . 
، روى عن ـــ عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك األنصاري أبو المثنى البصري 11

 .(206)من السادسة عمومته والحسن، وروى عنه ابنه محمد ومسدد وعبد الواحد بن غياث، 
 تباينت أقوال األئمة والنقاد في )عبد الله بن المثنى( على قولين :

 القول األول : القائلين بالجرح .
 . (207)قال ابن عبد الهادي الدمشقي "رحمه الله":) قد تكلَّم فيه غير واحدٍ من الحفَّاظ (

، وَقَال اَبُو عُبَيد اآلجري: سألت اَبَا داود عَنْ عَبد اللَّهِ بْن (202)قَالَ ابْن معِين: )لَيْسَ بِشَيْء(   
، وقال (210)، وَقَال النَّسَائي: )ليس بالقوي((209)المثني االَنْصارِيّ، فَقَالَ: )ال أخرج حديثه(

عَلَى اَكْثَرِ  ، وَقَال ابن حبان: )ربما أخطأ(، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: )ال يُتَابَعُ(211)األزدي: )روى مناكير(
، وقال الدارقطني: (213)، وقال الساجي: )فيه ضعف لم يكن صاحب حديث((212)حَدِيثِهِ(

، وقال التبوذكي: )مُنْكَُر (215)، وقَالَ اَبُو سَلمَة: )كَانَ ضَعِيفا فِي الحَدِيث((214))ضعيف(
 .(216)الْحَدِيثِ(

 القول الثاني : القائلين بالتوثيق .
، وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم سألت أبي (217)بْن مَعِين وأبو زُرْعَة : )صالح(قال يحي      

، وقال (212)عن عبد الله بن المثنى والد األنصاري فقال: )صالح(، ثم نظر إلي فقال: )شيخ(
، وذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب الثقاه، وقال العجلي: (219)الترمذي والحاكم والطوسي: )هو ثقة(

، (222)، وقال الذهبي: )صدو  لينه بعضهم((221)، وقال الدارقطني: )ثقة يحت  به((220))ثقة(
 .(223)وقال الحافظ ابن حجر: )صدو  كثير الغلط(

ومدار الخالف بين األئمة يتبين لي )عبد الله بن المثنى( : بعد ذكر االقوال في  الحكمُ في الراوي
مام الدمشقي " تكلم فيه غير واحدٍ من الحفاظ" والله اعلم .. أنه ضعيف مردود ، وأن قول اال
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دليلن على موافقة العلماء في جرحه ، ومن المعلوم عند أهل الجرح والتعديل أن لفظ ) صالح ( 
لفظٌ مشعرن بالتعديل وال يدلُ عليه ، إال إذا جاء مقروناً بلفظ آخر يدلل على التوثيق كـــ) صالح 

 الحديث ( ، والله اعلم . 
، ابن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني الطالبي ، عن ابن  بد الله بن محمد بن عقيلــ ع 12

عمر ، وجابر ؛ وروى عنه : معمر وزائدة وبشر بن المفضل . أمه زينب بنت علي ، ويقال تغير 
بأخرة ، من الرابعة ، ماه بعد األربعين ، حديثه عند البخاري في االدب المفرد ، وابو داود ، 

 . (224)والترمذي ، وابن ماجه 
 :  تباينت أقوال األئمة فيه على قولين
: وصفه االمام الدمشقي بالقول :) ضعيف ، وحديثه مرسل (  القول االول : القائلين بالجرح

: ) منكر -في رواية حنبل -، قال االمام أحمد  (226)وقال ابنُ معين )ليس بالقوي(  ،(225)
. وقال أبو حاتم : ليِّن الحديث،  (222)ضعيفاً . ونعتهُ ابنُ المدينيِّ بالقول كان  (227)الحديث ( 

. وقال ابن خايمة : ال  (230). وقال النَّسائيُّ: ضعيف  (229)ليس بالقويِّ، وال ممَّن يحت ُّ بحديثه 
 .  (231)أحت ُّ به لسوء حفظه 

بعض أهل العلم قال االمام التِّرمذيُّ : ) صدو ن ، وقد تكلَّم فيه القول الثاني : القائلين بالتوثيق : 
من قبل حفظه (، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحا  بن إبراهيم 

.  (232)والحميديُّ يحتجُّون بحديث ابن عقيل . قال محمَّد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث 
 . (233)وقال الحافظ ابن حجر )صدو  في حديثه لين ( 

أئمة الجرح والتعديل في الراوي ، يتبين لي ، والله اعلم : بأن الراوي : بعد ذكر أقوال  الحكمُ فيه
ضعيف الرواية غيرُ محت ن به ، لغلبــة المجرحين إلى عدد المعدلين ، ثُـــمَّ كالمُ أهل العلمِ فيه من 
 قبلِ حفظهِ ثانياً ، واألمر اآلخر : أن وصف إمامنا البخاري فيه بالقول : ) مقارب الحديث ( : اي

، ومعنـى هـذا أن الـراوي ضـعيف فـي غالـب حالـه ،  (234)يقوي أمرهُ ، كما ذكرَ االمام الترمـذي 
ويتبين من ذلك موافقة إمامنا الدمشقي "رحمه الله" في تضعيف الراوي مع العلمـاء . واللـه تعـالى 

 اعلم بالصواب .
الصائغ المخاومي موالهم أبو محمد المدني، روى عن  ـــ عبد الله بن نافع مولى بني مخاوم 13

أسامة بن زيد الليثي وداود بن قيس وعدة، وروى عنه الذهلي وسلمة بن شبيب، من كبار العاشرة، 
  .(235)هـ(206توفي سنة )
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 تباينت اقوال االئمة فيه على قولين : 
( 236)(، وقال مرة: )ليس بذاك(قال يحي  ابن معين: )ضعيف القول االول : القائلين بالتجري  :

، وقال علي بن المديني: ( 237)، وقال ابو حاتم: )ليس بالحافظ هو لين في حفظه وكتابه أصح(
، وقال النسائي: )متروك  (232) )يروي أحاديث منكرة( ، وقال البخاري :)منكر الحديث(

 .(240)، وقال ابن شاهين: )ضعيف((239)الحديث(
قال ابن عبد الهادي: ) صدو ن، في حفظه شيءن، وقد روى له ين بالتعــــديل . القول االول : القائل

 .  (242)، وقال أخرى : ) فيه لين ال يمنع االحتجاج به ( (241)مسلمن في "صحيحه" ( 
، وسئل ابو زرعة عنه فقال: )ال بأس (243)وقال ابن معين: )ثقة(، وقال مرة: )يكتب حديثه(   
حبان في كتاب الثقاه، وقال: )كَانَ صَحِي  الْكتاب وَاِذا حدث من حفظه  ، وذكره ابن(244)به(

، قال ابن عدي: )هو مع ضعفه يكتب (246)، وقال العجلي: )ثقة((245)رُبمَا اَخطَأ(
، وقال الدارقطني: )يعتبر به(، وقال الخليلي: )لم يرضوا حفظه وهو ثقة أثنى عليه (247)حديثه(

، وقال الحافظ ابن حجر: )ثقة صحي  الكتاب (242): )مدني صالح(الشافعي(، وقال ابن قانع
 . (249)في حفظه لين(

: بعد الوقوف على أقوال العلماء في )عبدالله بن نافع( ، يترجحُ لي القبول في الروايـة  الحكمُ فيه
االمام مسلم روايته في الصحي  ، مع غلبة المعـدلين مقارنـة بـالمجرحين . واللـه تعـالى  ، ألخراج
 اعلم . 
، أصله حجازي وهو المعروف بعلي ابن زيد ــ علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري الضرير 14

ابن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده، سمع سعيد بن المسيب وجماعة وعنه شعبة وزائدة وابن 
 . (250)(131وخلق، من الرابعة، ماه سنة ) علية

 تباينت أقوال األئمة في على قولين : 
 . (251)كلَّم فيه غير واحدٍ من األئمة(تقال ابن عبد الهادي: ): : القائلين بالجرحالقول األول

)ليس ، وَقَال اَبُو زُرْعَة: (252)قال اَبُو حاتم: )ليس بقوي، يكتب حديثه، وال يحت  بِهِ(     
، وَقَال (255)، وَقَال مرة: )ضعيف((254)، وقَال يحي  بْن مَعِين: )ليس بذاك القوي((253)بقوي(

مرة أخرى: )ضعيف في كل شيء(، وَقَال في موضع آخر: ليس بحجة(، وقال اَحْمَد بْن حنبل: 
، وَقَال (257)، وَقَال مرة: )ليس بشيءٍ(، وَقَال مرة اخرى: )ضعيف الحديث((256))ليس بالقوي(

النَّسَائي: )ضعيف(، وَقَال الجوزجاني: )واهي الحديث ضعيف، فيه ميل عن القصد، ال يحت  
، وَقَالَ الفَسَوِيُّ: )اخْتُلِطَ فِي (259)، وَقَال ابن خايمة: )ال احت  به لسوء حفظه((252)بحديثه(
الدَّارَقُطْنِيُّ: )أنا أقف فيه، ال  ، وَقَال الحاكم أبو أحمد: )ليس بالمتين عندهم(، وَقَال(260)كِبَرِهِ(
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، وقال الحافظ (262)، وقال النووي: )وهو ضعيف عند المحدثين((261)ياال عندي فيه لين( 
 .(263)ابن حجر: )ضعيف(

 القول الثاني : القائلين بالتوثيق . 
ال أبو أحمد بْن ، وَقَ(264)قَال التِّرْمِذِيّ : )صدو  إال أنه ربما رفع الشيء الذي يرفعه غيره(   

عدي : )لم أر أحدا من البَصْرِيّين، وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه ، ومع ضعفه يكتب 
، وَقَال العجلي: )يكتب حديثه، وليس بالقوي(، وَقَال في موضع آخر : )ال بأس (265)حديثه(

، وقال الذهبي: (267)، وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة: )ثقة، صالح الحديث، وإلى اللين ما هو((266)به(
، (269)، وقال مرة: )حسن الحديث، صاحب غرائب، احت  به بعضهم((262))صالح الحديث(

 .(271)، وقال مرة اخرى: )أحد الحفاظ وليس بالثبت((270)وقال مرة: )صويلح الحديث(
بول : بعد دراسة أقوال األئمة والخالف فيه ، يتبينُ لي أنه ضعيف ، غير مق الحكمُ في الراوي

الرواية ، مع قول االمام النووي "رحمه الله" ]ضعيف عند المحدثين[ ، وكالم االمام الدمشقي 
 ]تكلم فيه غير واحد من األئمة[ ، يُدلل على موافقته للعلماء في رد روايته ، والله اعلم . 

