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 يهخص حبث
الحمد هلل رب العالمين, والصبلة والسبلم عمى أشرف المرسمين, سيدنا محمد 

 صمي اهلل عميو وعمى آلو وصحبو وسمم.
 ٔتعذ

فإن  كتاب ميزان االعتدال من أىم الكتب في عمم الرجال في عمم الرجال     
لمكانة صاحبو, وىو اإلمام الذىبي, وقد أودع فيو مؤلفو جممة كبيرة من 
نما  التراجم, وأقوال أئمة الجرح والتعديل, ولم يكتف بإيراد األقوال فحسب, وا 

استدركو عمى  بات ماتناوليا بالتعقبات في كثير من المواضع, ومن ىذه التعق
الحافظ ابن عدي في كتابو الكامل, وألىمية ما تعقبو كان ىذا البحث:"  
تعقبات اإلمام الذىبي في كتابو ميزان االعتدال عمى اإلمام ابن عدي في 
كتابو الكامل في ضعفاء الرجال في الحكم عمى الرجال جمع ودراسة", جمعت 

 .شتيا, ثم بينت الراجح فييا فيو ىذه التعقبات, وقمت بدراستيا ومناق
وقد تناولت في المقدمة أىمية البحث, والدراسات السابقة, ومنيجي فيو,     

وأىم األسباب التي دعتني الختياره, ثم تحدثت في الفصل التمييدي عن 
المصطمحات والمفردات التي في عنوان البحث, وتناولت في الفصل الثاني 

ارنت أقوال الذىبي بأقوال غيره من أئمة تعقبات الذىبي عمى ابن عدي, وق
الرجال؛ ليتضح من أرجح حكما وأقرب قوال إلى جميور المحدثين؟, وأخيرا 

 سجمت أىم النتائج التي توصمت إلييا من خبلل البحث, وهلل الحمد والمنة.
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In the name of of Allah the Merciful 
 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and 
peace be upon the Most 

 

      Merciful, our master Mohammad peace be upon him and his 
family and companions. 
 

        The book of Mezan   Al-Eatedal  is one of the most important 
books in the science of men in the science of men to the position of 
its owner,  Imam Al-Zahaby , where the author deposited a large 
collection of translations, and the words of the imams wound and 
modification, and not only to quote the words, but dealt with 
obstacles in many places,  one of these subject  Hafiz Ibn Uday said 
in his  book Al-Kamel , and the importance of what followed was 

Things that   Al-Hafiz Ibn Uday said  in his  book Al-Kamel, and the 
importance of what was followed was this research: "Traces of the 
Imam Al-Zahaby  in his book Mezan Al-Eatedal  of moderation on 
Imam Ibn Uday in his book in the weak men in the judgment on 
men collection and study," which collected these observations, and 
studied and discussed  ,  

 

       The most important reasons that led me to choose it, and then I 
spoke in the introductory chapter on the terms and vocabulary in 
the title of the research, and dealt in the second chapter of  Al-
Zahaby  Traces on Ibn Uday And compared the words of Al-Zahaby  
statements of other imams of men; to clarify the most likely ruling 
and the closest to the audience of modernists ?, and finally 
recorded the most important results reached through the search, 
and all praise and gratitude. 
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 ادلقذية
الحمد هلل , والصبلة والسبلم عمى سيدنا رسول اهلل وعمى آلو وصحبو     

 ومن وااله , أما بعد :
فإنو ال يخفى عمى المطمع ما تركو الحفاظ من كثرة التصانيف وتنوع     

ال سيما  –التآليف في عموم الشرع الحنيف, ومنيا عموم الحديث الشريف 
( وقع ليؤالء , ولما لم تكن العصمة ألحد بعد رسول اهلل ) -عمم الرجال 

و الحفاظ المصنفين شيء من الخطأ والسيو , ولم يمنع أدب التبلميذ أ
األقران أن يتعقبوا شيوخيم أو أقرانيم لعمميم أن ىذا ال يتنافى ىذا مع األدب 
, ولكونيم يعممون أن الخطأ والسيو من لوازم التصنيف , وىدفيم االرتقاء 
بتمك المصنفات إلى المكانة المثمى , والمنزلة األسمى , أداًء لؤلمانة , 

األمناء عمى الحديث النبوي, وتبميًغا لمرسالة وتجمية لمحق والصواب , فيم 
المبمغون رسالتو , بيذه الروح تعقبوا شيوخيم, واستدركوا عمييم , ونقحوا 
كتبيم, ومحصوا مصنفاتيم مع األدب الكامل والحجة القوية بل إن من الحفاظ 
الكبار من عرض كتابو بنفسو عمى شيوخ عصره كاإلمام محمد ابن إسماعيل 

, ومنيم من كان ى(ٕٔٙمسمم بن الحجاج )ت , واإلمامى( ٕٙ٘البخاري )ت 
يتعيد كتابو بالمراجعة والتمحيص إلى آخر عمره , وفي ىذا الصنيع فوائد 
جمة , من أعظميا صيانة ىذه الكتب مما قد يكتنفيا من األوىام, وتجمية 
األخطاء, ومن ثم عدم متابعة المصنف في أخطائو وأوىامو, ومن األئمة 

, فقد ى(ٛٗٚطويل في ىذا الباب اإلمام الذىبي )تالحفاظ الذين ليم باع 
أسيم بحٍظ وافٍر في التعقبات واالستدراكات عمى من سبقو من الحفاظ في 

كما « تدال في نقد الرجالميزان االع »كثير من مصنفاتو, وعمى رأسيا كتاب 
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يما تعقبو واستدركو, مما يظير من اسمو, مع التزامو الحق واالعتدال ف
تدراكاتو قيمة عممية كبرى, وأىمية بالغة قصوى, وقد لفت يضفي عمى اس

« ميزان االعتدال»انتباىي ليذه التعقبات  قول اإلمام الذىبي في مقدمة كتابو 
فيذا كتاب جميل مبسوط, في إيضاح نقمو العمم النبوي, وحممة  »حيث قال : 

سماء عدة اآلثار, ألفتو بعد كتابي المنعوت بالمغني, وطولت العبارة, وفيو أ
من الرواة زائدا عمى من في المغني, زدت معظميم من الكتاب الحافل المذيل 

.. وألبي أحمد ابن عدي كتاب الكامل ىو أكمل الكتب عمى الكامل البن عدي.
وجل في عمل ىذا  والساعة فقد استخرت اهلل عزوأجميا في ذلك ... , 

ليقرب تناولو, ورمزت  ؛و عمى حروف المعجم حتى في اآلباءالمصنف, ورتبت
وفيو من تكمم ... عمى اسم الرجل من أخرج لو في كتابو من األئمة الستة

فيو مع ثقتو وجبللتو بأدنى لين, وبأقل تجريح, فموال أن ابن عدي أو غيره 
من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرتو لثقتو, ولم أر من الرأي 

ن ما في كتب األئمة المذكورين, خوفاً أن أحذف اسم أحد ممن لو ذكر بتميي
من أن يتعقب عمّي, ال أني ذكرتو لضعف فيو عندي, إال ما كان في كتاب 

فإني أسقطيم لجبللة الصحابة,  ,من الصحابة -البخاري وابن عدي وغيرىما 
وال أذكرىم في ىذا المصنف, فإن الضعف إنما جاء من جية الرواة 

 .  (ٔ)ىأ.«إلييم

                                                           

الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن  لمحافظ شمسميزان االعتدال في نقد الرجال ( ٔ)
عمي محمد البجاوي, دار المعرفة,  تحقيق ٕ, ٔ/ٔ, ى(  ٛٗٚقايماز الذىبي )

 م.ٖٜٙٔ -ى ٕٖٛٔ, الطبعة األولى  بيروت
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, وأشار إلى «وفيو من تكمم فيو مع ثقتو وجبللتو» قولو :  فشحذ ىمتي    
أن بعض أئمة الجرح والتعديل تكمموا في بعض الثقات وأوىنوىم عمى جبللتيم 

, فعقدت العزم عمى تتبع ىؤالء الرجال في  –ومنيم ابن عدي  –وثقتيم 
كتاب ميزان االعتدال لمحافظ الذىبي , وكتاب الكامل لمحافظ ابن عدي, ثم 

الستجبلء ىذه  ؛ومناقشتيم مناقشة ضافية ,أقوم بدراستيم دراسة وافية
العقبات , وبيان وجاىتيا من عدمو, متتبًعا أقوال أئمة الجرح والتعديل , 

صة ىذه األقوال, وبيان الراجح من األقوال واألحكام في ىؤالء ومذيبًل ذلك بخبل
الذىبي( أرجح  –الرواة المتعقب عمييم, ومن ثم أبين أي اإلمامين )ابن عدي 

بعد عرض األقوال ومناقشتيا, وتقوم ىذه الدراسة عمى  حكًما عمى الراوي؟ 
لتعقبات التي منيج االستقراء, والموازنة, والنقد, حيث أقوم باستقراء جميع ا

تعقب فييا اإلمام الذىبي الحافظ ابن عدي في كتابو ميزان االعتدال , وكذلك 
استقراء أقوال أئمة الجرح والتعديل في ىذه التعقبات بعد جمعيا عمى سبيل 
االستقصاء , قدر الوسع والطاقة, ثم أوازن بين ىذه األقوال الستخراج الراجح 

ذه التعقبات في جوانب ترجمة الراوي منيا بعد المناقشة , وقد تنوعت ى
المختمفة, فمنيا ما يتعمق بشخص الراوي من حيث نسبو , أو حالو ضعًفا 
وصحًة , ومنيا في الخمط بين الرواة المتشابية , والوىم فييم, ومنيا في 
الحكم عمى بعض مرويات صاحب الترجمة, ومنيا في السماع واإلدراك بين 

ه التعقبات وكثرتيا اقتصرت منيا في ىذا البحث الرواة ... إلخ , ولطول ىذ
عمى ما كان متعمًقا بالجرح والتعديل, والحكم عمى الرواة, وتيدف ىذه الدراسة 

وبيان األصوب منيا, وىذا نقتنص  ,إلى الوصول لمعرفة حقيقة ىذه التعقبات
وكيفية  ,منو معرفة منيج الحافظ الذىبي ودقتو في التقاط ىذه التعقبات
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تيا, وبيان قدرتو الفائقة في استجبلئيا دون شطط وال إفراط أو تفريط, معالج
كما يظير ذلك شخصيتو الفذة في عمم الرجال, وذلك من خبلل التحميل 
العممي لتعقباتو لموصول إلى مواطن اإلصابة والوىم فييا, ولموصول إلى ىذه 

 الغاية قمت بما يأتي : 
مبًل , وسجمت تمك التعقبات ودونتيا استعرضت كتاب ميزان االعتدال كا  - ٔ

 لترتيبيا بعد ودراستيا . 
استعرضت التراجم التي تعقبيا الحافظ الذىبي في كتابو ميزان االعتدال   - ٕ

عمى اإلمام ابن عدي من خبلل كتابو الكامل في ضعفاء الرجال أيًضا؛ 
دون  -« الكامل»ألقف عمى كبلم الحافظ ابن عدي بنصو من 

يضاح ما لم  -« الميزان»ى ما نقمو عنو الذىبي في االقتصار عم , وا 
يتضح في الميزان, أو إلضافة كبلم تصرف الحافظ في نقمو عن ابن 

 .  -إن وجد  –عدي 
يا, وبيان القول الفصل فييا, مجمع تمك التعقبات, ودراستيا, وتحمي  - ٖ

 ومدى وجاىتيا من عدمو . 
بو األخرى كالمغني, والكاشف, رجعت إلى أقوال الحافظ الذي في كت  - ٗ

والعبر, والسير, والديوان, والمشتبو في الحكم عمى الراوي؛ لبيان مدى 
قوة رأيو وما ذىب إليو واالستفادة من ذلك في استجبلء الحكم عمى 
الراوي, وبيان الراجح فيو, ومعرفة مدى تطابق أقوال اإلمام مع 

 أم ال ؟  بعضيا, وىل استقر عمى الحكم عمى الراوي عنده
اقتصرت في ىذه التعقبات عمى ما كان في الجرح والتعديل والحكم عمى   - ٘

 الراوي وتركت ما كان مختًصا بغير ذلك خشية اإلطالة . 



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٜٔٗٛ 

أقوم بذكر اسم الراوي, ثم نص التعقب, ثم دراسة التعقب, وفيو أترجم   - ٙ
لمراوي ترجمة وافية ــ قدر الوسع ــ؛ حتى يتبين من خبلل ذلك الحكم 
عمى الراوي, ثم أردف ذلك بمناقشة التعقب, وفيو أبين رجحان قول 

أو ابن عدي(, وأذكر ذلك في النتيجة التي  –أحد اإلمامين )الذىبي 
 مي مناقشة التعقيب .    ت

سميت ىذه الدراسة التي جمعت تعقبات واستدراكات الحافظ الذىبي في   - ٚ
لكامل في ا»عمى الحافظ ابن عدي في كتابو « ميزان االعتدال»كتابو 

في كتابو  (ىٛٗٚ) ت تعقبات اإلمام الذىبي»بـ « ضعفاء الرجال
في كتابو الكامل  ( ىٖٙ٘)ت ميزان االعتدال عمى اإلمام ابن عدي

 «.جمع ودراسة في ضعفاء الرجال في الحكم عمى الرجال
وقد جاء ىذا العمل في مقدمة وفصمين , وذيمت ذلك بخاتمة, ذكرت فييا أىم 

 النتائج التي توصمت إلييا, والفيارس العممية, وأىم المصادر والمراجع .
ــ, والصبلة والسبلم  : فضمنتيا الحمد والثناء عمى اهلل ــ عز وجل أيا ادلقذية

 (, وأىم أسباب اختياري ليذا البحث . عمى رسول اهلل )
: فتضمن التعريف بمفظو التعقبات, وترجمة لئلمامين ابن  ٔأيا انفصم األٔل

 عدي والذىبي )رحميما اهلل( . 
: فجعمتو حاوًيا لتعقبات واستدراكات اإلمام الذىبي, وقد  ٔأيا انفصم انثاًَ
ن أذكر اسم الراوي, وكبلم الحافظ الذىبي عمى الحافظ ابن نيجت في ذلك أ

عدي, وأذيل ذلك بذكر الجزء, والصفحة, ورقم الترجمة من كتاب ميزان 
االعتدال أواًل, ثم أردف ذلك بالدراسة التفصيمية, والترجمة لمراوي وذكر أقوال 
ال اقتصرت عمى  ما العمماء فيو عمى قدر الوسع وحسبما يقتضيو التعقب, وا 
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يستبين بو رجحان أحد الوجوه, ثم ألخص النتيجة مبيًنا مدى قبول ما تعقب 
 بو اإلمام الذىبي ورجحانو من عدمو دون ميل أو غرض ألحد اإلمامين . 

: فقد ذكرت فييا أىم النتائج التي توصمت إلييا من خبلل  ٔأيا اخلامتة
 الدراسة, وفيارس الرواة, وكذلك أىم المصادر والمراجع . 

 أْى انذساعات انغاتقة : 
تعقبات الحافظ الذىبي في ميزان االعتدال عمى كتاب الضعفاء والمتروكين  - ٔ

البن الجوزي لمباحث/ محمد طوالبو, وىو بحث منشور مقدم لجامعة اليرموك 
(, قام صاحبو ببيان تعقبات  الذىبي في ميزان ٖٕٓٔ – ٘ٙٔم )ٕٓٓٓسنة 

ل األمثمة الواردة في الكتابين, وعمل عمى االعتدال عمى ابن الجوزي من خبل 
تقسيميا إلى نقاط عممية منيجية, مع دراستيا, وبيان وجاىتيا من عدمو, 
وعدد ىذه التعقبات قميل بالنسبة لعدد التراجم الواردة في الكتاب, وبعضيا ليس 

 . -كما أفاد ذلك البحث المذكور –وارًدا عمى اإلمام ابن الجوزي 
فظ الذىبي في كتابو ميزان االعتدال عمى اإلمام ابن الجوزي تعقبات الحا - ٕ

لمباحث / مشتاق حامد مريمش وىي رسالة ماجستير , نوقشت في كمية العموم 
اإلسبلمية, قسم أصول الدين, جامعة تكريت, العراق, تناول فييا الباحث 
 تعقبات الحافظ الذىبي عمى اإلمام ابن الجوزي دون أن يقيد ىذه التعقبات
نما تعرض لجميع التعقبات في كل المواضع من  بكتاب معين البن الجوزي, وا 
كتبو التي ذكرىا اإلمام الذىبي, وتضمنت ىذه الرسالة مقدمة, ذكر فييا الباحث 
أىمية الموضوع وسبب اختياره لو, وتمييًدا بين فيو مفيوم التعقبات, وأىمية 

التأليف والتصنيف فيو, عمم الرجال, وجيود األئمة في ىذا العمم, وطرق 
واشتممت عمى أربعة فصول, ذكر في الفصل األول ترجمة لئلمامين ابن 
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الجوزي والذىبي, وفي الفصل الثاني ذكر التعقبات المتعمقة بأسماء الرواة 
وكناىم وألقابيم والجمع والتفريق بين تراجميم, وتناول في الفصل الثالث 

واة واالختبلف في الحكم عمييم , وفي التعقبات المتعمقة بتضعيف وتوثيق الر 
الفصل الرابع ذكر التعقبات المتعمقة بنقل أقوال األئمة واألوىام الواقعة فييا, 
وقد بمغ عدد الرواة الذين تعقبيم الحافظ الذىبي في كتابو ميزان االعتدال عمى 

 .  (ٔ)( راوًيا ٜٗاإلمام ابن الجوزي تسعة وأربعين )
الذىبي عمى اإلمام ابن حبان البستي في كتاب ميزان  استدراكات اإلمام  - ٖ

االعتدال جمع ودراسة لمباحث األستاذ الدكتور / سيد جابر أحمد الشيمي , 
وىو بحث مقدم ضمن أبحاث الترقية لدرجة أستاذ مساعد , جمع فيو 
استدراكات وتعقبات اإلمام الذىبي عمى اإلمام ابن حبان من خبلل كتاب ميزان 

وقد قسمو إلى مقدمة وفصمين وخاتمة , تناول في الفصل األول  االعتدال,
ترجمة لئلمامين ابن حبان والذىبي )رحميما اهلل( , وفي الفصل الثاني جمع 
االستدراكات عمى اإلمام ابن حيان, وقد بمغ عدد المواضع التي جمع فييا 

كان استدراكات اإلمام الذىبي عمى اإلمام ابن حبان تسعة عشر موضًعا , و 
الصواب إلى جانب اإلمام الذىبي في أكثر الرواة الذين استدركيم عمى ابن 

 حبان . 
استدراكات اإلمام الذىبي عمى اإلمام أبي حاتم, لمدكتور / سيد جابر   - ٗ

الشيمي أيًضا, جمع فيو استدراكات اإلمام الذىبي في الميزان عمى اإلمام أبي 
لذىبي ستًا وعشرين راوًيا, كان الصواب حاتم, وقد بمغ عدد ما استدرك عمييم ا

                                                           

 (   موقع جامعة تكريت عمى الشبكة العنكبوتية اإلنترنت . ٔ)
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معو في معظميم, وقد نشر ىذين البحثين في مجمة كمية أصول الدين بأسيوط 
 م . ٕٔٔٓ -ى ٕٖٗٔ/ ٜٕعدد  –
تعقبات الذىبي في الميزان عمى ابن عدي في الكامل العائدة عمى المتفق   - ٘

يتناول المتفق  والمفترق من األسماء لمدكتور / أحمد عيد عودة اهلل , وىو
والمفترق من أسماء الرواة , وقد بمغت ىذه التعقبات اثنى عشرة ترجمو, كان 
الذىبي محًقا فييا, وأظير ذلك بالحجة والبرىان, وقد نشرت ىذه الدراسة في 

( وتاريخ ٕٙٔ – ٜٜٔمجمة كمية الشريعة, الجامعة األردنية, من صفحة )
 م . ٕٙٔٓ/ٙ/ٓٔم, وتاريخ قبولو ٕٙٔٓ/ٖ/٘استبلم البحث 

تعقبات الحافظ الذىبي في ميزان االعتدال عمى كتاب الكامل لمحافظ ابن   - ٙ
عدي الجرجاني لمدكتور / عبد العزيز شاكر حمدان, وقد نشر في مجمة جامعة 

, شوال ٘ٗالعموم الشرعية , العدد  –اإلمام محمد بن مسعود اإلسبلمية 
, وىذا البحث ٜٓٛٙ٘ٛ/  MP( رقم ٓٙٔ( إلى )ٓٚم, الصفحات )ٕٚٔٓ

يتشابو مع دراستي ىذه؛ إال أنو حين تحدث عن تعقبات الحكم عمى الرواة, 
 فإنو يختمف معي في عدة جوانب منيا : 

فاتو عدد من الرواة لم يتطرق ليم مما تعقبو الذىبي عمى ابن عدي,   -أ  
براىيم بن يحيى سحاق منيم عمى سبيل المثال : إبراىيم بن راشد األدمي, وا  , وا 

سماعيل بن سالم, وأصبغ بن زيد الجيني, وعبد  بن إبراىيم الدمشقي, وا 
الرحمن بن سعد المقعد, وعبد العزيز بن أبي رواد, وعبد المتعالى بن طالب , 

 ف . لوليد األغضوعمرو بن النعمان, وعمرو بن ا
معالجتو لمتعقبات موجزة جًدا, فيو يتعرض لئلشارة لقول الذىبي وابن   -ب  

عدي, ويرجح أحدىما دون أن يتوسع في ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل, ولعل 



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٜٕٔ٘ 

عذره في ذلك كونو تناول جميع تعقبات الذىبي عمى ابن عدي, كما أنو لم 
في ىذه الدراسة  ييتم بترجمة الراوي, وال تحرير محل النزاع, فقد أوضحت

نصوص أقوال الذىبي في أول التعقب, وابن عدي أثناء ترجمة الراوي, وحررت 
محل النزاع, وذكرت أقوال األئمة في الراوي عمى وجو االستيعاب قدر الوسع, 
وناقشت ىذه األقوال الستخراج الراجح الذي ىو نتيجة المناقشة ــ بعد أن أذكر 

( ورقة, في الحكم عمى ٜٕٕ, فجاء في )الخبلصةــ؛ لذا اتسع مني البحث
( ورقة في كل التعقبات, وبينت ٓٛالرجال فقط, بينما جاء البحث المذكور في )

 حجج الترجيح عند ترجيح قول أحد اإلمامين عمى اآلخر.
 أْذاف انذساعة : 

جمع تعقبات اإلمام الذىبي عمى اإلمام ابن عدي )رحميما اهلل( من  -ٔ
, وحصرىا « ميزان االعتدال»التعديل في كتابو خبلل أقوالو في الجرح و 

 ودراستيا . 
 معرفة منيج اإلمام الذىبي وطريقتو في التعقب واالستدراك .  -ٕ
الوصول إلى أصوب األقوال وأرجح اآلراء وأقربيا فيما تعقب بعد عرضيا   -ٖ

 ومناقشتيا .
 ادلُٓح ادلتثع يف ْزِ انذساعة : 

ىو المنيج االستقرائي التحميمي حيث قمت المنيج الذي سمكتو في ىذه الدراسة  
باستقراء جميع التعقبات التي تعقب منيا اإلمام الذىبي الحافظ ابن عدي , 
وعممت عمى دراستيا, وتحميميا تحميبًل عممًيا, محاواًل الترجيح بينيا, مستعيًنا 

 بأقوال العمماء , وتتمثل خطواتو في اآلتي:
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« ميزان االعتدال»استعراض تعقبات الحافظ الذىبي وأقوالو في كتابو   [ٔ]
عمى اإلمام ابن عدي, وتدوين تمك التعقبات, ثم دراستيا, وتحميميا 

 . واألقرب إلى أقوال أئمة ىذا الفنتحميبًل عممًيا, ومناقشتيا لبيان األرجح 
نو وجو تحرير محل النزاع بين اإلمامين الذىبي وابن عدي ؛ ليستبين م  [ٕ]

 االختبلف بينيما. 
إذا ظير لي ما يعذر بو أحد من األئمة فيما أوردتو من تعقبات أشرت   [ٖ]

 إلى ذلك ؛ كي أنصف ىؤالء األئمة فيما ظاىره الخطأ أو االلتباس. 
بيان الراجح من ىذه التعقبات فيما ظير لي بعد الدراسة والمناقشة,   [ٗ]

ي النتيجة عقب االنتياء من وعرض األقوال باألدلة, ذاكرًا ذلك ممخًصا ف
 سرد األقوال وعرضيا, ودراستيا, ومناقشتيا.

ضبط ما ورد من ألفاظ يشكل إيرادىا دون ضبط إذا دعت الحاجة إلى   [٘]
 ذلك . 

 شرح الكممات الغريبة إن وردت في ثنايا ىذه الدراسة .   [ٙ]
التعريف باألماكن الميمة التي يحتاج إلى تعريف عمى قدر الوسع   [ٚ]

 والحاجة . 
تخريج األحاديث تخريًجا عممًيا, مع بيان درجتيا من خبلل دراسة   [ٛ]

 األسانيد, أو االستئناس بذكر كبلم المتقدمين والمعاصرين . 
 نسبة أقوال أئمة الجرح والتعديل لقائمييا , وأحاول ترتيبيا زمنًيا عمى  [ٜ]

حسب األقدم وفاة ــ عمى قدر االستطاعة ــ إال إذا دعت طبيعة البحث 
 غير ذلك . 
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لم ألتزم مسمًكا واحًدا في طول التعقبات وقصرىا, فحيث اختمف  [ٓٔ]
األئمة في الراوي وتنوعت عباراتيم وتناقضت أحكاميم؛ توسعت 
واستقصيت في ذكر أقواليم؛ حتى ينجمي الوجو األرجح واألقرب إلى 

, وحيث اتضح الراجح في التعقب ال أتوسع كتوسعي فيما  الصواب
 اختمفوا فيو من الرواة. 

أذكر كبلم الحافظ ابن عدي عقب أقوال سائر األئمة؛ ألقارنو بأقوال  [ٔٔ]
غيره, وألتحقق من كبلم اإلمام الذىبي ىل ىو كبلم ابن عدي بنصو أم 

 خاصة. بمعناه؟ دون أن أراعي الترتيب الزمني لموفاة في ذكر قولو 
أعتني بجمع كافة اإلمام الذىبي في سائر كتبو؛ ألعرف ىل استقر  [ٕٔ]

ىذا القول في الراوي المتعقب عميو أم أنو رجع عن رأيو فيو سبب من 
 األسباب؟ 
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 انفصم األٔل
 تعشٌف يصطهر انتعقثات 

 ٔتشمجة نإليايني انزْثً ٔاتٍ عذي )سمحًٓا اهلل(
 ٌٔشتًم عهى يثسثني : 

 « . انتعقثات»ادلثسث األٔل : تعشٌف يصطهر 
 ادلثسث انثاًَ: تشمجة اإلياو انزْثً ٔاتٍ عذي )سمحًٓا اهلل( 
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 ادلثسث األٔل
 تعشٌف يصطهر انتعقثات 
 ويشتمل عمى مطمبين : 

 المطمب األول : تعريفيا عند أىل المغة . 
 المطمب الثاني :  تعريفيا في االصطبلح . 

 ادلطهة األٔل
 تعشٌفٓا عُذ أْم انهغة 

يدور حول معنى تأخير شيء « ع , ق , ب » جذر الكممة وأصميا     
تيانو بعد غيره , قال ابن فارس اْلَعْيُن َواْلَقاُف َواْلَباُء َأْصبَلِن  »:  (ٔ)وا 

ْتَياِنِو َبْعَد َغْيرِِه. َواأْلَْصُل اآْلَخُر  َصِحيَحاِن: َأَحُدُىَما َيُدلُّ َعَمى تَْأِخيِر َشْيٍء َواِ 

                                                           

أعيان العمم, وأفراد الدىر, (  ابن فارس ىو : أحمد بن فارس بن زكريا المغوي, من ٔ)
يجمع إتقان العمماء وظرف الكتاب والشعراء , ولو كتب بديعة, ورسائل مفيدة, 
وأشعار جيدة, مات سنة ستين وثبلثمائة . ]ينظر : معجم األدباء لياقوت الحموي 

بيروت, الطبعة األولى  –, تحقيق إحسان عباس , دار الغرب اإلسبلمي ٓٔٗ/ٔ
إنباء الرواة عمى أنباء النحاة لجمال الدين القفطي  –م ٖٜٜٔ -ى ٗٔٗٔ

, تحقيق محمد أبو الفضل, دار الفكر العربي , القاىرة, ومؤسسة ٕٛٔ, ٕٚٔ/ٔ
 م.  ٕٜٛٔ -ى ٙٓٗٔبيروت , ط أولى  –الكتب الثقافية 
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( بالعاقب؛ , ومنو سمي النبي ) (ٔ)ىأ.«َيُدلُّ َعَمى اْرِتَفاٍع َوِشدٍَّة َوُصُعوَبٍة.
من األنبياء )عمييم السبلم( والَعِقب بفتح العين ألنو عقب من كان قبمو 

نما  وكسر القاف من اإلنسان مؤخر القدم, وَعِقب الرجل : ولده وولد ولده, وا 
 . (ٕ)سميت العقوبة؛ ألنيا تكون آخرًا, وعقب كل شيء آخره

,   (ٖ)ىأ.«قب ما صنع فبلن: تتبعت أثرهعت» وقال ابن فارس أيًضا : 
وتعقبت ما صنع فبلن: تتبعتو.  »أساس الببلغة : في  (ٗ)وقال الزمخشري 

                                                           

 –, دار الفكر  ٚٚ/ٗى( ٜٖ٘(   معجم مقاييس المغة ألحمد بن فارس بن زكريا )تٔ)
 م. ٜٜٚٔ -ى ٜٜٖٔد السبلم محمد ىارون بيروت تحقيق عب

وما بعدىا, ومختار الصحاح لزين  ٚٚ/ٗ(   ينظر : معجم مقاييس المغة البن فارس ٕ)
, المكتبة ٖٕٔص ى( ٙٙٙالدين أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر الرازي )ت

العصرية , والدار النموذجية , بيروت, تحقيق / يوسف الشيخ محمد, الطبعة 
م , لسان العرب لمحمد بن مكرم بن عمي )ابن ٜٜٜٔ -ى ٕٓٗٔالخامسة 

وما بعدىا , دار صادر بيروت , الطبعة الثانية  ٔٔٙ/ٔى( ٔٔٚمنظور( ) ت 
 ى . ٗٔٗٔ

 .  ٜٚ/ٗ(   معجم مقاييس المغة ٖ)
مخشري ىو : محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري , جار (   الزّ ٗ)

من أئمة التفسير ولمغة واألدب , من أشير كتبو الكشاف,  اهلل, أبو القاسم , إمام
, أحد أفراد الدىر في عموم متنوعة, وفنون ى ٖٛ٘وأساس الببلغة, مات سنة 

مختمفة وبالخصوص في النحو والمغة لو شعر رائق, وتواليف مفيدة . ) ينظر : 
ير , ألبي طاىر السمفي, تحقيق محمد خ ٖ٘ٔ,  ٖٗٔالوجيز في ذكر المجيز ص 

 م . ٜٜٜٔ -ى ٔٔٗٔالطبعة األولى  –البقاعي , دار الغرب اإلسبلمي , بيروت 
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ًا يعني أنو من السداد والصحة بحيث ال فحولم أجد عن قولك معّقبًا أي متص
. وتعّقبت الخبر إذا سألت غير من كنت سألت أول  يحتاج إلى تعقب

 .(ٔ)ىأ.«مرة
مما سبق يظير أن : مفيوم التعقب في المغة يدور حول التتبع,  

والتدبر, والتفحص, والكبلم الذي يعقبو كبلم آخر, ويأتي بعده الرد ونقضو, 
 وبيان عيوبو , وكشف أغبلطو . 

 
* * * 

 

                                                           

 –دار الكتب العممية  –, تحقيق محمد باسل عيون السود  ٚٙٙ/ٔ(   أساس الببلغة ٔ)
 م .ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔبيروت , الطبعة األولى 
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 ادلطهة انثاًَ
 تعشٌف انتعقة يف االصطالذ 

يمكن صياغة لم يعتن العمماء السابقون بوضع تعريف لمتعقب, ولكن  
عمى ىذا النحو : « عقب»تعريف لو بعد النظر في أقوال أئمة المغة لمفردة 

ىو تتبع كبلم الغير والنظر فيو بتدبر عمى جية النقض, والرد, واإلبطال , »
أو التخطئة؛ إلظيار صوابو من خطئو, ويقصد بالنقض والرد  ,أو االستدراك

خالفًة واضحًة , وُيخرج ما ذكره والتخطئة واإلبطال مخالفة البلحق السابق م
البلحقون عمى السابقين لبيان كبلميم أو شرحو ونحوه, وأما االستدالل 
فيقصد بو استدراك شيء عمى العالم إذا شرطو عمى نفسو ولم يف بو , 

التخطئة: ىي الحكم عمى القول بأنو » فـ فيأتي البلحق فيستدركو عميو , 
ما االستدراك فيو : ذكر ما فات المتقدم , أ–صحيًحا وليس  –مخالف لمواقع 

  (ٔ)ى أ.« مما ىو عمى شرطو 
أو ما جرى  ,أ و تخطئة ,نظر كبلم الغير استدراًكاوعميو فالتعقب ىو:      

  مجراىما .