 : مع توثيق بعض األئمة له وصفوه بالضعف ، كقول االمام العجلي )يكتبويُضاف لذلك    
حديثه، وليس بالقوي( ، ووصفه باللين مع التوثيق كقول االمام يعقوب بن شيبة السدوسي "رحمه 

 الله" ،، واللهُ اعلم بالصواب . 
، روى عن أبي الطفيل وعطاء الشيبي ومواله ـــ فطر بن خليفة المخاومي موالهم الحناط  15

ويحي  بن آدم وخلق، من  عمرو بن حريث الصحابي عن مجاهد والشعبي، وروى عنه القطان
 .  (272)هـ(153الخامسة، ماه سنة  )

 :  تباينت أقوال األئمة فيه على قولين
 القول االول : القائلين بالجرح :
، وقال اَبِي بَكْر بْن عياش: )مَا تركت الرواية عَن فطر إال (273)قَال الجوزجاني: )زائغ غير ثقة(

رِّيّ عَن أبي دَاُود: سمعت اَحْمَد بْن عَبد اللَّهِ بْن يُونُس، قال: ، وَقَال اَبُو عُبَيد اآلجُ(274)لسوء(
، (275))كنا نمر على فطر وهو مطروح ال نكتب عنه(، وقال اَحْمَد بْن يُونُس: )تركته عمدًا(

 . (276)وذكره العقيلي وابن عدي وابن الجوزي في الضعفاء
 . (277)الهادي: )وهو صدو (  قال ابن عبدالقول  الثاني : القائلين بالتعديل : 

، وقال يحي  بْنِ مَعِين: (272)قَال ابن سعد: )كان ثقة إن شاء الله، ومن الناس من يستضعفه(   
، وقَال احمد بْن حنبل: )ثقة، صالح (220)، وقَال أبو حاتم: )ثقة صالح الحديث((279))ثقة(

، (222)في موضع آخر: )ثقة، حافظ، كيس(، وَقَال النَّسَائي: )ليس به بأس(، وَقَال (221)الحديث(
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، وَقَال ابن عدي: )له أحاديث صالحة وأرجو أنه (223)وقال الساجي: )صدو  ثقة ليس بمتقن( 
، وَقَال العجلي: (225)، وذكره ابن حبان في الثقاه(224)ال بأس به وهو ممن يكتب حديثه(

، وقال الحافظ ابن (227)(، وقال الذهبي: )صدو  وثق (226))كوفي، ثقة ، حسن الحديث(
 . (222)حجر: )صدو (

: بعد دراسة أقوال األئمة والخالف القائمُ فيه ، يتبينُ لي أنه ثقة مقبول الحديث ،  الحكمُ فيه
 وبذلك وافق االمام الدمشقي األئمة في الحكم عليه ، والله اعلم . 

اري ، روى عن الشعبي وقيس بن ، بضم أوله ، ابن سعيد ابن عمير الهمداني االخب ـــ مُجالد 16
 .(229)هـ(144أبي حازم، وروى عنه ابنه إسماعيل من صغار السادسة، وتوفي سنة )

 :  تباينت أقوال األئمة فيه على قولين
 القول االول : القائلين بالجرح :

قال ابن عبد الهادي: )لين الحديث ، وحديثهُ مرسل(، وقال مرة: ) ليس بالقوي (، وقال أخرى: 
 . (290))فيه كالم (، وقال أيضاً: ) ومجالد ال يُحت ُ بما انفرد به (

، وقال ابن معين: )ضَعِيف واهي (291)قال ابن سعد: )كان ضعيفا في الحديث(   
قال قلت  -، قال عبد الرحمن بن مهدي: )ليس بشيء(، وقال علي ابن المديني (292)الحَدِيث(

، وقال ابن أبي حاتم: )سئل أبي (293)في نفسي منه شيء(ليحي  ابن سعيد القطان: مجالدو قال: 
، وقال احمد بن حنبل: (294)يحت  بمجالدو قال: ال، وهو أحب إلي من بشر بن حرب و...(

، وقال الجوزجاني (295))ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا ال يرفعه الناس، وقد احتمله الناس(
، وقال ابن حبان: )كَاَن (297))ضعيف( ، وقال النسائي: (296) والسعدي : )يضعف حديثه(

، وقال بن عدي: )له عن (292)رَدِيء الْحِفْظ يقلب الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَرَاسِيل لَأ يجوز الِأحْتِجَاج(
، وقال (299)الشعبي عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابر وعامة ما يرويه غير محفوظة(

، وقال الحافظ ابن حجر: (301)هبي: )فِي حديثه لين(، وقال الذ(300)الدارقطني: )ليس بقوي(
 .(302))ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره(
، ولقد (304)، وقال مرة: )صالح((303)قال ابن معين: )ثقة(القول الثاني : القائلين بالتعديل : 

، حسن ، وقال العجلي: )كوفي، جائا الحديث(305)روى له اإلمام مسلم في صحيحه مقروناً بغيره
، وقال يعقوب بن سفيان (307)، وقال ابن مثنى: )يحتمل حديثه لصدقه( (306)الحديث(

، وقال (302)الفسوي: )تكلم الناس فيه، خاصة يحي  بن سعيد، وهو ثقة( ، والنسائي: )ثقة(
 .(310)، وقال الحافظ ابن حجر: )أحد األعيان((309)الذهبي: )مَشْهُور صَالح الحَدِيث(
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: القول برد روايته وضعفها ، لغلبة القائلين بذلك ، فيكون إمامنا قد وافق أئمة الجرح  الحكمُ فيه
 والتعديل في الحكم عليه ، والله اعلم . 

ابن عبد العايا القيسي، عن خالد الحذاء وطائفة وعنه نصر بن علي  ـــ محمد بن حمران 17
 .(311)الجهضمي وطائفة، من التاسعة 

 : القول االول : القائلين بالجرح : فيه على قولين تباينت أقوال األئمة
، وذكره ابن الجوزي في (313)، وقال ابن حبان: )يخطىء((312)قال النسائي: )ليس بالقوي(

 . (314)الضعفاء
 .   (315)قال ابن عبد الهادي: ) محلــه الصد  ( القول الثاني : القائلين بالتعديل : 

، وقال ابو عبيد اآلجري (317)ال أبو زرعة: )محله الصد (، وق(316)قال أبو حاتم: )صالح(
، وقال بن عدي: )له أفراد وغرائب ما (312)سألت أبو داود عنه فقال: )كان بن داود يثني عليه(

، وذكره ابن حبان في (319)أرى به بأسا وعامة ما يرويه مما يحتمل عن من روى عنه(
 . (322)قال الحافظ ابن حجر: )صدو  فيه لين(، و(321)، وقال الذهبي: )صدو ((320)الثقاه

: بعد دراسة أقوال األئمة والخالف القائمُ فيه ، يتبينُ لي أنه ثقة مقبول الحديث ، مع  الحكمُ فيه
كثرة القائلين بالتوثيق مقارنةً بالمجرحين ، وبذلك يكون الوفا  بين االمام الدمشقي مع األئمة 

 "رحمهم الله تعالى أجمعين" في الحكم عليه ، والله اعلم .
روى عن: مكحول الشامي، ، الخااعي الدمشقي ، نايل البصرة ،  محمد بن راشد المكحولي – 12

 وليث بن أبي رقية، وسليمان بن موسى، ويحي  بن يحي  الغساني، 
هــ" 160"هوروى عنه : الثوري، وشعبة، وهما من أقرانه، وابن المبارك، وابن مهدي، والقطان .

 . (323)، من السابعة ، روى له االربعة 
 :  ح والتعديل فيه على قوليناختلف أئمة الجر  

 .  (324): قال ابن عبد الهادي الدمشقي ) ثقة (  القول األول : القائلين بتوثيقه
وقال أبو النضر : كنت اوضئ شعبة بالرصافة ، فدخل محمد بن راشد هذا يعنى المكحولي    

، فقال شعبة : أما كتبت عنه و أما انه صدو ، ولكنه قدري ، وقال عبد الرزا  ما رأيت  الخااعى
. وقال  (327)؛ وابن معين ، وابن المديني  (326)؛ ووثقه احمد  (325)احدا اورع في الحديث منه 

 ؛ ووصفه ابن عدي قائالً ""ليس (322)الساجي "صدو  ، إنما تكلموا فيه لموضع القدر ال غير " 
؛  (330)؛ وقال الدارقطني : "يعتبــر به"  (329)بحديثه بأس إذا حدثَ عنه ثقة ، فحديثه مستقيم""

؛ وقال  (331)قال األئمة ابو حاتم "صدوقاً حسن الحديث" ، ويعقوب بن شيبة والذهبي "صدو " 
 . (333)؛ والحافظ ابن حجر " صدو  يهم رُمي بالقدر "  (332)الذهبي أخرى "المحدث" 
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؛ وقال النسائي )ليس  (334): قال ابن خراش ) ضعيف الحديث (  لقول الثاني : القائلين بجرحها
، وَقَال ابن حبان : كان من أهل الورع والنسك ، ولم يكن الحديث من صنعته،  (335)بالقوي( 

 . (336)فكثر المناكير في روايته، فاستحق ترك االحتجاج به  
يان وااليضاح لحال الراوي : الحاصل أنه يحت  به ؛ فقد وثقه غير : بعد الب الحكمُ فيه والراجح

واحد من األئمة، ونكارته ال تضر بروايته . وبذلك يكون االمام ابن عبد الهادي "رحمه الله" قد 
 وافق األئمة في حالهِ وهو القبول ، والله اعلم . 

. ثور واالوزاعي ومالك بن مغولعن  ، أبو ابراهيم الكوفي ، روى .. محمد بن القاسم االسدي 19
من التاسعة ، روايته عند هــ( ،  207وعنه ابن معين وأحمد بن يونس الضبي ، )ماه 

 . (337)الترمذي
 :  اختلف أئمة الجرح والتعديل فيه على قولين  

 ، (332)وقال بن أبي خيثمة عن بن معين ) ثقة وقد كتبت عنه ( :  القول األول : القائلين بتوثيقه
 . (340)، وقال ابي زرعة : ) شيخ (  (339)وقال العجلي ) كان شيخا صدوقا عثمانيا ( 

 . (341): قال ابن عبد الهادي الدمشقي ) مجروح (  القول الثاني : القائلين بجرحه
ليس »وسألَ ابن الجنيد االمام يحي  بن معين عن : أبي إبراهيم محمد بن القاسم األسدي ، قال: 

 ووصفه االمام احمد قائالً : ) أحاديثه موضوعة ، ليس بشيء ، رمينا حديثه (؛  (342)« بشيء

وقال اآلجري عن أبي داود ) غير ثقة وال مأمون أحاديثه موضوعة ( ، وقال الترمذي : ،  (343)
وقال أبو حاتم ) ليس بقوي ، وال يعجبني حديثه (  ، (344))تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه ( 

،  (347)؛ وقال أخرى ) ليس بثقة كذبة أحمد(  (346)ل النَّسائي : "متروك الحديث" ، وقا (345)
؛ وقال بن حبان  (342)ووصفه العقيلي قائالً : "ال يتابع على حديثه" وقال أخرى "يُعرف ويُنكر" 

)كان ممن يروي عن الثقاه ما ليس من أحاديثهم ويأتي عن االثباه بما لم يحدثوا ال يجوز 
: )أحاديثه أحاديث موضوعة ليس وقال ابن عدي،  (349)ج به وال الرواية عنه بحال ( االحتجا

وقال امامنا الدار قطني : )يكذب(  ؛(350)( ) عامة ما يرويه ال يتابع عليه بشيء ( ، وأخرى قولهُ
، ووصفه البغوي قائالً )ضعيف حمد الحاكم ) ليس بالقوي عندهم (؛ وقال أبو أ (351)

« متروك الحديث »ويقول فيه ابن القيسراني : ، (352)( نعته األزدي بقوله ) متروكث( ، والحدي
 . (355)؛ وقال الحافظ ابن حجر : ) كذبوه (  (354)قال الذهبي ) ضعفوه ( و؛  (353)

االطالع والوقوف على ما قاله األئمة من اهل الجرح والتعديل في حال  : بعد الحكمُ فيه والراجح
الراوي محمد بن القاسم ، أبو ابراهيم ، مع وصفه من قبل االمام الدمشقي بالقول ) مجروح ( ، 
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مع اتهامه بالكذب والوضع في الحديث : فيتضِحُ لنا أمره بالترك وعدم االحتجاج ، فيكون امامنا 
 األئمة في حاله . والله اعلم . الدمشقي قد وافق

، ابو خالد الانجي . مولى بني مخاوم ، روى عن الاهري وابن ابي مليكة ،  .. مسلم بن خالد 20
وعمرو بن دينار ، وهشام بن عروة وابن جريج . وَتَفَقَّهَ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ الَّذِي اَذِنَ لَهُ فِي الْفُتْيَا ، 

، وَمَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّد ، وَالْحُمَيْدِي ، وَمُسَدَّدن، وَاِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاء ، وَالْحَكَمُ بْنُ وَرَوَى عَنْهُ هُو 
هـــ ( ، من الثامنة ، حديثه 120، وتوفي سنة  100مُوسَى ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّار ، وَعِدَّة . ) ولد سنة 

 . (356)عند ابو داود وابن ماجه 
الَ ابن أبي حاتم: هو إمام في العلم والفقه ، كَانَ اَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَة ، وَاِنَّمَا لُقِّبَ بِالاَّنْجِيِّ وَقَ  

 . (357)لِمَحَبَّتِهِ التَّمْرَ . قَالَتْ جَارِيَتُهُ : مَا اَنْتَ ااِل زَنْجِيٌّ، لِأَكْلِ التَّمْرِ 
  : اختلف أئمة الجرح والتعديل فيه على قولين

؛ وكذلك االمام احمد بن محمد ، ابن  (352): قال ابن معين ) ثقة (  القول األول : القائل بتوثيقه
؛ وقال  (360)؛ وذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال : )وكان مسلم يخطئ أحياناً(  (359)أبي خيثمة 

 . (361)ابن عدي : )حسن الحديث ، أرجو أنه ال بأس به( 
وقال أخرى  ؛ (362): قال ابن عبد الهادي ) ليس بالقوي ( ين بالجرح القول الثاني : القائل

 . (363)"ضعيف" ومرة قوله "تكلم فيه غير واحد من األئمة" 
؛ وقال أخرى ) منكر الحديث ما كتبت عَنْهُ وما كتبت  (364)قال علي ابن المديني "ليس بشيء" 

، ووصفه  (367)، وقال اخرى : هو كذا وكذا (366)، ولينه االمام احمد  (365) عن رجل عنه (
؛ وقال أبي داود ) ضعيف ( لكثرة  (362)االمام البخاري قائالً : "منكر الحديث" في ضعفائه 

؛ وقال النسائي أخرى "ليس بالقوي في الحديث"  (370)وضعفه النسائي والعقيلي (369)غلطه 
د الانجي فقال : ليس بذاك القوى منكر ؛ وقال عبد الرحمن : سألت اب  عن مسلم بن خال (371)

؛ وقال الذهبي ) إمام صدو  يهم (  (372)الحديث ، يكتب حديثه وال يحت  به ، تعرف وتنكر 
 . (374)؛ وقال الحافظ ابن حجر ""فقيه صدو  كثير االوهام""  (373)

اً ، أن مسلم بن والذي يبدوا من خالل النظر في األقوال : المعدلين أوالل ، والمجرحين ثاني    
خالد الانجي "ضعيف الحديث غير محت  به ، وأن حديثه يكتب لالعتبار فقط ، مع امامته ، 
وتضعيفه من قبلِ كثير من أئمة الجرح والتعديل ، وهو كثير األوهام ، وقد جاء قول إمامنا 

 والله اعلم .  الدمشقي موافقاً ألقوال العلماء في حاله )الضعف( ، والذي أميلُ إليه وأختاره ،
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، الحافظ أبو سهل البغدادي ، نايل أنطاكيـة ، روى عـن حمـاد بـن سـلمة .. الهيثم بن جميل 21
هــ ، حديثـه عنـد 213ومالك . وعنه الذهلي ومحمد بن عوف ، مـن صـغار التاسـعة ، مـاه سـنة 

 . (375)البخاري في األدب المفرد وأبي داود في القدر والنسائي في مسند علي وابن ماجه 
 :  اختلف أئمة الجرح والتعديل فيه على قولين  

: )كـان ؛ وقال اخرى (376): قال ابن عبد الهادي الدمشقي ) ثقة (  القول األول : القائل بتوثيقه
 . (377)من الحفاظ ( 

وذكـره ؛ (372)قال بن سعد ، وابن حنبل ، والعجلي : ) ثقـة ( ؛ وزاد العجلـي " صـاحب سـنة"    
وقال عبد اللـه بـن أحمـد عـن أبيـه : ) كـان مـن أصـحاب الحـديث .  (379)ابن حبان في الثقاه 

قـال إبـراهيم  ؛ (320)ببغداد : هو وأبو كامـل وأبـو سـلمة الخااعـي وكـان الهيـثم أحفـظ الثالثـة( 
 . (321): ) ثقـة ( ، وزاد الـدارقطني : حـافظ  االزديالحربي والدارقطني و عبد الغني بـن سـعيد 

وقال الذهبي : )حجة صالح ( ، وقال الحافظ ابن حجر : ) ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك 
 .   (322) فتغير(

: قال ابن عدي : ) ليس بالحافظ يغلط على الثقاه وأرجـو أنـه ال  القول الثاني : القائل بضعفه 
 . (324) ، وقال أبو نعيم األصبهاني ) متروك ( (323)يتعمد الكذب ( 

: ما ذهب إليه أهل القول األول القـائلين بـالتوثيق ، واليـه ذهـب الدمشـقي  الحكم فيه والراجح  
 "رحمه الله تعالى" في موافقة الجمهور بالقبول . والله اعلم بذلك .  
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 الخاتمة والنتائج
بعــد هذا العر  والدراسة للرواة المختلف فيهم بين األئمة ، يتبين لنا أهم النتائ  التي آلت    

 إليها الدراسة : 
. ان اإلمام ابن عبد الهادي الدمشقي "رحمه الله تعالى" أحد أئمة الجرح والتعديل المشهورين 

 المشهود له بالبنان .  
 اً وتعديالً شأنهُ كالذين سبقوه في هذا الميدان . . له من األقوال النقدية في الرواة جرح

 راوياً [ .  21. بلغ عدد رواة الدراسة في هذا البحث ] 
. عدد الرجال الذين وثقهم االمام ابن عبد الهادي ] عشرُ رواة [ . وكانت الموافقة مع النقاد في 

 قبول روايته . 
وحاصلهُ االتفا  مع االئمة في تضعيفهم دون . اما عدد الرجال الذين ضعفهم فهو )عشرُ رواة ( ، 

خالف في ) تسعة من الرواة ( ، وكانت المخالفة منهُ في راوٍ واحد هو ""خشف بن مالك"" 
( ، فالراجحُ فيه هـــو التوثيق النتفاء الجهالة من الراوي المذكور، وهو من 4في الترجمة رقم )

 رجال الكتب الستة . 
ه بقوله " تكلم فيه غير واحد من الحفاظ " ، وبذلك خالف االئمة ، فوصف 3. أما الترجمة رقم 

 )في مبحث الجرح ( والراجح فيه التوثيق ، والله اعلم . 
 . االعتدال واالنصاف بالحكم على الرواة من خالل الدراسة . 
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 هوامش البحث ومصادره:
________________ 

 .   11/22سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي :  -(1) 
 .    47رسالة في الجرح والتعديل ، لاكي الدين المنذري :  -(2)
 .  5/32مياان االعتدال :  -(3)
 .    159 – 152ذكرُ من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل لإلمام محمد بن قايماز الذهبي  :  -(4)
؛ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  4/132: الذهبي خبر من غبر ، لإلمام ينظر ترجمته : العبر في  – (5)

 . 62-5/61للذهبي : 
 المصادر السابقة نفسها .             –( 6)
 .    134تحفة المودود بأحكام المولود ، البن القيم الجوزية :  -( 7)
( ، كتاب األدب ـ باب الرجل يكنى 3732برقم ) 2/1231سنن ابن ماجه ، لإلمام أبي عبد الله القاويني :  -( 2)

 قبل أن يولد له . وقال االمام الهيثمي : إسناده حسن . 
 . 135تحفة المودود ، البن القيم :  -( 9)
 . 4/273أعيان العصر للصفدي :  -( 10)
قدس ، وانتسب أليها لقرب جماعيــــل منها . ينظر : معجم البلدان لياقوه الحموي وهي نسبةَ الى بيت الم –( 11)

 :2/161  . 
وهـذه نسبَة إلى جماعيل ، وهي قرية واقعة في جبل نابلس من أر  فلسطين ، ينظر : معجم البلدان  –( 21)

 .   23/340، وسير اعالم النبالء للذهبي :  2/160للحموي : 
لصالحي : نسبَة الى الصالحية وهي بظاهر دمشق . ينظر : القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية ، ونُسِبَ با –( 31)