                                                           

لغابة, رسالة (   ينظر : تعقبات الحافظ ابن حجر في اإلصابة عمى ابن األثير في أسد أ)
, نقبًل عن تعقبات الكشميري في  ٜماجستير لمباحث, وسيم حمزة البكري , ص 

كتابو فيض الباري عمى الحافظ ابن حجر في كتابو فتح الباري, رسالة ماجستير 
 –, كمية الدراسات العميا  ٖٔ:  ٔٔلمباحث / ناصر بن سيف ناصر العزري ص 

 م . ٕٛٓٓالجامعة األردنية , آب سنة 
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 ادلثسث انثاًَ
  ًٔاتٍ عذي ) سمحًٓا اهلل ( (1)تشمجة اإلياو انزْث 

 ادلطهة األٔل
 ) تشمجة اإلياو انزْثً ) سمحّ اهلل 

 امسّ َٔغثّ :
ىو اإلمام الحافظ الكبير, مؤرخ اإلسبلم, وشيخ المحدثين محمد بن  

 ,   (ٖ)األصل, الفارقي (ٕ)أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد اهلل, التركماني
                                                           

(   الذىبي : بفتح الذال المعجمة والياء, وفي آخرىا الباء المنقوطة بواحدة, ىذه ٔ)
خراج الغش منو وبعضيم كان يعمل  النسبة إلى الذىب, وىو تخميصو من النار, وا 
خيوط الذىب التي يقال زدرشتة . )األنساب لئلمام عبد الكريم بن محمد بن منصور 

د الرحمن المعممي وغيره, مجمس دائرة , تحقيق/ عبٕٓ/ٙى( ٕٙ٘السمعاني )ت
 م( . ٕٜٙٔ -ى ٕٖٛٔحيد آباد, الطبعة األولى  –المعارف العثمانية 

(   التركماني : الترك: بضم التاء المنقوطة بنقطتين من فوق, وسكون الراء الميممة, ٕ)
والكاف, ىذه النسبة إلى الترك, وىم طائفة من قبل المشرق من الكفار, أسمم 

ىم أحد » ( وفي موسوعة ويكبيديا : ٜٖ/ٖيم . ) األنساب لمسمعاني جماعة من
يعيشون في تركمنستان , وشمال شرق إيران, وشمال غرب الشعوب التركية, 

أفغانستان, وفي شمال القوقاز .... يتكممون المغة التركمانية, إحدى المغات 
التركية, ... وتركمان العراق : ىم من سبلالت من موجات مختمفة من اليجرة 

 ى. أ.« التركية لببلد الرافدين ... 
https : ar. M. wikipedia. org   

(   الفارقي: بفتح الفاء والراء المكسورة, بينيما األلف , وفي آخرىا القاف, ىذه النسبة ٖ)
 ==, وىي مدينة كبيرة عند آمد من ببلد الجزيرة , لكثرة حروفيا« ميافارقين»إلى 
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 , أبو عبد اهلل , شمس الدين, الذىبي .  (ٔ)ثم الدمشقي 
 يٕنذِ : 

ولد في ثالث ربيع اآلخر سنة ثبلث وسبعين وستمائة من اليجرة     
 ى( . ٖٚٙ)

 شٍٕخّ : 
لو شيوخ كثيرون منيم : عبلء الدين عمي بن إبراىيم بن داود بن سممان     

, وشيخ اإلسبلم ى( ٕٗٙ -ى ٗ٘ٙبن سميمان, أبو الحسن بن العطار )
المعروف بابن محمد بن عمي بن وىب بن مطيع, أبو الفتح , تقي الدين, 

 وغيرىم . ى( ٕٓٚ -ى ٕ٘ٙدقيق العيد )
 تاليٍزِ : 

سمع منو عدد كبير من العمماء, ومنيم اإلمام الحافظ المفسر عماد     
, والحافظ زين الدين عبد ى( ٗٚٚالدين إسماعيل بن كثير الدمشقي ) 

ى ٖٙٚالرحمن بن الحسن ابن محمد السبلمي المعروف بابن رجب الحنبمي )
                                                           

        . وقالوا : الفارقي « ميا»وثقميا  خففوا ىذه النسبة, وأسقطوا من أوليا ==
( وتقع حالًيا حيث موقع ديار بكر , وىي أكبر ٖٔ٘/ٕٔ,  ٕٗٔ/ٓٔ) األنساب 

 مدينة في جنوب شرق تركيا. 
( https : ar. M. wikipedia. org ) 

(   الدمشقي : بكسر الدال الميممة, والميم المفتوحة, والشين المعجمة الساكنة, وفي ٔ)
أىبًل,  آخرىا القاف, ىذه النسبة إلى دمشق , وىي أحسن مدينة بالشام وأكثرىا

نما سميت دمشق بدماشق بن قاني بن مالك  وأنزىيا , وُيضرب بحسنيا المثل , وا 
 ( . ٖٗٚ,  ٖٖٚ/٘بن أرفخشد بن سام بن نوح . )األنساب لمسمعاني 
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, وتاج ى( ٗٙٚ -ى ٜٙٙ( , وصبلح الدين ابن أيبك الصفدي )ىٜ٘ٚ -
 -ى ٕٚٚالدين أبو نصر عبد الوىاب بن عمي ابن عبد الكافي السبكي )

 , وغيرىم . ى( ٔٚٚ
 يكاَتّ ٔثُاء انعهًاء عهٍّ : 

تواترت عبارات العمماء في الثناء العاطر عميو, وىذه بعض أقواليم, قال     
كان في حفظو ال يجارى, وفي لفظو ال  »: ى( ٗٙٚاإلمام الصفدي )ت 

يبارى, أتقن الحديث ورجالو, ونظر عممو وأحوالو, عرف تراجم الناس, وأزال 
اإلبيام في تواريخيم واإللباس, مع ذىن يتوقد ذكاؤه, ويصح إلى الذىب 

جمع الكثير, ونفع الجم الغفير, وأكثر من التصنيف, ووفر , نسبو وانتماؤه
 .  (ٔ)«التطويل في التأليفباالختصار مونة 

مير ِفي فن الَحِديث َوجمع  »ى( : ٕ٘ٛوقال ابن حجر العسقبلني )ت    
ْسبَلم فأربى ِفيِو عمى من تقدم بتحرير َأْخَبار اْلُمحدثين  ,تَاِريخ اإلِْ

 . (ٕ)«ُخُصوصا

                                                           

ى( ٗٙٚ(   أعيان العصر وأعوان النصر لصبلح الدين خميل بن أيبك الصفدي )ت ٔ)
المعاصر بيروت , ودار  , تحقيق د/ عمي أبو زيد وآخرون, دار الفكرٕٛٛ/ٗ

 م .ٜٜٛٔ -ى ٛٔٗٔالفكر بدمشق , الطبعة األولى 
, تحقيق / محمد  ٙٙ/٘(   الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لمحافظ ابن حجر ٕ)

 -ى ٕٜٖٔعبد المعيد خان, مجمس دائرة المعارف العثمانية, اليند, ط الثانية 
 م.ٕٜٚٔ
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َوَكاَن »فقال : ى( ٕٗٛوأثنى عميو الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي )ت     
َلُو دربة  ,ِإَماًما ِفي اْلقرَاَءات َفِقييا ِفي النظريات ...نقد الرَِّجالآَية ِفي 

َقاِئما َبين اْلخمف بنشر الّسنة َومذىب  ,بمذاىب اأْلَِئمَّة وأربابا المقاالت
 .  (ٔ)ىأ.  «الّسمف

 يصُفاتّ : 
لمحافظ الذىبي جممة كاثرة من المصنفات في مختمف العموم والفنون,      

ومنيا : ميزان االعتدال في نقد الرجال, وسير أعبلم النببلء, والكاشف في 
معرفة من لو رواية في الكتب الستة, وتاريخ اإلسبلم, وطبقات الحفاظ, 

 ومختصر تيذيب الكمال ... وغيرىا من الكتب النافعة . 
 ٔفاتّ : 

بعد حياة حافمة بالعمم والتأليف والتصنيف حانت وفاة الحافظ الذىبي,     
وقبل وفاتو بأربع سنين أو أكثر أضر بماء نزل في عينيو, وما زال بصره 
يتناقص قميبًل إلى أن فقده, توفي ليمة االثنين , ثالث ذي القعدة سنة ثمان 

 . (ٕ)ى( ٛٗٚوأربعين وسبعمائة من اليجرة ) 
                                                           

(   الرد الوافر عمى من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ اإلسبلم كافر لئلمام ابن ٔ)
 -, تحقيق/ زىير الشاويش, المكتب اإلسبلمئٖناصر الدين الدمشقي ص 

 ى. ٖٜٖٔبيروت, الطبعة األولى 
, والوافي بالوفيات لمصفدي ٕٛٛ/ٗترجمتو في : أعيان العصر وأعوان النصر لمصفدي  (  ٕ)

, تحقيق أحمد األرنؤوط, وتركي مصطفى , دار إحياء التراث, بيروت ٗٔٔ/ٕأيًضا 
م , طبقات الشافعية الكبرى لمحافظ تاج الدين عبد الوىاب بن تقي ٕٓٓٓ -ى  ٕٓٗٔ

== تحقيق د/ محمود الطناحي , د/ عبد الفتاح  ٓٓٔ/ٜى( ٔٚٚالدين السبكي ) ت
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 نثاًَادلطهة ا
 ) تشمجة اإلياو اتٍ عذي )سمحّ اهلل 

 امسّ َٔغثّ : 
ىو اإلمام الحافظ الحجة أبو أحمد عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن  

 .  (ٔ)محمد ابن مبارك القطن الجرجاني
 يٕنذِ : 
 ى . ٕٚٚولد سنة سبع وسبعين ومائتين من اليجرة  

 شٍٕخّ : 
لو شيوخ كثيرون منيم : الشيخ المعمر أبو عثمان محمد بن عثمان  

ابن أبي سويد البصري الذراع المتوفى قبل ثبلثمائة من اليجرة, وعبد الرحمن 
بن القاسم بن الفرج بن عبد الواد الياشمي الدمشقي بن الرواس, مسند 

                                                           

, الدرر الكامنة في أعيان ى ٖٔٗٔالخمو, دار ىجر لمطباعة والنشر, الطبعة الثانية ==
ى( ٜٔ, طبقات الحفاظ لئلمام جبلل الدين السيوطي )ت ٙٙ/٘المائة الثامنة البن حجر 

, الرد الوافر البن ناصر ى ٖٓٗٔبيروت الطبعة األولى  –, دار الكتب العممية  ٖٔ٘ص 
مد بن , البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لئلمام مح ٖٔالدين الدمشقي ص 

, دار المعرفة , بيروت ,  ٜٓٔ/ٕى( ٕٓٗٔعمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني )ت
شذرات الذىب في أخبار من ذىب ألبي الفبلح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 

, تحقيق / محمود األرنؤوط , دار ابن كثير, بيروت ,  ٖٕٙ/ٛى( ٜٛٓٔالحنبمي ) ت
   م .ٜٙٛٔ -ى ٙٓٗٔالطبعة األولى 

(   الجرجاني : بضم الجيم, وسكون الراء الميممة, والجيم والنون بعد األلف , ىذه النسبة إلى ٔ)
بمده ُجرجان , وىي بمدة حسنة فتحيا يزيد بن الميمب أيام سميمان بن عبد الممك . 

 ( https : // ar. m wilkipedia . org )( . ٖٕٚ/ٖ)األنساب 
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وأبو  وقتو, المحدث العالم الثقة, المتوفى بعد سنة سبع وتسعين ومائتين,
ى ٕ٘ٔعبد الرحمن, أحمد بن شعيب بن عمي ابن سنان بن بحر النسائي )

 وغيرىم . ى( ٖٖٓ -
 تاليٍزِ : 

حدث عنو أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن     
إبراىيم بن زياد بن عبد اهلل بن عجبلن, الكوفي, الحافظ العبلمة, أحد أعبلم 

, واإلمام المحدث الصادق ى( ٕٖٖابن عقدة ) الحديث , والمعروف بالحافظ 
الزاىد أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن حفص بن خميل 

, وأبو القاسم حمزة ابن يوسف بن ى( ٕٔٗاألنصاري اليروي الماليني )ت
 , وغيرىم .ى(ٕٛٗإبراىيم السيمي القرشي الجرجاني, مؤرخ حافظ, )ت 

 : يكاَتّ ٔثُاء انعهًاء عهٍّ 
أثنى عميو عدد كبير من العمماء واألئمة منيم الحافظ بن عساكر أبو  

كان » القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل بن عساكر الدمشقي, فقال : 
كان ابن عدي », وقال حمزة السيمي :  (ٔ)ىأ.« حافًظا ثقة عمى لحٍن فيو

 (ٕ)ىأ.«حافًظا متقًنا, لم يكن في زمانو مثمو 
َوَطاَل ُعُمُرُه, ىو اإلمام الحافظ الناقد الجوال .... »وقال الذىبي :  

َناَعِة َعَمى لحٍن  َوعبَل ِإسَناُدُه, وجرَّح وعدَّل, وصحَّح وعمَّل, َوتقدََّم ِفي َىِذِه الصِّ
                                                           

 م . ٜٜ٘ٔ -ى ٘ٔٗٔر الفكر لمطباعة والنشر , دا ٙ/ٖٔ(   تاريخ ابن عساكر ٔ)
 -ى ٚٓٗٔ, عالم الكتب, بيروت , طبعة رابعة  ٕٚٙ(   تاريخ جرجان لمسيمي ص ٕ)

 م. ٜٚٛٔ
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ُكلَّ َمْن يذكر في كتاب الكامل :  », وقال :  (ٔ) ىأ.« ِفْيِو يْظَيُر ِفي تَأَِليِفِو.
ِحْيَحْيِن, َوَلِكنَُّو َيْنتصُر َلُو ِإَذا  لو ُتُكمَِّم فيو بأدنى شيء كان ِمْن ِرَجاِل الصَّ

أمكن, ويروي في الترجمة حديثًا َأِو َأَحاِديَث ِممَّا اْستُْنِكَر ِلمرَُّجِل, َوُىَو ُمْنِصٌف 
 .  (ٕ) ىأ.« ِفي الرَِّجاِل ِبَحسِب اجتَياِدهِ 

 ٔفاتّ : 
ة سنة خمس وستين مات في جمادى اآلخر »قال حمزة السيمي :  
 .  (ٗ()ٖ)ى أ.«وثبلثمائة

                                                           

, دار الحديث القاىرة , الطبعة األولى  ٕٗٗ/ٕٔ(   سير أعبلم النببلء لمحافظ الذىبي ٔ)
 م . ٕٙٓٓ -ى ٕٚٗٔ

 .  ٕٕ٘/ٕٔ(   سير عبل النببلء ٕ)
 .  ٕٕ٘/ٕٔ(   السابق ٖ)
تحقيق  ٕٙٙ(   ترجمتو في : تاريخ جرجان ألبي القاسم حمزة بن يوسف السيمي ص ٗ)

 -ى ٚٓٗٔ/ محمد عبد المعيد خان, عالم الكتب بيروت , الطبعة الرابعة , 
تحقيق /  ٕٗٗ/ٗٔم , والمنتظم في تاريخ األمم والمموك البن الجوزي ٜٚٛٔ

 -ى ٕٔٗٔلكتب العممية بيروت الطبعة األولى محمد عبد القادر عطا , دار ا
, تحقيق /  ٖٛٔم , التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد البن نقطة ص ٕٜٜٔ

 -ى ٛٓٗٔبيروت الطبعة األولى  –كمال يوسف الحوت, دار الكتب العممية 
تحقيق/ صبلح الدين المنجد,  ٕٔٔ/ٕم , العبر في خبر من غبر لمذىبي ٜٛٛٔ

, ٕٕ٘,  ٕٕٗ/ٕٔ, سير أعبلم النببلء لمذىبي ى ٘ٓٗٔلكويت مطبعة حكومة ا
, تحقيق / كمال يوسف الحوت, دار الكتب العممية ٛٛ/ٕطبقات الشافعية لؤلسنوي 

, شذرات ٕٓٛم, طبقات الحفاظ لمسيوطي ص ٕٕٓٓبيروت, الطبعة األولى  –
 .  ٖٗٗ/ٗالذىب 
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ٜٔٙٚ 

 
 
 

 انفصم انثاًَ
 ً  ــاو انزْثـــتعقثات اإلي

 عهى 
 اإلياو اتٍ عذي ) سمحّ اهلل (

 منارج تفصٍهٍة
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 انتعقة األٔل 
 ـ  أتاٌ تٍ ٌضٌذ انعطاس، أتٕ ٌضٌذ انثصشي 1

 َص انتعقة 
أبان بن يزيد ] صح, خ, م, د[ العطار أبو يزيد »قال اإلمام الذىبي :  

قال ابن عدي: ىو حسن الحديث البصري , حافظ, صدوق, إمام , .... 
متماسك, يكتب حديثو, وعامتيا مستقيمة, وأرجو أنو من أىل الصدق, قال 
اإلمام الذىبي في "الميزان": بل ىو ثقة حجة, ناىيك أن أحمد بن حنبل ذكره 

كل المشايخ, َوَقال ابن َمِعين والنََّسائي: ثقة. وقد أورده  فقال: كان ثبتا في
أيضا العبلمة أبو الفرج ابن الجوزي في "الضعفاء", ولم يذكر فيو أقوال من 
وثقو, وىذا من عيوب كتابو, يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق, ولوال أن ابن 

 . (ٔ) ىأ.« عدي وابن الجوزي ذكرا أبان بن يزيد لما أورده أصبل
 دساعة انتعقة

 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 
اختمف اإلمامان في حال أبان بن يزيد العطار فيرى ابن عدي أنو  

حسن الحديث, متماسك, وألفاظو ليست صريحة في توثيقو؛ لذا قال : 
, غاية ما ىنالك يرى أنو حسن الحديث في « وأرجو أنو من أىل الصدق»

عمى توثيقو, وليس بدًعا من القول في العموم, وأما اإلمام الذىبي فنص 
ىذا, فقد سبقو إلى توثيقو اإلمام أحمد, ويكفي ما قالو اإلمام أحمد فيو, 

                                                           

 . ٕٓترجمة  ٙٔ/ٔ(   ميزان االعتدال ٔ)
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ووثقو إمام األئمة في الجرح والتعديل ابن معين , وكذا النسائي , وأشار 
اإلمام الذىبي إلى أن ابن الجوزي ذكره في الضعفاء, وسرد أقوال من جرحو 

, ولوال أن ابن عدي وابن الجوزي ذكراه في كتابييما المذين ولم يذكر من وثقو
يترجمان لمضعفاء ولممتكمم فييم من الرواة لما أورده؛ ألن أبان ثقة ال يحتاج 
إلى مدافعة, وبعد دراسة التعقيب يترجح أحد القولين فيو, فممخص النزاع 

نما رجا أن يكون  بينيما : كون ابن عدي لم ينص عمى توثيقو صراحًة , وا 
من أىل الصدق, وأما الذىبي فإنو نص عمى توثيقو فقال : ىو ثقة حجة, 
ورمز لو برمز  الصحة )صح( , وىي تشير إلى أن العمل عمى توثيق من 

ن كان قد اختمف فيو ــ.  قيمت فيو ــ وا 
ا : تشمجة انشأي ادلتعقة عهٍّ )أتاٌ تٍ ٌضٌذ انعطاس( : 

ً
 ثاٍَ
  (ٔ)ىأ.«د العطار, أبو يزيد البصريخ م د ت س : أبان بن يزي»ىو:
 (ٕ) ىأ.«روى عن : بديل بن ميسرة, والحسن البصري, وعاصم بن بيدلة    
 وغيرىم . , 

 (ٖ)ى أ.«روى عنو : إبراىيم بن الحجاج, وبشر بن عمر, وحبان بن ىبلل    
 وغيرىم . , 

                                                           

ى( ٕٗٚمال في أسماء الرجال لمحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي )ت(   تيذيب الكٔ)
بيروت ,  –, تحقيق د/ بشار عواد, مؤسسة الرسالة  ٖٗٔ, ترجمة  ٕ٘,  ٕٗ/ٕ

 م . ٜٓٛٔ -ى ٓٓٗٔالطبعة األولى 
 .  ٕ٘,  ٕٗ/ٕ(   المصدر السابق ٕ)
 .  ٕ٘,  ٕٗ/ٕ(   المصدر السابق ٖ)
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 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
ثقة , كان يحيى بن سعيد يروي عنو, »قال اإلمام يحيى بن معين :  

: , وقال عمي بن المديني (ٔ)ى أ.«وكان أحب إليو من ىمام, وىمام أحب إليَّ 
أبان العطار ثبت في كل », وقال أحمد بن حنبل :  (ٕ)ىأ.«كان عندنا ثقة»

ى القدر, وال يتكمم بصري, ثقة, وكان ير », وقال العجمي :  (ٖ)ىأ.«المشايخ
سمعت يحيى يقول : كان » , وقال العباس بن محمد الدوري :  (ٗ)ىأ.«فيو

, ومات وىو يروي عنو, يحيى بن سعيد يروي عن أبان بن يزيد العطار 
 (٘)ى أ.« وكان ال يروي عن ىمام, وكان ىمام عندنا أفضل من أبان بن يزيد

, وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أبان  (ٙ) ىأ .«, وقال النسائي : ثقة

                                                           

, تحقيق أحمد محمد نور , مكتبة الدار, ٕٖٛين ص (   سؤاالت ابن الجنيد البن معٔ)
 .  ٕ٘/ٕم , وتيذيب الكمال ٜٜٛٔ -ى ٛٓٗٔالمدينة المنورة الطبعة األولى 

, تحقيق د/  ٔٔ(   سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعمي بن المديني ص ٕ)
 ى . ٗٓٗٔالرياض الطبعة األولى  –موفق عبد اهلل عبد القادر, مكتبة المعارف 

, مجمس دائرة المعارف ٜٛٓٔترجمة  ٜٜٕ/ٕ(   الجرح والتعديل البن أبي حاتم ٖ)
 م . ٕٜ٘ٔ -ى ٕٔٚٔالعثمانية, اليند , الطبعة األولى 

, ٛٔ, ترجمة جٜٜٔ(   الثقات ألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمي, صٗ)
ى ٘ٓٗٔبعة األولى المدينة المنورة, الط -تحقيق/ عبد العميم البستوي, مكتبة الدار

 م . ٜ٘ٛٔ -
, تحقيق د/ أحمد نور سيف , مركز ٓٚٔ/ٗرواية الدوري  –(   تاريخ ابن معين ٘)

حياء التراث   م. ٜٜٚٔ -ى ٜٜٖٔمكة طبعة أولى  –البحث العممي وا 
 .  ٕ٘/ٕ(   تيذيب الكمال ٙ)
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العطار أحب إليَّ من شيبان, ومن أبي ىبلل, وفي يحيى بن أبي كثير أحب 
, وقال عنو مشاىير  (ٕ)وذكره ابن حبان في الثقات (ٔ)ىأ.« إليَّ من ىمام 

, وقال أبو حاتم  (ٖ)ىأ.« من ثقات البصريين وحفاظيم » عمماء األمصار , 
وفي الكامل »:  , وقال اإلمام عبلء الدين مغمطاي (ٗ)ىأ.«صالح الحديث»: 

قال ابن المديني : سمعت يحيى بن سعيد يقول : ال أروي عن لمجرجاني : 
أبان بن يزيد .... , وقال العجمي : بصري ثقة, وكان يرى القدر وال يتكمم بو, 

,  (٘) وفي موضع آخر: ليس بالقوي , وذكره ابن شاىين في جممة الثقات
لحاكم وأبو عوانة حديثو في وكذا ابن حبان , ثم خرج ىو وابن خزيمة وا

من يرغب عن الرواية عنو , وسمعت »صحيحيم, وذكره الفسوي في باب : 
, وذكره الحاكم فيمن تفرد بو مسمم, وقال أبو إسحاق « أصحابنا يضعفونيم

الصريفيني : روى لو البخاري تعميًقا, وكذا قال غيره, وأما الكبلباذي والباجي 
سحاق الحبال فعمم لو عبلمة مسمم , والذي رأيت فمم يذكراه جممة, وأما أبو إ

( وأصحابو إلى المدينة من كتاب البخاري قال : وقال في باب ىجرة النبي )
                                                           

 .  ٜٜٕ/ٕ(   الجرح والتعديل ٔ)
, دائرة المعارف  ٜ٘ٚٙترجمة  ٛٙ/ٙ(   الثقات لئلمام محمد بن حبان البستي ٕ)

 . مٖٜٚٔ -ى ٖٜٖٔان, الطبعة األولى اليند, د/ محمد عبد المعيد خ –العثمانية 
, تحقيق / مرزوق ٕ٘ٙ, ترجمة  ٜٕٗ(   مشاىير عمماء األمصار البن حبان ص ٖ)

 م . ٜٜٔٔ -ى ٔٔٗٔعمي إبراىيم, دار الوفاء لمطباعة, المنصورة, الطبعة األولى 
 .  ٖٙٔٔترجمة  ٜٛ/ٚ(   سير أعبلم النببلء ٗ)
, تحقيق / صبحي  ٗٛترجمة  ٜٖ(   تاريخ أسماء الثقات البن شاىين ص ٘)

 م . ٜٗٛٔ -ى ٗٓٗٔالكويت , الطبعة األولى  –السامرائي, الدار السمفية 
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وفي أول الحج , وقال : « أبان بن يزيد, ثنا ىشام, عن أبيو, فذكر حديثًا 
, وفي المزارعة ... وقال لنا مسمم : ثنا أبان فذكره, وىو يشبو أن ال أبان ... 

يكون معمًقا وىو إلى االحتجاج بو أقرب من غيره, واهلل أعمم, وقال ابن 
خرج البخاري استشياًدا , وىو »« : المنتقى»و« معمم لا»خمفون في كتابو 

لحافظ أبو بكر ثقة, قالو ابن نمير وعمرو بن عمي الصيرفي, وغيرىما, وقال ا
البرديجي : وىمام عندي صدوق, يكتب حديثو , وال يحتج بو , وأبان العطار 
أمثل منو, وقال عبد اهلل بن أحمد عن أبيو : ىو أثبت من عمران 

, وقال في  (ٕ)ىأ.« الحافظ الثقة» :  , وقال الذىبي في التذكرة (ٔ)ىأ.«القطان
عن ابن المديني عن  – ساقطوىو  –ثقة ثبت, روى الكديمي »المغني : 

, وقال في ديوان  (ٖ)ىأ.«القطان تميينو, وقال أبو حاتم : صالح الحديث
, وقال في تاريخ اإلسبلم :  (ٗ)ىأ.«ثقة , لينو بعضيم ببل حجة» الضعفاء : 

                                                           

,  ٜٙٔ/ٔ(   إكمال تيذيب الكمال في أسماء الرجال لعبلء الدين مغمطاي بن قميج ٔ)
وأسامة إبراىيم, الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر ,  –, تحقيق/ عادل محمد ٓٚٔ

 م .ٕٔٓٓ -ى ٕٕٗٔالقاىرة , الطبعة األولى 
دار  تحقيق / عبد الرحمن المعممي, ٜ٘ٔترجمة  ٕٔٓ/ٔ(   تذكرة الحفاظ لمذىبي ٕ)

 م . ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔبيروت , الطبعة األولى  –الكتب العممية 
, تحقيق د / نور الدين عتر , دار  ٜٔترجمة  ٛ/ٔ(   المغني في الضعفاء لمذىبي ٖ)

 إحياء التراث , قطر. 
 ٕٔ(   ديوان الضعفاء والمتروكين وخمق من المجيولين وثقات فييم لين لمذىبي ص ٗ)

مكة , الطبعة  –د األنصاري , مكتبة النيضة الحديثة , تحقيق / حما ٜٖٔترجمة 
 م . ٜٚٙٔ -ى ٖٚٛٔالثانية 
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وقال أحمد زىير: سئل ابن معين عن أبان وىمام, فقال : كان يحيى » 
ن ىمام, وأنا فيمام أحب إلي, القطان يروي عن أبان , وكان أحب إليو م

قمت: فيذا يرد عمى ما نقل الواىي محمد بن يونس الكديمي عن عمي عن 
, وتعقب ابن عدي  (ٔ)ى أ.«ال أحدث عنو »القطان من تميينو أباًنا, وقولو : 

وذكر أبان في كاممو فأساء »في ذكره إياه في كتابو الكامل فقال : 
أحد » , وقال في الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم :  (ٕ)ىأ.«بذكره

الثقات , وقال أبو حاتم: صالح الحديث, وىذه العبارة تدل عمى أن غيره من 
, ونقل كبلم ابن عدي فيو وتعقبو  (ٖ)ىأ.«رفاقو أثبت منو كيمام وبشار 

 قمت: ىو جاز القنطرة , واحتج بو الشيخان, وىو من طبقة ىمام»بقولو : 
خ, م, د, س ... الحافظ اإلمام... », وقال في سير أعبلم النببلء :  (ٗ)ى أ.«

وأما محمد بن يونس الكديمي, فروى عن: عمي  من كبار عمماء الحديث ....
بن المديني, عن يحيى بن سعيد: أنو لين أبانا, وقال: ال أحدث عنو. فإن 

اده. فقد روى صح ىذا, فقد كان ال يروي عنو, ثم روى عنو وتغير اجتي
عباس الدوري, عن يحيى بن معين, قال: مات يحيى بن سعيد, وىو يروي 

                                                           

, تحقيق د / بشار عواد معروف, دار  ٕترجمة  ٕٚٛ/ٗ(   تاريخ اإلسبلم لمذىبي ٔ)
 م . ٕٕٓٓالغرب اإلسبلمي بيروت , الطبعة األولى 

 .  ٕٚٛ/ٗ(   المصدر السابق ٕ)
, تحقيق /  ٓٗ,  ٜٖبما ال يوجب ردىم لمذىبي ص (   الرواة الثقات المتكمم فييم ٖ)

ى ٕٔٗٔبيروت , الطبعة األولى  –محمد إبراىيم الموصمي, دار البشائر اإلسبلمية 
 م. ٕٜٜٔ -

 . ٓٗ,  ٜٖ(   الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم لمذىبي ص  ٗ)
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وذكره أبو أحمد بن عدي, فقال: ىو  », ثم قال :  (ٔ)ىأ.«عن أبان بن يزيد
قمت: الرجل ثقة, حجة, قد احتج بو صاحبا , متماسك, يكتب حديثو

, ورد ابن  (ٖ)ى أ.« ثقة صالح» , وقال ابن الجزري :  (ٕ)ىأ.  «الصحيح
والكديمى ليس  »حجر عمى ما نقمو الكديمي عن عمي بن المديني بقولو : 

-بمعتمد وقد اسمفنا قول بن معين أن القطان كان يروي عنو فيو المعتمد 
« ثقة, لو أفراد, من السابعة» وقال في تقريب التيذيب :   (ٗ)«.-واهلل أعمم

 .  (٘)ىأ.
ابن عدي, فقد قال عنو : وبعد عرض أقوال األئمة أسوق كبلم  

َحدََّثَنا ُمَحمد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َيِزيَد المطيري, َحدَّثَنا ُمَحمد ْبن ُيوُنس َسِمْعُت »
َعِميَّ ْبَن َعبد المَِّو َيُقوُل: َسمعُت َيْحيى ْبَن َسِعيد َيُقوُل ال أروي َعن َأَبان 

َوَأَباُن ْبُن َيِزيَد اْلَعطَّاُر َلُو ِرَواَياٌت َغْيَر َما َذَكْرُت, َوىو َحَسُن ...  العطار

                                                           

 . ٜٛ/ٚ(   سير أعبلم النببلء ٔ)
 . ٜٛ/ٚ(   سير أعبلم النببلء ٕ)
, مكتبة ابن تيمية ,  ٕترجمة  ٗ/ٔ(   غاية النياية في طبقات القراء البن الجزري ٖ)

 بعناية ج . برجستراسر . ى ٖٔ٘ٔنشر ألول مرة عام 
, مطبعة دائرة المعارف النظامية, ٘ٚٔترجمة  ٔٓٔ/ٔ(   تيذيب التيذيب البن حجر ٗ)

 ى.ٕٖٙٔاليند, الطبعة األولى 
, تحقيق / محمد عوامة , دار  ٖٗٔترجمة  ٚٛ(   تقريب التيذيب البن حجر ص ٘)

 م . ٜٙٛٔ -ى ٙٓٗٔسوريا الطبعة األولى  –الرشيد 
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اْلَحِديِث ُمَتَماِسٌك ُيْكَتُب َحِديُثُو َوَلُو َأَحاِديُث َصاِلَحٌة, َعن َقتاَدة َوَغْيرِِه َوَعامَُّتَيا 
ْدقِ   . (ٔ) ىأ.« ُمْسَتِقيَمٌة, وأرُجو َأنَُّو ِمْن َأْىِل الصِّ

ا : يُاقشة انتعقة : ث
ً
 انث

بعد عرض أقوال أئمة الجرح والتعديل يتضح أن أبان بن يزيد العطار  
وثقو وثبتو عامة األئمة, وذكروه في كتبيم التي ترجموا فييا لمثقات, وأخرج 
لو األئمة في صحاحيم, فقد وثقو اإلمام يحيى بن معين, وعمي بن المديني, 

رو بن عمي الصيرفي , والعجمي, والنسائي, وابن نمير, وأحمد بن حنبل, وعم
وابن حبان, والذىبي, وابن الجزري, وابن حجر, وذكره في الثقات العجمي , 
وابن حبان وابن شاىين, وأخرج لو في كتبيم البخاري ومسمم واحتجا بو, 
وأخرج لو ابن خزيمة والحاكم وأبو عوانة, وأما ما ذكره محمد بن يونس 

لمديني من أن يحيى بن سعيد القطان لم يرو عنو الكديمي عن عمي بن ا
 ولينو فيذا مردود باآلتي : 

 أن محمد بن يونس الكديمي نفسو واٍه ساقط وليس بمعتمد .  -ٔ
أن يحيى بن معين ذكر أن يحيى بن سعيد القطان روى عنو, ومات  -ٕ

وىو يروي عنو, وكان أحب إليو من ىمام, وىذا ىو المعتمد وعميو 
 أئمة الحديث. 

أن امتناع القطان من الرواية عنو وتميينو كان في أول األمر ثم  -ٖ
 تغير اجتياده عنو وروى عنو , وىذا ىو الثابت المعتمد عند األئمة.

                                                           

, تحقيق عادل أحمد وعمي ٜٕٓترجمة  ٕٚ/ٕ(   الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ٔ)
 م . ٜٜٚٔ -ى ٛٔٗٔبيروت , الطبعة األولى  –معوض , دار الكتب العممية 
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 ويدفع بكون عامة األئمة عمى توثيقو وتعديمو .  -ٗ

ال يوجد شيء يفسر بو قدح من جرحو, عمى قمة عدد من تكمم فيو  -٘
 جًدا . 

القنطرة وأخرج الشيخان حديثو في أن أبان بن يزيد قد جاز  -ٙ
 صحيحيما واحتجا بو . 

وىو معروف بالنفس  -يكفيو توثيًقا قول اإلمامين يحيى بن معين  -ٚ
, وقول اإلمام أحمد فيو من أنو ثبت في -الحاد في الجرح والتعديل 

 كل المشايخ, وىو من أئمة االعتدال في الرجال. 

 –ا حديثو حسًنا ابن عدي وتوسط بعض األئمة في أبان بن يزيد وجعمو 
وأنو متماسك, ووصفو بعض العبارات التي تنزلو من كونو ثقة  –رحمو اهلل 

« أرجو أنو من أىل الصدق», « متماسك , حسن الحديث»ثبتًا, كقولو : 
والحق أن ىذا الكبلم ال يقوى وال يشتد أمام أقوال عامة أئمة الجرح والتعديل 
, وليس يوجد شيء مقبول ينزلو من مرتبة الثقات إلى من دونيم , ويكفيو 
إخراج الشيخين لحديثو واحتجاجيم بو, وقد أساء ابن الجوزي بذكره في كتابو 

« ال أروي عنو»ن سعيد: الضعفاء والمتروكون , واقتصاره عمى قول يحيى اب
 (ٔ)ى أ.« ىو حسن الحديث , متماسك , يكتب حديثو»وعمى قول ابن عدي : 

, فأبان من الثقات األثبات , وما كان ينبغي عمى ابن الجوزي أن يقتصر 

                                                           

, تحقيق / عبد اهلل القاضي  ٛٔترجمة  ٕٓ/ٔ(   الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ٔ)
 ى .ٙٓٗٔبيروت , الطبعة األولى  –دار الكتب العممية  –
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عمى قول ضعفو, وكان األولى أال يذكره ابن عدي وابن الجوزي في كتب من 
 والضعفاء والمتروكين .  يترجم لو فييا مظنة ضعف الراوي كالكامل

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

أبان بن يزيد العطار ثقة حجة ثبت وليس صدوًقا , حسن الحديث,  
 وىو صحيح الحديث محتج بو عند األئمة ال سيما في الصحيحين . 

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
ترجيح ما ذىب إليو الحافظ الذىبي من كون أبان بن يزيد ثقة ثبتًا ال  

ن الحديث كما ذكر اإلمام ابن عدي , وتعقب الحافظ الذىبي عمى صدوًقا حس
ابن عدي في محمو , وقد بان ترجيح كبلمو وصحتو بما نقل من كبلم األئمة 

 , واتضح من عباراتيم .
 ٔاهلل تعاىل أعهى ،،
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 ًَانتعقة انثا 
 (1)ـ  إتشاٍْى تٍ ساشذ األديً  2

وثقو الخطيب , واتيمو » -رحمو اهلل  –نص التعقيب : قال اإلمام الذىبي    
 .(ٕ)ى أ. « ابن عدي 

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

ىذا الراوي اختمف فيو حكم اإلمام ابن عدي مع غيره مما ذكره  
الذىبي عن  الخطيب في بيان حالو, فوثقو الخطيب البغدادي, واتيمو ابن 
عدي , وسبب ذلك كونو أخطأ في حديث عمى اإلمام الدوالبي, وخالفو فيو 
غيره وىو عمر بن شبو حيث رواه إبراىيم راشد عن حبان, عن األعمش, 

صالح, عن أبي ىريرة , وأتى عن الدوالبي بالصواب عمر بن شبة ,  عن أبي
عن محمد بن الصباح الدوالبي , عن حبان , عبد اهلل بن سعيد المقبري , 
عن أبيو, عن أبي ىريرة, أخطأ إبراىيم في الدوالبي , قال ابن عدي : 

                                                           

(   األدمي : بفتح األلف والدال الميممة, وفي آخرىا الميم, نسبة إلى بيع األدم, وىو ٔ)
, ٕٚ/ٔدمي . )األنساب لمسمعاني الجمد, أو إلى عممو, منيم إبراىيم بن راشد األ

 ٖ٘ٚ/ٖٓمغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار لبدر الدين العيني 
بيروت , الطبعة  –تحقيق / حسن إسماعيل, دار الكتب العممية  ٖ٘ٓ٘ترجمة 
 م( . ٕٙٓٓ -ى ٕٛٗٔاألولى 

 .  ٘ٛترجمة  ٖٓ/ٔ(   ميزان االعتدال ٕ)
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« بانال من الدوالبي, وال من حوالببلء في ىذا الحديث من إبراىيم بن راشد »
 .  (ٔ)ى أ.