 .   2/417البن طولون : 
 .    2/433ينظر : القالئد الجوهرية البن طولون :  –( 41)
 ، للقولين الثاني والثالث في )والدته( .    1/233طبقاه الحفاظ للسيوطي :  –( 51)
   . 5/62، والدرر الكامنة ، البن حجر العسقالني :  105  التحقيق البن عبد الهادي : تنقي –( 16)
 .    106تنقي  التحقيق البن عبد الهادي :  –( 71)
 .   4/202تذكرة الحفاظ للذهبي :  –( 21)
 .     114- 2/113الوافي بالوفياه للصفدي :  –( 19)
 ( .   222ترجمة ) 5/61الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة ، للحافظ ابن حجر :  –( 20)
 .    1147ترجمة  1/524طبقاه الحفاظ للسيوطي :  –( 21)
 . 94تنقي  التحقيق ، البن عبد الهادي : المقدمة  –( 22)
   1/432لكامنة البن حجر : ، والدرر ا 1/95تنقي  التحقيق : المقدمة ، البن عبد الهادي :  –( 23)
 .   3/205، والدرر الكامنة ، البن حجر :  1/96تنقي  التحقيق ، البن عبد الهادي : المقدمة :  –( 24)
 .   4/426؛ والدرر الكامنة البن حجر :  1/96تنقي  التحقيق ، البن عبد الهادي : المقدمة :  –( 25)
 .  1/377، المقدمة . وانظر : الدرر الكامنة البن حجر :  1/99 تنقي  التحقيق ، البن عبد الهادي : –( 26)
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 .  972ترجمة  1/457الدرر الكامنة ، البن حجر العسقالني :  –( 27)
 . 2/151، وبغية الوعاة للسيوطي :  62ترجمة  4/39الدرر الكامنة البن حجر :  –( 22)
 . 337جمة تر 172-4/171الدرر الكامنة البن حجر العسقالني :  –( 29)
 . 146-1/145إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر العسقالني :  –( 30)
 . 404-1/403الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة البن حجر العسقالني :  –( 31)
 [ .      62سورة األحااب ، اآلية ]  -( 32)
 . 1/91، وتقريب التهذيب :  246ترجمة  1/132، والتهذيب :  163ترجمة  1/216الكاشف :  –( 33)
 .  1/132، وتهذيب التهذيب :  201ترجمة  2/132تهذيب الكمال :  –( 34)
 .   52ترجمة  1/206الضعفاء للعقيلي :  –( 35)
 .  1/206. . وضعفاء العقيلي :  345 – 1/344الكامل في ضعفاء الرجال :  –( 36)
 .  1/132تهذيب التهذيب :  –( 37)
 . 2/234لتحقيق في أحاديث التعليق : تنقي  ا –( 32)
 . 1/353التعديل والتجري " للباجي: ، و 44ترجمة  1/55رجال صحي  البخاري :  –( 39)
 .  1/45، ومياان االعتدال :  1/344الكامل في ضعفاء الرجال :  –( 40)
 .  1624ترجمة  4/13الثقاه البن حبان :  –( 41)
 . 1/132، وتهذيب التهذيب :  1/344الكامل في ضعفاء الرجال :  –( 42)
 .  135ترجمة  1/45مياان االعتدال :  –( 43)
 .  1/91تقريب التهذيب :  –( 44)
 .  102/ 1، وتقريب التهذيب البن حجر: 232/ 1الكاشف للذهبي:  -(45)
 .354-353/ 4تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :  -( 46)
 .   242/ 1تهذيب التهذيب البن حجر:  -( 47)
 .   29/ 1خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  -( 42)
 .   173/ 1التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي:  -( 49)
 . 125/ 1سؤااله الحاكم النيسابوري للدار قطني:   -( 50)
 .  173/ 1نة الشريفة للسخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدي -( 51)
 . 377/ 1، والتعديل والتجري  للباجي: 12/ 1الضعفاء والمتروكون للنسائي:   -( 52)
 .  106/ 1الضعفاء الكبير للعقيلي:  -( 53)
 .  242/ 1تهذيب التهذيب البن حجر:  -( 54)
 .  233/ 2الجرح والتعديل البن ابي حاتم:  -(55)
 .  29/ 1هذيب الكمال في أسماء الرجال: خالصة تذهيب ت -( 56)
 .   115 -114/ 2الثقاه البن حبان:  -( 57)
 .  516/ 7لسان المياان البن حجر:  -( 52)
 .199/ 1مياان االعتدال في نقد الرجال للذهبي:   -( 59)
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 . 51/ 9سير أعالم النبالء للذهبي :   -( 60)
 . 199/ 1مياان االعتدال في نقد الرجال للذهبي:   -( 61)
 . 102/ 1تقريب التهذيب البن حجر:   -(62)
 .   79ترجمة  72- 1/77رجال صحي  البخاري ، للكالباذي :  -(63)
 ، باب قتال اليهود .   2767برقم  3/1070صحي  البخاري :   -(64)
 .  190/ 1، وتقريب التهذيب البن حجر: 362/ 1الكاشف للذهبي:   -( 65)
 . 3/276تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق البن عبد الهادي :  -( 66)
 .406/  6الطبقاه الكبرى البن سعد:   -( 67)
 .  115/ 1ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقاه فيهم لين للذهبي:  -( 62)
 .  15/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي:  -( 69)
 . 104/ 1تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(:   -( 70)
 .  354/ 3الجرح والتعديل البن ابي حاتم:  -( 71)
 . 103/ 1سؤااله أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل:   -( 72)
 .  224/ 2الثقاه البن حبان:  -( 73)
 . 331/ 1تاريخ الثقاه للعجلي:  -(74)
 .339/ 4الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني:   -(75)
 .  112/ 3تهذيب التهذيب البن حجر:  -(76)
 .  206/ 1المغني في الضعفاء للذهبي:  -(77)
 .  346/ 2سير اعالم النبالء للذهبي:  -(72)
 . 74/ 1ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي:   -(79)
 .  190/ 1تقريب التهذيب البن حجر:  -(20)
 ( . 204، ترجمة رقم ) 230- 1/229رجال صحي  البخاري :  -(21)
 .   2/249، وتهذيب الكمال للماي :  3/226التاريخ الكبير للبخاري :  -(22)
 .  3/142، وتهذيب التهذيب :  1/653، ومياان االعتدال :  1/141ثقاه ابن خلفون :  -(23)
 .    2567برقم  4/214الثقاه البن حبان :  -(24)
 .  1327برقم  1/372الكاشف :  -(25)
 .   4/497التنقي  البن عبد الهادي :  -(26)
 .    265رقم الحديث  3/173سنن الدارقطني ، تحقيق السيد عبدالله هاشم المدني :  -(27)
 .     2625رقم الحديث  2/512:  مصابي  السنة للبغوي -(22)
 .     1/653مياان االعتدال للذهبي :  -(29)
 .     6/201الطبقاه الكبرى :  -(90)
 . 2، هامش رقم  250-2/249تهذيب الكمال للماي :  -(91)
 . 1/206، وتقريب التهذيب :  7/47، وتاريخ االسالم :  1/392الكاشف للذهبي :  -(92)
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 . 465/ 3والتعديل" البن أبي حاتم: "الجرح -(93)
 (.2024رقم:  - 465/ 3"الجرح والتعديل" البن أبي حاتم: )-(94)
 (.1265رقم:  - 93/ 9تهذيب الكمال" للماي: )" -(95)
 (.652رقم:  - 134/ 3الكامل" البن عدي : ) " -(96)
 .    3/512التنقي  البن عبد الهادي :  -(97)
 .   2024ترجمة  3/465الجرح والتعديل البن ابي حاتم :  -(92)
 .  2/153االسامي والكنى البي احمد الحاكم :  -(99)
. من  2024ترجمة  3/465، والجرح والتعديل البن ابي حاتم :  205-7/204طبقاه ابن سعد :  -(100)

 .  3/242رواية ابن ابي خيثمة . والتهذيب البن حجر : 
 . 1/221والضعفاء والمتروكين البن الجوزي : ،  3/465ح والتعديل" البن أبي حاتم: "الجر-(101)
 . 652ترجمة رقم  3/132الكـــامل البن عدي :  -(102)
 .   267برقم  1/412العلل برواية عبد الله :  -(103)
طاء والحسن . وتهذيب ، وتمامه: قال أبو داود: زعموا أنه اختلط عليه مسائل ع 5/3سؤااله اآلجري :  -(104)

 .  9/92الكمال للماي : 
 .  7/47تاريخ االسالم للذهبي :  -(105)
 .   4/341اكمال تهذيب الكمال لمغلطاي :  -(106)
 .  1/296المجروحين البن حبان :  -(107)
 .  2/153االسامي والكنى البي احمد الحاكم :  -(102)
والضعفاء والمتروكين البن الجوزي : ،  1/120تاريخ اسماء الضعفاء والكذابين ، البن شاهين :  -(109)

1/221 . 
 .  1/206تقريب التهذيب :  -(110)
 .   227/ 1، وتقريب التهذيب البن حجر: 424/ 1الكاشف للذهبي:  -( 111)
 .  122/ 4الجرح والتعديل البن ابي حاتم:  -( 112)
 .1/29، وذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه البن شاهين: 61/ 1معرفة الرجال البن معين:   -( 113)
 . 335/ 1سؤااله أبي عبيد اآلجري ألبا داود السجستاني في الجرح والتعديل:   -( 114)
 .  46/ 1الضعفاء والمتروكون للنسائي:  -( 115)
 .  22/ 1ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي:  -( 116)
 . 443/ 3تهذيب التهذيب البن حجر:  -( 117)
 .   1/261، ورجال صحي  مسلم :  3/126تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :   -( 112)
 . 245/ 4تاريخ ابن معين )رواية الدوري(:   -( 119)
 .  122/ 4الجرح والتعديل البن ابي حاتم:   -( 120)
 .  174/ 10، وتهذيب الكمال للماي: 60/ 1بحر الدم البن المبرد الحنبلي:  -( 121)
 .  411/ 6الثقاه البن حبان:  -( 122)
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 .  322/ 4الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي:  -( 123)
 .  443/ 3تهذيب التهذيب البن حجر:  -( 124)
 .  252/ 1المغني في الضعفاء للذهبي:  -( 125)
 .  72/ 2سير أعالم النبالء للذهبي:  -( 126)
 .  22/ 1ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي:  -( 127)
 .    227/ 1تقريب التهذيب البن حجر:  -( 122)
 . 2315برقم  1/263، تقريب التهذيب البن حجر :  1/463ينظر : الكاشف :  -(129)
 . 1/79التنقي  البن عبد الهادي :  -(130)
 .  103برقم  1/292، وسؤااله ابن الجنيد :  3261برقم  4/25التاريخ البن معين برواية الدوري :  -(131)
 .  10/456. وتهذيب الكمال :  122ترجمة  4/31الجرح والتعديل :  -(132)
 .1/260والمغني في الضعفاء للذهبي .  2279ترجمة  10/456تهذيب الكمال للماي :  -(133)
 .   122ترجمة  4/31الجرح والتعديل :  -(134)
 .   1/20، والتنقي  :  399/ 3الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي :  -(135)
 .   10/457تهذيب الكمال للماي :  -(136)
 . 1/263تقريب التهذيب البن حجر :  -(137)
، من رواية محمد بن علي المروزي عنه وفيه :) ليس بذاك في الحديث (   392/ 3الكامل البن عدي :  -(132)

. 
 .  592ترجمة  1/399الثقاه للعجلي : معرفـــة  -(139)
  .  394ترجمة  1/320 -(140)
 .   337/ 1، وتقريب التهذيب البن حجر: 623/ 1الكاشف للذهبي:  -( 141)
 .  16/ 17، و تهذيب الكمال للماي: 146/ 1تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(:  -( 142)
 .  219/ 5الجرح والتعديل البن ابي حاتم:  -( 143)
، وتاريخ دمشق البن 94/ 1بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم البن المبرد الحنبلي:  -(144)

 .  253/ 34عساكر: 
 .  460/ 5الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي:  -( 145)
 . 16/ 17تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -( 146)
 .   151/ 6تهذيب التهذيب البن حجر:  -( 147)
 . 127/ 1تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاهين:  -( 142)
 .  623/ 1الكاشف للذهبي:   -(149)
 .    2/526قيق في أحاديث التعليق البن عبد الهادي : تنقي  التح  -(150)
 .16/ 17، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي: 219/ 5الجرح والتعديل البن ابي حاتم:  -(151)
 .  151/ 6تهذيب التهذيب البن حجر:  -( 152)
 .  463/ 4تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(:  -( 153)
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 .   460/ 5ضعفاء الرجال البن عدي:  الكامل في -( 154)
 .  151/ 6تهذيب التهذيب البن حجر:  -( 155)
 .16/ 17تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -( 156)
 . 117/ 1، وذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي: 94/ 1بحر الدم ، البن المبرد الحنبلي:   -( 157)
 .  219/ 5، والجرح والتعديل البن ابي حاتم: 229/ 1معرفة الثقاه للعجلي:  -( 152)
 .   151/ 6تهذيب التهذيب البن حجر:  -(159)
 .16/ 17تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -( 160)
 .462/ 5الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي:  -( 161)
 . 551/ 2للذهبي:  مياان االعتدال في نقد الرجال -( 162)
 .  92/ 7الثقاه البن حبان:  -( 163)
 .  426/ 11تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:  -( 164)
 . 377/ 2المغني في الضعفاء للذهبي:  -( 165)
 .  12/ 7سير أعالم النبالء للذهبي:  -( 166)
 . 337/ 1تقريب التهذيب البن حجر:  -( 167)
، وتاريخ  4/592، وتنقي  التحقيق :  14/335، وتهذيب الكمال :  2646ترجمة  1/540الكاشف :  –( 162)

 .  3230ترجمة  1/279، وتقريب التهذيب :  5/246االسالم : 
 .   4/592تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :  –( 169)
 بن المديني عنه .  . من رواية االمام علي  3121ترجمة  14/336تهذيب الكمال :  –( 170)
 ( .57رقم:  -5/12الجرح والتعديل البن أبي حاتم : ) –( 171)
 . 317ترجمة  262، وقد ذكره في "الضعفاء :  1/244العلل للدارقطني :  –( 172)
 . 345ترجمة 1/145الضعفاء :  –( 173)
 . 2/122الكامل في ضعفاء الرجال :  –( 174)
  . 5/160تهذيب التهذيب :  –( 175)
 .  1/279، وتقريب التهذيب :  1722، حديث رقم 247/  4الجامع:  –( 176)
 .  5/15كتاب الثقاه :  –( 177)
وتقريب التهذيب : ،  329ترجمة  1/224وتذكرة الحفاظ : ،  273/ 1تاريخ ابن يونس المصرى :  –( 172)

 .  377ترجمة  1/172، وطبقاه الحفاظ للسيوطي :  1/302
 .  2/97التحقيق البن عبد الهادي : تنقي   –( 179)
 . 744ترجمة  273/ 1تاريخ ابن يونس المصرى :  –( 120)
 . 29/192، وتاريخ دمشق :  5063ترجمة رقم  11/155تاريخ بغداد :  –( 121)
 .  5063ترجمة رقم  11/155تاريخ بغداد :  –( 122)
. وبحر الدم فيمن تكلم فيه االمام احمد  15/101، وتهذيب الكمــــال :  29/194تاريخ دمشق :  –( 123)

 .   536ترجمة  1/27بمدح أو ذم : 
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 .  5063ترجمة رقم  11/155تاريخ بغداد :  –( 124)
 .  11/155تاريخ بغداد :  –( 125)
 .   15/103، وتهذيب الكمال :  11/155تاريخ بغداد :  –( 126)
 .  15/102تهذيب الكمال :  –( 127)
 .   334الضعفاء والمتروكين : ترجمة  –( 122)
 .  11/155تاريخ بغداد :  –( 129)
 .   2/40المجروحين :  –( 190)
 .  11/155تاريخ بغداد :  –( 191)
 .    1/25الضعفاء البن الجوزي :  –( 192)
 .    3212ترجمة  1/245المغني في الضعفاء :  –( 193)
 .   5/592تاريخ االسالم للذهبي :  –( 194)
 .    10/405سير اعالم النبالء :  –( 195)
 . 2/440مياان االعتدال :  –( 196)
 .  29/193تاريخ دمشق :  –( 197)
 .  15/101، وتهذيب الكمال :  29/191، وتاريخ دمشق البن عساكر :  5/26الجرح والتعديل :   –( 192)
 .   5/597تاريخ االسالم :   –( 199)
 .   15/107، و تهذيب الكمال :  2/140الكامل في ضعفاء الرجال :   –( 200)
 .    1/423تقريب التهذيب :   –( 201)
   .     1/412هدي الساري :   –( 202)
 .     1/422هدي الساري :   –( 203)
 .     1/273تاريخ ابن يونس :  –( 204)
 .      2/96، والكاشف :  2/440مياان االعتدال :   –( 205)
 . 320/ 1، وتقريب التهذيب البن حجر: 592/ 1الكاشف للذهبي:  -( 206)
 . 3/276تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق البن عبد الهادي :   -( 207)
 .  352/ 1المغني في الضعفاء للذهبي:   -( 202)
 .  233 -232/ 1بي داود السجستاني في الجرح والتعديل: سؤااله أبي عبيد اآلجري ال -( 209)
 . 212/ 1خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  -( 210)
 .499/ 2مياان االعتدال في نقد الرجال للذهبي:  -( 211)
 . 672/ 4تاريخ اإلسالم وَوَفياه المشاهير وَاألعالم للذهبي:   -(212)
 . 499/ 2مياان االعتدال في نقد الرجال للذهبي:  -( 213)
 .  322/ 5تهذيب التهذيب البن حجر:  -( 214)
 . 137/ 2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  -( 215)
 .  672/ 4تاريخ اإلسالم وَوَفياه المشاهير وَاألعالم للذهبي:  -( 216)
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 .   27/ 16وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:  -( 217)
 .  177/ 5الجرح والتعديل البن ابي حاتم:  -( 212)

 . 163/ 2إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي:  -( 219
 .  276/ 1تاريخ الثقاه للعجلي:  -( 220)
 .  162/ 2إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي:  -(221)
 .  222/ 1ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقاه فيهم لين للذهبي:  -( 222)
 .  320/ 1تقريب التهذيب البن حجر:  -( 223)
 . 3592ترجمة  1/321، والتقريب :  2961ترجمة  1/594الكاشف :  –( 224)
 .  626-2/625تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :  –( 225)
 . 706ترجمة  5/154؛ والجرح والتعديل البن أبي حاتم:  72/ 1سؤااله ابن محرز:  –( 226)
 (.3543رقم:  - 22/ 16تهذيب الكمال" للماي: ) –( 227)
 (.21، رقم :  22سؤااله محمد بن عثمان بن أبي شيبة البن المديني": )ح:  –( 222)
 . 1/594:  والكاشف ( ،24/ 16ذيب الكمال: )، وته 706رقم:  - 154/ 5الجرح والتعديل : –( 229)
 (.3543رقم:  - 24/ 16تهذيب الكمال" للماي: ) –( 230)
 . 1/594:  والكاشف (.3543رقم:  - 24/ 16تهذيب الكمال" للماي: ) –( 231)
 (.24/ 16(. تهذيب الكمال": )3رقم:  - 55/ 1الجامع": ) –( 232)
 .  1/321تقريب التهذيب:  –( 233)
 .  2/65تنقي  التحقيق :  –( 234)
 .  326/ 1، وتقريب التهذيب البن حجر: 602/ 1الكاشف للذهبي:  -( 235)
 .  513/ 2مياان االعتدال في نقد الرجال للذهبي:  -( 236)
 .  124/ 5الجرح والتعديل البن ابي حاتم:  -( 237)
 .  513/ 2مياان االعتدال في نقد الرجال للذهبي:  -( 232)
 . 64/ 1الضعفاء والمتروكون للنسائي:   -( 239)
 .  120/ 1تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاهين:  -( 240)
 . 3/54تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :   -( 241)
 .1/121المصدر نفسه :   -( 242)
 . 144/ 2الضعفاء والمتروكين البن الجوزي:   -( 243)
 .  124/ 5البن ابي حاتم: الجرح والتعديل  -( 244)
 .  342/ 2الثقاه البن حبان:  -( 245)
 . 63/ 2معرفة الثقاه من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء للعجلي:  -( 246)
 .242/ 4الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي:   -( 247)
 .  52/ 6تهذيب التهذيب البن حجر:  -( 242)
 .  326/ 1تقريب التهذيب البن حجر:  -( 249)
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 .  401/ 1، وتقريب التهذيب البن حجر: 40/ 2الكاشف للذهبي:  -( 250)
 . 470-2/469تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :  -( 251)
 . 127/ 6الجرح والتعديل البن ابي حاتم:   -( 252)
 .447/ 2المغني في الضعفاء للذهبي:   -(253)
 .  141/ 1تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(:  -(254)
 . 106/ 1تذكرة الحفاظ للذهبي:   -(255)
 .126/ 6الجرح والتعديل البن ابي حاتم:   -( 256)
 . 423/ 20تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -(257)
 .  194/ 1اجوال الرجال للجوزجاني:  -(252)
 .  122/ 3الرجال للذهبي:  مياان االعتدال في نقد -(259)
 . 207/ 5سير أعالم النبالء للذهبي:   -(260)
 .423/ 20تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -(261)
 . 344/ 1تهذيب األسماء واللغاه للنووي:   -(262)
 .401/ 1تقريب التهذيب البن حجر:   -(263)
 .424/ 20تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -( 264)
 . 344/ 6الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي:   -(265)
 .  154/ 2معرفة الثقاه للعجلي:  -(266)
 .424/ 20تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:  -( 267)
 . 447/ 2المغني في الضعفاء للذهبي:  -( 262)
 .  223/ 1ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقاه فيهم لين للذهبي:  -( 269)
 . 140/ 1ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي:  -( 270)
 .40/ 2الكاشف للذهبي:  -( 271)
 .  442/ 1، تقريب التهذيب البن حجر: 125/ 2الكاشف للذهبي:  -( 272)
 .  95/ 1اني : احوال الرجال للجوزج -( 273)
 .  123/ 4تاريخ اإلسالم وَوَفياه المشاهير وَاألعالم للذهبي:   -( 274)
 . 490/ 6سير اعالم النبالء للذهبي:   -( 275)
، والضعفاء 145/ 7، والكامل في ضعفاء الرجال البن عدي: 464/ 3الضعفاء الكبير للعقيلي:  -( 276)