ا : تشمجة انشأي : 
ً
 ثاٍَ

 . (ٕ)ىأ.«إبراىيم بن راشد بن سميمان أبو إسحاق األدمي»ىو :  
محمد بن سابق, ومحمد بن خالد بن عتمة, وأبي »روى عن :  
 وغيرىم . (ٖ)ى أ...«عاصم .
محمد بن غالب , وأبو بكر بن أبي الدنيا , ومحمد » روى عنو :  

 , وغيرىم .  (ٗ) ىأ... «بن عبدوس .ا
 أقٕال انعهًاء فٍّ : 

, وقال  (٘)ىأ.« كتبنا عنو ببغداد, وىو صدوق»قال أبو حاتم :  
. »..وذكره ابن حبان في الثقات, وقال :  (ٙ)ىأ.« ثقة»مسممة بن قاسم : 

                                                           

 .  ٖٗ٘ترجمة  ٖٓ٘/ٖ(   الكامل البن عدي ٔ)
, تحقيق د/ بشار عواد  ٖٔٙٓترجمة  ٜٛ٘/ٙ(   تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي ٕ)

 م . ٕٕٓٓ -ى ٕٕٗٔبيروت , الطبعة األولى  –معروف , دار الغرب اإلسبلمي 
 .  ٜ٘ٙٔ/  ٜٔ/ٕٔ, المنتظم البن الجوزي  ٕٕٚترجمة  ٜٜ/ٕ(   الجرح والتعديل ٖ)
 . ٛ٘ٗٔترجمة  ٜٛ٘/ٙبغدادي (   تاريخ بغداد لمخطيب الٗ)
 .  ٜ٘ٛ/ٙ(   الجرح والتعديل ٘)
, ترجمة  ٕٛٔ,  ٔٛٔ/ٕ(   الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة البن قطموبغا ٙ)

 –تحقيق شادي بن محمد, مركز النعمان لمبحوث والدراسات اإلسبلمية  ٕ٘ٓٔ
 م . ٕٔٔٓ -ى ٕٖٗٔصنعاء اليمن , الطبعة األولى 
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, وقال الخطيب (ٔ)ىأ.«وكان من جمساء يحيى بن معين, روى عنو أىل العراق
وقال ابن  (ٖ)ى أ.« وكان ثقة» وقال ابن الجوزي :  (ٕ)ىأ.«وكان ثقة»: 

وزعم الذىبي أن ابن عدي اتيمو , وليس لو في الكامل ترجمة  »قطموبغا : 
, قمت : نعم ليست لو ترجمة مستقمة في الكامل, لكنو  (ٗ).ى أ« , فاهلل أعمم

تعرض لذكره عند كبلمو عمى حديث في ترجمة حبان بن عمي وبيَّن أن الببلء 
و , وأما ابن عدي فإنو لم يترجم لو , وغنما تعرض لو في ترجمة حبان من

بن عمي أبو عمي العنزي الكوفي , عند ذكره لحديث خالف فيو غيره, فقال : 
َوَىَذا اْلَحِديُث أخطأ ِإْبرَاِىيُم ْبُن رَاِشٍد َعَمى الدُّوالِبيِّ َحْيُث َرَواُه َعْن ِحبَّاَن,  »

َواِب َعِن اأَلْعَمش, َعن أَ  ِبي َصاِلٍح, َعن أبي ىريرة وأبي َعِن الدُّوالِبيِّ ِبالصَّ
ُعَمر ْبُن ستة َوَقْد َرَواُه َىَكَذا َأيًضا َأُبو ُيوُسَف َعْن َعبد المَِّو ْبِن َسِعيد اْلَمْقُبِريِّ 
َواُب والببلء في ىذا الحديث من إبراىيم  َعن َجدِِّه, َعن َأِبي ُىَرْيَرَة, َوىو الصَّ

 .(٘) ىأ.« من حبان اشد ال ِمَن الدُّوالِبيِّ والبن ر 
ا : يُاقشة انتعقة : 

ً
 ثانث

بالنظر في أقوال األئمة السابقة يتضح أن إبراىيم بن راشد قد وثقو  
إلمام أبو مسممة ابن قاسم , والخطيب البغدادي , وابن الجوزي, وحكم عميو ا

                                                           

 .  ٖٕٙٗٔترجمة  ٗٛ/ٛن حبان (   الثقات البٔ)
 .  ٖٔٙٓترجمة  ٜٛ٘/ٙ(   تاريخ بغداد ٕ)
 .  ٜٔٔ/ٕٔ(   المنتظم في تاريخ األمم والمموك ٖ)
 .  ٕٛٔ/ٕ(   الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ٗ)
 . ٖٗ٘ترجمة  ٕٓ٘/ٖ(   الكامل البن عدي ٘)
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اد النفس أبي حاتم ححاتم بأنو صدوق, وىي تعني التوثيق ؛ لكون الحافظ 
في الحكم عمى الرجال, ولم يتكمم أحٌد في ىذا الراوي بجرح أو طعن سوى ما 
صدر من الحافظ ابن عدي من كونو خالف عمر بن شبو في حديث ذكره في 
ترجمة حبان بن عمي, ونص عمى أن الببلء فيو من إبراىيم ابن راشد, ال من 

بالوضع, ولعل ىذا السبب في قول  أحد سواه, وىذه المفظة كناية عن االتيام
الببلء في ىذا »قولو : « واتيمو ابن عدي» الحافظ الذىبي عن ابن عدي : 

, والحق أن « الحديث من إبراىيم بن راشد ال من الدوالبي وال من حبان 
إبراىيم بن راشد ثقة, لم يخالف في ذلك إال ابن عدي ألجل ىذا الحديث , وال 

عدي , ألجل ىذه المخالفة , فقد ييم الثقة, وال ينزل يقدح فيو ما ذكره ابن 
نما إذا كثرت مخالفتو الراوي عن درجة الثقة ألجل حديث أو حديثي ن وا 

 . لمثقات
ا : اخلالصة : 

ً
 ساتع

إبراىيم بن راشد األدمي ثقة, ولم يتكمم فيو أحد بقدح أو طعن سوى  
يث عمى ابن عدي في حديث خالف فيو عمر بن شبة , وبين أن الحد

 الصواب في الوجو الذي ذكره عمر بن شبة , وخالفو فيو إبراىيم بن راشد.
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
ترجيح ما ذكره الذىبي عن الخطيب البغدادي من توثيق إبراىيم بن  

راشد, كما قال اإلمام ابن عدي من أنو قد اتيم , الحافظ الذىبي اقتصر عمى 
ين أي الوجيين أصح في الراوي صراحة , ذكره اتيام ابن عدي لو دون أن يب

نما أشار إلى  كما أن ابن عدي لم يذكر ترجمة مستقمة إلبراىيم بن راشد, وا 
 مخالفتو وخطئو في ترجمة حبان بن عمي العنزي .  
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 انتعقة انثانث 
 ـ  إتشاٍْى تٍ أتً حيٍى 3

 َص انتعقة : 
وقال .. أحد الضعفاء ... » .:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

يريد بو إبراىيم ابن أبي  -الربيع: كان الشافعي إذا قال: حدثنا من ال أتيم 
 وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراىيم بن أبي يحيى, وليس ىو, يحيى

قال ابن عدي: ىو كما قال ابن عقدة, قد نظرت أنا الكثير في , بمنكر الحديث
را إال عن شيوخ يحتممون, وقد حدث عنو حديثو, فمم أجد لو حديثا منك

, وقد ساق ابن عدي إلبراىيم ترجمة طويمة …  الثوري, وابن جريج والكبار
قد ساق ابن عدي إلبراىيم ترجمة طويمة إلى أن قال: ولو كتاب إلى أن قال : 

وقد وثقو الشافعي وابن , الموطأ أضعاف موطأ مالك, ولو نسخ كثيرة
قال ابن حبان: كان يرى القدر, ويذىب إلى  مقدم.قمت: الجرح  األصبياني.
ثم قال ابن حبان: وأما الشافعي , ويكذب مع ذلك في الحديث ,(ٔ)كبلم جيم

في  ظفإنو كان يجالس إبراىيم في حداثتو, ويحفظ عنو حفظ الصبي, والحف

                                                           

أبو محرز الراسبي موالىم, السمرقندي, الكاتب, (   جيم : ىو جيم بن صفوان, ٔ)
وكان ينكر  ...المتكمم, أس الضبللة, ورأس الجيمية. كان صاحب ذكاء وجدال. 

الصفات وينزه الباري عنيا بزعمو ويقول: بخمق القرآن ويقول إن اهلل في األمكنة 
رجمة ت ٕٗٓ/ٙ, مات سنة ثمان وعشرين ومائة . )ينظر : سير أعبلم النببلء كميا
, الوافي بالوفيات لمصفدي  ٗٛ٘ٔترجمة  ٕٙٗ/ٔ, ميزان االعتدال  ٖٛٛ
 ( .  ٖترجمة  ٓٙٔ/ٔٔ
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فمما دخل مصر في آخر عمره, وأخذ يصنف  -الصغر كالنقش في الحجر 
الكتب المبسوطة احتاج إلى األخبار ولم يكن معو كتبو, فأكثر ما أودع الكتب 

وقد ذكره العقيمي في … من حفظو, وربما كنى عنو وال يسميو في كتبو, 
 . (ٔ) ىأ.«  الضعفاء

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

اختمف اإلمام الذىبي في إبراىيم بن أبي يحيى مع اإلمام ابن عدي,  
فرأى أنو أحد الضعفاء, بينما أحسن القول فيو ابن عدي تابًعا في ذلك ابن 
عقدة, من كونو ليس بمنكر الحديث , وليس لو حديث ينكر, ولم يجد لو 

الحفاظ قد حديثًا منكرًا إال عن شيوخ يحتممون, وأشار إلى أن كبار األئمة و 
رووا عنو, وممن حسن القول فيو أيًضا األمام الشافعي, وبعض عرض أقوال 

 األئمة سيتضح أي اإلمامين أرجح قواًل ؟ 
ا : تشمجة إتشاٍْى تٍ أتً حيٍى : 

ً
 ثاٍَ

... أبو  -واسمو سمعان  –إبراىيم بن محمد بن أبي يحيى » ىو :  
 .  (ٕ)ىأ.« إسحاق المدني 

عبد اهلل بن أبي طمحة, والحارث بن فضيل,  روى عن : إسحاق بن 
 , وغيرىم .  (ٖ)ى أ.« وحسين ابن عبد اهلل 

                                                           

 .  ٜٛٔترجمة  ٓٙ,  ٜ٘/ٔ(   ميزان االعتدال ٔ)
 .  ٖٕٙترجمة  ٗٛٔ/ٕ(   تيذيب الكمال ٕ)
 .  ٗٛٔ/ٕ(   المصدر السابق ٖ)
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روى عنو : إبراىيم بن طيمان ... , وأحمد بن أبي طيبة الجرجاني,  
 , وغيرىم . (ٔ)ى  أ.« وأبو العوام أحمد بن يزيد ... 

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
, وسئل عنو مرة فقال :  (ٕ)ىأ.«كذاب»قال اإلمام مالك بن أنس :  

حب اكان ص» , وقال عبد اهلل بن المبارك :  (ٖ)ىأ.«ليس بذاك في دينو »
سألت فقياء المدينة عن إبراىيم » , وقال بشر بن المفضل :  (ٗ)ىأ.«تدليس

, وقال سفيان بن  (٘)ىأ.« بن أبي يحيى, فكميم يقول : كذاب أو نحو ىذا 
, وقال يحيى بن سعيد القطان : لم  (ٙ).ى أ« احذروه , ال تجالسوه» عينية : 

نما ترك لمكذب  » , وقال أيًضا :  (ٚ)ىأ.«يترك إبراىيم بن أبي يحيى لمقدر, وا 
, وقال سفيان بن عبد  (ٛ)ىأ.«أشيد عمى إبراىيم بن أبي يحيى أنو يكذب 

الممك : سألت ابن المبارك : لم تركت حديث إبراىيم بن أبي يحيى؟ قال : كان 

                                                           

 .  ٘ٛٔ/ٕ(   المصدر السابق ٔ)
 .  ٔٙترجمة  ٖٖ٘/ٔ(   الكامل البن عدي ٕ)
 .  ٖٖ٘/ٔ(   المصدر السابق  ٖ)
 .  ٕٗٛترجمة  ٓٙٔ/ٔ(   تيذيب التيذيب ٗ)
 .  ٜٖٓترجمة  ٕٙٔ/ٕ(   الجرح والتعديل البن أبي خاتم ٘)
 .  ٕٗٛترجمة  ٕٗٛ/ٔ, إكمال تيذيب الكمال  ٜ٘ترجمة  ٕٙ/ٔ(   الضعفاء لمعقيمي ٙ)
, تحقيق محمود زايد , دار الوعي  ٙٔترجمة  ٘ٓٔ/ٔ(   كتاب المجروحين البن حبان ٚ)

 ى . ٜٖٙٔحمب الطبعة األولى  –الوعي 
 .  ٘ٓٔ/ٔ(   المصدر السابق ٛ)
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ألن يخر » , وقال الشافعي :  (ٔ)ى أ.« بالقدر, وكان صاحب تدليس مجاىرًا
, وكان (ٕ)ى أ.« إبراىيم من بعد أحب إليو من أن يكذب, وكان ثقة في الحديث
يعني إبراىيم  –وكان الشافعي يقول : أخبرني من ال أتيم عن سييل وغيره 

 (ٗ).ى أ«كان متيًما عمى نفسو», وقال ابن أبي مريم : (ٖ)ىأ.«بن أبي يحيى 
ى أ.«وكان كثير الحديث , ترك حديثو , ليس يكتب» , وقال ابن سعد :  (ٗ)
« (ٚ)رافضًيا (ٙ)ال يكتب حديثو , كان جيمًيا » , وقال يحيى بن معين :  (٘)

 . (ٛ)ىأ.« (ٚ)رافضًيا
                                                           

 . ٜٕٓٔترجمة  ٕٔٗ/ٚ(   سير أعبلم النببلء ٔ)
 .  ٔٙترجمة  ٖٚ٘/ٔ(   الكامل البن عدي ٕ)
 .  ٖٚ٘/ٔ(   المصدر السابق ٖ)
 .  ٕٗٛترجمة  ٕٗٛ/ٔ(   إكمال تيذيب الكمال ٗ)
 .  ٕ٘ٗ/٘(   الطبقات الكبرى البن سيده ٘)
(   الجيمي : بفتح الجيم , وسكون الياء وفي آخرىا الميم , ىذه النسبة إلى رجمين ٙ)

أحدىما جماعة ينتحمون مذىب الجيم بن صفوان, وفييم كثرة يقال ليم الجيمية .. 
نو شيء والمنكر في عقيدتو كثير, وأفظعيا كان يزعم أن اهلل عز وجل ال يوسف بأ

 ( . ٖٚٗ/ٖ. )األنساب لمسمعاني 
(   الرافضي : نسبة إلى طائفة الرافضة, إحدى طوائف الشيعة, وىم الذين رفضوا خبلفة ٚ)

خبلفة الشيخين وأكثر الصحابة, وزعموا أن الخبلفة في سيدنا عمي وذريتو من 
( وأن الخبلفة في غيرىم باطمة . )ينظر : مقاالت بعده بنص من النبي )

, عناية  ٙٔص ى( ٕٖٗين واختبلف المصمين ألبي موسى األشعري ) تاإلسبلمي
 م . ٜٓٛٔ -ى ٓٓٗٔألمانيا , الطبعة الثالثة  –: ىمموت ريتر , دار فرانز شتايز 

 رواية الدوري .  ٜ٘/ٖ(   تاريخ ابن معين ٛ)
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كان » , وقال أيًضا :  (ٕ)ىأ.« , راضًيا (ٔ)ليس بثقة, كان قدرًيا»وقال أيًضا : 
, (ٗ)ىأ.«كذاب ال شك فيو» , وقال أيًضا :  (ٖ)ى أ.«كان كذاًبا , وكان رافضًيا

, وقال عمي بن المديني :  (٘)ىأ.«كذاب في كل ما روى », وقال : (ٗ)ىأ.«فيو
ال يكتب » , وقال اإلمام أحمد بن حنبل :  (ٙ)ىأ.«كذاب, وكان يقول بالقدر»: 

يكتب حديثو , كان يقول بالقدر, ويقال : إنو كان يروي أحاديث منكرة, وكان 
جيمًيا  (ٚ)كان قدرًيا معتزلًيا », وقال: « في كتبو يأخذ حديث الناس يضعيا 

                                                           

ة (   القدري : بفتح القاف والدال الميممة وفي آخرىا الراء , ىذه النسبة إلى الطائفٔ)
المشيورة بالقدرية , وىم جماعة يزعمون أن اهلل تعالى ال يقدر الشر , ويقولون : 
إن الخير من اهلل والشر من إبميس , ويزعمون أن اهلل قد يريد الشيء وال يكون . 

 ( .  ٕٖ٘/ٓٔ)األنساب 
 .  ٕٙٔ/ٖ(   تاريخ ابن معين رواية الدوري ٕ)
 .  ٘ٙٔ/ٖ(   المصدر السابق ٖ)
 .  ٓٙٔخ أسماء الضعفاء البن شاىين ص (   تاريٗ)
 .  ٔٙترجمة  ٖٙ٘/ٔ(   الكامل ٘)
 .  ٕٗٔ(   سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعمي بن المديني ص ٙ)
بضم الميم وسكون العين الميممة وفتح التاء  المنقوطة باثنتين من (   المعتزلي : ٚ)

فوقيا  وكسر الزاى وفي آخرىا البلم, ىذه النسبة إلى االعتزال وىو االجتناب, 
والجماعة المعروفة بيذه العقيدة إنما سموا بيذا االسم  ألن أبا عثمان عمرو بن 

لورع الدقيق ممن جالس كان من العباد الخشن وأىل ا ... عبيد  بن كيسان 
, واعتزل مجمس الحسن  الحسن البصري سنين كثيرة, ثم أحدث ما أحدث من البدع

 ( . ٜٖٖ,  ٖٖٛ/ٕٔوجماعة معو, فسموا بذلك . )األنساب لمسمعاني 
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ال يكتب حديثو , ترك الناس حديثو , », وقال أيًضا:  (ٔ)ىأ.« , كل ببلء فيو 
يروي أحاديث منكرة ال أصل ليا , وكان يأخذ أحاديث الناس يضعيا في 

ما رأيت أحد يحتج بإبراىيم بن », وقال إسحاق بن راىوية :   (ٕ)ىأ.«كتبو
يحيى مثل الشافعي , قمت لمشافعي : وفي الدنيا أحد يحتج بإبراىيم بن  أبي

كان يرى القدر » , وقال محمد ابن البرقي في الضعفاء: (ٖ)ىأ.«أبي يحيى!!
, وقال عثمان بن أبي شيبة : عندي إلبراىيم بن أبي  (ٗ)ىأ.«والتشيع والكذب 

روى النيي أبي يحيى في المثل جبال حديث, ال أروي عنو منيا شيًئا , و 
سمعت يزيد بن », وقال أبو محمد الدارمي :  (٘)ى أ.«عنو عن الميث بن سعد

براىي م بن أبي يحيى , وخالد بن بن ىارون يكذب زياد بن ميمون, وا 
.. تركو كان يرى القدر وكبلم جيم , .» , وقال البخاري :  (ٙ)ى أ.« محدوج

فيو ضروب من البدع فبل », وقال الجوزجاني :  (ٚ)ىأ.« ابن المبارك والناس

                                                           

, العمل ومعرفة الرجال لئلمام  ٙٛٔ/ٕ, تيذيب الكمال  ٔٙترجمة  ٖ٘٘/ٔ(   الكامل ٔ)
, تحقيق/ وصي اهلل عباس, دار الخاني,  ٖ٘٘/ٕ –رواية ابنو عبد اهلل  –أحمد 

 م . ٕٔٓٓ -ى ٕٕٗٔالرياض, الطبعة الثانية 
 .  ٙٛٔ/ٕ(   تيذيب الكمال ٕ)
 .  ٔٙٔ/ٔ(   تيذيب التيذيب ٖ)
 . ٗٔترجمة  ٘ٛ/ٗ(   تاريخ اإلسبلم لمذىبي ٗ)
 . ٙترجمة  ٓٙٔ(   تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاىين ص ٘)
 .  ٜٕٓٔترجمة  ٕٔٗ/ٚأعبلم النببلء  (   سيرٙ)
, تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان, دائرة  ٖٕٖ/ٔ(   التاريخ الكبير لمبخاري ٚ)

 حيدر آباد. –المعارف العثمانية 
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رافضي,  », وقال العجمي :  (ٔ) ىأ. «يشتغل بحديثو, فإنو غير مقنع وال حجة
رافضًيا,  وكان قدرًيا معتزلًيا», وعنو أيًضا:  (ٕ) ىأ.« جيمي, ال يكتب حديثو

وكان من أحفظ الناس وكان قد سمع عمًما كثيرًا وقرأ بو كميم ثقات, وىو غير 
ان ك», وقال أبو داود: (ٗ) ىأ.«ليس بشيء»ل أبو زرعة : , وقا (ٖ)« ىأ. ثقة
, وقال يعقوب بن سفيان الفسوي (٘) ىأ.«ان قدرًيا رافضًيا شتاًما مأبوًنا ك»

, وقال أبو  (ٙ) ىأ. «وأما إبراىيم فمتروك ميجور» في المعرفة والتاريخ : 
, وقال ابن  (ٚ)ى أ. «كذاب, متروك الحديث , ترك ابن المبارك حديثو»حاتم: 

كان يضع », وقال البزار :  (ٛ) ىأ.«ليس بثقة, كذاب, رافضي» الجارود : 
الحديث, وكان يوضع لو مسائل فيضع إسناًدا, وكان قدرًيا, وىو من أستاذي 

                                                           

,  ٖٗترجمة  ٜٛ(   أحوال الرجال لئلمام إبراىيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني ص ٔ)
 ى . ٘ٓٗٔة, بيروت تحقيق / صبحي السامرائي , مؤسسة الرسال

 .  ٗٗترجمة  ٜٕٓ/ٔ(   الثقات لمعجمي ٕ)
 .  ٓٙٔ/ٔ(   تيذيب التيذيب ٖ)
 .  ٜٖٓترجمة  ٕٙٔ/ٕ(   الجرح والتعديل ٗ)
, والمأبون : َأَبن الرجل يأُبُنو ويأِبُنو َأْبًنا : اتيمو  ٕٙٛ/ٔ(   إكمال تيذيب الكمال ٘)

ر , بيروت , الطبعة الثالثة , , دار صادٖ/ٖٔوعابو, لسان العرب البن منظور 
 ى. ٗٔٗٔ

تحقيق د/ أكرم ضياء العمري,  ٖٛٔ/ٖ(   المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ٙ)
 م . ٜٔٛٔ -ى ٔٓٗٔالعمري, مؤسسة الرسالة, بيروت , الطبعة الثانية 

 .  ٕٙٔ/ٕ(   الجرح والتعديل ٚ)
 .  ٕٚٛ/ٔ(   إكمال تيذيب الكمال ٛ)
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,  (ٕ) ىأ. «متروك الحديث», وقال النسائي :  (ٔ) ىأ.« , وعز عميناالشافعي
, وقال مرة :  (ٖ) ىأ. «حديثو ليس بثقة, وال يكتب» وقال في موضع آخر : 

الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة : إبراىيم بن أبي يحيى بالمدينة, »
, وقال الساجي :  (ٗ)ىأ.«والواقدي ببغداد, ومقاتل بن سميمان بخراسان...

, وقال أيًضا  (٘)ى أ. «كان يرى القدر, تركو يحيى بن سعيد, وأىل الحديث »
عن إبراىيم حديثًا في فرض , إنما جعمو شاىًدا في  والشافعي لم يخرج»: 

, وتعقبو ابن  (ٙ)ىأ.«فضائل األعمال, وظن بو الشافعي ما ظن بو ابن جريج 
كان » , وقال ابن حبان :  (ٚ)ىأ. «ىذا خبلف الموجود»ابن حجر بقولو : 

مالك وابن المبارك ينييان عنو, وتركو يحيى القطان وابن ميدي, وكان 
الشافعي يروي عنو, كان إبراىيم يرى القدر, ويذىب إلى كبلم جيم ويكذب مع 
ذلك في الحديث, أخبرني محمد بن المنذر , ثنا أبو زرعة, قال لي أحمد بن 

بن أبي يحيى لمقدر, إبراىيم حنبل, قال : يحيى بن سعيد القطان: لم يترك 
                                                           

 .  ٕٗٛترجمة  ٔٙٔ/ٔ(   تيذيب التيذيب ٔ)
 .  ٜ٘ٔ/ٔ, تيذيب التيذيب ٚٛٔ/ٕ, تيذيب الكمال  ٖٙ٘/ٔ(   الكامل البن عدي ٕ)
 .  ٜ٘ٔ/ٔ, تيذيب التيذيب ٚٛٔ/ٕ(   تيذيب الكمال ٖ)
, ٘ٙٔ/ٔ(   التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل البن كثير ٗ)

, تحقيق د/ شادي محمد سالم, مركز النعمان لمبحوث والدراسات اإلسبلمية ٘ٙٔ/ٔ
 م . ٕٔٔٓ -ى ٕٖٗٔاليمن , الطبعة األولى  –

 . ٕ٘ٛ/ٔ(   إكمال تيذيب الكمال ٘)
 .  ٕ٘ٛ(   المصدر السابق /ٙ)
 . ٔٙٔ/ٔيب التيذيب (   تيذٚ)
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ٜٜٔٓ 

ونقل بسنده عن عيسى بن موسى قولو عن أحاديث  (ٔ)ىأ.« إنما ترك لمكذب
ُحط عميو, أضرب عميو, فإن سفيان بن عيينة »إبراىيم ابن أبي يحيى : 

وقال ابن حبان أيًضا : وأما الشافعي فكان  (ٕ) ىأ.« نياني أن أحدث عنو
حفظ في الصغر كالنقش في يجالسو في حداثتو ويحفظ عنو حفظ الصبي, وال

الحجر, فمما دخل مصر في آخر عمره, فأخذ يصنف الكتب المبسوطة, احتاج 
إلى األخبار, ولم يكن معو كتبو, فأكثر ما أودع الكتب من حفظو, فمن أجمو 

, وقال أبو الفتح  (ٖ) ىأ.« ما روي عنو, وربما كنى وال يسميو في كتبو
وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى :  , (ٗ) ىأ. «متروك الحديث»األزدي : 

ضعيف الحديث, ضعيف الدين, », وقال الدارقطني:  (٘) ىأ. «ذاىب الحديث»
يتجنب », وسئل عن تدليس ابن جريج فقال:  (ٙ) ىأ. «الدين, رافضي , قدري

, ال يدلس إال فيما سمعو من مجروح, يتجنب تدليسو, فإنو وحش التدليس»
, وقال الحاكم (ٚ)ىأ.«, وغيرىمامثل إبراىيم بن أبي يحيى, وموسى ابن عبيد

                                                           

 . ٙٔترجمة  ٘ٓٔ/ٔ(   كتاب المجروحين البن حبان ٔ)
 . ٙٓٔ/ٔ(   المصدر السابق ٕ)
 . ٚٓٔ/ٔ(   كتاب المجروحين البن حبان ٖ)
 . ٕٚٛ/ٔ(   إكمال تيذيب الكمال ٗ)
 . ٓٙٔ/ٔ, تيذيب التيذيب  ٕٗٛ/ٔ(   إكمال تيذيب الكمال ٘)
, تحقيق / فرق من الباحثين بإشراف د/ سعد ٜٓ(   سؤاالت السممي لمدارقطني ص ٙ)

 ى .ٕٚٗٔبن عبد اهلل الحميد, د/ خالد الجريسي , الطبعة األولى 
تحقيق / محمد بن عمي األزىري, الفاروق  ٖٕٔ(   سؤاالت الحاكم لمدار قطني ص ٚ)

 م .ٕٙٓٓ -ى ٕٚٗٔالحديثة لمطباعة والنشر, القاىرة , الطبعة األولى 
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,  (ٔ) ىأ. «ليس بالقوي عندىم»فيما رواه عنو مسعود السجزي في سؤاالتو: 
 ىأ. «في حديثو نكارة, وفي مذىبو فساد» وقال أبو نعيم في تاريخ أصبيان: 

, وذكره أبو الوليد الباجي في كتابو التعديل والتجريح في باب ذكر أسانيد  (ٕ)
ومن ذلك ما رواه الشافعي وعبد الرزاق عن »متفق عمى إطراحيا , قال : 

إبراىيم بن أبي يحيى عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة, والعمة في 
عنو, وتركو ينييان ذلك من إبراىيم بن أبي يحيى كان مالك وابن المبارك 

يحيى القطان وابن ميدي وغيرىما, وقال يحيى بن سعيد: لم نترك بن أبي 
نما تركناه لمكذب ال يروي عن » , وقال الخميمي :  (ٖ)ىأ.«يحيى لمقدر, وا 

الثقة في حديثو, المتيم في دينو »إبراىيم من يزكيو إال الشافعي, فإنو يقول: 
نما كان يرى القدر, وكان مالك ينيى ع , وقال ابن القيسراني (ٗ) ىأ. «نو, وا 

                                                           

, تحقيق / موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر,  ٕٕٔجزي لمحاكم ص (   سؤاالت السٔ)
 م . ٜٛٛٔ -ى ٛٓٗٔدار الغرب اإلسبلمي , بيروت الطبعة األولى 

, تحقيق / سيد كسروي حسن, دار الكتب ٕٓٔ/ٔ(   تاريخ أصيبان لنعيم األصبياني ٕ)
 م. ٜٜٓٔ -ى ٓٔٗٔالعممية, بيروت, الطبعة األولى 

جريح لمن خرج عنو البخاري في الجامع الصحيح ألبي الوليد الباجي (   التعديل والتٖ)
 –, تحقيق د/ أبو لباتة حسين , دار المواء لمنشر والتوزيع  ٖٜٕ, ٕٜٕ/ٔ

 م . ٜٙٛٔ -ى ٙٓٗٔالرياض , الطبعة األولى 
, تحقيق د/ محمد  ٖٛٓ/ٔ(   اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ألبي يعمى الخميمي ٗ)

 ى . ٜٓٗٔمكتبة الرشد , الرياض , الطبعة األولى  سعيد إدريس ,
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, وقال أيًضا عنو (ٔ) ىأ. «إبراىيم ليس بشيء في الحديث»في التذكرة : 
, ووصفو في  (ٖ) ىأ. «متروك الحديث», وقال في الذخيرة :  (ٕ)ى أ. «كذاب»

, وقال أيًضا عنو معمًقا عمى  (ٗ) ىأ. «كذاب»أكثر من موضع فييا بأنو : 
براىيم يحتم»حديث :  , وقال عنو في سند حديث آخر :  (٘) ىأ. «مووا 

ب , ذاك», وقال عنو أيًضا : (ٙ) ىأ. «والببلء في ىذا الحديث من إبراىيم»
وقد », وقال ابن الجوزي :  (ٚ) ىأ.« لضعفو ؛مندل إذا روى عنو يكنيووكان 

حدثنا إبراىيم بن » ألنو ليس بثقة, فكان ابن جريج يقول :  ؛كانوا يبيرجونو
محمد بن أبي عطاء, ويقول تارة : حدثنا أبو الذئب, وكان يحيى بن آدم 
يقول: إبراىيم بن أبي يحيى المدني, وكان الواحدي يقول: أبو إسحاق بن 

                                                           

, تحقيق / حمدي عبد المجيد ٜٛٔح  ٜٔ(   تذكرة الحفاظ البن القيسراني ص ٔ)
 -ى ٘ٔٗٔالسمفي, دار الصميعي لمنشر والتوزيع, الرياض , الطبعة األولى 

 م . ٜٜٗٔ
 . ٚٛٓٔحديث  ٛٔٗ, ص  ٕٙٛحديث  ٖٕٔ(   تذكرة الحفاظ ص ٕ)
, تحقيق د/ عبد الرحمن القريوائي  ٕٕٚ, ح  ٜٕٓ/ٔ(   ذخيرة الحفاظ البن القيسراني ٖ)

م , وفييا أيًضا ٜٜٙٔ -ى ٙٔٗٔ, دار السمف , الرياض , الطبعة األولى 
,  ٖٔ٘ٔح  ٜٚٚ/ٕ,  ٕٛٗح  ٘ٛٗ/ٔ,  ٕٛٗح  ٜٖٔ/ٔ,  ٜٖٔح  ٕٖ٘/ٔ
 ... إلخ .  ٖٖٚٛ,  ٖٖٙٛح  ٕٛ٘ٔ/ٖ,  ٖٖٖٛح  ٕٚ٘ٔ/ٖ

 .  ٕٙٔح  ٕٙٓٔ/ٕ,  ٜ٘٘ح  ٖٛٗ/ٔيرة الحفاظ (   ذخٗ)
 .  ٖٚٙٓح  ٖٖٓٔ/ٖ(   المصدر السابق ٘)
 .  ٖٓ٘ٔح  ٖٛٗٔ/ٖ(   المصدر السابق ٙ)
 .  ٜٖٗ٘ح  ٘ٔٙٔ/ٖ(   المصدر السابق ٚ)
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محمد, وكان مروان بن معاوية يقول: عبد الوىاب المغربي, إلى غير ذلك, 
, وقال البخاري «ىو كذاب»ن: وقال مالك بن أنس, ويحيى بن سعيد وابن معي

« : قد ترك الناس حديثو, وقال النسائي: وعمي بن الجنيد األزدي ىو متروك 
..وجممة من في »., وقال أيًضا في ترجمة إبراىيم بن أبي حية:(ٔ) ىأ.

الحديث يقال لو إبراىيم بن أبي يحيى سبعة ال يعرف فييم من ضعف إال ىذا 
براىيم بن محمد بن أبي يحيى , وقال الذىبي في تاريخ اإلسبلم : (ٕ)ىأ.«وا 

َوَقاَل: َلْم َأِجْد َلُو َحِديثًا ُمْنَكرًا ِإال  ,َوَأمَّا اْبُن َعِديٍّ َفَصمََّحوُ  أحد األعبلم ...»
, َواْلِكَباُر, َوَلُو ِكتَاُب  َعْن ُشُيوٍخ َيْجَيُموَن. َوَقْد َحدََّث َعْنُو اْبُن ُجَرْيٍج, َوالثَّْوِريُّ

َر َأنَّ ِإْبرَاِىيَم ِمَن ...  َوطَِّأ, ُىَو َأْضَعاُف ُمَوطَِّأ َماِلٍك, َوَأَحاِديُث َكِثيَرةٌ اْلمُ  َوَقْد َتَقرَّ
َعَفاِء ِببل َرْيٍب. وىل ىو متروك َأْم ال؟ ِفيِو َقَوالنُ  , وقال في سير  (ٖ) ىأ.« الضُّ

...  اأَلْعبَلِم الَمَشاِىْيرُىَو الشَّْيُخ, الَعاِلُم, الُمَحدُِّث, َأَحُد »سير األعبلم : 
إذا روى َعْنُو, ُربََّما َدلََّسُو,  -َمَع ُحْسِن رَْأيِو ِفْيوِ -َوَقْد َكاَن الشَّاِفِعيُّ ...  الَفِقْيوُ 

نََّما ُىَو ِعْنَدُه َلْيَس  َوَيُقْوُل: َأْخَبَرِني َمْن اَل َأتَِّيُم, َفَتِجُد الشَّاِفِعيَّ اَل ُيَوثُِّقُو, َواِ 
تََّيٍم ِبالَكِذِب, َوَقِد اْعَتَرَف الشَّاِفِعيُّ ِبَأنَُّو َكاَن َقَدِرّيًا, َوَنَيى اْبُن ُعَيْيَنَة َعِن ِبمُ 

 عن , وقال العبلئي في جامع التحصيل حين تحدث (ٗ) ىأ.« الِكتَاَبِة َعْنوُ 
قضية رواية العدل عن غيره ليست تعديبًل لو عمى األرجح إال أن يصرح بأنو 

                                                           

 .  ٙٔٔترجمة  ٔ٘/ٔ(   الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ٔ)
 . ٗ٘ترجمة  ٕٖ/ٔ(   الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ٕ)
 .  ٗٔترجمة  ٘ٓٛ/ٗ(   تاريخ اإلسبلم ووفيات المشاىير واألعبلم لمذىبي ٖ)
 .ٜٕٓٔترجمة  ٔٔٗ/ٚ(   سير أعبلم النببلء ٗ)
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وأنو ال يكتفي بقول » إال عن عدل أو يعرف ذلك من عادتو فقال  :  ال يروي
حدثني الثقة من غير ذكر اسمو , وأما قول اإلمام الشافعي ذلك في  :الراوي 

من أصحابنا إنما قالو لبيان الحجة لمتابعيو ال  مواضع , فقد قال كثيرٌ 
أتيم أو احتجاج عمى غيره, وقد عرف من عادتو أنو أراد بقولو : من ال 

حدثني الثقة في مواضع؛ إبراىيم بن أبي يحيى, واألكثرون ضعفوه, وتبين 
, وقال عبلء الدين (ٔ) ىأ.«ليم من حالو ما لم يطمع عميو اإلمام الشافعي

كذب وممن ي».. وقال البرقي في كتاب الطبقات تأليفو: ».مغمطاي في إكمالو:
, وفي كتاب «يع والكذبفي حديثو ابن أبي يحيى , كان يرمي بالقدر والتش

عن محمد بن سحنون: ال  –القيروان ومؤرخيا حافظ  –الضعفاء ألبي العرب 
يحتج بحديثو عند األئمة جميعيا, ال أعمم بين األئمة اختبلًفا في إبطال 

.. وقال الحافظ أبو إسحاق الحربي في كتاب العمل والتاريخ , .«الحجة بحديثو
, وقال الحافظ ابن حجر في التيذيب : (ٕ) ىأ. «: رغب المحدثون عن حديثو

, وقال الشافعي لف اوروى عنو الواقدي ما يشبو الوضع , ولكن الواقدي ت» 
, وقال  (ٖ) ىأ. «بن أبي يحيى أحفظ من الداروردي ا» في كتاب الحديث : 

                                                           

, تحقيق /  ٖٜ(   جامع التحصيل في أحكام المراسيل لصبلح الدين العبلئي ص ٔ)
 -ى ٚٓٗٔحمدي عبد المجيد السمفي, عالم الكتب, بيروت الطبعة الثانية 

 م . ٜٙٛٔ
 .  ٕٙٛ,  ٕ٘ٛ/ٔ(   إكمال تيذيب الكمال ٕ)
 .  ٔٙٔ/ٔ(   تيذيب التيذيب ٖ)
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حديث في إسناد , وقال السخاوي معمًقا عمى  (ٔ) ىأ. «متروك »في التقريب : 
وأما حكم الحديث عمى طريقة المحدثين فميس » إبراىيم بن أبي يحيى : 

إنو » جمال الدين : بصحيح لعمل : أوليا ضعف إبراىيم , وفي قول الشيخ 
نما  وثقو جماعة غير الشافعي فيو نظر, فإنا ال نعرف من صرح بأنو ثقة, وا 

قدة أنو قال لو : تعمم نقل الحافظ ابن عدي عن الحافظ أبي العباس بن ع
بن أبي َيْحيى غير الشافعي؟ فقال لي: نعم,  أحًدا أحسن القول في إبراىيم

َحدََّثنا أحمد بن َيْحيى األودي, قاَل: َسألُت حمدان بن األصبياني, يعني 
وجزم ابن  .,فقال: نعم. ,ُمَحمدا فقمت: أتدين بحديث إبراىيم بن أبي َيْحيى؟

أن إبراىيم ضعيف , وحمدان لم يصرح بتوثيق عدي في ترجمة الفياضي ب
براىيم نسبوه إلى الرفض ,  إبراىيم وال ابن عقدة , مع أن ابن عقدة شيعي, وا 

, وأما اإلمام ابن عدي فإنو ترجم في  (ٕ) ىأ.« فبل يستغرب أن يتعصب لو
َسأَْلُت َأْحَمَد ْبَن  »الكامل وساق أقوال أئمة الجرح والتعديل , ومما قالو : 

َحمَِّد ْبِن َسِعيد فقمت: تعمم أحدا أحسن القول في إبراىيم بن أبي َيْحيى غير مُ 
الشافعي؟ فقال لي: نعم, َحدََّثنا أحمد بن َيْحيى األودي, قاَل: َسألُت حمدان 

بن األصبياني, يعني ُمَحمدا فقمت: أتدين بحديث إبراىيم بن أبي َيْحيى؟ ا
مد بن َسِعيد: نظرت في حديث إبراىيم بن ثم َقال لي أحمد بن ُمحَ  ,فقال: نعم.

                                                           

 .  ٕٔٗترجمة  ٖٜ(   تقريب التيذيب ص ٔ)
إبراىيم  , تحقيقٕٜٓ, ٜٜٔ/ٕ في ترجمة شيخ اإلسبلم ابن حجر(   الجواىر والدرر ٕ)

ىـ  ٜٔٗٔلطبعة األولى, , ادار ابن حزم لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت ,باجس
 .  م ٜٜٜٔ -
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وىذا الذي قالو كما قال, وقد ...  أبي َيْحيى كثيرا, وليس ىو بمنكر الحديث
نظرت أنا َأيًضا في حديثو الكثير فمم أجد فيو منكرا إالَّ عن شيوخ يحتممون, 
وقد حدث عنو ابن ُجَريج والثوري وعباد بن منصور ومندل, وَأُبو أيوب 

ثم ساق لو عدة روايات  (ٔ) ىأ.« أيوب المصري وغيرىم من الكبارويحيى بن 
براىيم بن أبي َيْحيى ذكرت من أحاديثو طرفا, روى عنو » وأردفيا بقولو :  وا 

ابن ُجَريج والثوري وعباد بن منصور ومندل ويحيى بن أيوب, وىؤالء أقدم 
موطأ موت منو وأكبر سنا, ولو أحاديث كثيرة, ولو كتاب الموطأ أضعاف 

مالك, ونسخا كثيرة, وىذا الذي قالو ابن َسِعيد ىو كما قال, وقد نظرت أنا في 
نَّما يروي  أحاديثو وتبحرتيا وفتشت الكل منيا فميس فييا حديث منكر, واِ 
المنكر إذا كان العيدة من قبل الراوي عنو, أو من قبل من يروي إبراىيم 

في جممة من ُيكتب حديثو  عنو, وكأنو أتى من قبل شيخو ال من قبمو, َوىو
 . (ٕ) ىأ. «وقد وثقو الشافعي, وابن األصبياني وغيرىما

ا : يُاقشة انتعقة :  
ً
 ثانث

بعد استعراض كبلم األئمة والوقوف عمى كبلم اإلمامين الذىبي, وابن  
مجروح عند  –ىو إبراىيم بن أبي يحيى  –عدي يتضح أن الراوي المذكور 

عامة عمماء الجرح والتعديل, وأن سبب الجرح ىو الكذب أو االتيام بالكذب , 
إضافة إلى ما قيل فيو من كونو من أىل األىواء والبدع, ويمكن إجمال ما 

 ورد عمى ألسنة أئمة الجرح والتعديل فيو فيما يأتي : 
                                                           

 .  ٖٛ٘,  ٖٚ٘/ٔ(   الكامل البن عدي ٔ)
 .  ٖٚٙ/ٔ(   الكامل البن عدي ٕ)
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 الكذب .  -ٔ
 االتيام بالكذب .  -ٕ

 الوضع .  -ٖ

 الترك.  -ٗ

 ثو . عدم كتابة حدي -٘

 نكارة أحاديثو .  -ٙ

 رواية األحاديث المنكرة التي ال أصل ليا .  -ٚ

 الحط عميو والضرب عمى حديثو .  -ٛ

 عدم االحتجاج بو وال بحديثو .  -ٜ

النيي عنو وعن حديثو أو عن مجالستو واألخذ منو والتحذير  -ٓٔ
 منو.

 ذاىب الحديث .  -ٔٔ

 ضعف الحديث , أو ليس بالقوي .  -ٕٔ

 عدم توثيقو .  -ٖٔ

 ناس ووضعيا في كتبو . أخذ أحاديث ال -ٗٔ

 التدليس .  -٘ٔ

 ىذه جممة مما قيل فيو. 
وأما الحافظ ابن عدي فإنو قد أحسن القول فيو, وذكر أن عدًدا من     

الكبار قد روى عنو ووثقو كالشافعي, وابن األصبياني, والحق أن ىذا التعديل 
والتوثيق ال يقوى أمام إطباق عامة عمماء الجرح والتعديل عمى القول 
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ليذه  بتضعيفو وطرحو وجرحو؛ لذا فإنو يترجح جانب التجريح عمى التعديل
 األسباب : 

إجماع أغمب أئمة الجرح والتعديل عمى جرحو وضعفو وعدم توثيقو  -ٔ
وترك حديثو واتيامو بالكذب, ومن ىؤالء : اإلمام مالك بن أنس, وبشر 
بن الفضل, وسفيان بن عيينة, ويحيى بن سعيد القطان, وابن أبي 
مريم, وابن سعد, ويحيى بن معين, وعمي بن المديني, وأحمد بن 

سحاق بن راىويو, ومحمد بن البرقي, وعثمان ابن أبي شيبة, حن بل, وا 
والدارمي, والبخاري, والجوزجاني, والعجمي, وأبو زرعة, وأبو داود, 
ويعقوب بن سفيان, وأبو حاتم, وابن الجارود, والبزار, والنسائي, وابن 
حبان, وأبو الفتح األزدي, وأبو أحمد الحاكم, وأبو عبد اهلل الحاكم, 

بو نعيم, وأبو الوليد الباجي, وأبو يعمى الخميمي, وابن القيسراني, وأ
وابن الجوزي, وضعفو الذىبي, والعبلئي, وابن حجر, والسخاوي, وىذا 
الذي ذكره أئمة الجرح والتعديل يعد جرًحا مفسرًا, والجرح المفسر مقدم 

 عمى التعديل.
عيم يجرحونو ومما يستند عميو في ترجيح الجرح كون أىل المدينة جمي -ٕ

ويقولون عنو : كذاب, وعمى رأسيم اإلمام مالك, وىو مدني, فيم أىل 
بمده, وىم أعرف الناس بو, فكبلميم يقدم عمى غيرىم, وىم مجمعون 

 عمى ذلك, وال يظن أنيم يجمعون ويتفقون عمى ذلك وىو عدل . 

وىذا  –رحمو اهلل  –لم يوثقو ويحسن القول فيو إال اإلمام الشافعي  -ٖ
 وثيق مردود باآلتي : الت

توثيق الشافعي ال يقدم عمى رأي أغمب المحدثين وكبار األئمة   -ٔ
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 مجتمعين؛ ألن اجتماع الحفاظ حجة . 
إذا كان اإلمام الشافعي قد وثقو فإن عامة المحدثين والحفاظ قد  -ٕ

ن كان أغمب حديثيم  ضعفو؛ لكذبو وألنو من أىل األىواء والبدع, , وا 
أحاديث مناكير, أو يأخذ أحاديث الناس عمى أنو كذاب, ويروي 

 . مما قيل في ترجمتو , فجرحو مفسر ويضعيا في كتبو إلى غير ذلك
الجرح المفسر مقدم عمى التعديل , قال السخاوي في شرح ألفية  -ٖ

وقدَّموا : أي الجميور » العراقي في مبحث تعارض الجرح والتعديل : 
توى الطرفان في العدد أم . الجرَح عمى التعديل مطمًقا, اسالعمماء .

قال ابن الصبلح: إنو الصحيح, وكذا صححو األصوليون.. بل  ,ال؟
 , (ٔ)ى أ.« حكى الخطيب اتفاق أىل العمم عميو إذا استوى العددان

فكيف  ,فيم يذكرون أن الجرح مطمًقا يقدم عمى التعديل عند التعارض
ن يفوق عدد وعدد المعدلي ,إذا كان الجرح مفسرًا والتعديل مجمبًل؟

 المجرحين كثرة؟ 
إذا كان الجرح المفسر مقدم عمى التعديل, فكيف إذا كان الراوي  -ٗ

مجروًحا بالكذب؟ , ال شك أن الجرح بالكذب من أقوى دوافع رد 
 الرواية وتركيا ممن اتيم بو أو أطمق عميو لفظ الكذب . 

الراوي الذي معنا )إبراىيم بن يحيى( مدني, ومالك ابن أنس حجة  -٘
مى أىل المدينة , وقد جرحو, فيو حجة عمى غيره, ألنو بمدية, ع

                                                           

, تحقيق / عمي ٖٖ/ٕ(   فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لمعراقي لئلمام السخاوي ٔ)
 م . ٖٕٓٓ -ى ٕٗٗٔحسين عمي, مكتبة السنة, مصر, الطبعة األولى, 
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وكيف إذا انضم إلى مالك فقياء أىل المدينة أجمعيم؟, فيم أىل بمده 
 ـ وأعرف بو ممن سواىم, فالقول قوليم فيو . 

لقد التمس العمماء سبًبا أو دافًعا لتوثيق الشافعي إلبراىيم بن أبي   -ٙ
منو صغيرًا, وجالسو في حداثتو,  يحيى ورايتو عنو وىو كونو سمع

فحفظ منو في الصغر, والحفظ في الصغر يثبت في الذىن فمما دخل 
الشافعي مصر في آخر عمره, وأخذ يصنف الكتب احتاج إلى 
األخبار, ولم تكن معو كتبو, فكتب من حفظو عنو وىو صغير, فميذا 

 ظيرت الرواية عنو وكان الشافعي يكنيو . 
ي مع تحسين ظنو بإبراىيم بن أبي يحيى يكنيو وال كان اإلمام الشافع -ٚ

يذكره باسمو متفًقا بذلك مع سائر من حدث عنو حيث كان يدلسون 
نما أراد أن يبين أنو  اسمو, وفي ىذا دليل عمى أنو كان ال يوثقو, وا 
ال فمماذا يكنيو وال يذكره باسمو ,  ليس بمتيم حيث روى عنو, وا 

 , وقد اعترف ىو بأنو كان قدرًيا .  ؟! «حدثني من ال أتيم»ويقول : 
تحسين الشافعي الظن بو إنما أراد بو بيان الحجة لمتابعيو ال   -ٛ

 االحتجاج عمى غيره . 
األكثرون ضعفوه لكونيم تبين ليم من حالو ما لم يتبين لمشافعي  -ٜ

 وغيره, واطمعوا ما لم يطمع عميو . 
ما أخرجو الشافعي عنو إنما ىو في الشواىد وفضائل األعمال,  -ٓٔ

ولم يخرج لو حديثًا في فرض, ىذا قالو الساجي, لكن تعقبو 
 ى . أ.« ىذا خبلف الموجود»الحافظ ابن حجر بقولو : 

فإن قيل : وثقو جماعة غير الشافعي مثل حمدان بن األصبياني,  -ٔٔ
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 وابن عدي , فيرد عمى ذلك : 
نما نقل ابن عدي عن بأنو ال يع**  -ٕٔ رف أن أحًدا صرح بأنو ثقة, وا 

ابن عقدة قولو: ىل تعمم أن أحًدا أحسن القول في إبراىيم بن أبي 
يحيى غير الشافعي؟ , قال : نعم ... إلخ ما قالو الحافظ ابن 

 عدي في الكامل . 
إن كان قد وثقو الشافعي وجماعة فإنيم جماعة قميمة, حدثوا  ** -ٖٔ

عنو , واألكثرون مجمعون عمى ضعفو, وتركو , سائر األئمة , 
حتى قال يحيى بن سعيد القطان, ويزيد بن ىارون, ويحيى بن 

 « . ىو كذاب » معين وغير واحد من الكبار : 
ن, اإلمام ابن عدي جزم بضعفو في ترجمة موسى بن وردا ** -ٗٔ

براىيم لين» فإنو قال عن إبراىيم بن أبي يحيى ىذا :  وقال  (ٔ)«وا 
براىيم يحتمل لضعفو» عنو في ترجمة أحمد بن ميسرة :  ,  (ٕ)« وا 

بل قال في ترجمة حصين والد داود عن حديث في إسناده إبراىيم 
الببلء فيو من إبراىيم بن أبي وىذا الذي ذكرتو » بن أبي يحيى : 
, فجعل إبراىيم متيًما  (ٖ)« ن وال من ابنو داود يحيى ال من حصي

بيذا الحديث فكيف يحسن ابن عدي القول فيو, وقد صرح بضعفو 
واتيامو؟ مع أنو قد قال في ترجمتو : الببلء ممن روى عنو أو 

                                                           

 .  ٖٗٛٔترجمة  ٙٗ٘/ٜ(   الكامل البن عدي ٔ)
 .  ٕترجمة  ٕٖٛ/ٔ(   المصدر السابق ٕ)
 . ٕٓ٘ترجمة  ٜ٘/ٗ(   المصدر السابق ٖ)
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 .روى إبراىيم عنو, كيف وقد تبين غير ذلك 

 
ا :  اخلالصة : 

ً
 ساتع

ترجيح أن إبراىيم بن أبي يحيى أنو مجروح وال عبرة بقول من وثقو,  
وقد رغب المحدثون عنو, وتركوا حديثو, وىذا رأي أغمب الحفاظ واألئمة, وأما 
من حسن القول فيو وروى عنو فيم جماعة قميمة ال يشتد رأييم أمام إجماع 

ن أقوال المحدثين, وقد أجاب األئمة عن سبب ىذا التوثيق , وما قيل م
العمماء يؤيد ما ذىب إليو اإلمام الذىبي في إبراىيم بن أبي يحيى وىو كونو 

 أحد الضعفاء , وقد اتفقت أقوال الذىبي في كتبو عمى تضعيفو . 
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
ترجيح ما ذىب إليو الحافظ الذىبي في إبراىيم بن أبي يحيى؛ ألنو  

الجرح والتعديل , واألخذ بقول  متسق ومتوافق مع أقوال المحدثين وأئمة
الذىبي أولى من كبلم ابن عدي في إبراىيم ىذا, وقد تناقض ابن عدي في 
إبراىيم ىذا فأحسن القول فيو في ترجمتو, ومال إلى تضعيفو واتيامو في 
ترجمة موسى وردان, وأحمد بن ميسرة, وحصين , فمم يصب في تعديمو, وبذا 

 مام ابن عدي . يسمم لمذىبي ما استدركو عمى اإل
  

* * * 
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  انتعقة انشاتع 
ُاتٕسِي  4

َ
غ

ْ
ٍ
َّ
 (1)ـ  أمحذ تٍ األصْش انُ

 َص انتعقة : 
أحمد بن األزىر ] س ق [  »:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

قمت: بل ىو , قال ابن عدي: ىو بصورة أىل الصدق النيسابوري الحافظ ,
وقد أدرك كبار , النسائي وغيره: ال بأس بووقال , كما قال أبو حاتم صدوق

مشيخة الكوفة عبد اهلل ابن نمير وطبقتو, وحدث عنو جمة, ولم يتكمموا فيو 
إال لروايتو عن عبد الرزاق عن معمر حديثًا في فضائل عمى, يشيد القمب أنو 

السبب فيو أن معمرا كان لو ابن أخت   :باطل, وقال أبو حامد بن الشرقي
وكان معمر مييبا ال يقدر أحد عمى , ل ىذا الحديث في كتبورافضي, فأدخ

قمت: وكان عبد الرزاق يعرف , فسمعو عبد الرزاق في الكتاب ,مراجعتو
بن األزىر ولغيره, فقد رواه محمد  األمور, فما جسر يحدث بيذا إال سرا ألحمد

                                                           

بفتح النون وسكون الياء المنقوطة من تحتيا باثنتين وفتح  السين (   الَنْيَساُبوري : ٔ)
ه النسبة إلى الميممة وبعد األلف  باء منقوطة بواحدة  وفي آخرىا الراء, ىذ

لمخيرات بخراسان, والمنتسب إلييا جماعة ال  نيسابور, وىي أحسن مدينة واجمعيا
 (.ٖٕٗ/ ٖٔاألنساب لمسمعاني . ) يحصون
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بن حمدون النيسابوري, عن محمد بن عمي بن سفيان النجار, عن عبد 
 .  (ٔ) ىأ.« فبرئ أبو األزىر من عيدت الرزاق,

 
 دساعة انتعقة 

 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 
مع اإلمام ابن عدي في الحكم  –رحمو اهلل  –اختمف الحافظ الذىبي  

أو « بصورة الصدق»عمى أحمد بن األزىر, فبينما يراه اإلمام ابن عدي : 
أو ثقة عمى اختبلف في بصورة أىل الصدق , فإن الحافظ الذىبي يراه صدوًقا 

, وفرق بين قول ابن « ثقة», وفي قول : « صدوق» أقوالو, في قول :
فاألول « ىو صدوق», وقول الذىبي : « وىو بصورة أىل الصدق» عدي: 

يعني أنو يشبو أن يكون صدوًقا, والثاني يعني توثيقو أو عمى األقل تشير 
قوال أئمة الجرح والتعديل إلى أنو حديثو حسن إن لم يكن صحيًحا, وبدراسة أ

 يتبين أي اإلمامين أولى قواًل , وأرجح حكًما عمى ىذا الراوي ؟ 
ا : تشمجة انشأي : 

ً
 ثاٍَ

.. س ق : أحمد بن األزىر بن منيع بن سميط بن إبراىيم .» ىو :  
 .  (ٕ)ىأ.« أبو األزىر النيسابوري 

العدني ) فق( , وآدم بن أبي إياس  إبراىيم بن الحكم »روى عن :  
 , وغيرىم.  (ٔ)ى أ.« العسقبلني )ق( , وأسباط بن محمد القرشي )فق( ...

                                                           

 .  ٜٕٗترجمة  ٕٛ/ٔ(   ميزان االعتدال ٔ)
 .  ٙترجمة  ٕ٘٘/ٔ(   تيذيب الكمال ٕ)
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ٕٓٓ٘ 

براىيم بن أبي طالب.»روى عنو:  ,    (ٕ)ىأ.«..النسائي, وابن ماجو, وا 
 وغيرىم. 

                                                           

 .  ٕٛ٘/ٔ(   المصدر السابق ٔ)
 . ٕٛ٘/ٔ(   المصدر السابق ٕ)
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 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
 ,(ٔ) ىأ.« ..كتب عنو الناس, حسن الحديث .»قال أحمد بن سيار :  

: وقال النسائي , (ٕ)ى أ. «صدوق» وقال أبو حاتم وصالح بن محمد جزرة : 
لما حدث أبو األزىر », وقال أحمد بن يحيى التستري :  (ٖ) ىأ. «ال بأس بو»

بحديثو عن عبد الرزاق في الفضائل, أخبر يحيى بن معين بذلك النيسابوري 
بن معين: من ىذا , فبينا ىو عنده في جماعة من أىل الحديث إذ قال يحيى 

الكذاب النيسابوري الذي حدث عن عبد الرزاق بيذا الحديث؟ , فقام أبو 
األزىر فقال : ىو ذا أنا, فتبسم يحيى بن معين, وقال : أما إنك لست بكذاب, 

, وذكره  (ٗ) ىأ.« وتعجب من سبلمتو , وقال : الذنب لغيرك في ىذا الحديث
» , وقال أبو أحمد الحاكم :  (٘).ىأ«يخطئ» ابن حبان في الثقات , وقال : 

, ... ورأيت أبا بكر محمد بن إسحاق بن  كتابو فيو أصح أصلما حدث من 
إذا حدث عنو قال : حدثنا أبو األزىر من أصمو,  –رحمو اهلل  –خزيمة 

وأخبرني بعض أصحابنا عنو أنو كان يكتب في كتابو : حدثنا أبو األزىر من 

                                                           

 . ٙترجمة  ٖٔ,  ٕٔ/ٔ(   تيذيب التيذيب ٔ)
 . ٕٛ٘/ٔ, وتيذيب الكمال  ٔٔترجمة  ٔٗ/ٕ(   الجرح والتعديل ٕ)
تحقيق د/ حاتم  – ٔترجمة  ٜٚ(   تسمية مشايخ النسائي وذكر المدلسين لو ص ٖ)

, تيذيب الكمال ى  ٖٕٗٔالعوني , دار عالم الفوائد , مكة , الطبعة األولى 
ٔ/ٕ٘ٛ  . 

 . ٜٙٔٔترجمة  ٙٙ/٘ريخ بغداد (   تاٗ)
 .  ٕٓٚٔٔترجمة  ٖٗ/ٛ(   الثقات البن حبان ٘)
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« ا وذاك أنو كبر , فربما يمقن ما يخشى عميو أصمو, ثنا أبو األزىر تمقين
 .  (ٔ)ىأ.

, وقال الدارقطني :  (ٕ) ىأ. «ثقة نبيل»وقال ابن شاىين في األفراد لو :     
,  (ٖ) ىأ. «ال بأس بو , وقد أخرج في الصحيحين عمن ىو دونو وشر منو» 

وقال اإلمام الحاكم في مستدركو معمًقا عمى حديث في سنده أبو األزىر ىذا : 
ذا تفرد الثقة »  صحيح عمى شرط الشيخين, وأبو األزىر بإجماعيم ثقة , وا 

بحديث فيو عمى أصميم صحيح, سمعت أبا عبد اهلل القرشي يقول : سمعت 
نعاء , وذاكر أىل أحمد بن يحيى الحمواني يقول : لما ورد أبو األزىر من ص

فمما كان يوم مجمسو , قال في آخر بغداد بيذا الحديث أنكره يحيى بن معين, 
, وذكر القصة السابقة بنحوىا,  (ٗ) ىأ.« المجمس : أين ىذا الكذاب...

ن كان رواتو ثقات »وتعقبو الذىبي بقولو :  , فيو منكر , ليس ببعيد ىذا وا 
قرأت بخط أبي عمرو المستممي : » :  , وقال الحاكم أيًضا(٘) ىأ.«من الوضع

: سألت محمد بن يحيى عن أبي األزىر فقال : أبو األزىر من أىل الصدق 
واألمانة, نرى أن يكتب عنو , وقال أيًضا : حدثني أبو محمد بن أبي حامد, 

                                                           

 .  ٖٓٙترجمة  ٘ٔٗ/ٔ(   األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم ٔ)
 .  ٙترجمة  ٚٔ/ٔ(   إكمال تيذيب الكمال ٕ)
 .  ٛٛ(   سؤاالت السممي لمدارقطني ص ٖ)
, تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا, دار ٓٗٙٗحديث  ٖٛٔ/ٖ(   مستدرك الحاكم ٗ)

 م . ٜٜٓٔ -ى ٔٔٗٔالكتب العممية , بيروت , الطبعة األولى 
 . ٖٛٔ/ٖ –تعميق الذىبي عميو  -(   مستدرك الحاكم ٘)
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دان, قال : سألت مسمم بن الحجاج عن أبي األزىر, فقال : بن عباعن مكي 
,  (ٔ) ىأ.« عبد اهلل : وىذا رسم مسمم في الثقات  اكتب عنو, قال الحاكم أبو

ولعل متوىًما يتوىم أن أبا األزىر فيو لين لقول ابن »وقال الحاكم أيًضا : 
وليس كما  –من كتابو وكتبتو  –خزيمة في مصنفاتو : حدثنا أبو األزىر 

يتوىم, فإن أبا األزىر كف بصره في آخر عمره , وكان ال يحفظ حديثو , 
رئ عميو في الوقت بعد الوقت, فقيد أبو بكر بسماعاتو منو بيذه فربما ق
» , وقال معقًبا عمى الحديث الوارد في فضائل سيدنا عمي :  (ٕ) ىأ.« الكممة

حدث بو ابن األزىر ببغداد في حياة أحمد وابن المديني , فأنكره من أنكره 
حل الصادقين حتى تبين لمجماعة أن أبا األزىر برئ الساحة منو, فإن محمو م

ال » , وقال أبو بكر البرقاني :  (ٖ) ىأ.«, وقد توبع عميو عن عبد الرزاق
وال يسقط » , وقال الخميمي عنو في روايتو ليذا الحديث : (ٗ) ىأ.«بأس بو

قال :  –إماًما في وقتو وكان  –أبو األزىر بيذا الحديث فإن أبا حامد الشرقي 
استغنينا عن الغراق ببنادرة الحديث بنيسابور محمد بن يحيى الذىمي, وعبد 

َقاَل  », وقال الخطيب البغدادي :  (٘) ىأ.« الرحمن بن بشر , وأبو األزىر 
                                                           

 .  ٕٛ٘/ٔ(   تيذيب الكمال ٔ)
 .  ٗٙترجمة  ٗٙ/ٓٔ(   سير أعبلم النببلء ٕ)
 .  ٗٙ/ٓٔالسابق  (   المصدرٖ)
 .  ٚٔ/ٔ(   إكمال تيذيب الكمال ٗ)
» , والبنادرة : جمع الُبْندار , وىو :  ٗٔٛ/ٕ(   اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ٘)

باء الموححدة , وسكون النون, وفتح الدال الميممة, وفي آخرىا الراء , ىذه بضم ال
== سفل منو أو أخف النسبة إلى من يكون مكثًرا من شيء يشترى منو من ىو أ
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ابن نعيم: وسمعت َأَبا َأْحَمد اْلَحاِفُظ, َيُقوُل: َسِمْعُت َأَبا حامد ابن الشرقي, 
ر, َعْن َعْبد الرزاق, َعْن معمر ِفي فضائل َعِمّي, وسئل َعْن حديث َأِبي األزى

َفَقاَل: َأُبو حامد َىَذا حديث باطل, والسبب فيو أن معمرا َكاَن َلُو ْبن أخ 
رافضي, َوَكاَن معمر يمكنو من كتبو فأدخل َعَمْيِو َىَذا الحديث, َوَكاَن معمر 

سمعو َعْبد الرزاق ِفي رجبل مييبا ال يقدر َعَمْيِو أحد ِفي السؤال والمراجعة, ف
ثم قال الخطيب عن ىذا الحديث بعد أن ذكر ,  (ٔ) ىأ.« كتاب اْبن أخي معمر

وقد رواه ُمَحمَّد ْبن حمدون النَّْيَساُبوِرّي,  »قصة أبي األزىر مع عبد الرزاق : 
ن ْبن َعِمّي ْبن ُسْفَيان النجار, َعْن َعْبد الرزاق, فبرئ َأُبو األزىر ماَعْن ُمَحمَّد 

, وقال اإلمام الذىبي في  (ٕ) ىأ.« عيدتو إذ قد توبع عمى روايتو واهلل أعمم
ثقة, صاحب حديث, »كتابو الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم عنو : 

( تكمم رحل إلى عبد الرزاق فانفرد عنو بذاك الحديث , في مناقب عمي )
, وقال في  (ٖ) ىأ.« فيو ابن معين , ثم عذره , واحتج بو النسائي , والناس

                                                           

« حااًل وأقل مااًل منو, ثم يبيع ما يشتري منو من غيره , وىذه لفظة أعجمية ...==
( ىذا أصل معناىا, وتطمق عمى الناقد كما ٖٖٙ,  ٖٖ٘/ٕ)األنساب لمسمعاني 

جاء في حاشية نسخ تيذيب الكمال من تعميق المزي . )ينظر : تيذيب الكمال 
 تكثر من الشيء أو الناقد لو . . ( , فيي تعني إذن المٜٕ٘/ٔ

 .  ٙٙ/٘(   تاريخ بغداد ٔ)
 .  ٙٙ/٘(   المصدر السابق ٕ)
, تحقيق /  ٘ٗ,  ٗٗ(   الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم لمذىبي ص ٖ)

محمد بن إبراىيم الموصمي, دار البشائر اإلسبلمية , بيروت , الطبعة األولى 
 م . ٕٜٜٔ -ى ٕٔٗٔ



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٓٔٓ 

, وقال في  (ٔ) ىأ.« ... ثقة, تكمم فيو ابن معين, ثم عذره.»المغني : 
, وقال  (ٖ) ىأ. «الحافظ , ثقة» , وقال في التذكرة :  (ٕ) ىأ. «ثقة» المقتني 

» , وقال في السير :  (ٗ) ىأ. «حافظ , ثقة, غمزه ابن معين »في الديوان : 
محدث خراسان في زمانو , ... وىو ثقة ببل تردد , اإلمام, الحافظ الثبت ... 

( وال ذنب لو عابو ما نقموا عميو ذاك الحديث في فضل عمي )
يع عبد الرزاق سر بالحديث , وكتبو وما ولتش» , ثم قال :  (٘)ىأ.«فيو...

راجع معمرًا فيو, ولكنو ما جسر أن يحدث بو لمثل أحمد وابن معين وعمي , 
, وقال عبلء  (ٙ)ىأ.«نيفو, وحدث بو وىو خائف يترقببل وال خرجو في تصا

والحديث الذي أنكر عميو ... حدث بو ببغداد في حياة »الدين مغمطاي : 
أحمد بن حنبل , وعمي بن المديني, ويحيى بن معين, فأنكره من أنكره حتى 
تبين لمجماعة أن أبا األزىر برئ الساحة منو, وأن محمو محل الصدق 

                                                           

 .  ٕٓٗترجمة  ٖٖ/ٔ(   المغني في الضعفاء لمذىبي ٔ)
, تحقيق محمد صالح المراد ,  ٕٖٛترجمة  ٘ٛ/ٔ(   المقتني في سرد الكنى لمذىبي ٕ)

نشر المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية , المدينة المنورة , الطبعة األولى 
 ى . ٛٓٗٔ

العممية , بيروت , الطبعة , دار الكتب  ٘ٙ٘ترجمة  ٜٚ/ٕ(   تذكرة الحفاظ لمذىبي ٖ)
 م . ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔاألولى 

 . ٛترجمة  ٕ(   ديوان الضعفاء لمذىبي ص ٗ)
 . ٕٕٓٔترجمة  ٘ٙ,  ٖٙ/ٓٔ(   المسير ٘)
 .  ٘ٙ,  ٖٙ/ٓٔ(   المسير ٙ)
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( في , وقال الييثمي في حديث فضل سيدنا عمي ) (ٔ) ىأ.« والصادقين 
.. أن معمرًا كان لو ورجالو ثقات, إال أن في ترجمة أبي األزىر .»المجمع : 

ابن أخ رافضي, فأدخل ىذا الحديث في كتبو, وكان معمر مييًبا ال يراجع 
صدوق, كان », وقال ابن حجر في التقريب :  (ٕ) ىأ.« وسمعو عبد الرزاق 

» , وقال السيوطي :  (ٖ) ىأ. «يحفظ , ثم كبر , فصار كتابو أثبت من حفظو 
 », وأما الحافظ ابن عدي فقد قال في ترجمتو :  (ٗ) ىأ.« وثقو غير واحد 

َحدََّثَنا أحمد بن ُمَحمد بن الحسن الشرقي قال: ذكر َأبو اأَلْزَىر , قال: كان 
زَّاق خرج إلى ضيعتو  , فخرجت خمفو , وىو عمى بغمة لو , فالتفُت َعْبد الرَّ

فرآني , فقال: يا أبا اأَلْزَىر , َتَعنَّْيَت ىاُىنا؟ َفَقاَل: اْرَكْب , قال: فأمرني فركبُت 
معو عمى بغمتو , فقال: أال أخصك بحديث؟ أخبرني َمْعَمر , فذكر ىذا الحديث 

ين, فذاكرُت رجبل بيذا , فمما قدمُت َبْغَداد , وكنُت في مجمس َيْحَيى بن َمعِ 
الحديث , فأنكر َعمي حتى بمغ َيْحَيى , فصاح َيْحَيى , فقال: من ىذا الَكذَّاب 
زَّاق , فقمُت في وسط المجمس قائما , فقمُت: أنا  , الذي روى عن َعْبد الرَّ

قال  رويُت ىذا الحديث , وأخبرتو حين خرجُت معو إلى القرية , فسكَت َيْحَيى
عض ىذا الحديث سمعتو من أبي األزىر, وَأُبو األزىر ىذا ابن الشرقي: وب

                                                           

 .  ٘ٔ/ٔ(   إكمال تيذيب الكمال ٔ)
, تحقيق ٓٙٚٗٔ, حديث  ٖٖٔ/ٜ(   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الييثمي ٕ)

 م .ٜٜٗٔ -ى ٗٔٗٔ/ حسام الدين القدسي, مكتبة القدسي , القاىرة 
 .  ٘ترجمة  ٚٚ(   تقريب التيذيب ص ٖ)
 .  ٕٗ٘ترجمة  ٕٗٗ(   طبقات الحفاظ لمسيوطي ص ٗ)
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كتب الحديث فأكثر, وَمْن أكثر ال بد من أن يقع في حديثو الواحد واالثنين 
وسمعُت ابن الشرقي يقول: قيل لي وأنا أكتب الحديث في , والعشرة مما ينكره

بيادرة  بمدي: لم ال ترحل إلى العراق؟ فقمت: وما أصنع في العراق وعندنا من
بن األزىر وأحمد االحديث ثبلثة: ُمَحمد بن َيْحيى الذىمي, وَأُبو األزىر أحمد 

 . (ٔ)ىأ.«بن يوسف السممي, فاستغنينا بيم عن أىل العراق
وَأُبو األزىر ىذا شبيو بصورة أىل الصدق  »ثم قال ابن عدي : ,  

عن َعبد وَأمَّا ىذا الحديث , عند الناس, وقد روى عنو الثقات من الناس
زَّاق من أىل الصدق, َوىو ينسب إلى التشيع, فمعمو شبو  زَّاق, فَعبد الرَّ الرَّ

 . (ٕ) ىأ.« عميو ألنو شيعي
ا : يُاقشة انتعقة : 

ً
 ثانث

بعد عرض أقوال أئمة الجرح والتعديل في أحمد بن األزىر يتضح أنو  
وقميل قد صرح بتوثيقو عدد كبير من العمماء , وصرح بأنو صدوق آخرون, 

من غمزه أو جعمو في مرتبة تشبو الصدوق, وما وجو إليو من غمٍز أو قدح 
بسبب حديث عبد الرزاق في فضل سيدنا عمي , أو لقول ابن خزيمة عندما 

ونحو ذلك, وكل ما ُغمز بسبب « حدثنا من أصل كتابو »كان يروي عنو : 
مي , والذىبي, مردود عميو, وممن وثقو الحافظ ابن شاىين , والحاكم, والييث

وذكره ابن حبان في الثقات, وخرج حديثو في صحيحو , وقال عنو صدوق : 
الحافظ , وأحمد بن سيار, وأبو حاتم, وصالح بن محمد, والذىبي في قوٍل لو 

                                                           

 .  ٖٖترجمة  ٖٛٔ/ٔ(   الكامل البن عدي ٔ)
 .  ٖٛٔ/ٔ(   المصدر السابق ٕ)
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, وابن حجر, وقال عنو : إنو من أىل الصدق: الحافظ ابن عدي, وقال 
وسبب كبلم العمماء فيو « وال بأس ب» النسائي , والدارقطني والبرقاني عنو : 

 وغمزه أمران : 
 ( , تكمم فيو ابن معين بسببو. األول : حديثو في فضل سيدنا عمي )

حدثنا أبو »الثاني : قول الحافظ ابن خزيمة في مصنفاتو إذا روى عنو : 
 « األزىر من أصل كتابو, أو حدثنا تمقينا , أو حدثنا من أصمو

أما السبب األول فقد برئ أحمد بن األزىر من عيدتو , وتبين لؤلئمة  
 أن أبو األزىر برئ الساحة منو لآلتي : 

أن ليذا الحديث قصة وىي : كون معمر لو ابن أخ كان رافضًيا , وكان   -
يمكنو من كتبو, وكان معمر مييًبا, ال يقدر أحد عمى مراجعتو وال سؤالو, 

يث , وجعمو في كتاب معمر, فرواه عبد الرزاق بعد فوضع ىذا الرافضي الحد
أن سمعو من معمر دون مراجعة وال سؤال , ثم لما رأى عبد الرزاق أبا 
األزىر, وأعجبو حضوره وتبكيره في سماع الحديث , فخصو بيذا الحديث 
دون غيره, فمما حدث بو أبو األزىر في مجمس ابن معين وغيره اتيمو , فمما 

, عذره ابن معين, وقال : الذنب لغيرك فيو , واحتج بو بل  أخبره بسبب ذلك
 واحتج بو النسائي وغيره . 

أنو توبع أبو األزىر عمى روايتو ليذا الحديث , فقد رواه محمد بن   -
حمدون النيسابوري , عن محمد بن عمي بن سفيان النجار عن عبد الرزاق , 

 فبرٍئ من عيدتو إذ قد توبع عمى روايتو . 
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ون أبي األزىر قد أكثر من الحديث , ومن أكثر من رواية الحديث, ال بد ك  -
وأن يقع في حديثو الواحد واالثنين , والثبلثة مما ينكر , فيغمر في كثرة ما 

 روى . 
أن أبا األزىر برئ الساحة من ىذا  –أي أئمة الحديث  –تبين لمجماعة   -

ال يسقط بيذا الحديث , الحديث, وأن محمو محل الصدق والصادقين , وأنو 
 وال يقدح فيو بسببو لكون العيد عمى غيره فيو, وقد احتج بو سائر األئمة . 

نما      وأما السبب الثاني : فإنو ال يفيم منو توىين أبي األزىر وال تميينو , وا 
لكونو كف في آخر حياتو, فربما قرئ  غايتو أن كتابو صار أثبت من حفظو؛

وقت, أو لقن فيتمقن, ألجل ىذا صار ما حدث بو من عميو في الوقت بعد ال
أصل كتابو أصح , وأضبط من حفظو فتقييد ابن خزيمة لسماعاتو بيذه 
الكممة لذلك , وىذا ال يقدح فيو, وال يخرجو من كونو من أىل الصدق , 
واألمانة؛ ألنو لم يصدر منو ما يوجب توىينو أو غمزه , فبقي عمى االحتجاج 

 بو . 
ا :

ً
 اخلالصة :  ساتع
أبو األزىر أحمد بن األزىر النيسابوري من أىل الصدق واألمانة ومحمو     

محل الصدق والصادقين , روى عنو الثقات , وأخرج حديث من دونو في 
الصحيحين , وحديثو وىو صغير أصح وأثبت مما كان عميو في آخر حياتو, 

ميينو, وما صدر منو ومع ذلك لم يصدر منو ما يوجب رد روايتو أو توىينو وت
من خطأ ال يوجب ذلك الوىن أو الغمز أو التميين الذي يحط من عدالتو , 
وىو مغمور في كثير ما رواه؛ ألن من أكثر من الحديث ال بد وأن يقع لو في 
حديثو الواحد واالثنين بل والعشرة مما ينكر , كما قال ابن عدي نفسو, وقد 
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عمى حديثو بالصحة , فيو باق عمى  وثقو غير واحد من األئمة , وحكموا
 الصدق واألمانة والعدالة , وليذا أميل إلى أنو ثقة ببل تردد . 

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
الراجح ما ذىب إليو الحافظ الذىبي وىو كون أحمد بن األزىر مثمما  

ال بصورة الصدق كما قال ابن عدي, وأبو « صدوق»قال الحافظ أبي حاتم 
الجرح والتعديل , حاد النفس في الحكم عمى الرجال , فصدوق حاتم شديد في 

عنده تعني التوثيق ال سيما عند غيره, وىذا الذي ذىب إليو الذىبي متسق 
مع مجموع أقوال أئمة الجرح والتعديل؛ لذا فمفظ أولى وأقرب من لفظ ابن 
عدي وأدق, بل إن ابن عدي نفسو عذره في حديث عبد الرزاق, وذكر أن 

 ت من الناس قد رووا عنو, فالحق في ىذا التعقب مع الحافظ الذىبي .الثقا
 
 

* * * 
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  انتعقة اخلايظ 
 ـ  إعساق تٍ إتشاٍْى أتٕ انُصش انذيشقً 5

 َص انتعقة : 
صح[ وثقو أبو زرعة , » ] :  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

الدمشقي , عن .. قال : ولو عن يزيد بن ربيعة وذكره ابن عدي في الكامل .
( مقدار عشرين حديثًا كميا غير أبي األشعث , عن ثوبان , عن النبي )

محفوظة , ولو أحاديث صالحة , قمت : شيخو يزيد ساقط, فالعيدة عمى يزيد 
 . (ٔ) ىأ.« 

 دساعة انتعقة
 أٔالً حتشٌش حمم انُضاع : 

في ىذا التعقب رمز الذىبي بالصحة إلسحاق بن إبراىيم , ونقل  
توثيق أبي زرعة, كأنو يؤيد ما ذىب إليو من تصحيح حديث إبراىيم, بينما 
يشير اإلمام ابن عدي إلى ضعف حديثو,  من خبلل بعض الروايات الشاذة 
التي وقعت في حديثو, وأشار ابن عدي إلى أنو لم ير لو أنكر مما ذكره من 
حديث في ترجمتو , ولم يوضح ابن عدي عمى من الحمل في تمك األحاديث 
غير المحفوظة؟, وظاىر كبلمو يشعر بتضعيف إسحاق بن إبراىيم بيذه 
األحاديث , وبعد دراسة ترجمة إسحاق بن إبراىيم يتضح القول الفصل فيو , 

                                                           

 .  ٖٕٚترجمة  ٜٚٔ/ٔ(   ميزان االعتدال ٔ)
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وى ر » وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين , وذكر كبلم ابن عدي : 
 .  (ٔ)ىأ.« قات ما ال يتابع عميو, وأحاديثو غير محفوظة عن الث

ا : تشمجة إعساق تٍ إتشاٍْى : 
ً
 ثاٍَ

خ د س : إسحاق بن إبراىيم بن يزيد القرشي, أبو النضر » ىو :  
 .  (ٕ)ى أ.« الدمشقي , مولى عمر بن عبد العزيز 

نس بن عياض أإسماعيل بن عياش, وأبي ضمرة »روى عن :  
 , وغيرىم .  (ٖ)ى أ.« يثي , وحرممة بن عبد العزيز الم

 (ٗ)ى أ.« لبخاري وأبو داود, وأحمد بن إبراىيم بن فيلا» روى عنو :  
 وغيرىم. 