 .  10/ 3والمتروكون البن الجوزي: 
 . 2/199تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :   -( 277)
 . 344/ 6الطبقاه الكبرى البن سعد:  -( 272)
 .  267/ 3تاريخ ابن معين )رواية الدوري(:  -(279)
 .  90/ 7الجرح والتعديل البن ابي حاتم:  -( 220)
 .127/ 1نبلي: بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم البن المبرد الح  -( 221)
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 .  346/ 3مياان االعتدال في نقد الرجال للذهبي:  -(222)
 . 302/ 2تهذيب التهذيب البن حجر:  -( 223)
 . 146/ 7الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي:   -( 224)
 .  300/ 5الثقاه البن حبان:  -( 225)
 . 325/ 1تاريخ الثقاه للعجلي:   -( 226)
 .  151/ 1تكلم فيه وهو موثق للذهبي: ذكر أسماء من  -( 227)
 .  442/ 1تقريب التهذيب البن حجر:  -( 222)
 .   520/ 1، وتقريب التهذيب البن حجر: 240 -239/ 2الكاشف للذهبي:  -( 229)
 .72-26 -442 -567 – 5/565 -4 -2تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق للدمشقي :   -( 290)
 . 336/ 6الطبقاه الكبرى البن سعد:   -( 291)
 .93/ 1ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه البن شاهين:   -( 292)
 . 221/ 27تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -( 293)
 .361/ 2الجرح والتعديل البن ابي حاتم:   -( 294)
، والضعفاء والمتروكون 147/ 1بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم البن سبط الحنبلي:  -(295)

 .  35/ 3البن الجوزي: 
 .  739/ 1مختصر الكامل في الضعفاء للمقرياي:  -( 296)
 .  95/ 1الضعفاء والمتروكون للنسائي:  -( 297)
 .  10/ 3المتروكين البن حبان: المجروحين من المحدثين والضعفاء و -( 292)
 .  169/ 2الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي:  -( 299)
 .134/ 3الضعفاء والمتروكون للدارقطني:   -( 300)
 . 322/ 6سير أعالم النبالء للذهبي:   -( 301)
 .  520/ 1تقريب التهذيب البن حجر:  -( 302)
 . 269/ 3تاريخ ابن معين )رواية الدوري(:  -( 303)
 .   739/ 1مختصر الكامل في الضعفاء للمقرياي:  -( 304)
 .  279/ 2رجال صحي  مسلم البن منجويه :  -(305)
 . 420/ 1تاريخ الثقاه للعجلي:   -(306)
 . 72/ 11إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي:   -(307)
 .  323/ 6عالم النبالء للذهبي: سير أ -(302)
 .  542/ 2المغني في الضعفاء للذهبي:  -(309)
 .  349/ 7لسان المياان البن حجر:  -(310)
 .  475/ 1، وتقريب التهذيب البن حجر: 166/ 2الكاشف للذهبي:  -( 311)
 .  93/ 1الضعفاء والمتروكون للنسائي:  -( 312)
 .  40/ 9الثقاه البن حبان:   -( 313)
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 .  53/ 3الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  -( 314)
 .    4/592تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق البن عبد الهادي :  -( 315)
 .  239/ 7الجرح والتعديل البن ابي حاتم:  -( 316)
 .  94/ 25تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:  -( 317)
 .  326/ 1أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل:  سؤااله أبي عبيد اآلجري -( 312)
 .  491/ 7الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي:  -( 319)
 .  40/ 9الثقاه البن حبان:  -( 320)
 .  573/ 2المغني في الضعفاء للذهبي:  -( 321)
 . 475/ 1تقريب التهذيب البن حجر:   -( 322)
 .  1/472، و تقريب التهذيب :  25/126تهذيب الكمال في اسماء الرجال للماي :  -(323)
 .   1/211التنقي  البن عبد الهادي :  -(324)
 .     7/253الجرح والتعديل البن ابي حاتم :  -(325)
 .    1/136:  . وبحر الدم ،البن عبد الهادي الصالحي 1/161ذكر من تكلم فيه وهــو موثق للذهبي :  -(326)
 .  160-9/159تهذيب التهذيب البن حجر :  -(327)
 .  9/160تهذيب التهذيب البن حجر :  -(322)
 .  3/69الكامل في ضعفاء الرجال :  -(329)
 .  431سؤااله البرقاني للدار قطني : ترجمة  -(330)
 1/161، وذكر من تكلم فيه وهــو موثق للذهبي :  5/273، وتاريخ بغداد :  7/253الجرح والتعديل :  -(331)

    . 
 .      1126ترجمة  7/40سير اعالم النبالء :  -(332)
 . 1/472تقريب التهذيب :  -(333)
 .   9/160تهذيب التهذيب البن حجر :  -(334)
 .   1/222الضعفاء والمتروكين له :  -(335)
 . 25/190، وتهذيب الكمال :  2/253المجروحين :  -(336)
 .  1/502، وتقريب التهذيب :  5117ترجمة  2/211الكاشف :  -(337)
 . 9/407؛ وتهذيب التهذيب البن حجر :  2/65الجرح والتعديل :  -(332)
 . 1491ترجمة  1/411الثقاه للعجلي :  -(339)
 . 2/65الجرح والتعديل :  -(340)
 .  2/70التنقي  البن عبد الهادي :  -(341)
 . 534سؤااله ابن الجنيد البي زكريا يحي  بن معين : سؤال رقم  -(342)
وفيه: ) يكذب، أحاديثه أحاديث موضوعة،  . 1299برقم  2/171العلل لالمام احمد برواية عبدالله :  -(343)

 ( .1727رقم:  - 7/491ليس بشيء (. وأما قوله: )رمينا حديثه( فذكره ابن عدي في "كامله": )
 . 9/407تهذيب التهذيب البن حجر :  -(344)
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 . 2/65الجرح والتعديل :  -(345)
 .   545ترجمة  1/211الضعفاء والمتروكين للنسائي :  -(346)
 . 9/407تهذيب التهذيب البن حجر :  -(347)
 .  4/126الضعفاء الكبير للعقيلي :  -(342)
 . 9/402، وتهذيب التهذيب البن حجر :  2/222المجروحين البن حبان :  -(349)
 . 494و  7/491الكامل في ضعفاء الرجال له :  -(350)
 .  472ترجمة  1/342الضعفاء والمتروكين للدار قطني :  -(351)
 . 9/402تهذيب التهذيب البن حجر :  -(352)
 . 441برقم  1/373ذخيرة الحفاظ ، البن القيسراني :  -(353)
 .  2/211الكاشف :  -(354)
 . 1/502تقريب التهذيب :  -(355)
 .     1/529، والتقريب :  2/252، الكاشف :  4/742تاريخ االسالم للذهبي :  -(356)
 ،     4/742 تاريخ االسالم للذهبي : -(357)
 .    227رقم  3/60رواية الدوري :  –تاريخ ابن معين  -(352)
 .      91برقم  1/372أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير البن ابي خيثمة :  -(359)
 .    10265ترجمة  7/442الثقاه البن حبان :  -(360)
 .   2/2الكامل في ضعفاء الرجال ، البن عدي الجرجاني :  -(361)
 .   3/517التنقي  البن عبد الهادي :  -(362)
 .    3252بالحديث رقم  5/74التنقي  البن عبد الهادي :  -(363)
 .  2541برقم  2/263التاريخ االوسط للبخاري :  -(364)
 .   2/7الكامل في ضعفاء الرجال ، البن عدي الجرجاني :  -(365)
 .   926رقم  1/149بحر الدم فيمن تكلم فيه االمام احمد بمدح او ذم ، البن المبرد الحنبلي :  -(366)
 .    2/7الكامل البن عدي :  -(367)
 .   352برقم  1/125الضعفاء الصغير للبخاري :  -(362)
 .  2/252، والكاشف :  275ترجمة  4/742م للذهبي : تاريخ االسال -(369)
 .1719ترجمة  4/150كبير للعقيلي : ، و الضعفاء ال 569برقم  1/97الضعفاء والمتروكين للنسائي :  -(370)
 .    36برقم  1/127تسمية فقهاء االمصار للنسائي :  -(371)
 .    200ترجمة  2/123الجرح والتعديل البن ابي حاتم :  -(372)
 .    6206برقم  2/655المغني في الضعفاء له :  -(373)
 .    6625ترجمة  1/529تقريب التهذيب له :  -(374)
 .  2/245، وتقريب التهذيب :  1/137الكاشف :  -(375)
 .   4/503التنقي  البن عبد الهادي :  -(376)
 .   4/454التنقي  البن عبد الهادي :  -(377)
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 .  2/55، ومعرفة الثقاه للعجلي :  6/255الطبقاه الكبرى البن سعد :  -(372)
 .  9/236الثقاه له :  -(379)
 .   10/62تهذيب التهذيب  -(320)
 .   7/262. ومياان االعتدال  40، المؤتلف والمختلف لالزدي :  4/174سنن الدار قطني :  -(321)
 . 1/137الكاشف  -(322)
 . 1/107ضعفاء الرجال :  الكامل في -(323)
 .  10/62تهذيب التهذيب  -(324)
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 المصادر والمراجع
 ــ القــــرآن الكريم . 