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
كان من الثقات », وقال أبو زرعة :  (٘)ى أ.« ثقة»قال أبو مسير :  
, وقال  (ٚ)ى أ.« الثقاتثقة من », وقال إسحاق بن سيار :  (ٙ)ى أ.« البكائين

                                                           

 .  ٜٕ٘/  ٜٚ/ٔ(   الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ٔ)
 .  ٖٖٗترجمة  ٜٖٛ/ٕ(   تيذيب الكمال ٕ)
 .  ٜٖٛ/ٕ(   تيذيب الكمال ٖ)
 .  ٜٖٓ/ٕ(   المصدر السابق ٗ)
, تاريخ دمشق البن عساكر  ٜٖٓ/ٕ, تيذيب الكمال  ٖٕٚترجمة  ٜٕٓ/ٕ(   الجرح والتعديل ٘)

تحقيق عمرو العمروي , دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع , الطبعة األولى   ٗٚٔ/ٛ
 م . ٜٜ٘ٔ -ى ٘ٔٗٔ

, الضعفاء ألبي زرعة  ٗٚٔ/ٛ, تاريخ دمشق البن عساكر  ٜٖٓ/ٕ(   تيذيب الكمال ٙ)
 .   ٖٓترجمة  ٗٗٛ/ٖ

 .  ٕٔٙترجمة  ٗٚٔ/ٛ(   تاريخ دمشق البن عساكر ٚ)
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 (ٔ)ىأ.«تبت عنوكما رأيت بدمشق مثمو , كان كثير البكاء , »أبو داود : 
ليس بو », وقال النسائي :  (ٕ)ى أ.« كتب عنو , وىو ثقة» وقال أبو حاتم : 

, وقال ابن  (ٗ)ى أ. «, وقال ابن الجارود أيًضا : ليس بو بأس(ٖ)ى أ.«بأس
قال : وسمعت أبا زرعة يقول: أدركناه ولم كتب عنو أبي , »أبي حاتم : 
 (ٙ)ى أ.«ربما خالف», وذكره ابن حبان في الثقات, وقال:(٘)ى أ.« نكتب عنو

أسماء التابعين », وذكره في كتابو :  (ٚ)ى أ.« ثقة» وقال الدارقطني :  (ٙ)
,  (ٛ)ى أ.«ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري ومسمم

روى عنو البخاري في العمم , » رجال البخاري , وقال :  وذكره الكبلباذي في
                                                           

, تحقيق أبي عمرو األزىري , دار الفاروق  ٕٓ٘(   سؤاالت اآلجري ألبي داود ص ٔ)
 م . ٕٓٔٓ -ى ٖٔٗٔالحديثة القاىرة , الطبعة األولى 

 .  ٜٕٓ/ٕ(   الجرح والتعديل ٕ)
,  ٔٗٗٔ/ٖي تاريخ حمب البن العديم , بغية الطمب ف ٖٚٔ/ٛ(   تاريخ ابن عساكر ٖ)

 .  ٜٖٔ/ٕتحقيق د/ سييل زكار , دار الفكر , تيذيب الكمال 
 .  ٖٖٛترجمة  ٙٚ/ٕ(   إكمال تيذيب الكمال ٗ)
 .  ٗٗٛ/ٖ, الضعفاء ألبي زرعة  ٕٛٓ/ٕ(   الجرح والتعديل ٘)
 .  ٕٔٛٗٔترجمة  ٔٔٔ/ٛ(   الثقات البن حبان ٙ)
تحقيق عبد الرحيم القشقري  ٜٕ/ٙٔ(   سؤاالت البرقاني لمدارقطني رواية الكرجي عنو ٚ)

, تاريخ ى ٗٓٗٔالقشقري , نشر كتاب خانة جميمي , باكستان , الطبعة األولى 
 .  ٘ٚٔ/ٛدمشق البن عساكر 

(   ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري ومسمم ٛ)
تحقيق يوران الضناوي , وكمال الحوت,  ٛٗترجمة  ٓٙ/ٔومسمم لمدارقطني 

 م . ٜ٘ٛٔ -ى ٙٓٗٔمؤسسة الكتب الثقافية بيروت , الطبعة األولى 
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,  (ٕ)ىأ.«, وقال أبو عمي الجياني: كان ثقة(ٔ)ى أ.« والوضوء, وغير موضع
ليس بو » وذكره محمد بن خمفون في شيوخ البخاري ومسمم , وقال عنو : 

, وقال  (ٖ)ى أ.« ال يتابع عمى حديثو», وقال أبو الفتح الموصمي : ى أ.«بأس
ثقة , بكاء , عابد » « : من تكمم فيو وىو موثق» لذىبي في كتابو : وقال ا

, وقال في الكاشف : (ٗ)ى أ.« ابن عدي و, ولو أحاديث غير محفوظة , قال
, ورمز لو  (ٙ)ى أ.« مشيور ثقة», وقال في المغني :  (٘)ى أ.« ثقة بكاء»

وىي تعني أنو تكمم فيو ببل  ,ما يدل عمى توثيقو )صح( (ٚ)ى في الميزان أ.
» , وقال ابن حجر :  (ٛ)ى حجة , كما سبقت اإلشارة إليو في أول التعقب أ.

, وأما اإلمام (ٓٔ), وتعقباه في التحرير (ٜ)ى أ.« صدوق, ضعف ببل مستند 

                                                           

, تحقيق / عبد اهلل الميثي  ٚٙترجمة  ٔٚ/ٔ(   معرفة رجال صحيح البخاري لمكبلباذي ٔ)
 ى . ٚٓٗٔ, دار المعرفة , بيروت , الطبعة األولى 

 .  ٚٚ/ٕ(   إكمال تيذيب الكمال ٕ)
, تحقيق  ٔٚترجمة  ٓٓٔ,  ٜٜ(   المعمم بشيوخ البخاري ومسمم البن خمفون ص ٖ)

 عادل سعد , دار الكتب العممية , بيروت , الطبعة األولى . 
 .  ٕٛترجمة  ٜٚ/ٔ(   من تكمم فيو وىو موثق لمذىبي )الرحيمي ( ٗ)
 .  ٜٕٚترجمة  ٖٖٕ/ٔ(   الكاشف ٘)
 .  ٕٖ٘ترجمة  ٛٙ/ٔالمغني    (ٙ)
 .  ٜٚٔ/ٔ(   ميزان االعتدال ٚ)
 من البحث. ٖٙٚ(   ص  ٛ)
 .  ٖٖٗترجمة  ٜٜ(   تقريب التيذيب ص ٜ)
 .  ٗٔٔ/ٔ(   تحرير تقريب التيذيب ٓٔ)
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وىذا الحديث من حديث ىشام بن »ابن عدي فإنو ذكر لو حديثًا وقال عقبة : 
ر الدمشقي ىذا يحدث عن يزيد بن ربيعة, وىو عروة غير محفوظ, وأبو النض

دمشقي أيًضا, عن أبي األشعث الصنعاني , وىو من صنعاء دمشق , عن 
مقدار عشرين حديثًا, كميا غير محفوظة , حدثناه  –( ثوبان, عن النبي )

عمي بن الحسن بن عبد الجبار البمدي, عن إسحاق بن سيار عنو, وألبي 
 . (ٔ)ى أ. «أر لو أنكر مما ذكرتو النضر أحاديث صالحة, ولم 
ا : يُاقشة انتعقة : 

ً
 ثانث

بعد عرض أقوال أئمة الجرح والتعديل يتضح أن جميور األئمة عمى  
توثيقو, ولم يتكمم فيو أحد, سوى ما قالو ابن عدي من كونو روى عشرين 

« لم أر لو أنكر مما ذكرتو»حديثًا غير محفوظة, وروى حديثًا منكرًا , وقال : 
سحاق بن سيار, وأبو حاتم,  (ٕ)ى أ. , فقد وثقو أبو مسير , وأبو زرعة , وا 

والدارقطني, وأبو عمي الجيالي , والذىبي, وقال النسائي , وابن الجارود , 
نما تكمم فيو ابن عدي وغيره « ليس بو بأس» ومحمد بن خمفون :   –, وا 
ض الشيوخ بسبب أنو روى أحاديث ضعيفة عن بع –كابي الفتح األزدي 

الضعفاء الحمل فيو عمييم , وىو برئ من تمك األحاديث, وقد بين ذلك أئمة 
الجرح والتعديل , ومن كبلميم يتبين أنو ضعف ببل مستند كما قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب, فيم مجموعون عمى أن شيخو يزيد بن ربيعة الذي 

ظ ابن عساكر بقولو روى عنو ىذه األحاديث ضعيف, وقد أشار إلى ذلك الحاف
                                                           

 .  ٙٙٔترجمة  ٔ٘٘/ٔ(   الكامل البن عدي ٔ)
 /ٔ(   الكامل البن عدي ٕ)
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ألن  ؛ن يزيد بن ربيعة ال من أبي النضروتمك األحاديث أتى الوىم فييا م»: 
, شيخو يزيد ساقط », وكذا قال الذىبي :  (ٔ)ى أ.« يزيد مشيور بالضعف

, وذكر كبلميما الحافظ ابن حجر في تيذيب  (ٕ)ى أ. «فالعيدة عمى يزيد
ابن خمفون حديثًا عن أبي الفتح , وذكر  (ٖ)ى التيذيب وارتضى ما قاال أ.

كذا قال : عن »األزدي حديثًا مرفوًعا عن ابن عباس في الوصية , ثم قال : 
( , والمحفوظ من قول ابن عباس ال يرفعو , وقد رواه ىشام بن النبي )
الحمل في رفع ىذا الحديث », وعقب عميو ابن خمفون فقال :  (ٗ)ى أ. «عمار

عمى عمر بن المغيرة ال عمى إسحاق , وقد رواه الثوري , وزىير بن معاوية 
, وأبو معاوية الضرير, وغيرىم عن داود, عن عكرمة, عن ابن عباس 

عمر ضعيف جًدا , فالحمل », وقال ابن حجر في التيذيب:  (٘)ى أ.« موقوًفا 
, وقال في  (ٙ)ى أ.« داود موقوًفا  فيو عميو, وقد رواه الثوري وغيره عن

خالفو فيو من ىو أضعف  وذكر لو األزدي حديثًا»مقدمة ىدي الساري : 

                                                           

 .  ٕٚٔ/ٛ(   تاريخ دمشق البن عساكر ٔ)
 .  ٜٚٔ/ٔ(   ميزان االعتدال ٕ)
 .  ٕٕٓ/ٔ(   تيذيب التيذيب ٖ)
 .  ٓٓٔ(   المعمم بشيوخ البخاري ومسمم ص ٗ)
بتصرف يسير , إكمال تيذيب الكمال  ٔٓٔ(   المعمم بشيوخ البخاري ومسمم ص ٘)

ٕ/ٚٚ  . 
 .  ٕٕٓ/ٔ(   تيذيب التيذيب ٙ)



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت
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وأورد لو ابن عدي أحاديث الحمل « لف ربما خا»منو, وكذا قال ابن حبان : 
 .  (ٔ)ى أ.« فييا عمى شيخو , وروى عنو أبو داود , واحتج بو النسائي

   والتعديل في شيخ إسحاق بن إبراىيم :وىذه بعض أقوال أئمة الجرح 
كان يزيد بن ربيعة فقيًيا غير متيم, فأنكر عميو » قال أبو مسير:  

,وقال (ٕ)ى أ.« أنو أدرك أبا األشعث, ولكن أخشى عميو سوء الحفظ والوىم
« حديثو منكر» , وفي الضعفاء : (ٖ)ى أ.« في حديثو مناكير»البخاري : 

, وفي (٘)ىأ.«أخاف أن تكون أحاديثو موضوعة», وقال الجوزجاني: (ٗ)ىأ.
أحاديث يزيد بن ربيعة أباطيل, أخاف أن تكون »رواية أخرى قال : 

رأيت دحيًما وىشاًما يبطبلن », وقال أبو زرعة:(ٙ)ى أ.« موضوعة
, وذكــــره ابن الجارود  (ٛ)ىأ.«ضعيف»,وقال إسحاق بن سيار: (ٚ)ىأ.«حديثو

                                                           

, دار المعرفة بيروت  ٜٖٛ(   مقدمة صحيح البخاري )ىدي الساري( البن حجر العسقبلني ص ٔ)
 ى . ٜٖٚٔ –

 .  ٜٛٛٙترجمة  ٕٕٗ/ٗ(   ميزان االعتدال ٕ)
, تحقيق / محمود زايد, دار الوعي, حمب ,  ٕ٘ٗٔترجمة  ٛ٘ٔ/ٕ(   التاريخ األوسط لمبخاري ٖ)

 م . ٜٚٚٔ -ى ٜٖٚٔلى مكتبة دار التراث القاىرة , الطبعة األو 
 .  ٕ٘ٗترجمة  ٔٗٔ(   الضعفاء الصغير لمبخاري ص ٗ)
 .  ٕٕٗ/ٗ(   ميزان االعتدال ٘)
 .  ٕٙٔترجمة  ٖٖٔ/ٜ(   الكامل البن عدي ٙ)
اليند,  –, تحقيق جار المعارف النظامية  ٛٓٓٔترجمة  ٕٙٛ/ٙ(   لسان الميزان البن حجر ٚ)

 م .ٜٔٚٔ -ى ٜٖٓٔلثانية بيروت الطبعة ا –نشر مؤسسة األعممي 
 .  ٜٕٙٛترجمة  ٘ٚٔ/٘ٙ(   تاريخ دمشق البن عساكر ٛ)
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ى أ. «يث شاميمتروك الحد», وقال النسائي :  (ٔ)ى الجارود في الضعفاء أ.
متروك », وقال العقيمي :  (ٖ)ى أ.« ليس بثقة» , وفي موضع آخر : (ٕ)

سألت دحيًما عن يزيد بن ربيعة »: و, وابن أبي حاتم عن أبي(ٗ)ىأ.«الحديث 
ثم اختمط قبل موتو, قيل لو : فما تقول  ,؟ فقال : كان في بدء أمره مستوًيا

, وقال أيًضا  (٘)ى أ.« : ليس بشيء وأنكر حديثو عن أبي األشعثفيو ؟ قال 
ضعيف الحديث, منكر »أيًضا : سألت أبي عن يزيد بن ربيعة , فقال : 

الحديث, واىي الحديث , وفي رواية عن أبي األشعث عن ثوبان مختمط 
كان شيًخا صدوًقا », وذكره ابن حبان في المجروحين وقال :  (ٙ)ى أ. «كبير

اختمط في آخر عمره , فكان يروي أشياء مقموبة, ال يجوز االحتجاج إال أنو 
بو إذا انفرد, وفيما وافق الثقات فيو معتبر بو, لقدم صدقو قبل اختبلطو من 
غير أن يحتج بو ؛ ألن الجرح والعدالة ضدان , فمتى كامن الرجل مجروًحا ال 

,  (ٚ)ى أ.« عميويخرجو عن حد الجرح إلى العدالة إال ظيور أمارات العدالة 
, وعن الدارقطني  (ٛ)ى أ.« ليس بالمتين عندىم»وقال أبو أحمد الحاكم : 

                                                           

  . ٖٗٙترجمة  ٓٔٔ(   الضعفاء والمتروكون لمنسائي ص ٔ)
 .  ٛٓٓٔترجمة  ٕٙٛ/ٙ(   لسان الميزان البن حجر ٕ)
 .  ٕٙٛ/ٙ(   لسان الميزان ٖ)
 .  ٕٙٛ/ٙ(   المصدر السابق ٗ)
 .  ٔٓٔٔترجمة  ٕٔٙ/ٜ(   الجرح والتعديل ٘)
 .ٕٔٙ/ٜ(   المصدر السابق ٙ)
 .ٕٛٔٔترجمة  ٗٓٔ/ٖ(   كتاب المجروحين البن حبان ٚ)
 . ٕٙٛ/ٙ(   لسان الميزان ٛ)
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وذكره في  (ٔ)ى أ.« من المتِّروكين , وضعيف , ومتروك» ثبلث روايات : 
, وقال الحافظ ابن عدي فإنو قد قال فيو  (ٕ)ى كتاب الضعفاء والمتروكين أ.

ويزيد بن ربيعة ىذا؛ أبو مسير »:  -بعد أن نقل قول أبي مسير وغيره  –
أعمم بو؛ ألنو من بمده, وال أعرف لو شيًئا منكرًا قد جاوز الحد فأذكره , 

 .  (ٖ)ى أ.«بو في الشاميين بأس وأرجو أنو ال
ومع توثيق األئمة إلسحاق بن إبراىيم لم أقف عمى جرح فيو, ومن  

و سوى األزدي تكمم فيو ليس لو دليل, أو حجة يستند عمييا, ولم يتكمم عن
, ولعمو قصد الحديث الذي أورده لو, « ال يتابع عمى حديثو» حيث قال : 

فإنو قال ىذا القول, ثم أورد لو حديثًا خالفو فيو من ىو أضعف منو, والحمل 
في ىذا الحديث عمى شيخو عمر ابن المغيرة, وىو ضعيف جًدا , فبرئ من 

بكبلم يشعر بضعفو , وليس  عيدتو إسحاق بن إبراىيم , وتكمم فيو ابن عدي
ىو كذلك , وذلك بسبب تمك األحاديث التي رواىا, والضعف فييا بسبب أنو 
رواىا عن شيوخ ضعفاء , فجاء الضعف من قبميم ال منو, فيبقى أن إسحاق 

 بن إبراىيم ثقة, وما قيل عنو ال شيء . 

                                                           

ترجمة  ٓٚ, سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص  ٙٚٔ/٘ٙ(   تاريخ دمشق البن عساكر ٔ)
٘ٗٛ  . 

, تحقيق د / عبد الرحيم  ٛٛ٘ترجمة  ٖٙٔ/ٖي (   الضعفاء والمتروكون لمدارقطنٕ)
المدينة المنورة , الطبعة األولى  –القشقري , نشر مجمة البحوث اإلسبلمية 

 ى .ٗٓٗٔ
 .  ٕٓٙٔترجمة  ٖٖٔ/ٜ(   الكامل البن عدي ٖ)
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ا : اخلالصة : 
ً
  ساتع

إسحاق بن إبراىيم ثقة, إلجماع أئمة الجرح والتعديل وجميورىم عمى  
ذلك, وال يوجد جرح فيو , ومن تكمم فيو ال حجة لو , وسبب ذلك كونو روى 
بعض األحاديث الضعيفة عن شيوخ ضعفاء , الحمل عمييم فييا ال عميو , 

بينوا وىو منيا برئ , وقد برأه جميور المحدثين من عيدة ىذه األحاديث , و 
 أن الحمل فييا عمى شيوخو , ومنيم يزيد بن ربيعة أبو كامل . 

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
ترجيح قول الحافظ الذىبي وما ذىب إليو من القول بتوثيق إسحاق  

, وأن ما ذكره ابن عدي من « ثقة»ابن إبراىيم وأنو تكمم فيو ببل حجة , وأنو 
يشعر بضعفو وليس كذلك كونو روى مقدار عشرين حديثًا غير محفوظة, 

فالعيدة في ىذه األحاديث عمى شيخو يزيد بن ربيعة الرحبي, فيو ساقط, 
وبعض الشيوخ اآلخرين ممن روى عنيم ىذه األحاديث الضعيفة, ويبقى 

 صاحب التعقب عمى عدالتو وثقتو, وال حجة لمن ضعفو وال مستند. 
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 انتعقة انغادط 
شِي  6

َ
ت
َّ
 (1)ـ  إعساق تٍ إتشاٍْى انذ

 َص انتعقة : 
صح ( إسحاق بن إبراىيم » ) :  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

ر في عبد الرزاق.قمت: غاستص الدبري , صاحب عبد الرزاق , قال ابن عدي :
نما أسمعو أبوه واعتنى بو, سمع من عبد الرزاق  ما كان الرجل حديث, وا 

عبد الرزاق أحاديث  تصانيفو, وىو ابن سبع سنين أو نحوىا, لكن روى عن
منكرة, فوقع التردد فييا, ىل ىي منو فانفرد بيا, أو ىي معروفة مما تفرد بو 

وقد احتج بالدبرى أو عوانة في صحيحو وغيره, وأكثر عنو , عبد الرزاق
وقال الدارقطني في رواية الحاكم: صدوق ما رأيت فيو خبلفًا, إنما , الطبراني

 « قمت ويدخل في الصحيح! قال: أي واهلل, قيل: لم يكن من رجال ىذا الشأن
  (ٕ)ى أ.

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

يرى اإلمام الذىبي أن إسحاق الدبري صدوق, وقد رمز لو بالصحة رمز     
ن كان قد اختمف أو تكمم فيو , لكن  )صح( التي تشير إلى توثيق من قيمت وا 

                                                           

(   الدََّبِري : بفتح الدال الميممة , والباء المنقوطة بنقطة من تحت والراء الميممة بعدىا, ىذه ٔ)
النسبة إلى دبر, قرية من قرى صنعاء اليمن , المشيور بيذه النسبة أبو يعقوب إسحاق 

 .  ٙ٘٘ترجمة  ٖٗٓ/٘بن إبراىيم بمن عباد الدبري . واألنساب لمسمعاني 
 .  ٖٔٚترجمة  ٔٛٔ/ٔ(   ميزان االعتدال ٕ)
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وثيقو, بينما أورد ابن عدي في ترجمتو ال حجة لمن تكمم فيو, والعمل عمى ت
حديثًا منكرًا إشارة إلى أنو ىو عمة ىذا الحديث , وبين اإلمام الذىبي أنو 
ن المناكير ليست منو, وليذا ترجم لو في كتابو الكامل , ورأى  ليس كذلك, وا 

استصغر » أنو متكمم فيو في رواية عبد الرزاق, وقد ألمح إلى ذلك بقولو : 
 , وذكر حديثًا يؤيد كبلمو من روايتو عن شيخو . «زاقفي عبد الر 

ا : تشمجة إعساق تٍ إتشاٍْى : 
ً
 ثاٍَ
 . «إسحاق بن إبراىيم بن عباد , أبو يعقوب الدبري »ىو :     
 « . عبد الرزاق , صاحب المصنف» : روى عن    
روى عنو : أبو عوانة االسفرايينى في صحيحو , وخيثمة بن سميمان ,     

 . (ٔ)ى أ.« وخمق كثير من المغاربة والرحالة …. والطبراني , 
 أقٕال انعهًاء فٍّ : 

قال النسائي في سمع من سمع من عبد الرزاق بعدما كبر وعمى  
نو أحاديث , وقال كتبوا ع«  هفيو نظر لمن كتب عنو بأخر » ومنيم الدبري : 

ال بأس بو, وكان صغيرًا في عبد », وقال مسممة بن قاسم :  (ٕ)ىأ. «مناكير
نما صح روايتو عند سماعو مع أبيو, وكان العقيمي يصحح روايتو  الرزاق, وا 

, وقال  (ٖ)ى أ. «ألفو تابو الصحيح الذيكعن عبد الرزاق, وأدخمو في 

                                                           

 .  ٖٕٓترجمة  ٚٔٗ, ٙٔٗ/ٖٔ(   سير أعبلم النببلء ٔ)
, تحقيق د/ نور الدين  ٜٖٙ(   معرفة أنواع عموم الحديث ) مقدمة ابن الصبلح( ص ٕ)

 م . ٜٙٛٔ -ى ٙٓٗٔسوريا , ودار الفكر المعاصر بيروت  –عتر , دار الفكر 
 .  ٖٓٓ/ٕ(   الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة البن قطموبغا ٖ)
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كن من رجال ىذا لم ي صدوق, ما رأيت في خبلًفا, إنما قيل»الدارقطني: 
, وقال الحاكم  (ٔ)ى أ.«الشأن , قمت : ويدخل في الصحيح؟ , قال : إي واهلل

« إسحاق الدبري صدوق, وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات »في المستدرك : 
ىذا », وقال أبو بكر الحازمي عن إسناد الحديث فيو الدبري ىذا :  (ٕ)ى أ.

, وقال ابن الصبلح في معرفة أنواع  (ٖ)ى أ.« إسناٌد متصل, ورواتو ثقات
نوع المختمطين ومعرفة من خمط في آخر عمره من الثقات ,  –عموم الحديث 

ذكر أحمد بن حنبل أنو عمي في آخر »وذكر اإلمام عبد الرزاق منيم فقال : 
عمره, فكان يمقن فيتمقن , فسماع من سمع منو بعدما عمي ال شيء , وقال 

كتب عنو بآخره , قمت : قد وجدت فيما روى عن النسائي: فيو نظر, لمن 
الطبراني عن إسحاق بن إبراىيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتيا 

 ,(ٗ)ى أ. «جًدا , فأحمت أمرىا عمى ذلك , فإن سماع الدبري منو متأخر جًدا
سمع مصنفات عبد الرزاق سنة عشر منو باعتناء والده, » وقال الصفدي : 
, احتج بو أبو صدوق», وقال ابن الممقن : (٘)ى أ.«سماعوكان صحيح ال

ن استصغر في شيخو عبد الرزاق اإلمام , وال عبرة  عوانة في صحيحو, وا 
                                                           

 .  ٖٚ(   سؤاالت الحاكم لمدارقطني ص ٔ)
 .  ٘٘ٚٗح  ٗٚٔ/ٖعمى الصحيحين لمحاكم  (   المستدركٕ)
, دائرة المعارف العثمانية  ٜٙ(   االعتبار في الناسخ المنسوخ من اآلثار لمحازمي ص ٖ)

 ى . ٜٖ٘ٔحيد آباد, الطبعة الثانية  –
 . ٜٖٙ(   معرفة عموم الحديث ص ٗ)
, تحقيق / أحمد األرنؤوط , وتركي  ٕٚ٘,  ٕٙ٘/ٛ(   الوافي بالوفيات لمصفدي ٘)

 م . ٕٓٓٓ -ى ٕٓٗٔبيروت  –مصطفى , دار إحياء التراث 
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, وقال الييثمي في مجمع الزوائد عن حديث في  (ٔ)ى أ. «لمن تظمم فيو 
, وقال  (ٕ)ى أ.« رواه الطبراني في األوسط , ورجالو ثقات » إسناده الدبري : 

صدوق, قال ابن عدي : استصغر في عبد الرزاق , »ىبي في المغني : الذ
قمت : سمع من عبد الرزاق كتبو , وىو ابن سبع سنين أو نحوىا, وروى 

أحاديث منكرة, فوقع التردد فييا , ىل ىي من قبل الدبري وانفرد بيا, أو عنو 
ن ىي محفوظة مما انفرد بو عبد الرزاق ؟, وقد احتج بالدبري جماعة م

, وقال في تاريخ اإلسبلم : , وقال في  (ٖ)ىأ.«الحفاظ كأبي عوانة وغيره
قال ابن عدي, استصغر في عبد الرزاق , أحضره أبوه  »تاريخ اإلسبلم : 

عنده , وىو صغير جًدا, فكان يقول : فكان يقول : قرأنا عمى عبد الرزاق, قرأ 
قمت: »ثم قال اإلمام الذىبي :  ,(ٗ)ى أ. «غيره, وحدث عنو بأحاديث منكرة 

ساق لو حديثًا واحًدا من طريق ابن أنعم اإلفريقي يحتمل مثمو, فأين 
األحاديث التي أدعى أنيا لو مناكير , والدبري صدوق , محتج بو في 

الشيخ », وقال في السير :  (٘)ى أ.« الصحيح , سمع كتًبا فأداىا كما سمعيا
راوية عبد الرزاق, سمع منو, في المسند, الصدوق ... الشيخ , العالم , »

                                                           

, تحقيق / مصطفى أبو الغيط وآخرون, دار ٖٗٙ/ٖ(   البدر المنير البن الممقن ٔ)
  م.ٕٗٓٓ -ى ٕ٘ٗٔاليجرة لمنشر والتوزيع , الرياض , الطبعة األولى 

 .  ٕٜٛٚٔح  ٕٗٚ/ٓٔ(   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لمييثمي ٕ)
 .  ٜٖ٘ترجمة  ٜٙ/ٔ(   المغني في الضعفاء لمذىبي ٖ)
 .  ٖ٘ٔترجمة  ٗٔٚ/ٙ(   تاريخ اإلسبلم لمذىبي ٗ)
 .  ٖ٘ٔترجمة  ٗٔٚ/ٙ(   المصدر السابق ٘)
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سنة عشر ومائتين باعتناء أبيو بو , وكان حدثًا , وسماعو صحيح, ساق لو 
ابن عدي حديثًا واحًدا عن طريق ابن أنعم اإلفريقي يحتمل مثمو , فأين 
المناكير؟ والرجل قد سمع كتًبا فأداىا كما سمعيا , ولعل النكارة من شيخو , 

أعمم , وألف القاضي أبو عبد اهلل بن مفرج كتاًبا في  فإنو أضر بآخره, فاهلل
الحروف التي أخطأ فييا الدبري , وصحف في جامع عبد الرزاق, وقد كان 
المغاربة يدعون لمدبري, ويغدونو بأنيم يطوفون عنو إذا أتوا مكة ويعتمرون 

ل , وقا(ٕ)ىأ.«كان صدوًقا», وقال في العبر :  (ٔ)ى أ. «عنو , فُيَسرُّ بذلك 
والمناكير التي تقع في حديث الدبري إنما » ابن حجر في لسان الميزان 

سببيا أنو سمع من عبد الرزاق بعد اختبلطو , فما يوجد من حديث الدبري 
عن عبد الرزاق في مصنفات عبد الرزاق فبل تمحق الدبري منو تبعو إال إن 

نما الكبلم في األحاديث التي عنده في غير ال تصانيف صحف أو حرف, وا 
حال االختبلط , واهلل  فيفيي التي فييا المناكير, وذلك ألجل سماعو فيو 

نما », وقال  ابن قطموبغا :  (ٖ)ى أ.« أعمم  وكان صغيرًا في عبد الرزاق, وا 
صحح روايتو عند سماعو مع أبيو, وكان العقيمي يصحح روايتو عن عبد 

أبو عوانة في صحيحو  .., وأخرج عنوالرزاق, وأدخمو في الصحيح الذي ألفو.
ال كبلم فيو, وما كان خارًجا , وما كان من حديثو من مصنفات عبد الرزاق 

                                                           

, تحقيق مجموعة من  ٖٕٓترجمة  ٛٔٗ,  ٚٔٗ,  ٙٔٗ/ٖٔ(   سير أعبلم النببلء ٔ)
 المحققين بإشراف الشيخ شعيب . 

 .  ٓٔٗ/ٔ(   العبر في خبر من غبر لمذىبي ٕ)
 .  ٗٛٓٔترجمة  ٖٓ٘/ٔ(   لسان الميزان ٖ)
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 , (ٔ)ى أ. «تو أو مفردات عبد الرزاق عن ذلك ففيو التردد , ىل ىو من مفردا
وقال السخاوي في فتح المغيث بعد أن ذكر من روى عن عبد الرزاق قبل 

من الثقات وذكر منيم اإلمام عبد  االختبلط وبعده عند حديثو عمن اختمط
اعتنى »الرزاق بن ىمام وأن ممن سمع منو بعد االختبلط الدبري ىذا فقال : 

, وذكر  (ٕ)ى أ.« بو أبوه فأسمعو من عبد الرزاق تصانيفو, ولو سبع سنين 
قول ابن الصبلح في األحاديث المستنكرة التي رواىا عن عبد الرزاق , ثم 

ذلك فقد احتج بو أبو عوانة في صحيحو, وكذا كان ومع »أردفيا بقولو : 
« العقيمي يصحح روايتو, وأدخمو في الصحيح الذي ألفو, وأكثر عنو الطبراني

واحتج بو », وقال ابن الكيال في الكواكب النيرات نقبًل عن الذىبي :  (ٖ)ى أ.
أبو عوانة في صحيحو وغيره, ومن احتج بو ال يبالي بتغييره ؛ ألنو إنما 

 ,اعتنى بو أبوه», وقال ابن العماد :  (ٗ)ى أ.« ث من حفظو انتيى حد
ى أ.« وأسمعو الكتب من عبد الرزاق في سنة عشر ومائتين , وكان صدوًقا

.. فإن فيو ضعًفا , ولكن »., وقال الشيخ األلباني في إرواء الغميل :  (٘)

                                                           

 .  ٖٖٚٔترجمة  ٖٔٓ/ٕ(   الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة البن قطموبغا ٔ)
 .  ٖٚٚ/ٗفتح المغيث بشرح ألفية الحديث لمسخاوي   ( ٕ)
 . ٖٚٚ/ٗ(   المصدر السابق ٖ)
, تحقيق عبد القيوم  ٕٔٛ/ٔ(   الكواكب النيرات في معرفة الرواة لمثقات البن الكيال ٗ)

 م . ٜٔٛٔعبد رب النبي , دار المأمون , بيروت , الطبعة األولى 
 .  ٖٙ٘/ٖالعماد  (   شذارت الذىب في أخبار من ذىب البن٘)
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, وقال في اإلرواء أيًضا عنو :  (ٔ)ى أ. «يستشيد بو فيما وافق عميو الثقات 
, وقال عن  (ٖ)ى أ.« فيو كبلم», وقال أيًضا عنو :  (ٕ)ى أ.«وفيو ضعف»

رواية إسحاق الدبري عن عبد الرزاق في سمسمة األحاديث الصحيحة : 
« وفييا كبلم معروف, ألن الدبري سمع من عبد الرزاق وىو ابن سبع سنين»
ى أ. «وفيو كبلم معروف»لصحيحة عنو : , وقال أيًضا في السمسمة ا (ٗ)ىأ.
الراوي لقسم كبير من كتاب الجامع من المصنف, وىو »وقال أيًضا عنو :  (٘)

فيو », وقال أيًضا في السمسمة الضعيفة عنو :  (ٙ)ى أ.« وىو متكمم فيو
, وقال أيًضا عن رواية إسحاق الدبري عن عبد الرزاق في  (ٚ)ى أ.«ضعف

, وقال  (ٛ)ى أ.« ناكير كما ذكر الذىبي وغيرهوفييا م»السمسمة الضعيفة : 
ثقة في غير »الشيخ حسن سميم أسد في تعميقو عمى مجمع الزوائد عنو : 

                                                           

, المكتب اإلسبلمي بيروت , ٜٖٖ, حديث  ٚٗ/ٕ(   إرواء الغميل لمشيخ األلباني ٔ)
 م , زىير الشاويش .ٜ٘ٛٔ -ى ٘ٓٗٔالطبعة الثانية  

 .  ٕ٘ٔٔحديث  ٕٖٚ/ٗ(   إرواء الغميل ٕ)
 .  ٕٕٕٗحديث  ٕٓٛ/ٚ(   المصدر السابق ٖ)
مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع,  ٖٙٚ/ٕاني (   سمسمة األحاديث الصحيحة لمشيخ األلبٗ)

 م . ٜٜ٘ٔ -ى ٘ٔٗٔالرياض , الطبعة األولى 
 .  ٖٛ٘/ٙ(   المصدر السابق ٘)
 .   ٖٔٙ/ٙ(   المصدر السابق ٙ)
, دار المعارف ,  ٛٗ٘/ٔ(   سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة لمشيخ األلباني ٚ)

 م . ٕٜٜٔ -ى ٕٔٗٔالرياض , الطبعة األولى 
 .  ٗٗٔ/ٗٔ(   المصدر السابق ٛ)
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استصغر في عبد الرزاق , », وأما ابن عدي فإنو قال :  (ٔ)ى أ.« عبد الرزاق
 –حضره أبوه عنده , وىو صغير جًدا , فكان يقول : قرأنا عمى عبد الرزاق أ

وىذا حديث منكر بيذا »أي من طريق ابن أنغم اإلفريقي , ثم قال عقبو : 
 . (ٕ)ى أ. «اإلسناد 

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

بعد ىذا العرض ألقوال العمماء في الدبري يتضح أنو قد احتج بو عدد  
 كبير من الحفاظ وعدلوه , وقبموا روايتو منيم : 

 وأدخمو في صحيحو .  أبو عوانة االسفراييني حيث احتج بو -ٔ
العقيمي حيث صحح روايتو عن عبد الرزاق , وأدخمو في كتابو  -ٕ

 الصحيح . 

 « . ال بأس بو » مسممة بن قاسم حيث قال عنو :  -ٖ

 الطبراني ,  وقد أكثر عنو .  -ٗ

صدوق , لم أر فيو خبلًفا , وقال يدخل »الدارقطني حيث قال عنو :  -٘
 «. في الصحيح

 « . صدوق»الحاكم حيث قال عنو :  -ٙ

 « . ثقة »أبو بكر الحازمي :  -ٚ

 « . كان صحيح السماع»الصفدي حيث قال :  -ٛ

                                                           

 , دار المأمون لمتراث بيروت . ٕٖٔحديث  ٓٙ/ٕ(   تحقيق مجمع الزوائد لمييثمي ٔ)
 .  ٚٚٔترجمة  ٓٙ٘/ٔ(   الكامل البن عدي ٕ)
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ن استصغر في شيخو عبد صدوق .»ابن كثير حيث قال عنو :  -ٜ . وا 
  «.الرزاق

 « . صدوق وال عبرة بمن تكمم فيو »ابن الممقن :  -ٓٔ

 « . ثقة»الييثمي قال عنو :  -ٔٔ

)صح( في ميزان ورمز لو بما يدل عمى الصحة « صدوق»الذىبي :  -ٕٔ
يو ببل حجة وأن العمل عمى االعتدال , وىو يشير إلى أنو تكمم ف

 .توثيقو

ة ما حدث بو عن عبد الرازق ال تمحقو تبع»ابن حجر , وقد قال عنو :  -ٖٔ
نما الكبلم في المناكير التي تقع منو في  –بقصد المناكير عنو  – وا 

 .«غير حديث عبد الرزاق, لسماعو منو حال اختبلطو

 العماد : حيث قال عنو : كان صدوًقا .  ابن -ٗٔ

كما أن تخريج أرباب الصحيح ألحد الرواة في صحاحيم نوع تعديل لذلك 
الراوي, وىو واحد من الرواة الذين أخرج لو بعض أرباب الصحيح, واحتجوا 
بو , وأما من تكمم فيو فيو ابن عدي في الكامل وبين أن سبب ذلك أنو حدث 

حديث منكر, وىو من طريق ابن أنغم اإلفريقي, ويرد عن شيخو عبد الرزاق ب
 عمى ىذا باآلتي : 

أن وقوع بعض المناكير في حديث بعض الثقات أو الرواة المعدلين ال  -ٔ
يقدح فيو , ولم يقل أحد من األئمة الحفاظ أن الثقة أو العدل ليس لو 
ما ينكر, ومنيم ابن عدي نفسو قد قال ذلك , فإنو قد قال في ترجمة 

وأبو األزىر ىذا كتب الحديث فأكثر , ومن أكثر »أحمد بن األزىر : 
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,  (ٔ)ى أ. «أن يقع في حديثو الواحد واالثنين من العشرة مما ينكرالبد 
 فيغمر ىذا في كثرة ما رواه. 

لم يذكر لو ابن عدي مما ينكر سوى حديث واحد, وىذا الحديث مما  -ٕ
يحتمل مثمو , والحمل فيو عمى ابن أنعم اإلفريقي, فإنو ضعيف في 
حفظو, غاية ما ىناك أنو سمع شيخو عبد الرزاق حال االختبلط فحدث 
نما النكارة جاءت من شيخو بسبب االختبلط , فإنو اختمط  عنو, وا 

عمي , فكان إذا تمقن يتمقن, ليذا قال الذىبي : وتغير بعدما كبر و 
 يقصد ابن عدي. « فأين األحاديث التي أدعى أنيا لو مناكير»

الحديث المذكور )المنكر( الذي أعمو ابن عدي بالدبري ؛ لم ينفرد بو  -ٖ
الدبري, فقد تابعو فيو محمد بن عمي بن النجار الصنعاني, أخرجو 

القاسم عمي بن يعقوب بن إبراىيم ,  تمام في فوائده قال : أخبرنا أبو
ثنا أبو الحسن بن محمود اليروي, ثنا محمد بن عمي الصنعاني, ثنا 

, وأخرج ىذه المتابعة (ٕ)ى أ. «عبد الرزاق , فذكر بإسناده مثمو 
تفرد بو عبد »: في اإلرشاد , قال عن ىذه الحديث الخميمي أبو يعمى

ثم ساق المتابعة  ,(ٖ)ى أ. «ازق عن الثوري, والدبري بو مشيورالر 
حدثنا محمد بن  وحدثنا عبد اهلل بن محمد المزكي النيسابوري»فقال : 

                                                           

 .  ٖٖترجمة  ٖٛٔ/ٔ(   الكامل البن عدي ٔ)
, تحقيق / حمدي عبد المجيد السمفي  ٕٗٙٔ,  ٖٕٙٔحديث  ٘ٓٔ/ٕ(   فوائد تمام ٕ)

 ى . ٕٔٗٔ, مكتبة الرشد, الرياض , الطبعة األولى 
 .  ٖٕٗ/ٔ(   اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ٖ)
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حمدون بن خالد , حدثنا محمد بن عمي بن النجار الصنعاني , حدثنا 
نما سبب  (ٔ)ى أ. «عبد الرازق مثمو  أو يتيم بو؛ لؤلنفراد بو , وا 

قد ضعفو يحيى الضعف ابن أنغم اإلفريقي, فإنو ضعيف في حفظو , ف
القطان , ويحيى بن معين , وأبو زرعة , والترمذي والنسائي, والساجي 

وقال ابن  (ٕ)ى أ. «حديثو , وال يحتج بو  يكتب», وقال أبو حاتم : 
, ومنو يظير أن ابن (ٖ)ى أ.« ضعيف في حفظو »حجر في التقريب : 

ابن  أنعم اإلفريقي ىو سبب إعبلل ىذا الحديث ال الدبري, وقد أشار
ال تمحقو منو تبعو إال أن صحف أو »حجر في المسان إلى ذلك : 

, وىو ىنا لم ينفرد ولم يحرف أو يصحف إنما وقع ذلك (ٗ)ىأ.«حرف
من ابن أنعم األفريقي , فبل تمحقو تبعة ىذا الحديث الذي أخذه عميو 

 ابن عدي. 

احتج بو أبو عوانو والدارقطني وغيرىما من الحفاظ, وأدخموه في كتبيم  -ٗ
وصحاحيم , ومن وقع اإلصحاح بو وبروايتو لم يبال بتغيره؛ ألنو إنما 
حدث من كتبو ال من حفظو , فأصبح االعتماد عمى الكتاب ال عمى 
الحفظ , ومن ثم قبل الناس ما رواه الدبري عن عبد الرزاق واعتمدوه 

فاتيم ما لم يظير ليم ما يوجب رده ؛ ألنو روى عن شيخو في مصن

                                                           

 .  ٖٕٗ/ٔ(   اإلرشاد لمخميمي ٔ)
 وما بعدىا .   ٖٚٔ/ٙ, وينظر : التيذيب  ٖٕ٘,  ٖٕٗ/٘(   الجرح والتعديل ٕ)
 .  ٕٖٙٛترجمة  ٖٓٗ(   تقريب التيذيب ص ٖ)
 .ٜٜ٘ترجمة  ٖٙ/ٕ(   لسان الميزان ٗ)
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عبد الرزاق بعد اختبلطو, وقد سمع منو وروى عنو والحال ىكذا, فبل 
يمحقو بذلك شيء , إال أن ظير ما ينكر منو, وتفرد بو, وخالف 

 الثقات, فحينئذ يحكم عمييا بنا يميق بو . 

إشكال أو كبلم األحاديث التي في تصانيف عبد الرزاق ليس فييا  -٘
ما كان في كتبو » يتحمل الدبري تبعتو, فإنو كما قال اإلمام أحمد : 
, ومنو  (ٔ)ى أ.« فيو صحيح , وما ليس في كتبو فإنو يمقن فيتمقن

يظير أن ما كان في كتاب عبد الرزاق وأخذه عنو الدبري ليس فيو 
شيء يضعفو أو يقدح فيو لكونو ضبط كتاب , فيو صحيح , وأما ما 

ان حفًظا, فيو ضبط صدر, وقد اختمط عبد الرزاق, وصار يتمقن ك
فيتمقن , فيذا الذي ينظر فيو , وينبغي التوقف عنده, فما خالف 
الثقات وكان منكرًا أو متفرًدا فيضعف , والدبري ال يحمل عميو من ذلك 
شيء, إنما الكبلم في األحاديث التي عند الدبري في غير تصانيف عبد 

التي فييا المناكير, وذلك ألجل سماعو منو حال اختبلطو الرزاق, فيي 
نما تمحق شيخو عبد الرزاق, وقال اإلمام  , وىذه ال تمحقو تبعتيا , وا 

وأخرج عنو أبو عوانو في صحيحو, وما كان من »ابن قطموبغا : 
خارًجا عن ذلك حديثو من مصنفات عبد الرزاق ال كبلم فيو , وما كان 

, قمت  (ٕ)ى أ.« مفرداتو, أو مفردات عبد الرزاق ففيو التردد ىل ىو من
: ويظير مما سبق أن إسحاق الدبري قد برئت عيدتو من أحاديث عبد 

                                                           

 .  ٖٚٚ/ٗ(   فتح المغيث ٔ)
 .  ٖٖٚٔترجمة  ٖٔٓ/ٕ(   الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ٕ)
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لكون عبد الرزاق قد اختمط في آخر عمره وصار يمقن فيتمقن ,  ؛الرزاق
في آخر حياتو بعدما عمي واختمط ,  –والدبري سمع منو متأخرًا جًدا 
عبد الرزاق من شأن التمقين, وىو ما ذىب وما وقع لو في حديثو عن 

, وأما ما عدا « سمع كتًبا فأداىا كما سمعيا»إليو الذىبي بقولو : 
أحاديث شيخو عبد الرزاق ينظر فييا, ويحكم عمييا بما يميق بحاليا, 

ال فبل .   إن وافقت الثقات فيي صحيحة , وا 

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

ي الصحيح , واحتج بو كثير إسحاق الدبري صدوق, ويدخل حديث ف 
من األئمة وأدخموه في صحاحيم, وأما حديثو عن عبد الرزاق فإنو متكمم فيو 
بسبب ما وقع فيو من نكارات وتفردات, وىذا سببو أنو روى عن شيخو عبد 
الرزاق حال االختبلط, فكان إذا تمقن يتمقن, فوقع ذلك بسبب التمقين , وىو 

ر أنو سمع كتًبا فأداىا كما سمعيا , وروى ما برئ العيدة من ىذا غاية األم
 سمع من شيخو كما ىو, فبل تمحقو تبعة ىذه النكارات والمخالفات. 

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
من خبلل ما سبق يتبين لي رجحان ما ذىب إليو الحافظ الذىبي في  

تعقبو عمى ابن عدي من كون إسحاق الدبري محتج بو في الصحيح, وليس 
الحديث , وأن اتيامو بنكارة الحديث بسبب حديث واحد فيو نكارة ىو منكر 

ليس بثابت؛ ألن ذلك سببو شيخو عبد الرزاق وال تبعة لو فيو, لروايتو عنو 
 يجعمو موصوًفا برواية حال اختبلطو, ووقوع النكارة في حديث واحد, ال

ع أنو توبع لوقوع الحديث الواحد أو االثنين أو الثبلثة من الثقة, م المناكير؛
في ىذا الحديث الذي أعمو بو ابن عدي, فخرجت عيدتو عنو, والدبري محتج 
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ٕٖٜٓ 

بو في الصحيح عند كثير من الحفاظ , ورمز لو الذىبي برمز الصحة )صح( 
في ميزانو , وحكم حفاظ عمى أسانيد فييا إسحاق الدبري بأنيا جيدة وقوية 

ي في مجمع الزوائد , كان كثير في تفسيره , أو أن رواتيا ثقات كالييثم
والحازمي في الكواكب النيرات , وأما استصغاره في شيخو عبد الرزاق فبل 
يعني سوى مزيد عناية أبيو بو , فقد أسمعو من شيخو صغيرًا , وال يعني 
بحال نكارة الحديث أو حديثو , أو أنو منكر الحديث في شيخو عبد الرزاق, 

المناكير من شيخو عبد الرزاق ال منو وذلك لكونو سمع منو حال االختبلط , ف
نما ىو رواىا وأداىا كما سمعيا وتمقاىا, بل إن ىذه األشياء المناكير  ىو , وا 
التي وقعت في حديثو عن شيخو عبد الرزاق تعني مزيد حفظو وضبطو, ألنو 
رواىا كما تمقاىا من عبد الرزاق دون أن يغير فييا, فبل تقدح فيو بحال عمى 

 .  -رحمو اهلل  –ل ما قال اإلمام الذىبي فالقو ,قمتيا
                    

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

 



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٓٗٓ 

 انتعقة انغاتع 
 ـ  إمساعٍم تٍ حمًذ تٍ جمًع 7

 َص انتعقة : 
إسماعيل بن محمد بن مجمع »  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

كذا سماه ابن الجوزي وذكر ابن عدي إسماعيل بن مجمع , ثم روى عن 
ليس »عباس عن ابن معين, قال : ىو وأبوه ضعيفان , ثم قال ابن عدي : 

, قمت : بمى , ىو إسماعيل بن إبراىيم بن مجمع , « ىو من المعروفين 
 .  (ٔ)ى أ.« نسب إلى جده

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

اختمف قول اإلمامين في إسماعيل بن مجمع , فرأى الحافظ الذىبي  
أنو من المعروفين واستدرك ذلك عمى ابن عدي, الذي يرى أنو ليس من 

 المعروفين المشيورين .
 وبدراسة أقوال أئمة الجرح والتعديل سيتضح رجحان أحد القولين . 

ا : تشمجة إمساعٍم 
ً
 حمًذ تٍ جمًع : ثاٍَ

 مــــد إبراىيــــــع, أبو إبراىيم , والــــــو : إسماعيل بن زيد بن مجمــــى 

                                                           

 .  ٖٜٙترجمة  ٕٚٗ/ٔ(   ميزان االعتدال ٔ)



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٓٗٔ 

, أو  (ٕ) «أو إسماعيل بن محمد بن مجمع (ٔ)ابن إسماعيل بن مجمع 
نسبة إلى جده, أو إسماعيل بن إبراىيم بن  (ٖ)إسماعيل ابن مجمع 

 .(٘)«, وقيل ابن يزيد (ٗ)«مجمع

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
قال يحيى بن معين : إسماعيل بن مجمع ضعيف, وأبوه مجمع  
إسماعيل بن مجمع , قال يحيى : ىو », وقال ابن الجوزي :  (ٙ)ىأ.«ضعيف

, وقال الحافظ ابن عدي في الكامل بعد أن ذكر كبلم  (ٚ)ى أ.« وأبوه ضعيفان
سماعيل بن مجمع لم يحضرني حديثو في ىذا »ابن معين فيو ىو وأبوه :  وا 

                                                           

, لسان  ٙٛٛرقم  ٕٖٕ/ٔميزان االعتدال ,  ٗٚ٘ترجمة  ٔٚٔ/ٕ(   الجرح والتعديل ٔ)
 . ٗٙٙرقم ٕٛ/ٔ, المغني  ٔٚٔٔترجمة ٕٛٔ/ٕالميزان 

 ٙٛ/ٔ, المغني لمذىبي ٕٔٗترجمة  ٕٓٔ/ٔ(   الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ٕ)
 ٛٙٔ/ٕ, لسان الميزان ٖٜٙترجمة  ٕٚٗ/ٔ,ميزان االعتدال ٚٓٚترجمة 
 ٔٚٔٔترجمة

 ٙٙٗ/ٔ, الكامل البن عدي  ٕٗٛترجمة  ٙٚٔ/ٖلدوري( (   تاريخ ابن معين )رواية اٖ)
, لسان الميزان البن حجر  ٛٓٚترجمة ن ٚٛ/ٔ, المغني لمذىبي ٕ٘ٔترجمة 

 .  ٕٕٚٔترجمة  ٖٙٔ/ٕ
 .  ٖٜٙترجمة  ٕٚٗ/ٔ(   ميزان االعتدال ٗ)
 .  ٙٛٛترجمة  ٕٖٕ/ٔ(   ميزان االعتدال ٘)
 .   ٙٚٔ/ٖ(   تاريخ ابن معين رواية الدوري ٙ)
 .   ٙٓٗترجمة  ٜٔٔ/ٔ(   الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ٚ)
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, وقال ابن حجر  (ٔ)ى أ.« الوقت, وليس ىو من المعروفين المشيورين
والصواب مع ابن عدي , »معقًبا عمى تعقب الذىبي عمى ابن عدي ىذا : 

بن مجمع اوالعجب أن المصنف أنكر فيما تقدم أن يكون إسماعيل بن إبراىيم 
لعمو إبراىيم تبن إسماعيل فكيف يجزم ىنا؟!  (ٕ)تو لو وجود , فقال في ترجم

وقد بينت فيما مضى أنو إسماعيل بن إبراىيم بن زيد بن مجمع, وأن ابن 
 .  (ٖ)ى أ. «عدي نسبو إلى جده

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

اختمف اإلمامان ابن عدي والذىبي في إسماعيل بن مجمع بين كونو  
مما سبق من عرض أقوال العمماء أن معروًفا أو غير معروف, ويتضح 

 إسماعيل بن مجمع ليس من المشيورين المعروفين , وذلك لما يأتي :
اختبلف األئمة في اسمو ونسبو, فمو كان معروًفا مشيورًا ما تردد  -ٔ

 العمماء فيو  . 

                                                           

 . ٕ٘ٔترجمة  ٗٚٔ/ٕ(   الكامل ٔ)
لعمو إبراىيم بن »(   يقصد ما ذكره الذىبي في ترجمة إسماعيل بن إبراىيم بن مجمع : ٕ)

, وعقب عميو ابن حجر  ٕٛٛترجمة  ٖٕٔ/ٔ, ميزان االعتدال ى أ.« عيل إسما
, بل ىو  وليس ىو إبراىيم بن إسماعيل كما ظن»في لسان الميزان بقولو : 

فمعمو كان في األصل « إسماعيل , لكن ليس اسم أبيو إبراىيم بل إبراىيم كنيتو 
. لسان ى أ.«فتصحف , وىو إبراىيم بن يزيد بن مجمع  إسماعيل أبو إبراىيم

 )غدة( .  ٜٜ/ٕالميزان 
 .  ٖٖٗٔترجمة  ٖٗٗ,  ٖٖٗ/ٔ(   لسان الميزان ٖ)
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اختمف فيو اإلمام الذىبي نفسو ووىم فيو, فقال في ترجمة إسماعيل  -ٕ
فظن « لعمو إبراىيم بن إسماعيل »ميزان : ابن إبراىيم بن مجمع في ال

أنو ىو , وأنو ال وجود إلسماعيل بن إبراىيم بن مجمع, وليس األمر 
كما قال, فميس إسماعيل بن إبراىيم بن مجمع ىو إبراىيم بن إسماعيل 
كما ذىب إليو , فمو كان صاحب الترجمة مشيورًا معروًفا ما وقع الوىم 

 أو االختبلف فيو .

رجمة ضافية لو في كتب الجرح والتعديل يظير من خبلليا ال توجد ت -ٖ
نما المشيور ىو ابنو  أسماء الشيوخ والتبلميذ , وأقوال األئمة فيو, وا 

 إبراىيم , حتى إنيم يعرفونو بو . 

 ليست لو روايات يعرف بيا كما ىو حال الرواة المعروفين المشيورين. -ٗ
ا :  اخلالصة : 

ً
 ساتع

ن كان إسماعيل بن مجمع ليس م  شيورًا في كتب الجرح والتعديل ـــ وا 
معروًفا وحكم عميو يحيى بن معين بأنو ضعيف وكذا أبوه ــ, ولعل ابن عدي 
لم يقصد التجييل االصطبلحي, بدليل أنو ذكر في ترجمتو قول ابن معين, 
نما يقصد أنو ليس مشيورًا , وأنو لم يحضره حديثو في ىذا الوقت, فمو  وا 

 ره من الرواة الستحضر مروياتو , وما التبس عمى األئمة . كان مشيورًا كغي
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
ترجيح كبلم اإلمام ابن عدي عمى كبلم الذىبي من كون إسماعيل بن  

 مجمع ليس من المشيورين المعروفين كسائر الرواة . 
* * * 
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 ٍانتعقة انثاي 
 ـ  إمساعٍم تٍ عامل 8

 َص انتعقة : 
إسماعيل بن سالم ) م, س , د( عن الشعبي »قال اإلمام الذىبي :  

سق ذكره إال تبًعا البن عدي, لو نحو العشر أحاديث, وثقو جماعة , ولم أ
 . (ٔ)ى أ. «فإنو أورد ذكره , وما زاد عمى أن قال : أرجو أنو ال بأس بو 

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

نو ثقة لتوثيق جماعة لو من أئمة الجرح يرى اإلمام الذىبي أ 
والتعديل, وصرح في الكاشف أنو ثقة, بينما رأى ابن عدي أنو ال بأس بو, 

 ونحوىا . « ثبت» أو « ثقة»وىي أقل في الداللة عمى التوثيق من ألفاظ 
ا : تشمجة انشأي : 

ً
 ثاٍَ

بخ . م د س  إسماعيل بن سالم األسدي, أبو يحيى » ىو  
 . (ٕ)ى أ.«الكوفي
الحارث بن حصيرة, وحبيب بن أبي ثابت, وذكوان أبي »روى عن :  
 , وغيرىم . (ٖ)ى أ. «صالح

                                                           

 .  ٚٛٛترجمة  ٕٖٕ/ٔ(   ميزان االعتدال ٔ)
 .  ٚٗٗترجمة  ٜٛ/ٖ(   تيذيب الكمال ٕ)
 .  ٜٛ/ٖ(   المصدر السابق ٖ)
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سعد بن الصمت, وسفيان الثوري, وعبد الواحد بن »روى عنو:    
 , وغيرىم . (ٔ)ىأ.«زياد

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
ثقة », وقال ابن معين :  (ٕ)ى أ.« كان ثقة ثبتًا» قال ابن سعد :  
,  (ٗ)ىأ.«ثقة, أوثق من أساطين مسجد الجامع», وقال أيًضا:(ٖ)ىأ.«حجة

,  (ٙ)ى أ.« ثقة ثقة», وقال أيًضا :  (٘)ى أ.« ثقة»وقال أحمد ابن حنبل : 
,  (ٛ)ى أ.« صالح الحديث», وقال أيًضا: (ٚ)ى أ.«ليس بو بأس»وقال أيًضا: 

, وقال  (ٓٔ)ى أ.« ثقة », وقال أبو حاتم :  (ٜ)ىأ.«ثقة », وقال أبو زرعة : 
ال بأس بو, », وقال يعقوب بن سفيان :  (ٔٔ)ى أ.« مستقيم الحديث»أيًضا : 

                                                           

 .  ٜٜ/ٖ(   تيذيب الكمال ٔ)
 ٖٓ٘ٗترجمة  ٖٖٕ/ٚ(  الطبقات الكبرى البن سعد ٕ)
 .  ٕٕٖٗترجمة  ٗٚٔ/ٚتاريخ بغداد   ( ٖ)
 .  ٓٛ٘ترجمة  ٕٚٔ/ٕ(   الجرح والتعديل ٗ)
 .  ٕٚٔ/ٕ(   المصدر السابق ٘)
ترجمة  ٕٖٓ/ٔ, تيذيب التيذيب  ٓٓٔ/ٖ, تيذيب الكمال ٗٚٔ/ٚ(   تاريخ بغداد ٙ)

٘٘ٗ. 
 . ٕٖٓ/ٔ, تيذيب التيذيب  ٓٓٔ/ٖ, تيذيب الكمال ٗٚٔ/ٚ(   تاريخ بغداد ٚ)
 . ٕٖٓ/ٔ, تيذيب التيذيب ٔٓٔ/ٖ, تيذيب الكمال ٗٚٔ/ٚتاريخ بغداد (   ٛ)
 . ٕٖٓ/ٔ, تيذيب التيذيب ٔٓٔ/ٖ, تيذيب الكمال ٕٚٔ/ٕ(   الجرح والتعديل ٜ)
 .  ٕٖٓ/ٔ, تيذيب التيذيب ٔٓٔ/ٖ, تيذيب الكمال ٔٚٔ/ٕ(   الجرح والتعديلٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٔالتيذيب , تيذيب  ٔٓٔ/ٖ, تيذيب الكمال ٔٚٔ/ٕ(   الجرح والتعديل ٔٔ)
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 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٓٗٙ 

, وقال  (ٕ)ى أ. «قةكوفي ث», وقال ابن خراش والدارقطني:(ٔ)ى أ.«ثقة, كوفي
,  (ٗ)ى أ.« ثقة», وقال أبو عمي الحافظ :  (ٖ)ى أ.«ثقة»وقال النسائي : 

ىو ثقة, », وقال ابن خمفون في الثقات :  (٘)وذكره ابن حبان في الثقات 
, وقال الذىبي في الكاشف :  (ٙ)ى أ.« قالو ابن نمير, وابن صالح وغيرىما

, وأما ابن  (ٛ)ى أ.« ثقة ثبت», وقال ابن حجر في التقريب :  (ٚ)ى أ.« ثقة»
وإلسماعيل بن سالم أحاديث يحدث عنو قوم ثقات, »ابن عدي فإنو قال : 
 . (ٜ)ى أ.« ووأرجو أنو ال بأس ب

ا : يُاقشة انتعقة :   
ً
 ثانث

يظير من عرض أقوال العمماء في إسماعيل بن سالم أنيم  
مجموعون عمى توثيقو, ولم أقف عمى قول يجرح فيو أو ينزلو من مرتبة 

, فقد وثقو ابن سعد, وابن معين,  -إال ما كان من لفظ ابن عدي  –الثقات 

                                                           

 .  ٜٛٗترجمة  ٘ٚٔ/ٕ(   إكمال تيذيب الكمال ٔ)
 .  ٔٓٔ/ٖ, تيذيب الكمال  ٗٚٔ/ٚ(   تاريخ بغداد ٕ)
 .  ٔٓٔ/ٖ(   تيذيب الكمال ٖ)
 .  ٕٖٓ/ٔ(   تيذيب التيذيب ٗ)
 .  ٜٜ٘ٙرقم  ٖٖ/ٙ(   الثقات البن حبان ٘)
 .٘ٚٔ/ٕ(   إكمال تيذيب الكمال ٙ)
 .  ٖ٘ٚترجمة  ٕٙٗ/ٔ(   الكاشف ٚ)
 .  ٖ٘ٗترجمة  ٚٓٔ(   تقريب التيذيب ص ٛ)
 . ٕ٘ٔترجمة  ٗٙٗ/ٔ(   الكامل ٜ)
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ٕٓٗٚ 

وابن نمير, وأحمد بن حنبل, وأبو زرعة الرازي, وأبو حاتم, ويعقوب الفسوي , 
وابن خراش, وصالح جزرة , والنسائي, وأبو عمي النيسابوري, وذكره ابن 
حبان في الثقات, وابن خمفون , والذىبي, وابن حجر, أما ابن عدي فإنو 

توثيق من لفظة أشار إلى أنو ال بأس بو, وىي عبارة أقل في الداللة عمى ال
)ثقة(, أو )ثقة ثبت(, أو )ثبت(, أو غيرىا من األلفاظ الصريحة في الداللة 
عمى التوثيق, وذكره في كتابو الكامل الذي يترجم لمضعفاء أو لمثقات 
المختمف فييم,  مما جعل الحافظ الذىبي يذكره تبًعا لو في كتابو الميزان, 

ابن عدي أن يصرح بتوثيقو وال يكتفي قائبًل إلى توثيقو صراحة, وكان جديرًا ب
بقولو :"أرجو أنو ال بأس بو", وقد أطبق العمماء عمى اختبلفيم وتنوعيم في 
الجراح والتعديل ما بين تشدد أو تساىل أو اعتدال عمى أنو ثقة؛ ولذا أميل 
إلى ما ذكره الحافظ الذىبي من أنو وثقو جماعة , وأنو ثقة بل ثقة ثبت, 

معين, وأبو حاتم, وأبو زرعة الرازيان, وابن معين وأبو حاتم  وكفاه توثيق ابن
 معروفان بالتعنت في الحكم عمى الرجال, فالحق مع الذىبي فيما ذكر . 

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

أرجو أنو »إسماعيل بن سالم ثقة ثبت , وليس كما قال ابن عدي :  
, وكان األولى فقط؛ إلجماع العمماء عمى توثيقو , دون مخالف «ال بأس بو

نما ينبغي أن يصرح بتوثيقو,  بابن عدي أال يقتصر عمى قولو السابق فيو, وا 
فاألولى واألدق في الحكم عميو ما ذكره الذىبي من توثيق جماعة العمماء لو, 
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ٕٓٗٛ 

وعبارة ابن عدي أدنى قميبًل في الداللة عمى التوثيق منو, فميست أقرب إلى 
 أقوال األئمة .

ا : انُتٍدة 
ً
 : خايغ
رجحان ما ذىب إليو الذىبي من توثيق إسماعيل بن سالم كما صرح بو     

شارتو ىنا إلى توثيق العمماء لو .   في كتابو الكاشف , وا 
 
 

* * * 
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ٕٜٓٗ 

 انتعقة انتاعع 
9  ًُِ

َ
ٓ

ُ
 (1)ـ  أصثغ تٍ صٌذ اجل

 َص انتعقة : 
, ق (  أصبغ بن زيد )ت , س»:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  
. وذكره ابن عدي وساق لو ثبلثة أحاديث , وقال : ىذه غير الجيني .

قمت : روى عنو  مم روي عنو غير يزيد بن ىارون ..,محفوظة , وال أع
 . (ٕ)ى أ. «عشرة أنفس 

 دساعة انتعقة
 أٔالً :  حتشٌش حمم انُضاع : 

يرى اإلمام ابن عدي أن اصبغ بن زيد لم يرو عنو غير يزيد بن  
 ىارون فقط, بينما يرى اإلمام الذىبي أن عشرة رجال قد رووا عنو . 

ا : تشمجة انشأي : 
ً
 ثاٍَ

 أبيأصبغ بن زيد بن عمي الجيني , موالىم, أبو عبد اهلل بن »ىو :  
 . الوراق ..منصور .

                                                           

(   الُجَيِني : بضم الجيم, وفتح الياء , وكسر النون في آخرىا , ىذه النسبة إلى ٔ)
جيينة , وىي قبيمة من قضاعة , واسمو زيد بن ليث بن سود بن أسمم بن الحاف 

األنساب  تنسب إلييم, وبعضيم نزل البصرة.) ة, نزلت الكوفة, وبيا محمةبن قضاع
 . ٚٔٓٔ(رقم  ٜٖٗ/ٖلمسمعاني 

 .ٓٔٓٔترجمة  ٕٓٚ/ٔ(   ميزان االعتدال ٕ)
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ٕٓ٘ٓ 

, وخالد بن كثر اليمداني, وسعيد روى عن : ثور بن يزيد الحمصي  
 وغيرىم .  ,(ٔ)ى أ. «ابن راشد 
روى عنو : إسحاق بن يوسف األزرق, الحسن بن حبيب بن ندبو ,  

وزافر ابن سميمان, وأبو قتيبة مسمم بن قيتبة, وسميمان بن زياد الواسطي, 
وعبد الرحمن ابن محمد المحاربي, ومحمد بن الحسن المزني)ل(, ومحمد بن 

 .(ٕ)ى أ.«, وىشيم ابن بشير, ويزيد بن ىارون )ت س ق(ى(د الواسطي)يزي
وىذه »وأما ابن عدي فإنو قال بعد أن ساق لو بعض الروايات :  

محفوظة يروييا عنو يزيد بن ىارون, وال أعمم روي صبغ غير األحاديث أل
 .  (ٖ)ى أ. «عن أصبغ ىذا غير يزيد بن ىارون ... 

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

بعد النظر في كبلم الحافظ المزي , وما ذكره فيمن روي عن أصبغ  
 ابن زيد , يتضح أن عدد من روى عنو عشرة رجال, وىم : 

 إسحاق بن يوسف األزرق .   - ٔ
 الحسن بن حبيب بن ندبة .   - ٕ
 زافر بن سميمان .   - ٖ
 مسمم بن قتيبة .   - ٗ
 سميمان بن زياد .   - ٘

                                                           

 .  ٖ٘٘ترجمة  ٖٔٓ/ٖ(   تيذيب الكمال ٔ)
 .  ٕٖٓ,  ٖٔٓ/ٖ(   المصدر السابق ٕ)
 .  ٖٕٕترجمة  ٘ٓٔ/ٕ(   الكامل ٖ)



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٓ٘ٔ 

 عبد الرحمن بن محمد المحاربي .   - ٙ
 محمد بن الحسن المزني .   - ٚ
 محمد بن يزيد الواسطي .   - ٛ
 ىشيم بن بشير .   - ٜ

 يزيد بن ىارون .  – ٓٔ
ومنو يظير صواب كبلم الحافظ الذىبي , ويرجح ما تعقبو عمى ابن 

مجانب « سوى يزيد بن ىارونإنو لم يرو عنو »عدي, وأن قولة ابن عدي
 لمصواب, فيم عشرة أنفس كما قال الحافظ الذىبي .

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

عدد من روى عن أصبغ بن زيد عشرة أنفس كما قال الحافظ الذىبي  
, وليس يزيد بن ىارون فقط كما قال الحافظ ابن عدي , فالحق والصواب 

 إلى جانب الذىبي في ىذا التعقب . 
ا : 

ً
 انُتٍدة : خايغ
الصواب ما قالو الحافظ الذىبي ال ابن عدي, فقد جانبو الصواب  
فيم عشرة رجال كما قال « لم يرو عنو سوى يزيد بن ىارون»بقولو : 
 الذىبي .

 
* * * 
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ٕٕٓ٘ 

 انتعقة انعاشش 
 ـ  طانة تٍ زثٍة تٍ عٓم 11

 َص انتعقة : 
ابن عدي في ضعف, وقد ذكره » :  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

 .(ٔ)ى أ.« كاممو, ثم قال: أرجو أنو ال بأس بو, وقال البخاري : فيو نظر
 دساعة انتعقة 

 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 
في ىذا التعقب يرى الحافظ الذىبي أن طالب بن حبيب قد ُضعف  

بينما يرى الحافظ ابن عدي أنو ال بأس بو, وىي تفيد توثيق من قيمت فيو 
ن كان توثيًقا ليس …  , فالذىبي مال إلى تضعيفو ضعًفا يسيرًا,  -قوًيا  –وا 

بعد وابن عدي يميل إلى توثيقو توثيًقا يسيرًا , وسيتضح من أدق حكًما 
 الرجوع إلى كبلم أئمة الجرح والتعديل . 

ا : تشمجة انشأي طانة تٍ زثٍة :
ً
 ثاٍَ

طالب بن حبيب بن سيل بن عمرو بن قيس »ىو :  
 . (ٕ)ىأ.«األنصاري
وأخيو محمد بن جابر  ,روى عن : عبد الرحمن بن جابر بن عبد اهلل 

  (ٖ)ى أ. «ابن عبد اهلل 
                                                           

 .  ٜٖٚترجمة  ٖٖٖ/ٕل (   ميزان االعتدأ)
 .  ٜٕٙ٘ترجمة  ٕٖ٘/ٖٔ(   تيذيب الكمال ٕ)
 .  ٖٖ٘/ٖٔ(   تيذيب الكمال ٖ)
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ٕٖٓ٘ 

داود الطيالسي , وأبو سممة موسى روى عنو : أبو داود سميمان بن  
 .  (ٔ)ى أ. «بن إسماعيل, ويونس بن محمد المؤدب

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
, (ٖ) , وذكره العقيمي في الضعفاء(ٕ)ى أ.« فيو نظر»قال البخاري:  

, وقال الذىبي في  (ٗ)ونقل كبلم البخاري فيو, وذكره ابن حبان في الثقات 
, وذكر كبلم ابن عدي فيو , وقال  (٘)ى أ.« هٍ وا»المغني وديوان الضعفاء : 

, وقال الييثمي في مجمع الزوائد  (ٙ)العراقي بقول البخاري في طرح التثريب 
حديث رواه طالب بن  عن , وقال ابن العراقي ولي الدين (ٚ)ى أ.« ثقة»عنو : 

صدوق », وقال ابن حجر في التقريب : (ٛ)ى أ. «ورجالو ثقات»بن حبيب, 
, وحسن إسناد حديث رواه في العين في موضعين من كتابو  (ٜ)ى أ.« ييم

                                                           

 . ٖٖ٘/ٖٔ(   المصدر السابق ٔ)
 .  ٖٗٗٔترجمة  ٖٓٙ/ٗ(   التاريخ الكبير ٕ)
 .  ٓٛٚترجمة  ٖٕٔ/ٕ(   الضعفاء لمعقيمي ٖ)
 . ٜٕٚٛترجمة  ٕٜٗ/ٙ(   الثقات البن حبان ٗ)
 .ٜٜ٘ٔترجمة  ٜٜٔ, ديوان الضعفاء ص  ٖٜٕٗٓترجمة  ٖٗٔ/ٔ(   المغني ٘)
, الطبعة  ٕٗٚ/ٕ(   طرح التثريب في شرح التقريب لمعراقي وأكممو ابنو ولي الدين ٙ)

 المصرية القديمة . 
 .  ٔٔ٘ٙٔحديث  ٚٙٗ/ٜ(   مجمع الزوائد ٚ)
 .  ٜٛٔ/ٛ(   طرح التثريب ٛ)
 .  ٖٚٓٓترجمة  ٕٔٛ(   تقريب التيذيب ص ٜ)
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ٕٓ٘ٗ 

ووثق   ,(ٔ)ى أ.« وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر»فتح الباري فقال: 
رجال إسناده السخاوي في المقاصد الحسنة, فقال عقب إيراده ىذا الحديث : 

, وحسنو في موضع آخر في المقاصد أيًضا فقال :  (ٕ)ى أ.« ورجالو ثقات» 
ورمز لو السيوطي بالصحة   (ٖ)ى أ.« ولمبزار بسند حسن عن جابر رفعو»: 

, وحسن إسناده أحمد بن محمد بن عبد الممك  (ٗ)ى أ. «في الجامع الصغير
وقد أخرج » القسطبلني في إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري فقال : 

, ووثقو العجموني في كشف الخفا حيث  (٘)ى أ.« البزار بسند حسن عن جابر
« رواه البزار بسند رجالو ثقات عن جابر»حيث قال عن حديثو في العين : 

وقد أخرج البزار », وحسن إسناده الزرقاني في شرحو الموطأ فقال :  (ٙ)ى أ.
وكذلك الشوكاني في نيل األوطار , (ٚ)ى أ. «.. بسند حسن عن جابر .