هـ( ، 259، أبو إسحا  )المتوفى:  ، لإلمام إبراهيم بن يعقوب بن إسحا  السعدي الجوزجاني . أحوال الرجال1
 هـــ . 1405تحقيق : صبحي البدري السامرائي ، مؤسسة الرسالة ، بيروه ، لبنان ، 

هـ( ، تحقيق : الدكتور علي 764، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )المتوفى:  . أعيان العـصر وأعوان النصر2
عد، الدكتور محمود سالم محمد ، قدم له: مازن عبد القادر أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور محمد مو

  م .  1992 -هـ  1412سوريا ، الطبعة األولى،  –لبنان، دار الفكر، دمشق  -المبارك ، دار الفكر المعاصر، بيروه 
، البن مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري  . إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال3
أبو محمد أسامة  -هـ( ، تحقيق : أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 762حنفي، أبو عبد الله، عالء الدين )المتوفى: ال

 م .  2001 -   هـ 1422بن إبراهيم ، دار الفارو  الحديثة للطباعة والنشر ،  الطبعة األولى ، 
ي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ، االمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن عل . إنباء الغمر بأبناء العمر4

لجنة إحياء التراث  -هـ( ، تحقيق : د حسن حبشي ، منشوراه المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 252)المتوفى: 
 .  م1969هـ، 1329اإلسالمي ، مصر ، 

هـادي ، يوسـف بـن حسـن بـن أحمـد بـن حسـن ابـن عبـد ال بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام احمـد بمـدح أو ذم. 5
هـ( ، تحقيق وتعليق: الدكتورة روحية عبد الـرحمن 909الصالحي، جمال الدين، ابن ابن المِبْرَد الحنبلي )المتوفى: 

 م .  1992 -هـ  1413لبنان ، الطبعة: األولى،  –السويفي ، دار الكتب العلمية، بيروه 
فظ أبــي الفضــل جــالل الــدين الســيوطي ، لإلمــام المحــدث الحــا بغيــة الــــوعاة فــي طبقــاه اللغــويين والنحــاة.  6

 م( . 1965هـ ـ 1324هـ(، مطبعة عيسى البابي ـ القاهرة )911)ه
، أبو زكريا يحي  بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري  . تاريخ ابن معين )رواية الدوري(7

ف ، مركا البحث العلمي وإحياء التراث هـ( ، تحقيق : د. أحمد محمد نور سي233بالوالء، البغدادي )المتوفى: 
 م .1979 – 1399مكة المكرمة ، الطبعة األولى ،  -اإلسالمي 

، أبو زكريا يحي  بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن  . تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(2
دمشق ،  –مد نور سيف ، دار المأمون للتراث هـ( ، تحقيق : د. أحمد مح233المري بالوالء، البغدادي )المتوفى: 

 )ب.ه( . 
هـ( ، دار 347، لإلمام عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، أبو سعيد )المتوفى:  . تاريخ ابن يونس المصري9

 هـ .  1421الكتب العلمية ، بيروه ، لبنان ، الطبعة األولى ، 
هــ ، بترتيـب 261لإلمام الحافظ احمد بن عبدالله ابن صـالح أبـي الحسـن العجلـي ، المتـوفى  . تاريخ الثقاه ،10

هــ ، وتضـميناه الحـافظ ابـن حجـر العسـقالني ، 207الحافظ : نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي ، المتـوفى 
، دار الكتب العلمية ، بيروه ، هـ ، وثق أصوله وخرج حديثه وعَلقَ عليه الدكتور : عَبد المُعطي قلعجي 252المتوفى 

 هـ . 1422م ـ 2007لبنان ، الطبعة الثانية ، 
، لإلمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايمـاز  . تاريخ اإلسالم ووفياه المشاهير واألعالم11

ألولى ، تحقيق : د . م ، الطبعة ا1927 -هـ 1407 -لبنان/ بيروه  -هـ ( ، دار الكتاب العربي 742الذهبي ) ه 
 عمر عبد السالم تدمرى .  
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، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ  . تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين12
هـ( ، المحقق : عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ، الطبعة األولى 325البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )المتوفى: 

 م .1929ـــ هـــ1409، 
هــ [ ، دار الكتـب 463أحمد بن علي أبـو بكـر الخطيـب البغـدادي ] ه  لإلمام،  . تاريخ بغداد أو مدينة السالم13

 بيروه ، لبنان ) ب.ه ( .  –العلمية للنشر والتوزيع 
هـ( ، تحقيق : 571، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى:  . تاريخ دمشق14

 م .  1995 -هـ  1415عمرو بن غرامة العمروي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروه ، 
د الرحمن بن محمد بن ، لالمام شمس الدين أبو الخير محمد بن عب . التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة15

لبنان ، الطبعة االولى  –هـ( ، دار الكتب العلمية ، بيروه 902أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 
 م .1993هـ/1414

هـ ( ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، سوريا ، الطبعة 751، البن القيم الجوزية ) ه . تحفة المودود بأحكام المولود16
 األولى .   

هــ ( ، دراسـة وتحقيـق: زكريـا 742، لإلمام الحافظ  محمد بن أحمد بـن عثمـان الـذهب  )ه  . تذكرة الحفاظ17
 م . 1992 -هـ1419عميراه ، دار الكتب العلمية بيروه ـ لبنان ، الطبعة األولى ، 

خلـف بـن سـعد أبـو  ، لإلمام الفقيه سليمان بن . التعديل والتجري  ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحي 12
، الطبعـة األولـى ، تحقيـق : 1926 - 1406 -الريـا   -هـ [ ، دار اللواء للنشر والتوزيع  474الوليد الباجي ] ه 
 د. أبو لبابة حسين . 

 1هـ ( . ط252للحافظ ابن حجر العسقالني : أبي الفضل شهاب الدين احمد بن علي ) ه  ـ تقريب التهذيب ،19
 م ( ، تحقيق : محمد عوامة .1926هـ 1406ا ) ـ دار الرشيد ، سوري

، لإلمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي  . تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق20
 –هـ( ، تحقيق : سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العايا بن ناصر الخباني ، دار أضواء السلف  744)المتوفى: 

 م .  2007 -هـ  1422العربية السعودية ، الطبعة األولى ،  الريا  ، المملكة
هـ( ، عنيت بنشره 676، أبو زكريا محيي الدين يحي  بن شرف النووي )المتوفى:  . تهذيب األسماء واللغاه21

 وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ، يطلب من : دار الكتب
 لبنان . –العلمية ، بيروه 

هــ(، 252، أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقالني )المتـوفى:  تهذيب التهذيب. 22
 هـ .1326مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة االولى ، 

، لإلمـام الحـافظ يوسـف بـن الاكـي عبـد الـرحمن أبـو الحجـاج المـاي )  ـ تهـذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال23
م ، الطبعـة األولـى ، تحقيـق: د. بشـار 1920 -هــ 1400هـ ( ، نشر دار مؤسسة الرسالة ، بيـروه ، لبنـان ، 742ه

 عواد معروف . 
نشـر دار الفكـر ،  هــ( ،354لإلمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي البسـتي )ه . الثقاه ،24

 م ، الطبعة األولى ، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد . 1975 -هـ 1395بيروه ، 
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هـ(، 279هعيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ) ، لإلمام الحافظ محمد بن ـ الجامع الصحي  ) سنن الترمـذي (25
 .بيروه ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون  -دار إحياء التراث العربي 

اإلمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بـن إدريـس ابـن المنـذر الحنظلـي  الجرح والتعديل ،. 26
 0م( 1952 –هـ 1371) 1لبنان ، ط -هـ( بيروه 327الرازي ) ه 

)وعليه إتحاف الخاصة بتصحي  الخالصة ، للعالمة الحافظ  . خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال27
علي بن صالح الدين الكوكباني الصنعاني( ، لإلمام أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم الخارجي البارع 

هـ( ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، نشر مكتب 923األنصاري الساعدي اليمني، صفي الدين )المتوفى: بعد 
   هــــ .1416سة ، / بيروه ، الطبعة الخامحلب  -المطبوعاه اإلسالمية/ دار البشائر 

، الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة22
صيدر اباد/ الهند ،  -هـ( ، تحقيق محمد عبد المعيد ضان ، مجلس دائرة المعارف العثمانية 252)المتوفى: 

 م .1972هـ/ 1392الطبعة: الثانية، 
، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان شـمس الـدين الـذهبي )ه  . ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق مـن المجهـولين29
 هـ. 1327هـ(، تحقيق: عماد بن محمد األنصاري، مطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 742
أبو عبد الله ) سنة ، لإلمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  . ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق30

 هـــ 1406هـــ ( ، تحقيق محمد شكور أمرير المياديني ، مكتبة المنار ،  742/ سنة الوفاة  673الوالدة 
، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب  . ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه31

هـ( ، المحقق: حماد بن محمد األنصاري ، مكتبة أضواء 325توفى: بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )الم
 م .1999 -هـ 1419السعودية ، الطبعة األولى ،  –الريا   -السلف 

هـ ( ، مطبوع ضمن أربع 742، لإلمام محمد بن قايماز الذهبي ) ه  ذكرُ من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل. 32
لفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعاه اإلسالمية ، حلب ، سوريا ، الطبعة رسائل في علوم الحديث ، تحقيق عبد ا

  هـ .  1400األولى ، 
، أحمد بن محمد بن الحسين بن  . رجال صحي  البخاري ) الهداية واالرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (33

بيروه ، الطبعة  –، دار المعرفة  هـ( ، تحقق: عبد الله الليثي392الحسن، أبو نصر البخاري الكالباذي )المتوفى: 
 هـ . 1407األولى، 

هــ(  ، دار المعرفـة ـ   بيـروه ، ط 422، ألحمد بن علي األصبهاني ، ابن منجويـه ، ) ه رجال صحي  مسلم.  34
 م( .1920هـ   ـ 1400، )  1
هـ ( ، تحقيق : عبدالرحمن عبد الجبار الفريوائي ، 656، لاكي الدين المنذري ) ه  رسالة في الجرح والتعديل. 35

 هـ .    1406نشر مكتبة دار األقصى ، الكويت ، الطبعة األولى ، 
، أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس  . الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة36