, وصحح الحديث  (ٛ)ىأ.«يث جابر بسند حسنوقد أخرج البزار من حد»فقال:

                                                           

, محمد فؤاد عبد  ٕٗٓ,  ٕٓٓ/ٓٔ(   فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر ٔ)
 ى . ٜٖٚٔالباقي , دار المعرفة بيروت , 

, تحقيق محمد الخشت  ٘ٗٔحديث  ٖٛٔ,  ٖٚٔ(   المقاصد الحسنة لمسخاوي ص ٕ)
 م .ٜ٘ٛٔ -ى ٘ٓٗٔ, دار الكتاب العربي , بيروت , الطبعة األولى 

 .  ٕٙٚحديث  ٓٚٗنة ص (   المقاصد الحسٖ)
 .  ٖ٘ٛٔحديث  ٚٓٔ/ٔ(   الجامع الصغير لمسيوطي ٗ)
 .  ٜٖٓ/ٛ(   إرشاد الساري ٘)
 .  ٜٙٗحديث  ٙٛٔ/ٔ(   كشف الخفا ٙ)
 .  ٔٔ٘/ٗ(   شرح الزرقاني ٚ)
 .  ٕٛٗ/ٛ(   نيل األوطار ٛ)
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محمد بن إسماعيل الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير فقال عنو: 
, وحسن إسناده األلباني في السمسمة الصحيحة فقال :  (ٔ)ى أ.« صحيح»
, وعمق الشيخان شعيب األرنؤوط ود/ بشار  (ٕ)ى أ.« وىذا إسناد حسن»

, « صدوق ييم»ابن حجر في التقريب وأنو : عواد معروف عمى كبلم الحافظ 
فيو نظر, » بل ضعيف , ضعفو أستاذ المحدثين البخاري, فقال : » فقاال :

وذكره العقيمي في الضعفاء , ولم يوثقو سوى ابن حبان, وقال ابن عدي: 
أرجو أنو ال بأس بو, وقال الذىبي في الميزان: ضعيف, لو عند أبي داود 

, وأما ابن عدي فأنو ساق لو روايات (ٖ)ىأ.«لصبلةحديث واحد في تخفيف ا
نرجو أنو ال و  وطالب ىذا ال أعمم لو من الحديث غير ما ذكرت,»ثم قال : 
 .  (ٗ)ى أ.« بأس بو 

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

مما سبق من عرض األقوال يتضح أن طالب بن حبيب مختمف فيو  
 عمى اتجاىين : 

                                                           

 . ٚٗ/ٖ(   التنوير ٔ)
 .  ٚٗٚحديث  ٖٖٚ/ٕ(   السمسمة الصحيحة ٕ)
,  ٙ٘ٔ/ٕر تقريب التيذيب لمشيخ شعيب األرنؤوط, د/ بشار عواد معروف (   تحريٖ)

ٔ٘ٚ. 
 .  ٜٗٙترجمة  ٕٜٔ/٘(   الكامل ٗ)
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االتجاه األول : التضعيف : وىم اإلمام البخاري, والعقيمي, والذىبي, والعراقي, 
والشيخ شعيب األرنؤوط , ود/ بشار عواد معروف, حيث إنيما 

 « . صدوق ييم»استدركا عمى ابن حجر قولو في التقريب : 
االتجاه الثاني : التعديل : وىم اإلمام ابن عدي , وابن حبان, والييثمي, وابن 

لعراقي, وابن حجر, والسخاوي, والسيوطي, والقسطبلني, ا
 والعجموني, والزرقاني, والشوكاني, والصنعاني, واأللباني.

ويظير من كبلميم إشكال : وىو االختبلف في الحكم عمى ىذا  
الراوي, وعمى رأس ىؤالء األئمة اإلمام البخاري , فيو أستاذ األستاذين , 

ض في باب الجرح والتعديل, وال يقارن بغيره والمقدم عمى غيره عند التعار 
كابن حبان, أو ابن عدي, أو الييثم؛ ألن طبقتو أعمى من طبقتيم, وقدمو 

فيو »أرسخ, وىو أمير المؤمنين في الحديث, فقد أطمق البخاري فيو لفظو : 
وىي تفيد الجمع الشديد فيمن قيمت فيو؛ وألنو كان عف المسان, فكان « نظر

ظو وعباراتو في الرجال, ويكتفي بأدنى لفظ يظير منو حال يتحرى في ألفا
الراوي, وتبعو في قولو ىذا العراقي, والذىبي اختار في الديوان والمغني ذات 

في « ضعف», بينما عبر بمفظ « واهٍ »االتجاه فقال عن صاحب التعقب : 
ولمخروج بنتيجة واحدة في « واهٍ »الميزان, وىي تعني الضعف اليسير بخبلف 

صاحب التعقب ينبغي تحرير ألفاظ ىؤالء األئمة الصادرة في ىذا الراوي مع 
, «فيو نظر»معرفة مناىجيم في الجرح والتعديل, أما البخاري فإنو قد قال : 

وىي تدل عمى شدة الضعف , وأن من قيمت فيو مجروح جرًحا شديًدا عنده, 
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كثير في اختصار وعادتو أن يتمطف في العبارة ورًعا منو, قال الحافظ ابن 
سكتوا »إذا قال في الرجل: »متحدثًا عن اصطبلح البخاري ىذا :عموم الحديث 

فإنو يكون في أدنى المنازل وأردئيا عنده, ولكنو « فيو نظر»أو  ,«عنو
, فيي تعني أن ىذا الراوي  (ٔ)ى أ.« لطيف العبارة في التجريح , فميعمم ذلك 

و ضعفو, وأما لفظو الذىبي في شديد الضعف عند البخاري, أو ترجح لدي
مع نقمو بعدىا لكبلم ابن عدي في الموضعين « واهٍ »المغني والضعفاء : 
فييما ترجح أنو قال إلى توىينو معتمًدا في ذلك « واهٍ »ىذين, وتقديمو لفظة 

ال تعني الضعف « ضعف»:عمى لفظة البخاري, وأما عبارتو في الميزان
المطمق, وال الضعف الشديد, وال تقتضي طرح روايات من قيمت فيو, وال تقطع 
بضعفو , فيي أيسر عبارات التضعيف, وتنبئ بأنو مجروح بشيء ال يسقط 
بو عن العدالة أو االحتجاج بو, فيي تعني جواز االحتجاج بو مع لين فيو 

ا ىذا فيو بعض الضعف, لكن يسير, فالذىبي يذىب في الميزان إلى أن طالبً 
ليس بالشديد, أو يستحق بو الطرح ورد رواياتو, وقد تبع العقيمي البخاري 
فيما ذىب إليو , والعقيمي لو تعنت في الرجال أحياًنا., وأما ابن عدي فإنو 

, وىذه العبارة تعني توثيق من قيمت فيو لكن « نرجو أنو ال بأس بو» قال : 
د تعني عند بعضيم أنو صدوق, خبلًفا البن معين ودحيم ليس توثيًقا قوًيا, وق

                                                           

تحقيق الشيخ أحمد شاكر , دار الكتب  ٙٓٔ(   اختصار عموم الحديث البن كثير ص ٔ)
 العممية بيروت , الطبعة الثانية . 
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وعبارة ال بأس » د/ أحمد معبد :   والنسائي, فإنيا عندىم تعني التوثيق, قال
بو في إطبلق ابن عدي تشير إلى عدالة الراوي مع الخطأ القميل الذي ال 
يقدح في أصل حجيتو, في غير ما أخطأ فيو , كما صرح بذلك في ترجمة 

ن عمرو , وىو بيذا يتفق مع االصطبلح العام في جعل عبارة ال بأس محمد ب
 . (ٔ)ىأ.«المطمق مباشرة كما ىو معروف بو في المرتبة التي تحت مرتبة الثقة

, فإنيا تعني عدم « صدوق ييم»وأما لفظة ابن حجر في التقريب :  
نما يفيم منيا أن من قيمت فيو لو روايات فييا  بعض التصريح بالتوثيق, وا 

قصر عن درجة الرابعة قميبًل , »الوىم, فيي عنده منة المرتبة الخامسة, وىم 
ليو ا شارة بصدوق سيء الحفظ , أو صدوق ييم, أو لو أوىام, أو يخطئ, إلوا 

أو تغير بآخره, ويمتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر 
, ومنو  (ٕ)ى أ.« والنصب واإلرجاء, والتجيم , مع بيان الداعية من غيره

نما يفيم منيا أن من قيمت فيو  يتبين أنيا تعني عدم التصريح بالتوثيق, وا 
من الرواة ليم روايات فييا بعض الوىم, أو التفرد, أو النكارة, فينظر في تمك 
المرويات ويحكم عمييا بالضعف أو بما فييا من التفرد, أو النكارة , ونحوه 

يكن من ذلك شيء فبل يحكم عميو بالطرح, أو حسبما يقتضيو الحال, وما لم 

                                                           

أضواء  ٓٙٔوالتكرير د / أحمد معبد ص  (   ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين اإلفرادٔ)
 م .ٕٗٓٓ -ى ٕ٘ٗٔالسمف , الطبعة األولى 

, تحقيق أبي األشبال صغير , دار العاصمة ,  ٔٛ,  ٓٛ(   تقريب التيذيب ص ٕ)
 ى ٕٔٗٔ
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الرد , بل يكون مستقيًما مقبواًل , فيحكم عميو حسب القرائن, إذن فيحتج بو 
في موضع دون آخر, فقد يكون صدوًقا لكن عنده بعض الضعف في الضبط, 
وقد يكون ثقة لكن تنكر عميو بعض الروايات, وعميو فأصحاب المرتبة 

ال يحكم بضعفيم عمى العموم وال يحسن « نحوهصدوق ييم , و »الخامسة 
حديثيم إال بعد النظر في مروياتيم, فما فيو من نكارة, أو تفرد, أو وىم ال 

 يحتج بو  ويرد. 
وىنا في الراوي الذي أتحدث عنو ) طالب بن حبيب ( حسن اإلمام  

, وفي التقريب قال «صدوق»ابن حجر حديثو في فتح الباري يعني أنو : 
, وما ذلك إال ألن ابن حجر من أىل االستقراء التام, « صدوق ييم»: عنو

فإنو قد تتبع حديث طالب بن حبيب فظير لو أن بعض رواياتو فييا وىم 
يسير , فأطمق عميو ما أطمق التقريب, فخبلصة الحكم عمى ىذا الراوي أنو : 

, ولكن لو بعض األوىام اليسيرة أو األخطاء التي ال تؤثر في «صدوق»
 دقو . ص

ويبقى إشكال آخر : كيف يعدلو ابن حجر ومن معو ممن وثقو أو  
, وىو لفظ يفيد الجرح الشديد « فيو نظر»حسن حديثو, ويقول فيو البخاري : 

 عنده؟ 
يقول  –رحمو اهلل  –والجواب : ثبت باالستقراء أن اإلمام البخاري  

ىذه المفظة فيمن اشتد جرحو وضعف عنده ضعًفا شديًدا , ولكن ىذا ليس 
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نما عمى سبيل التغميب, فيو غالًبا ما يقول ىذا فيمن كان مجروًحا  دائًما وا 
 .   (ٔ)شديًدا

, (ٖ), وقد يقصد بيا جرًحا خفيًفا (ٕ)وأحياًنا يقصد بيا إسناًدا معيًنا  
, ومن ذلك صاحب التعقب : طالب بن  أو يكون الراوي قميل الحديث جًدا

حبيب , فإنو قميل الحديث جًدا , ال تكاد تتجاوز مروياتو ثبلثة أحاديث, وقد 
ن كان قد وثق  –وقع فييا تفرد ووىم  ن كان قد وثق ووقع  -وا  , والراوي وا 

لو شيء من التفرد أو الوىم, أو النكارة يقتضي التوقف فيما رواه, ولعل ىذا 
, وطالب بن حبيب لم «فيو نظر»جعل البخاري يقول فيو ىو السبب في 

» تتجاوز أحاديثو ثبلثة أو أربعة أحاديث ذكرىا ابن عدي في الكامل, ثم قال:
, ووقع في حديث منيا  (ٗ)ى أ.« وطالب ال أعمم لو من الحديث غير ما ذكرت
 يا معاذ ال تكن فتاًنا, فإنو يصمي»نكارة, وىو حديث حزم بن أبي كعب , : 

, فقد ورد في رواية  (٘)ىأ.«وراءك الكبير والصغير وذو الحاجة والمسافر
                                                           

, بحث ٚ(   ينظر : من قال فيو البخاري فيو نظر : د/ عبد القادر المحمدي ص ٔ)
 م . ٜٕٓٓ, بغداد , منشور في مجمة الجامعة اإلسبلمية

 .  ٕٛٔ(   ينظر : إعادة النظر في قول البخاري فيو نظر ص ٕ)
 .  ٕٛٔ(   المصدر السابق ص ٖ)
لمشيخ / أيمن عبد « فيو نظر». , تدقيق النظر في قول البخاري  ٕٜٔ/٘(   الكامل ٗ)

, راجعو حاتم العوني , دار المودة , دار التأصيل ,  ٜٛالفتاح أل ميدان ص 
 م . ٕٛٓٓ -ى ٜٕٗٔالمنصورة , الطبعة الثالثة 

حديث  ٜٗ/ٕ(   أخرجو أبو داود في سننو , كتاب الصبلة , باب في تخفيف الصبلة ٘)
بيروت , الطبعة  –لة , تحقيق شعيب األرنؤوط , محمد كامل , دار الرسا ٜٔٚ
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, « صبلة المغرب»طالب بن حبيب التي عند أبي داود أنو كان يصمي بالقوم 
, وىاتان المفظتان منكرتان ؛ ألن الثابت في «المسافر»وفييا لفظة 

ة: الصحيحين من ىذه القصة أنيا كانت صبلة العشاء , وليس فييا لفظ
ىذه القصة كانت في  إن» , قال اإلمام الزيمعي في نصب الراية : « المسافر»

أخطأ في موضعين من ىذا », وقال الشيخ األلباني : (ٔ)ى أ. «صبلة العشاء
 الحديث : 

, وىذا منكر, فإن الثابت في قصة معاذ أنيا « ربغصبلة الم»األول : قولو : 
 رواية مسمم.كانت في صبلة العشاء , كما صرحت بذلك 

فإنيا زيادة منكرة , لم تثبت في شيء من طرق « المسافر»واآلخر : قولو : 
, ومنو يظير وقوع بعض النكارة  (ٕ)ى أ. «ىذه القصة وال في غيرىا

والتفرد في بعض مروياتو , إضافة إلى قمة حديثو, وىذا جعل مسالك 
العمماء تختمف في التعبير عن ذلك فيو, والبخاري قصد ما وقع لو 
من نكارة, وقمة حديثو جًدا , ولم يقصد ما جرى عميو اصطبلحو من 

                                                           

م , وصححو الشيخ شعيب في تعميقو عمى السنة فقال : ٜٕٓٓ -ى ٖٓٗٔاألولى 
يره , وىذا إسناد ضعيف لضعف طالب بن حبيب , وقد اختمف عميو في صحيح لغ»

,  ٕٗٔحديث  ٖٓٔ/ٔوضعفو الشيخ األلباني في ضعف أبي داود ى أ,«إسناده
 ى . ٖٕٗٔالكويت الطبعة األولى  –مؤسسة غراس 

, تحقيق محمد عوامة ,  ٖٓ/ٕ(   نصب الراية ألحاديث اليداية لجمال الدين الزيمعي ٔ)
 م. ٜٜٚٔ -ى ٛٔٗٔجدة , الطبعة األولى  –مؤسسة الريان , بيروت , دار القبمة 

, مؤسسة غراس  ٕٗٔ, حديث  ٖٔٔ,  ٖٓٔ/ٔ(   ضعيف أبي داود لمشيخ األلباني ٕ)
 ى .ٖٕٗٔبعة األولى لمتوزيع والنشر , الكويت الط
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األخطاء  وقوع بعض« ييم»شدة جرحو, وابن حجر قصد بقولو : 
, «ضعف»اليسيرة منو, والذىبي مال إلى ذلك في الميزان, فقال : 

نما اليسير منو , وىي أدق لفًظا  وىي ال تعني مطمق التضعيف , وا 
من عبارتو في الديوان والضعفاء , وابن عدي مال إلى توثيقو لكن 

 ليس مطمًقا .
لنظر ومما سبق فإني أميل إلى كونو صدوقا, وأن حديثو حسن بعد ا 

فيو, فإن كانت رواياتو خالية من األخطاء والنكارات فحديثو ىو ذاك الحسن 
ال فبل؛ لوقوع بعض الوىم اليسير في بعض رواياتو, فحيث ال نكارة وال تفرد  وا 
فيو صدوق , كما قال ابن حجر, أو ال بأس بو كما قال ابن عدي, وحيث 

م كما قال ابن حجر, أو وقع شيء منيا فيو فيو نظر كما قال البخاري, أو يي
ضعف كما قال الذىبي, وال يرد حديثو مطمًقا , وال يضعف إال عند النكارة أو 

 الخطأ . 
ا : اخلالصة : 

ً
 ساتع

طالب بن حبيب صدوق بوجو عام , وينظر في حديثو , فما كان فيو  
من « فيو نظر» من وىم أو نكارة يضعف , وما قيل عن عبارة البخاري 

 الشديد فيمن قيمت فيو فيي محمولة عمى الغالب .  إفادتيا لمضعف
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
عبارة اإلمام ابن عدي والذىبي قريبة من بعضيا في الحكم عمى حال  

طالب بن حبيب نوًعا ما إال أن عبارة ابن عدي أقرب إلى كبلم عامة األئمة 
رة اإلمامين من لفظة الذىبي ومتسقة أكثر مع غالب أقواليم, والفرق بين عبا
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فرق تفاوت ال تباعد؛  لذا فإني أرى أن األقرب إلى الصواب ىو قول ابن 
 . -رحمو اهلل  –عدي 

* * * 
 

  انتعقة احلادي عشش 
اعً  11

َ
ض
ُ
 (1)ـ  احلغٍ تٍ قتٍثة اخل

 َص انتعقة : 
.., قال ابن عدي : أرجو أنو ال بأس بو .» ... قال اإلمام الذىبي:  

قال الدارقطني في رواية البرقاني : متروك الحديث, وقال قمت : بل ىو ىالك, 
حديث, وقال العقيمي : كثير أبو حاتم : ضعيف, وقال األزدي : واىي ال

 .(ٕ)ى أ. «الوىم
 دساعة انتعقة

 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 
أرجو أنو »اختمفت عبارة ابن عدي عن عبارة الذىبي, فاألول قال :  

, وىي من «ىالك» درجات التوثيق, والثاني قال : , وىي أدنى«ال بأس بو
 ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب الجرح .

ا : تشمجة انشأي : 
ً
 ثاٍَ

                                                           

(   الُخَزاعي : بضم الخاء المعجمة, وفتح الزاي , وفي آخرىا العين الميممة , ىذه ٔ)
 .  ٖٗٛٔرقم  ٙٔٔ/٘النسبة إلى خزاعة . األنساب لمسمعاني 

 .  ٖٖٜٔترجمة  ٜٔ٘/ٔ(   ميزان االعتدال ٕ)
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الحسن بن قتيبة الخزاعي, حدث عن مسعر بن كدام , »ىو :  
. روى عنو : سنيد بن داود, وعكرمة بن عمار , وموسى بن عبيدة .
 , وغيرىم . (ٔ)ى أ. «والحسن بن عرفة , وأبو أمية الطرسوسي 

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
, وقال  (ٕ)ى أ.« ليس بقوي الحديث, ضعيف الحديث»قال أبو حاتم:  
كان يخطئ », وذكره ابن حبان في الثقات, وقال: (ٖ)ىأ.«كثير الوىم»العقيمي: 
, وقال  (٘)ى أ.« واىي الحديث»أبو الفتح األزدي: , وقال(ٗ)ى أ.«ويخالف

, وقال  (ٚ)ىأ.«ضعيف» , وقال أيًضا: (ٙ)ى أ.« متروك الحديث»الدارقطني: 
 . (ٛ)ى أ.« واهٍ »الذىبي في التنقيح:

                                                           

 .  ٜٖٔٓترجمة  ٙٔٗ/ٛ(   تاريخ بغداد ٔ)
 .  ٖٛٔترجمة  ٖٖ/ٖ(   الجرح والتعديل ٕ)
 .  ٕٚٛترجمة  ٕٔٗ/ٔ(   الضعفاء الكبير ٖ)
 . ٜٕٔٚٔترجمة  ٛٙٔ/ٛ(   الثقات البن حبان ٗ)
 .  ٙ٘ٛترجمة  ٕٛٓ/ٔ(   الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ٘)
, تحقيق / محفوظ الرحمن  ٖٚٗ/٘(   العمل الواردة في األحاديث النبوية لمدارقطني ٙ)

 م .ٜ٘ٛٔ -ى  ٘ٓٗٔين اهلل , دار طيبة , الرياض , الطبعة األولى ز 
, تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون , مؤسسة  ٕٔ٘حديث  ٕٖٔ/ٔ(   سنن الدارقطني ٚ)

 . ٜٕٔ/ٚم , العمل ٕٗٓٓ -ى ٕٗٗٔبيروت , الطبعة األولى  –الرسالة 
ق / مصطفى أبو , تحقي ٕٓ,  ٜٔ/ٔ(   تنقيح التحقيق في أحاديث التعميق لمذىبي ٛ)

 م .ٕٓٓٓ -ى ٕٔٗٔالرياض , الطبعة األولى  –الغيط , دار الوطن 
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 , (ٕ)ى أ.« متروك الحديث», وقال الييثمي: (ٔ)ىأ.« ضعفوه»وقال ابن الممقن:
(ٕ) , 
 

 .  (ٖ)ى أ.«ضعيف»وقال ابن حجر:
بن  ولمحسن »وأما ابن عدي فإنو قال بعد أن ساق لو روايتين :  

 .  (ٗ)ى أ. «قتيبة ىذا أحاديث غرائب حسان , وأرجو أنو ال بأس بو 
ا : يُاقشة انتعقة :

ً
 ثانث

من عرض أقوال أئمة الجرح والتعديل يتبين أن الحسن بن قتيبة ىذا  
والعمل, وذكر ابن الممقن ضعفو أبو حاتم, والدارقطني في قول لو في السنن 

أنيم ضعفوه, وضعفو كذلك الحافظ ابن حجر, ووىاه األزدي والذىبي, وحكم 
كل من الدارقطني , والييثمي, وقد فسر « متروك الحديث»عميو بالترك فقال :

العقيمي, وابن حبان سبب ضعفو ووىائو بأنو كثير الوىم , وأنو يخطئ 
يبة ضعيف, ولم يحسن القول فيو ويخالف , ومنو يظير أن الحسن ابن قت

                                                           

(   البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير البن الممقن ٔ)
 .مٕٗٓٓ -ى ٕ٘ٗٔتحقيق / مصطفى أبو الغيط , دار اليجرة الرياض , ط أولى 

 . ٖٕٛٚٔحديث  ٓٗ/ٛ(   مجمع الزوائد ٕ)
, تحقيق / السيد عبد  ٚ٘حديث  ٗٙ/ٔ(   الدراية تخريج أحاديث اليداية البن حجر ٖ)

 بيروت .  –اهلل , دار المعرفة 
 .  ٓٔٗترجمة  ٗٚٔ/ٖ(   الكامل ٗ)
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, ولم يوافقو عمى قولو ىذا « أرجو أنو ال بأس بو»سوى ابن عدي إذ قال : 
 أحد, مما يرجح قول الحافظ الذىبي فيما تعقبو في الميزان عمى ابن عدي .

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

الحسن بن قتيبة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل خبلًفا لقول ابن  
 م يوافقو أحد أو يشاركو فيما قال . عدي الذي ل

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ

تعقب الذىبي عمى ابن عدي أقرب حكًما لما قالو عمماء الجرح والتعديل عما 
قالو اإلمام ابن عدي؛ لذا فيو أرجح قواًل , وأدق حكًما , والحق معو في ىذا 

 التعقب.
 

* * * 
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  انتعقة انثاًَ عشش 
 األمحشـ  عهًٍاٌ تٍ زٍاٌ  12

 َص انتعقة : 
صح[ سميمان بن حيان ]ع[ , »]: -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

.. عن ابن معين : أبو خالد األحمر , كوفي , صاحب حديث وحفظ , .
صدوق, ليس بحجة, وقال عمي بن المديني: ثقة, وقال أبو حاتم: صدوق , 

ىو كما  –بعد أن ساق أحاديث خولف بيا  –في كاممو  –... وقال ابن عدي 
نما أتى في سوء حفظو, قمت : الرجل من  قال يحيى : صدوق ليس بحجة, وا 

 . (ٔ)ى أ. «رجال الكتب الستة, وىو مكثر , ييم كغيره
 دساعة انتعقة

 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 
يرى اإلمام ابن عدي أن سميمان بن حيان ليس بحجة بسبب سوء  

د وقعت لو أحاديث خولف فييا بسبب سوء الحفظ, مع كونو حفظو, وق
صدوق, بينما يرى اإلمام الذىبي أنو ثقة كغيره تقع من األوىام واألخطاء في 
المرويات؛ لكونو مكثرا من الرواية, وىذا أمر معروف, فإن الراوي إذا كثرت 
ز روايتو وقع من الوىم والخطأ, ويغمر ويغفر ذلك في كثرة ما رواه, ورم

اإلمام الذىبي لو ما يشير إلى العمل عمى توثيقو, وصرح بتوثيقو في كتاب 
 .  (ٕ)ىأ.«خرج لو في الكتب الستةمثقة, »الثقات المتكمم فييم, فقال :

                                                           

 .  ٖٖٗٗترجمة  ٕٓٓ/ٕ(   ميزان االعتدال ٔ)
 .  ٜٖترجمة  ٔٓٔ(   الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم ص ٕ)
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ا : تشمجة انشأي : 
ً
 ثاٍَ

 .(ٔ)ى أ. «أبو خالد األحمر الكوفي..… ع سميمان بن حيان »ىو :  
الكندي ) د ق ( , وأسامة بن زيد الميثي األجمح بن عبد اهلل »روى عن :     

سماعيل بن أبي خالد .  , وغيرىم .  (ٕ)ى أ. «..)س( , وا 
روى عنو : أحمد بن حاتم الطويل, وأحمد بن عمران األخنسي, وأحمد بن     

 , وغيرىم . (ٖ)ى أ..« .محمد بن حنبل 
 أقٕال انعهًاء فٍّ : 

وكان ثقة كثير » , وقال ابن سعد : (ٗ)ى أ.« ثقة»قال وكيع:  
ليس بو », وفي رواية :  (ٙ)ى أ.« ثقة», وقال ابن معين :  (٘)ىأ.« الحديث
, وعنو أيًضا :  (ٛ)ى أ.« صدوق, وليس بحجة», وقال مرة :  (ٚ)ى أ.« بأس

                                                           

 .  ٕٗٓ٘ترجمة  ٜٖٗ/ٔٔتيذيب الكمال  (  ٔ)
 .  ٜٖٗ/ٔٔ(   تيذيب الكمال ٕ)
 .  ٜٖٗ/ٔٔ(   المصدر السابق ٖ)
 .  ٛٙ٘ٗترجمة  ٕٛ/ٓٔ(   تاريخ بغداد ٗ)
 .  ٕٔٔٚترجمة  ٖٖٙ/ٙ(   الطبقات الكبرى البن سعد ٘)
 . ٓٔٗرقم  ٜٕٔ(   تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص ٙ)
, تحقيق / محمد كامل القصار,  ٗٛرقم  ٘ٛ/ٔليحيى بن معين (   معرفة الرجال ٚ)

م, تاريخ ابن معين رواية ٜ٘ٛٔ -ى ٘ٓٗٔمجمع المغة العربية , دمشق ط أولى 
 . ٓٔٗرقم  ٜٕٔالدارمي ص 

 .  ٜٙ/ٔ(   تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ٛ)
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بو بأس,  ليس», وقال أيًضا في رواية :  (ٔ)ى أ.«ليس بو بأس , ثقة ثقة» 
,  (ٖ)ى أ.« ثقة», وقال عمي بن المديني :  (ٕ)ى أ. «لم يكن بذات المتقن

, وقال العجمي : كوفي  (ٗ)ى أ.« الثقة المأمون»وقال أبو ىشام الرفاعي : 
, وقال ابن خراش :  (ٙ)ى أ.« صدوق», وقال أبو حاتم :  (٘)ى أ. «ثقة
, وقال في السنن « ثقة», وقال البزار في كتاب السنن :  (ٚ)ى أ.« صدوق»

يقاف أىل العمم بالنقل أنو لم يكن إل ؛ن يمزم بزيادتو حجةليس مم»أيًضا : 
,  (ٛ)ى أ.« حافًظا , وأنو قد روى أحاديث عن األعمش وغيره لم يتابع عمييا

,  (ٓٔ), وذكره ابن حبان في الثقات  (ٜ)ى أ.« ليس بو بأس»وقال النسائي : 
من متقني أىل الكوفة, وكان »وقال عنو في مشاىير عمماء األمصار : 

                                                           

, تحقيق  ٖٚ٘برقم  ٜٜ(   من كبلم أبي وكريا بن معين في الرجال رواية طيمان ص ٔ)
أبي عمر محمد بن عمي األزىري , دار الفاروق الحديثة ,ن القاىرة, الطبعة األولى 

 م . ٕٛٓٓ -ى ٜٕٗٔ
 .  ٚٚٗترجمة  ٚٓٔ/ٗ(   الجرح والتعديل ٕ)
 . ٚٓٔ/ٗ(   المصدر السابق ٖ)
 .  ٖٙٙترجمة  ٕٚٗ(   الثقات لمعجمي ص ٗ)
 .  ٚٓٔ/ٗ(   الجرح والتعديل ٘)
 . ٛٙ٘ٗترجمة  ٕٛ/ٓٔاد (   تاريخ بغدٙ)
 . ٕ٘ٙٔترجمة  ٓ٘/ٙ(   إكمال تيذيب الكمال ٚ)
 .ٓ٘/ٙ(   إكمال تيذيب الكمال ٛ)
 .  ٜٖٚ/ٔٔ(   تيذيب الكمال ٜ)
 .  ٕٙٙٛترجمة  ٜٖ٘/ٙ(   الثقات ٓٔ)
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 (ٕ)ى أ.« ليس بو بأس», وذكره ابن شاىين في الثقات , وقال :  (ٔ)ى أ.«ثبتًا
خالد خروجو مع إبراىيم  أبيكان سفيان يعيب عمى », وقال الخطيب :  (ٕ)

, (ٖ)ى أ.« بن عبد اهلل بن حسن , وأما أمر الحديث فمم يكن يطعن عميو فيو
بحديثيم في  وىو من الثقات الذين احتج البخاري ومسمم»وقال المنذري: 

ثقة ,مخرج لو », وقال الذىبي في كتابو الرواة الثقات: (ٗ)ى أ.« صحيحيما
, وقال في (ٙ)ى أ.«أحد الكبار», وقال في العبر: (٘)ى أ.« في الكتب الستة

, (ٛ)ى أ.« ثقة مشيور», وقال في المغني: (ٚ)ىأ.«صدوق , إمام»الكاشف : 
من مشاىير المحدثين,  .. ىوالحافظ الصدوق, .», وقال في التذكرة : (ٛ)

اإلمام الحافظ , كان موصوًفا », وقال في السير: (ٜ)ى أ. «وغيره أثبت منو

                                                           

, تحقيق / مرزوق  ٖٔٙٔترجمة  ٕٓٚ(   مشاىير عمماء األمصار البن حبان ص ٔ)
 -ى ٔٔٗٔباعة والنشر , المنصورة, الطبعة األولى عمي إبراىيم , دار الوفاء لمط

 م . ٜٜٔٔ
 .  ٖٚٗترجمة  ٙٗٔ(   تاريخ أسماء الثقات البن شاىين ص ٕ)
 .  ٕٛ/ٓٔ(   تاريخ بغداد ٖ)
, تحقيق / محمد صبحي خبلق ,  ٗٛٔ/ٔ(   مختصر سنن أبي داود لمحافظ المنذري ٗ)

 م . ٕٓٔٓ -ى ٖٔٗٔمكتبة المعارف , الرياض , الطبعة األولى 
 . ٜٖترجمة  ٔٓٔ(   الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم لمذىبي ص ٘)
 .  ٖٕ٘/ٔ(   العبر لمذىبي ٙ)
 .  ٕٛٓترجمة  ٛ٘ٗ/ٔ(   الكاشف ٚ)
 .  ٕٕٚ٘ترجمة  ٕٛٚ/ٔ(   المغني في الضعفاء لمذىبي ٛ)
 .  ٕٛ٘ترجمة  ٕٓٓ/ٔ(   تذكرة الحفاظ لمذىبي ٜ)
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بالخير والدين, ولو ىفوة, وىي خروجو مع إبراىيم بن عبد اهلل بن حسن , 
,  (ٔ)ى أ. «سائر الصول ... وكان من أئمة الحديث ... وحديثو محتج بو في

, وتعقبو الشيخان  (ٕ)ى أ.« , يخطئ صدوق», وقال ابن حجر في التقريب : 
بل »الشيخان شعيب األرنؤوط , ود/ بشار عواد في تحرير التقريب فقاال : 

صدوق حسن الحديث , في أقل أحوالو, وىو قريب من الثقة, وثقو وكيع , 
وابن المديني, وأبو ىشام الرفاعي , وابن سعد, والعجمي, وذكره ابن حبان في 

, ليس بحجة, وقال مرة : ثقة , وقال مرة :  الثقات, وقال ابن معين : صدوق
إذا »ليس بو بأس , ويظير من رواية الدوري عنو أنو غمزه بسبب حديث : 

: ليس بو بأس , وقال أبو حاتم : صدوق, , وقال النسائي  (ٖ)«قرأ فأنصتوا
وقال الذىبي : وكان موصوًفا بالخير والدين, وكان سفيان يعيبو بخروجو مع 

د اهلل بن حسن, وأما الحديث فمم يكن يطعن فيو , وقد خرج مع إبراىيم بن عب
إبراىيم عدد من عمماء األمة األعبلم , فكان ماذا؟ , أخرج لو البخاري ثبلثة 

                                                           

 .  ٖٛٔٔترجمة  ٘ٛٗ/ٚ(   سير أعبلم النببلء ٔ)
 .  ٕٚٗ٘ترجمة  ٕ٘(   تقريب التيذيب  صٕ)
 حديث ٖٗٓ/ٔ(   أخرجو مسمم في صحيحو, كتاب الصبلة, باب التشيد في الصبلة, ٖ)

, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث العربي , بيروت , وأبو  ٗٓٗ
,  ٖ٘ٗ,  ٕ٘ٗ/ٔداود في سننو , كتاب الصبلة , باب اإلمام يصمي من قعود 

تحقيق شعيب األرنؤوط , ومحمد كامل , دار الرسالة العالمية ,  ٓٗٓٙحديث 
و , أبواب إقامة الصموات م , وابن ماجة في سننٜٕٓٓ -ى ٖٓٗٔالطبعة األولى 

, تحقيق شعيب األرنؤوط  ٙٗٛحديث  ٖٓ/ٕ, باب اإلمام إذا قرأ فأنصتوا 
 م . ٜٕٓٓ -ى ٖٓٗٔ, دار الرسالة العالمية , الطبعة األولى وآخرون
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, وقد تعقبيما  (ٔ)ى أ. «أحاديث فقط, توبع عمييا جميًعا, واحتج بو مسمم
كبلم أقول ىذا »الدكتور / ماىر ياسين الفحل في كشف اإلييام, فقال :

معترض , وقول مقول فيو , فقول الحافظ أحسن األقوال وأنفعيا وأشمميا , 
نما تعقبا عمى الحافظ قولو  وكأنيما يزعمان أن ال داعي ليا,  ,«يخطئ»وا 

, وىي ميمة جًدا , ومعمومة غالية جاءت من سبر ابن حجر حديث سميمان
المفظة النفيسة  ومن جمع أقوال أئمة النقد , والباحث مثمنا بحاجة إلى ىذه

من أجل أن تتجنب أخطائو , وأن ننتفع بيا عند المقارنة واالختبلف؛ لذا فقد 
قال نحوىا ابن عدي في الكامل بعد أن ساق جممة من أخطائو, وذكر الحافظ 

اتفق أىل العمم »أن أبا بكر البزار قال :  ٚٓٗابن حجر في مقدمة الفتح ص 
ى عن األعمش وغيره أحاديث لم يتابع بالنقل أنو لم يكن حافًظا, وأنو رو 

, فقول الحافظ ليس بدًعا من القول, بل ىو خبلصة أقوال النقاد «عمييا
الحفاظ, وىذا في الحقيقة ىو مصطمح الصدوق, فالصدوق من روى جممة 
كثيرة من الحديث, فأخطأ في بعض, وأصاب في غالب حديثو , فما أخطأ فيو 

يو فيو من صحيح حديثو, والتي لم نجد فيو من ضعيف حديثو, وما توبع عم
لو فييا متابًعا وال مخالًفا فيي التي تسمى بالحسان , وىي الوسط من حديثو 

ثم إن المحررين عّرضا  من صحيح حديثو, وال من ضعيفو, ..,التي ليست 
, وىي زيادة « إذا قرأ فأنصتوا»  :بانتقاد ابن معين وتميينو في روايتو لحديث

يا سميمان بن حيان, فكان ال ينبغي لممحررين أن يخالفا فييا أخطأ في ,شاذة
                                                           

,  ٘ٙ/ٕ(   تحرير تقريب التيذيب لمشيخين شعيب األرنؤوط ود/ بشار عواد معروف ٔ)
ٙٙ. 
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 (ٔ)ى أ.« الكبار كابن معين, فالحفاظ عدوا ىذا من أخطاء سميمان بن حبان 
ثقة, », وقال الشيخ أحمد شاكر عنو في تحقيقو لبعض أحاديث المسند:

فيو ضعف من » , وقال الشيخ األلباني :  (ٕ)ىأ.« ثبت, أمين, صاحب سنة
ن كان ممن أخرج لو الشيخان , ففي », وقال أيًضا :  (ٖ)ى أ. «حفظو قبل وا 

ن كان محتًجا في الصحيحين فإن في », وقال :  (ٗ)ى أ.« حفظو كبلم وىو وا 
, وأما الحافظ ابن عدي , فإنو قال عنو في الكامل بعد (٘)ى أ.« حفظو ضعًفا

وأبو خالد لو أحاديث صالحة , ما »أن ساق لو عدة أحاديث أخطأ فييا : 
نما أتى ىذا  أعمم لو غير ما ذكرت مما فيو كبلم , ويحتاج فيو إلى بيان , وا 
من سوء حفظو فيغمط ويخطئ , وىو في األصل كما قال ابن معين : 

  .(ٙ)ى أ. ««صدوق, وليس بحجة »

                                                           

و تحرير التقريب من أوىام لمدكتور / ماىر ياسين الفحل (   كشف اإلييام لما تضمنٔ)
, الميمان لمنشر والتوزيع , الرياض ,  ٜٜٕترجمة  ٓٓٗ,  ٜٜٖن  ٜٖٛص 

 م . ٕٙٓٓ -ى ٕٚٗٔالطبعة األولى 
, دار الحديث ,  ٗ٘ٛحديث  ٖٙ٘/ٔ(   تحقيق أحمد شاكر عمى مسند اإلمام أحمد ٕ)

 م . ٜٜ٘ٔ -ى ٙٔٗٔالقاىرة , الطبعة األولى 
 .  ٜٖٖٔحديث  ٖٖٛ/ٚ(   سمسمة األحاديث الصحيحة ٖ)
 . ٕٕٓ٘حديث  ٖٖٚ/ٔٔ(   سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة ٗ)
 . ٕٙٛث حدي ٚٚ٘/ٔ(   سمسمة األحاديث الصحيحة ٘)
 ترجمة  ٕٕٛ/ٗ(   الكامل البن عدي ٙ)
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ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

أن سميمان بن حيان قد  يظير من عرض أقوال أئمة الجرح والتعديل 
وثقو وكيع, وابن سعد, وابن معين في قول لو, وابن المديني, وأبو ىشام 
الرفاعي, والعجمي, والبزار, وابن حبان, والمنذري, والذىبي في المغني , 
والشيخ أحمد شاكر من المعاصرين, ويرى ابن معين أنو ال بأس بو في قول 

ا النسائي, وقال ابن شاىين أنو ال لو, وىي تعني أنو ثقة عند غيره, وكذ
وىي منو تقترب من التوثيق أو  –بأس بو كذلك, ويرى أبو حاتم أنو صدوق 

؛ ألن أبا حاتم معروف بحدة النفس في الجرح والتعديل, وابن  -تعني التوثيق
ومال « يخطئ»خراش, والذىبي في الكاشف والتذكرة , وابن حجر إال أنو زاد 

 ,«يخطئ» ب وبشار عواد, إال انيما تبرأ من لفظةإلى ذلك الشيخان شعي
ابن حجر ومال إلى  وانتصر لما قالو ,واستدرك ذلك عمييما د/ ماىر الفحل

الحافظ ابن معين وابن  –مع ما قيل أنو صدوق  -تضعيف سميمان بن حيان
 عدي , ولم يشاركيما أحد في ىذا, وتكمما في حفظو, ويرد عمييما باآلتي : 

أنيما تفردا بذلك التضعيف, ولم يشاركيما فيو أحد من األئمة, ولم  -ٔ
يتابعيما فيو أحد, بل إن ابن عدي تبع ابن معين فيما قال , واستند 
عميو فيما ذىب إليو, فيكون من ضعفو ىو ابن معين, وابن عدي تابع 

 لو. 
 أن ىذا الوىم أو الخطأ إنما كان سببو كثرة مرويات سميمان بن حيان .  -ٕ

وقوع الخطأ والوىم في روايات من أكثر من الرواية من الثقات أمر  -ٖ
وراد, وال يقدح في الراوي وال يسقطو من حد الضبط أو العدالة , فقد 
يقع منو الخطأ الواحد أو االثنين أو الثبلث بل والعشرة كما قال ابن 
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ىذا  وأبو األزىر» عدي نفسو, فقد قال في ترجمة أحمد بن األزىر : 
ب الحديث فأكثر , ومن أكثر ال بد من أن يقع في حديثو الواحد كتا

  (ٔ)ى أ. «واالثنين والعشرة مما ينكره

 ما يقع من وىم أو خطأ من الراوي المكثر مغمور في كثرة ما رواه. -ٗ

األئمة الحفاظ مجموعون عمى توثيق سميمان ىذا, ومنيم ابن معين  -٘
أنو ال », وفي أخرى «ثقة»نفسو, فقد ورد عنو في رواية أنو قال : 

, ومن ضعفو فقط ىما ابن معين في قول لو , وتبعو ابن «بأس بو 
 عدي, وأسقطاه عن االحتجاج . 