هـ( ، تحقيق : محمد المنتصر بن محمد الامامي ، دار البشائر 1345هير بـ الكتاني )المتوفى: الحسني اإلدريسي الش
 م . 2000-هـ1421اإلسالمية ، الطبعة السادسة ، 



 القول الفصل في الرواة المختلف بالحكم عليهم عند أئمة الجرح والتعديل  |  

 674  |  مجلة مداد اآلداب 

، اإلمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  . الرواة الثقاه المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم37
م ، الطبعـة األولـى ، تحقيـق: محمـد 1992 -هــ 1412ائر اإلسـالمية ، بيـروه ، لبنـان ؛ هـ( ، دار البشـ742)ه

 إبراهيم الموصلي . 
 -بيـروه  -، لـــ أبـو بكـر محمـد بـن القاسـم األنبـاري ، دار مؤسسـة الرسـالة  الااهر في  معاني كلماه الناســ 32

 من .، الطبعة األولى ، تحقيق : د. حاتم صالح الضا 1992-هـ  1412
، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن  . سؤااله أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم39

المدينة  -هـ( ، تحقيق : د. زياد محمد منصور ، مكتبة العلوم والحكم 241هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 
 هـــ . 1414المنورة ، الطبعة: األولى ، 

، تحقيق الدكتور : محمد علي قاسم العمري ،  هـ(275أبي عبيد اآلجري ألبي داود السجستاني ) ه . سؤااله40
 هـ .  1406نشر المجلس العلمي ) الجامعة اإلسالمية ( ، المدينة المنورة ، الطبعة األولى ، 

 -دار كتـب خانـه جميلـي ، لإلمام علي بن عمر أبو الحسن الـدارقطني البغـدادي ،  ـ سؤااله البرقاني للدارقطني41
 ، الطبعة األولى، تحقيق : د. عبدالرحيم محمد أحمد القشقري .  - 1404 -باكستان 

، لإلمام علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي  . سؤااله الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل42
، الطبعة األولى ، تحقيق : د. موفق بـن عبداللـه 1924 -هـــ 1404 –الريا   -هـ ( ، مكتبة المعارف 325) ه

 بن عبدالقادر .
، للحافظ علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن . سؤااله محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني 43

 ، الطبعة األولى ، تحقيق : موفق عبد الله عبد القادر . 1404 -الريا   -، مكتبة المعارف 
هـ( ، دار الكتب ، بيروه ، 273، لإلمام أبي عبد الله محمد بن زبيد الرحبي القاويني ) ه  ابن ماجه ـ سنن44

 ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ) ب.ه ( .2لبنان ، ط
هــ (، دار الفكـر ، بيـروه ، 275، لإلمام سليمان بن األشعث أبـو داود السجسـتاني األزدي )ه . سنن أبي داود45

 د محيي الدين عبد الحميد ،الطبعة الثانية )ب.ه( . تحقيق : محم
هـ( ، دار الكتب ، بيروه ، 273، لإلمام أبي عبد الله محمد بن زبيد الرحبي القاويني ) ه  ـ سنن ابن ماجه46

 ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ) ب.ه ( .2لبنان ، ط
هـ( ، وبذيله التعليق على الدار قطني ، أبو الطيـب  325، اإلمام علي بن عمر الدار قطني ) ه  . سنن الدار قطني47

 ه(. 0محمد شمس الحق العظيم آبادي ، مكتبة المثنى ـ القاهرة )د

هــ [ ، 742الذهبي أبـو عبـد اللـه ] ه  ، لإلمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز . سير أعالم النبالء42
 ، الطبعة التاسعة ، تحقيق: شعيب األرناؤوط ، ومحمد نعيم العرقسوسي . 1413 -بيروه  -مؤسسة الرسالة 

هـ ( ، تحقيق ودراسة الدكتور همـام عبـد الـرحيم 795-هـ 736، البن رجب الحنبلي ) ه . شرح علل الترمذي49
لشريعة ، الجامعة األردنية ، مكتبـة المنـار للنشـر والتوزيـع ، األردن ، الارقـاء ، الطبعـة سعيد ، األستاذ المساعد بكلية ا

 م . 1927 -هـ 1407األولى ، 
هـ( ، تحقيق مصطفى 256، ألبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ) المتوفى  . صحي  البخاري50

 م .1927هـ 1407بيروه ،  ديب البغا ، الطبعة الثالثة ، دار ابن كثير اليمامة ،
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هــ( ، تحقيـق : محمـد فـؤاد عبـد 261، ألبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسـابوري ) المتـوفى  ـ صحي  مسلم51
 م .1992الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروه ـ لبنان ، 

هـ( 256و عبد الله )المتوفى: ، لالمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ، أب ـ الضعفاء الصغير52
 هـ .  1396حلب ، سوريا ، الطبعة األولى،  –، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، دار الوعي 

، لإلمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي )المتوفى:  . الضعفاء الكبير للعقيلي53
م 1924 -هـ 1404بيروه، الطبعة األولى،  –مكتبة العلمية هـ( ، تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي ، دار ال322

 . 
هـ( تحقيق عبد الله 579، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي)ه الضعفاء والمتروكون. 54

 م . 1926 -هـ 1406،  1القاضي ، دار الكتب العلمية ـ بيروه ، ط
، لإلمام الحافظ صاحب السنن أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن  . الضعفاء والمتروكون للدارقطني55

هـ( ، تحقيق : د. عبد الرحيم محمد القشقري  ، 325مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
( : 1ورة ، طبع الجاء )أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة اإلسالمية ، نشر مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المن

ذو الحجة  -ذو القعدة  -، شوال  60( : العدد 2هـ ، والجاء ) 1403رمضان  -شعبان  -، رجب  59العدد 
أعداد في مجلة  3هـ ، نُشره على  1404ذو الحجة  -، رجب  64 – 63( : العدد 3هـ ، والجاء ) 1403

 . الجامعة اإلسالمية
هــ( ، دار 303، لإلمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ه . الضعفاء والمتروكين للنسائي56

 ، الطبعة األولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد .-هـ1396 -حلب  -الوعي 
هـ( ، ط االولى : دار الكتـب 911: لإلمام أبي بكر بن عبد الرحمن السيوطي ، أبو الفضل )ه . طبقاه الحفاظ57

 م ( .  1923 -هـ 1403ن ) العلمية ، بيروه ، لبنا
لإلمام أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف  . الطبقاه الكبرى ،52

بيروه ، الطبعة األولى،  –هـ( ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، نشر دار الكتب العلمية 230بابن سعد )المتوفى: 
 م .  1990 -هـ  1410

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان بن َقايْماز الذهبي لإلمام  العبر في خبر من غبــر ،. 59
 )د.ه( بيروه -هـ( ، تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية 742)المتوفى: 

 . 
ن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي شمس الدين محمد ب،  . القالئد الجوهــرية في تاريخ الصالحية60

 ،  دار ابن حام ، بيروه ، )د.ه( .  ه ( 953الحنفي ) المتوفى: 
هـ( ، دار القبلة 742، محمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي ) ه . الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة61

 للثقافة اإلسالمية .
، لإلمـام الحـافظ عبداللـه بـن عـدي بـن عبداللـه بـن محمـد أبـو أحمـد الجرجـاني  . الكامل فـي ضـعفاء الرجـال62
 ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: يحي  مختار غااوي . 1922 - 1409 -بيروه  -هــــ( ، دار الفكر 365)ه
بد الله هـ( ، تحقيق : أبو ع 256، لإلمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ه  . كتاب الضعفاء الصغير63

 م .  2005سمنود ، مصر ، الطبعة األولى ،  -أحمد بن إبراهيم أبي العينين ، مكتبة ابن عباس 
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هـ ( ، 252، لإلمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ) ه . لسان المياان64
ثة ، تحقيق : دائرة المعـرف النظاميـة م ، الطبعة الثال1926 – 1406 -بيروه  -مؤسسة األعلمي للمطبوعاه 

 الهند .   -
، لإلمام الكبير محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  . المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين65

ب حل –هـ( ، المحقق: محمود إبراهيم زايد ، دار الوعي 354مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 
 هـ . 1396، سوريا ، الطبعة األولى ،     

، أحمد بن علي بن عبد القادر ، أبو العباس الحسيني العبيدي ، تقي الدين  . مختصر الكامل في الضعفاء66
مصر ، القاهرة ، الطبعة األولى ،  -هـ( ، تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقي ، مكتبة السنة 245المقرياي )المتوفى: 

 م . 1994 -هـ 1415
 م 1992لبنان ،  بيروه ، –: لــ ياقوه بن عبد الله الحموي أبو عبد الله ، نشر دار الفكر  معجم البلدان .67
، ألبي الحسن احمد بن عبد  . معرفة الثقاه من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم62

هــ [ ، دراسـة  756هــ [ والسـبكي ]ه 207هــ [ بترتيـب الهيثمـي ] ه 261الله بن صالح العجلـي الكـوفي ] ه
وتحقيــق : عبــد العلــيم بــن عبــد العظــيم البســتوي ، مكتبــة الــدار ، المدينــة المنــورة ، الســعودية ، الطبعــة األولــى ؛ 

 م .  1925هـ ـ 1405
م( ، 742، ألبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبي )ه لضعفاءالمغني في ا. 69

 تحقيق نور الدين عتر، دار الكتب العلمية ـ بيروه )د.ه(. 
، ألبو زكريا يحي  بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد  . من كالم أبي زكريا يحي  بن معين في الرجال 70

 هـ(233والء، البغدادي )المتوفى الرحمن المري بال
 دمشق .  -، المحقق: د. أحمد محمد نور ، دار المأمون للتراث 

( ، دار هــ742قايمـاز الـذهبي ) ه ، لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بـن  . مياان االعتدال في نقد الرجال71
حمـد معـو  ، والشـيخ عـادل أحمـد م ، الطبعة األولى ، تحقيق : الشـيخ علـي م1995  -بيروه  -الكتب العلمية 
 عبد الموجود .

، للحافظ ابن حجر ، أحمد بـن علـي العسـقالني ، دار السـالم ، الريـا  ،  . هدي السَّاري شرح صحي  البخاري72
 هـ .1420،  3ط
هـ [ ، طالعه يحي  بن يحي  الشافعي بن 764، لإلمام صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ]  ـ الوافي بالوفياه 73

أيبك الصفدي ) رحمه الله ( واحمد بن مسعود ؛ تحقيق واعتنـاء : احمـد االرنـاؤوط ، وتركـي مصـطفى ، دار إحيـاء 
 م .2000 -هـ 1420التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروه ، لبنان ، الطبعة األولى ، 