احتج بو أصحاب األصول وعمى رأسيما الشيخان البخاري ومسمم, فقد  -ٙ
 أخرجا حديثو واحتجاجو, , وكفى بذلك تعديبًل وتوثيًقا لو واحتجاًجا بو . 

ما ذكره الحافظ ابن عدي من أحاديث سميمان التي أخذىا عميو ــ وال  -ٚ
يعمم سواىا مما أخطأ فيو ويحتاج إلى بيان ــ سبعة أحاديث ال تزيد 
عمى ذلك , وكم تساوي ىذه في كثرة ما رواه سميمان بن حيان , 

 واحتج بو األئمة ؟ ! 

ا : اخلالصة :
ً
 ساتع

قد يخطئ في بعض األحاديث  سميمان بن حيان ثقة في نفسو , لكن 
أو يخالف, أو ييم, وىذا الخطأ أو الوىم محتمٌل ال يسقطو ؛ ألنو بسبب كثرة 
الرواية, وىو من الرواة المكثرين المحتج بيم في الصحيحين , فالخطأ 
مغمور في كثرة ما رواه كحال غيره من الرواة الذين أكثروا من الرواية, وما 

                                                           

 .  ٖٖترجمة  ٖٛٔ/ٔ(   الكامل البن عدي ٔ)
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و بالضعف وال يحتج بو , لكن ال يسقطو بحال , خالف فيو أو أخطأ يحكم عمي
 وال يضره . 

ا : انُتٍدة :  
ً
 خايغ
رجحان ما ذىب إليو الحافظي الذىبي, وأما ما ذكره اإلمام ابن عدي  

من سوء حفظو وغمطو وعدم االحتجاج بو وسقوطو فميس ىو كذلك؛ لكونو 
من الرواة المكثرين, وما رواه مما أخطأ منو قميل ال يضر إلى جوار كثرة ما 

«  صدوق ويخطئ»رواه مما لم يخطئ فيو ووافق الثقات, وقول ابن حجر : 
قصد بو اإلشارة إلى بعض ما يقع لو من أغبلط أو أوىام, وىي ال تضره بو 
وال تسقطو عن االحتجاج كغيره من الرواة المكثرين, وحديثو في الكتب الستة 
لى أنو صدوق كما  , وقد مال الحافظ الذىبي إلى توثيقو كما في المغني, وا 

مى توثيقو في الميزان , في الكاشف والتذكرة , ورمز بما يدل عمى أن العمل ع
وبين أنو إمام من األئمة محتج بو في سائر األصول في السير , وما ذكره 
الذىبي يتوافق ويتسق مع ما ذكره جميور العمماء في سميمان بن حيان؛ لذا 

,  -رحميما اهلل  –فيو األقرب قواًل واألدق حكًما مما قالو الحافظ ابن عدي . 
  فالحق معو في ىذا التعقب.

 
* * * 
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 انتعقة انثانث عشش 
 ـ  شٓش تٍ زٕشة 13

 َص انتعقة : 
.. وقال النسائي, وابن ]صح[ شير بن حوشب ] ع , م مقروًنا[ .»     

شير ممن ال يحتج بو وال يتدين عدي : ليس بالقوي, ... قال ابن عدي: 
وقال النسوي: , وروى حنبل عن أحمد: ليس بو بأس.... ووثقو, , بحديثو
ن تكمم فيو ابن عون ــشير قمت: أما روايتو عن ببلل وتميم , فيو ثقة ــ وا 

فحدث بالعراق,  ؛قال صالح جزرة: قدم عمى الحاج, الدارى فظاىره االنقطاع
  (ٔ)ى أ. « ولم يوقف منو عمى كذب

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

اختمف الحافظ الذىبي مع اإلمام ابن عدي في الحكم عمى شير بن    
حوشب, فذىب إلى أنو محتج بو, وأنو حسن الحديث, بينما يرى اإلمام ابن 
عدي أنو ضعيف جًدا وال يحتج بو؛ لسوء حفظو , وكثرة أوىامو, وبالترجمة 
لشير يتضح رجحان قول أحد اإلمامين , وقد رد الذىبي عمى قول ابن عدي 
بأن جماعة من األئمة احتجوا بو , وذكر أقواليم , في حين أغفميا ابن 
عدي, واقتصر عمى ذكر ما يضعفو من روايات منكرة, وأقوال فيو , وأعقبيا 

                                                           

 . ٖٙ٘ٚترجمة  ٕ٘ٛ – ٖٕٛ/ٕ(   ميزان االعتدال ٔ)
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بالقول بتضعيفو, واالنصاف يقتضي ذكر كافة األقوال, ثم الحكم عميو بما 
 يميق بو . 

ا : تشمجة انشأي : 
ً
 ثاٍَ

 .  (ٕ)ىأ.«, أبو سعيد (ٔ) حوشب األشعريبخ م ع شير بن »ىو :  
ببلل المؤذن ) س ( , وتميم الداري, وثوبان مولى »روى عن :  

 , وغيرىم . (ٖ)ى أ. «(.. رسول اهلل )
براىيم بن »روى عنو :   أبان بن صالح , وأبان بن صمعة , وا 
 , وغيرىم . (ٗ)ىأ. «..حنان.

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
, وقال الواقدي :  (٘)ى أ.« شيرًا فمم أعتد بولقيت »قال شعبة :  

 (ٚ)ىأ.«تركوه تركوه» , وقال ابن عون :  (ٙ)ى أ.« وكان ضعًفا في الحديث »
                                                           

(   األشعري : بفتح األلف , وسكون الشين المعجمة, وفتح العين الميممة , وكسر ٔ)
الراء , ىذه النسبة إلى أشعر , وىي قبيمة مشيورة من اليمن . األنساب لمسمعاني 

 .  ٙٚٔرقم  ٕٙٙ/ٔ
 . ٕٔٛٚترجمة  ٛٚ٘/ٕٔ(   تيذيب الكمال ٕ)
 .  ٓٛ٘,  ٜٚ٘/ٕٔ(   المصدر السابق ٖ)
 .  ٓٛ٘,  ٜٚ٘/ٕٔسابق (   المصدر الٗ)
, تحقيق د / محمد مصطفى  ٖٖرقم  ٛٚٔ(   التمييز لئلمام مسمم بن الحجاج ص ٘)

 ى . ٓٔٗٔاألعظمي , مكتبة الكوثر , السعودية , الطبقة الثالثة 
 .  ٜٗٗ/ٚ, الطبقات الكبرى البن سعد  ٖٕٕٗترجمة  ٖٓٓ/ٙ(   إكمال تيذيب الكمال ٙ)
 .  ٔٗٔترجمة  ٜٙني ص (   أحوال الرجال لمجوزجاٚ)
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, وقال يحيى بن  (ٔ)ى أ. «, وقال : إن شعبة قد تكمم في شير بن حوشب 
ثقة , », وعنو أيًضا :  (ٖ)ى أ.« ثبت», وعنو أيًضا :  (ٕ)ىأ.« ثقة »معين : 
أنا أحدث عنو, وكان », وقال عمي بن المديني :  (ٗ)ى أ.« و بأس , ليس ب

. , وأنا ال أدع حديث الرجل إال أن يجتمعا عميو, عبد الرحمن يحدث عنو .
... , كان يحيى بن سعيد ال يحدث  -عمى تركو  –يحيى وعبد الرحمن يعني 

,  (ٙ)ى أ.« ما أحسن حديثو» , وقال اإلمام أحمد :  (٘)ى أ. «عن شير
» , وقال : (ٛ)ى أ.« شير ثقة, ما أحسن حديثو» , وقال :  (ٚ)ى أ.« ووثقو»
روى عنو » , وقال ابن عمار :  (ٜ)ى أ.« ال أبالي بحديث شير بن حوشب» 

,  ؟عنو الناس , وما أعمم أحًدا قال فيو غير شعبة , قيل : يكون حديثو حجة
وقوي »,  (ٔٔ)ى أ.« حسن الحديث», وقال البخاري :  (ٓٔ)ى أ.«: القال

                                                           

 .  ٙٔٚترجمة  ٖٜٓٔ/ٕ(   الضعفاء الكبير لمعقيمي ٔ)
 .  ٖٔٓٗرقم  ٕٙٔ/ٗرواية الدوري  –(   تاريخ ابن معين ٕ)
 . ٜ٘ٔ٘رقم  ٖٗٗ/ٗرواية الدوري  –(   تاريخ ابن معين ٖ)
 .  ٕٓٔرقم  ٗ٘(   من كبلم أبي زكريا يحيى بن معين رواية طيمان ص ٗ)
 .  ٕ٘ٙترجمة  ٜٖٙ/ٗ, تيذيب التيذيب  ٖٛ٘/ٕٔ(   تيذيب الكمال ٘)
 .  ٛٙٙٔترجمة  ٖٖٛ/ٗ(   الجرح والتعديل ٙ)
 .  ٖٖٛ/ٗ(   المصدر السابق ٚ)
 . ٜٔ٘ترجمة  ٜٕٔ/٘(   سير أعبلم النببلء ٛ)
, تحقيق : بشار عواد معروف , دار الغرب اإلسبلمي,  ٕٕٔحديث  ٘ٓ٘/ٖ(   سنن الترمذي ٜ)

 م.  ٜٜٛٔت بيرو 
 .  ٖٔٚ/ٗ(   تيذيب التيذيب ٓٔ)
 .  ٜٕٙٚترجمة  ٕٕٗ/ٖٕ(   تاريخ دمشق البن عساكر ٔٔ)
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,  (ٕ)ى أ. «شبو حديث الناسأحاديثو ال ت», وقال الجوزجاني :  (ٔ)ى أ.«أمره
ثقة , عمى أن », وقال يعقوب ابن شيبة :  (ٖ)ىأ.«ثقة», وقال العجمي : 

,  (٘)ى أ.« ال بأس بو », وقال أبو زرعة :  (ٗ)ى أ.« بعضيم قد طعن فيو 
ن تكمم فيو ابن عون  -شير »وقال يعقوب بن سفيان :  « فيو ثقة -وا 

. أحب إلى من أبي ىارون العبدي ومن شير .», وقال أبو حاتم :  (ٙ)ىأ.
, وقال  (ٚ)ىأ.«بشر بن حرب , وليس بدون أبي الزبير , ال يحتج بحديثو

وسألت محمد بن إسماعيل عن شير بن حوشب فوثقو , وقال : » الترمذي : 
قال محمد بن إسماعيل : » , وقال :  (ٛ).ى أ «.. إنما يتكمم فيو ابن عون .

نما طعنوا فيو ؛ ألنو شير حسن الحديث , وقوي أمره . .. قال النضر : وا 
وشير قد تكمم فيو », وقال البزار في مسنده :  (ٜ) ىأ. «ولي أمر السمطان

 «وــــل عنــــدث شعبة عن رجـــ, وال نعمم أحًدا ترك الرواية عنو , وقد ح شعبة

                                                           

 . ٜٕٙٚترجمة  ٕٕٗ/ٖٕ(   تاريخ دمشق البن عساكر ٔ)
 . ٔٗٔترجمة  ٜٙ(   أحوال الرجال لمجوزجاني ص ٕ)
 . ٔٗٚترجمة  ٔٙٗ(   الثقات لمعجمي )الدار( ص ٖ)
 . ٘ٛ٘/ٕٔ(   تيذيب الكمال ٗ)
 . ٖٖٛ/ٗ(   الجرح والتعديل ٘)
 .ٕٚٗ/ٕ, المعرفة والتاريخ  ٕٕٔ/٘, سير أعبلم النببلء  ٘ٛ٘/ٕٔ(   تيذيب الكمال ٙ)
 . ٖٖٛ/ٗ(   الجرح والتعديل ٚ)
 .  ٕٕٔٔحديث  ٘ٓ٘/ٖ(   سنن الترمذي ٛ)
 .  ٜٕٚٙحديث  ٖ٘٘/ٗ(   سنن الترمذي ٜ)
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 «وتكمموا فيو , واحتمموا حديثو قد روى عنو الناس» , وقال أيًضا :  (ٔ)ى أ. 
ناس من أىل الكوفة لروى عنو ا», وقال صالح بن محمد :   (ٕ)ى أ. «حديثو

عمى كذب ... إال أنو : روى الكوفة وأىل الشام وأىل البصرة , ولم يوقف منو 
:  , وقال موسى بن ىارون  (ٖ)ى أ. «أحاديث يتفرد بيا لم يشركو فيا غيره

, وقال في  (٘)ى أ.« ليس بالقوي», وقال النسائي :   (ٗ)ى أ.« ضعيف»
.. وكان شعبة سيء الرأي فيو , وتركو يحيى ضعيف , .»السنن الكبرى : 

تركو ابن  ,فيو , ضعف , وليس بالحافظ» , وقال الساجي:  (ٙ)ى أ. «القطان 
حديثو ال يشبو », وقال أبو بشر الدوالبي :  (ٚ)ى أ.« وشعبة  نابن عو

أبرأ إلى اهلل من عيدة عبد اهلل بن », وقال ابن خزيمة: (ٛ)ى أ.« حديث الناس

                                                           

العموم , تحقيق محفوظ الرحمن زين اهلل , مكتبة  ٕٖٗٛحديث  ٚٓٗ/ٛ(   مسند البزار ٔ)
 م .ٜٕٓٓ –م ٜٜٛٔوالحكم, المدينة المنورة , الطبعة األولى 

, تحقيق عادل سعد , مكتبة العموم والحكم ,  ٛٔٗحديث  ٔٛ/ٓٔ(   مسند البزار ٕ)
  م . ٜٕٓٓ –م ٜٜٛٔالمدينة المنورة , الطبعة األولى, 

 . ٜٕٔ/٘, سير أعبلم النببلء  ٕٕٚ/ٖٕ(   تاريخ دمشق البن عساكر ٖ)
 . ٖٛ٘/ٕٔ(   تيذيب الكمال ٗ)
 . ٜٕٗترجمة  ٙ٘(   الضعفاء والمتروكون لمنسائي ص ٘)
, تحقيق شعيب األرنؤوط , مؤسسة  ٜٚٚٛحديث  ٗ٘/ٜ(   السنن الكبرى لمنسائي ٙ)

 م .ٕٔٓٓ -ى ٕٔٗٔالرسالة , بيروت , الطبعة األولى, 
 . ٖٔٓ/ٙ(   إكمال تيذيب الكمال ٚ)
 .  ٕٕٓ/٘(   سير أعبلم النببلء ٛ)



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٓٛ 

وقرئ عمى أبي بكر » ,  (ٔ)ى أ.« بن أبي زياد القداح , وشير بن حوشب
وقال  ,(ٕ)ى أ. «. قيل لو : لست تحتج بشير بن حوشبمحمد بن إسحاق .

ت المقموبات ممن يروي عن الثقات المعضبلت وعن األثبا كان»ابن حبان : 
, وذكره  (ٗ)ى أ. «بالقوي عندىم  ليس », وقال أبو أحد الحاكم :  (ٖ)ى أ. «

, وقال (٘)وذكره ابن شاىين في الثقات , ونقل توثيق ابن معين لو 
, وقال (ٚ)ى أ.« ضعيف», وقال أيًضا : (ٙ)ى أ.«ليس بالقوي»الدارقطني: 

ى أ.« ساقط», وقال ابن حزم : (ٛ)ى أ.« ضعيف»البييقي في السنن الكبرى: 
, وقال الحاكم: وثقو ابن معين وأبو زرعة الرازي , وشذ عنو سائر  (ٜ)

                                                           

 .  ٖٕٙ/ٖٕ(   تاريخ دمشق البن عساكر ٔ)
 .  ٖٕٙ/ٖٕ(   تاريخ دمشق البن عساكر ٕ)
 .  ٙٚٗترجمة  ٖٔٙ/ٔ(   المجروحين البن حبان ٖ)
 .  ٕٗ/٘(   األسامي والكنى ٗ)
 .  ٖٙ٘ترجمة  ٔٔٔىين ص (   تاريخ أسماء الثقات البن شا٘)
, تحقيق شعيب األرنؤوط , وآخرون , مؤسسة ٖٚ٘حديث  ٔٛٔ/ٔ(   سنن الدارقطني ٙ)

 م. ٕٗٓٓ -ى ٕٗٗٔمؤسسة الرسالة, بيروت ط األولى 
, تحقيق/ محمد الدباسي , مؤسسة الريان ٜٕٛٓحديث  ٕٔٛ/٘(   عمل الدارقطني ٚ)

 م . ٕٔٔٓ -ى ٕٖٗٔبيروت , الطبعة الثالثة 
تحقيق محمد عبد القادر عطا, دار  ٕٖٔحديث  ٛٓٔ/ٔ(   السنن الكبرى لمبييقي ٛ)

 م .ٖٕٓٓ -ى ٕٗٗٔبيروت , الطبعة الثالثة  –الكتب العممية 
 , دار الفكر , بيروت . ٕٛٔ/ٙ(   المحمى باآلثار البن حزم ٜ)
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, وقال  (ٕ)ى أ.« متروك الحديث », وقال ابن القيسراني :  (ٔ)ى أ. «المشايخ 
, وقال أبو الحسن بن القطان :  (ٖ)ى أ.« لضعفو ؛ترك»وقال الجوزقاني : 

ن , فممن وثقو : أحمد بن حنبل , وابن وشير قد وثقو قوم, وضعفو آخرو»
بدون أبي الزبير ,  معين, وقال أبو زرعة : ال بأس بو, وقال أبو حاتم : ليس

وغير ىؤالء يضعفو , ولم أسمع لمضعفو حجة, وما ذكروه من تزيو بزي 
األجناد, وسماعو الغناء باآلالت , وقذفو بأخذ خريطة مما استحفظ عميو من 

ما خارج عمى مخرج ال يضره , ... وشر ما قيل فيو المغنم , كمو ال يص ح, وا 
,  (ٗ)ى أ.«: إنو يروي منكرات عن ثقات , وىذا إذا كثر منو سقطت الثقة بو

, وقال الذىبي في الديوان  (٘)ى أ.« وأحاديث شير حسان»وقال ابن يتيمة : 
مختمف فيو , وحديثو حسن, وقد وثقو غير واحد , وقال النسائي »الديوان : 
, وقال في السير بعد  (ٙ)ى أ.« القوي , وقال ابن عدي : ال يحتج بو: ليس ب

الرجل غير مدفوع عن صدٍق »بعد أن ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيو : 

                                                           

 .   ٕٖٓ/ٙ(  إكمال تيذيب الكمال ٔ)
 . ٗٓٓ٘,حديث  ٗ٘ٔ/ٗ,  ٖٖٛ٘حديث  ٕ٘ٔ٘/٘(   ذخيرة الحفاظ ٕ)
 .   ٖٓٓ/ٙ(  إكمال تيذيب الكمال ٖ)
, تحقيق د/ الحسن آيت سعيد ,  ٖٕٖ,  ٕٖٔ/ٖ(   بيان الوىم واإلييام البن القطان ٗ)

 م .ٜٜٚٔ -ى ٛٔٗٔدار طيبة , الرياض , الطبعة األولى 
, تحقيق د/ سعود صالح , مكتبة العبيكان,  ٕٗٙ(   شرح العمدة البن تيمية ص ٘)

 ى . ٕٔٗٔرياض , ط أولى ال
 .  ٖٜٓٔترجمة  ٜٛٔ(   ديوان الضعفاء ص ٙ)



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٓٛٗ 

قال أبو », وقال مغمطاي بن قميج :  (ٔ)ى أ.«وعمم , واالحتجاج بو مترجح
وقال », وقال أيًضا :  (ٕ)ى أ.« قاسم البمخي : قال ابن قتيبة : شير ضعيف

. ولما ذكره ابن خمفون في الدارقطني فيما ذكره البرقاني : يخرج حديثو .
قال :وثقو ابن نمير وغيره ... وذكره أبو العرب والعقيمي في جممة « الثقات»

الضعفاء , وذكر الترمذي عن النضر بن شميل : شير تركوه , وفيو نظر ؛ 
 «عون, ويحتمل أنو قالو تقريرًا لما رواه ألن النضر إنما روى ىذا عن ابن 

يضطرب في حديثو أيًضا شير ابن  وممن», وقال ابن رجب :  (ٖ)ى أ.
» , وقال الييثمي:(ٗ)ى أ.«حوشب , وىو يروي المتن الواحد بأسانيد متعددة

, وقال أيًضا  (ٙ)ى أ.«, وقال أيًضا: وقد وثق عمى ضعف فيو(٘)ى أ.«وقد وثق
ى أ.« وىو ضعيف, وقد وثق» , وقال :  (ٚ)ى أ. «وىو مختمف فيو» أيًضا : 

وقد اختمفوا فيو , ولكنو وثقو أحمد وابن معين وأبو », وقال أيًضا :  (ٛ)ى أ.
, وقال أيًضا عنو وعن عبد الحميد بن بيرام :  (ٜ)ىأ.«زرعة ويعقوب بن شيبة

                                                           

 .  ٖٕٔ/٘(   سير أعبلم النببلء ٔ)
 .  ٜٜٕ/ٙ(   إكمال تيذيب الكمال ٕ)
 .  ٖٔٓ,  ٖٓٓ/ٙ(   إكمال تيذيب الكمال ٖ)
, تحقيق د/ ىمام سعيد / كتبة المنار , األردن,  ٕٕٗ/ٔ(   شرح عمل الترمذي البن حجر ٗ)

 م . ٜٚٛٔ -ى ٚٓٗٔالطبعة األولى 
 .  ٜٚحديث  ٕٖ/ٔ(   مجمع الزوائد ٘)
 .  ٚٙٔحديث  ٗ٘/ٔ(   المصدر السابق ٙ)
 .  ٗٔٙحديث  ٕٗٔ/ٔ(   المصدر السابق ٚ)
 .  ٓٚٛحديث  ٗٛٔ/ٔ(   المصدر السابق ٛ)
 .  ٚ٘ٓٔحديث  ٖٕٔ/ٔ(   المصدر السابق ٜ)
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واختمف في االحتجاج بيما , والصحيح أنيما ثقتان , وال يقدح الكبلم »: 
 (ٕ)ى أ.« وفيو كبلم, وىو ثقة إن شاء اهلل » , وقال أيًضا :  (ٔ)ى أ.« فييما

ى أ.«وىو ثقة , وفيو كبلم», وقال :  (ٖ)ى أ.« وحديثو حسن», وقال :  (ٕ)
وىو ضعيف , », وقال :  (٘)ىأ.« حديثو حسن , وفيو ضعف», وقال :  (ٗ)

,  (ٚ)ى أ.«وىو ضعيف , يكتب حديثو», وقال :  (ٙ)ى أ.« وقد حسن حديثو
,  (ٜ)ى أ.«وحديثو حسن», وقال : (ٛ)ىأ.« وثقو جماعة وفيو ضعف»وقال:

, وقال ابن حجر في التقريب :   (ٓٔ)ى أ.« ثقة , وفيو كبل ال يضر» وقال : 
حسن », وقال في الفتح :  (ٔٔ)ى أ.« صدوق , كثير اإلرسال واألوىام» 

ن كان فيو بعض الضعفــ الحديث  تحرير , وتعقباه في  (ٕٔ)ى أ.« ــ وا 
لو قال : ضعيف يعتبر بو , لكان أحسن, إذ ال يحتج بشير »التقريب فقاال : 

                                                           

 .  ٕٗٔٔحديث  ٕٕٕ/ٔ(   المصدر السابق ٔ)
 .  ٜٕٛٚحديث  ٖٓٔ/ٕ(   مجمع الزوائد  المصدر السابق ٕ)
 .  ٘ٔٔٚحديث  ٕٚٔ/ٗ(   المصدر السابق ٖ)
 .  ٕ٘ٗٚحديث  ٕٔٚ/ٗ(   المصدر السابق ٗ)
 .  ٓٙ٘ٚحديث  ٜٕٗ/ٗ(   المصدر السابق ٘)
 .  ٛٚٔٛح  ٜٙ/٘المصدر السابق  (  ٙ)
 . ٕٜٙٛح  ٚٗٔ/٘(   المصدر السابق ٚ)
 .  ٗٔٗٔٔح  ٕٗٔ/ٚ(   المصدر السابق ٛ)
 .  ٜٙ٘ٙٔح  ٛٓٔ/ٔ(   المصدر السابق ٜ)
 . ٙٓٗٓٔح  ٕٕٛ/ٙ(   المصدر السابق ٓٔ)
 .  ٖٕٓٛترجمة  ٜٕٙ(   تقريب التيذيب ص ٔٔ)
 , دار المعرفة .  ٘ٙ/ٖ(   فتح الباري ٕٔ)
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ولكن يعتبر بو في المتابعات والشواىد, وىو كما قال المصنف كثير إذا انفرد 
اإلرسال واألوىام , وقد ضعفو يحيى بن سعيد, وشعبو, والجوزجاني , 

بعد أن  –بن عدي وموسى بن ىارون, وأبو حاتم الرازي , وابن حبان, وا
, والدارقطني , والساجي, وأبو أحمد الحاكم وغيرىم , ولكن -سبر حديثو 

حسن الرأي فيو البخاري , وأحمد بن حنبل , وأبو زرعة الرازي, ووثقو يحيى 
بن معين , ويعقوب بن شيبو , ويعقوب بن سفيان , والعجمي, وال بد من 

أمره في كل حديث , وروى لو دراسة كل حديث من أحاديثو عمى حده؛ ليتبين 
ة , ثق», ومال الشيخ أحمد شاكر إلى توثيقو فقال :  (ٔ)ى أ. «مسمم مقروًنا 

, وكذلك الشيخ حسين سميم أسد, فقال بعد أن عرض  (ٕ)ى أ. «وفيو كبلم
ن كان حديثو ال يرقى إلى » ألقوال بعض أئمة اجرح والتعديل :  فمثل ىذا وا 

« درجة الصحة , لكنو أيًضا ال يمكن أن ينزل عن مرتبة الحسن, واهلل أعمم 
 لسوء ؛ضعيف», وقال الشيخ األلباني عنو في إرواء الغميل :  (ٖ)ى أ.

» , وقال: (٘)ى أ.« حديثو حسن , وفيو ضعف», وقال أيًضا : (ٗ)ى أ. «حفظو
,  (ٙ)ى أ. «ال سيما وقد خالف جميع الثقات .. .. وىو سيء الحفظ,» .وقال:

                                                           

 .  ٖٕٓٛترجمة  ٕٕٔ/ٕ(   تحرير تقريب التيذيب ٔ)
 .  ٕٜٕٙحديث  ٕٛٛ/ٖ(   تعميقو عمى مسند أحمد ٕ)
, دار المأمون لمتراث  ٖٓٚٙحديث  ٕٙ٘,  ٕ٘٘/ٔٔ(   تعميقو عمى مسند الموصمي ٖ)

 م . ٜٜٛٔ -ى ٓٔٗٔلمتراث , بيروت الطبعة الثانية 
 .  ٕٕٙٓحديث  ٜٓ/ٚ,  ٘٘ٙٔح  ٜٛ/ٙ(   إرواء الغميل لؤللباني ٗ)
 .  ٕٔٔٓحديث  ٗٚ/ٚ(   إرواء الغميل ٘)
 .  ٜٓٚحديث  ٖٗٔ/ٗ(   المصدر السابق ٙ)
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وفييما ضعف, ال يمنع من االستشياد », وقال عنو وعن سنان بن ربيعة : 
,  (ٕ)ى أ.«ضعيف», وقال عنو في السمسمة الصحيحة :  (ٔ)ى أ. «بحديثيما
, وقال في  (ٖ)ىأ.« ال بأس بو في الشواىد, وبعضيم يحسن حديثو» وقال : 

, وقال  (ٗ)ى أ.« ضعيف ال يحتج بو لكثرة خطئو»لضعيفة: سمسمة األحاديث ا
, وقال :  (ٙ)ى أ.« ضعيف لسوء حفظو », وقال :  (٘)ى أ.« ضعيف»وقال : 

وىو », وقال :  (ٚ)ى أ. «ريب صدوق كثير اإلرسال واألوىام كما في التق»: 
, وغاية ما قيل في ممن اختمف فيو أقوال الحفاظ المتقدمين منيم والمتأخرين

أنو حسن, وذلك يعني أن في حفظو ضعًفا, وذلك مما صرح بو من حديثو 
جرحو كأبي حاتم وابن عدي وغيرىما, وىو الراجح الذي دل عميو تتبع 
أحاديثو فإنو في كثير منيا يظير ضعف حفظو ومخالفتو ألحاديث الثقات..., 

, صدوق , كثير اإلرسال»وىو الذي انتيى إليو الحافظ في التقريب فقال:
 . (ٛ)ىأ. «ىامواألو 

                                                           

 .  ٘ٛحديث  ٕ٘ٔ/ٔ(   المصدر السابق ٔ)
,  ٕٗٗٔحديث  ٜٕٗ/ٖ,  ٕ٘ٓٔحديث  ٕٚٓ/ٖ(   سمسمة األحاديث الصحيحة ٕ)

 .  ٕٙٙٔحديث  ٙٙٔ/ٗ
 .  ٕ٘٘ٗحديث  ٖٛٔ/٘(   سمسمة األحاديث الصحيحة ٖ)
 .  ٕٓٙحديث  ٕٙٗ/ٔسمسمة األحاديث الضعيفة   ( ٗ)
 .  ٗٔٓٙحديث  ٖٙ/ٖٔ,  ٓٛ٘حديث  ٓ٘/ٕ(   المصدر السابق ٘)
 .  ٛٓٓٔحديث  ٜ٘/ٖ(   المصدر السابق ٙ)
 .  ٔٙٛٔحديث  ٜٖٖ/ٗ(   المصدر السابق ٚ)
 .  ٖٙٛٙحديث  ٜٙٚ/ٗٔ(   سمسمة األحاديث الضعيفة ٛ)
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ولشير » وأما الحافظ ابن عدي فإنو قال بعد أن ساق روايات لو :  
 بن حوشب ىذا غير ما ذكرت من الحديث , ويروي عنو عبد الحميد بن بيرام

غيرىا, وعامة ما يرويو ىو وغيره من الحديث فيو من اإلنكار ما  أحاديث
حتج بحديثو, وال فيو, وشير ىذا ليس بالقوي في الحديث , وىو ممن ال ي

شير », وقال في ترجمة عبد الحميد بن بيرام عنو :  (ٔ)ى أ.« يتدين بو 
  . (ٕ)ى أ.« ضعيف جًدا

ا : يُاقشة انتعقة :
ً
 ثانث

مما سبق يتضح أن شير بن حوشب قد اختمف فيو عمماء الجرح  
والتعديل اختبلًفا كبيرًا بين موثق ومعدل وبين مضعف ومسقط لبلحتجاج بو, 
وممن عدلو وحسن الرأي فيو أو وثقو : يحيى بن معين , وعمي بن المديني, 
بن واإلمام أحمد, والبخاري, والعجمي, ويعقوب بن شيبة, وأبو زرعة, ويعقوب 

, والبزار, وصالح بن محمد, وابن  -صح لو أحاديث  –سفيان , والترمذي 
شاىين , وأبو الحسن بن القطان, والذىبي, ومغمطاي , وابن نمير, وابن 
خمفون , والييثمي , وابن حجر, ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر, ورجح 

ة بسبب األلباني أن يكون حديثو حسن في آخر أقوالو في السمسمة الضعيف
ضعف حفظو ومخالفتو ألحاديث الثقات , فنزل من ربتة الثقة إلى الصدوق , 
وممن ضعفو ولم يحتج بو وتكمم فيو : شعبة , والواقدي, وابن عون, 
والجوزجاني , وأبو حاتم , وموسى بن ىارون, والنسائي, والساجي, وأبو 

                                                           

 .  ٜٛٛترجمة  ٗٙ,  ٖٙ/٘(   الكامل ٔ)
 .  ٜٙٗٔترجمة  ٛ/ٚ(   المصدر السابق ٕ)
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أحمد الحاكم , بشر الدوالئي , وابن خزيمة , وابن حبان , وابن عدي , وأبو 
والدارقطني, والبييقي, وابن حزم, وابن القيسراني , والجوزقاني , وابن قتيبة, 
وابن رجب , ومن المعاصرين الشيخ شعيب األرنؤوط, ود/ بشار معروف 
عواد, وسبب الكبلم فيو بالضعف؛ لكونو سيء الحفظ , بسبب وقوع بعض 

 ذا مما يمكن احتمالو لآلتي : األوىام واألخطاء والمخالفات والمراسيل منو, وى
كثرة رواياتو وأحاديثو, وما دام كذلك فبل بد أن تقع منو ىذه األخطاء  .ٔ

واألوىام والمخالفات , كما أنيا ليست من المنكر جًدا في بعض المواضع 
فيذا ما استنكر من »فقد قال الذىبي في السير معمًقا عمى رواية لو : 

 . (ٔ)ىأ.«ك بالمنكر جًداحديث شير في سعة روايتو, وما ذا
ىو في نفسو ثقة, ولكن لما وقع منو ما يدل عمى قمة حفظو وضبطو ,  .ٕ

أنزل من مرتبة األثبات الثقات إلى درجة الصدوق الذي حديثو , واحتمل 
 ما رواه من حديث لم يخالف فيو أو ييم . 

الكبلم عمى حديث شير فيما خالف فيو غيره من الثقات أو تفرد بو كما  .ٖ
صالح بن محمد, فيذا الذي يمكن أن يحكم عميو بالضعف وعدم  قال

 االحتجاج . 

وثقو جمع من األئمة وعدلوه , وأحسنوا الرأي فيو عمى اختبلف مسالكيم  .ٗ
في الحكم عمى الرجال من تشدِد واعتداِل , ويكفيو تعديبًل وتوثيًقا : ابن 

ىؤالء ال  فطبقةمعين, وابن المديني, وأحمد, والبخاري, وأبو زرعة,  

                                                           

 .  ٕٕٔ/٘(   سير أعبلم النببلء ٔ)



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٜٓٓ 

تقارنيا طبقة, وأحكاميم عمى الرجال ال تعدليا أحكام ال سيما وقد 
 .اجتمعوا عمى تعديمو

ال ينكر من عدلو أن فيو بعض الضعف بسبب ىذه األوىام والمخالفات,  .٘
ولكنو ال يسقط بذلك عن االحتجاج, وال يرد حديثو, فحديثو مستقيم 
سميم, وما أنكر عميو قميل ال يؤثر في جممة ما رواه, وأخطاوه تتجو بو 
إلى أن يكون صدوًقا, فالحق أن يقال: إن حديثو حسن لذلك, دون 

موضع االحتجاج بو؛ ألن ىذه المخالفات ليست بالمنكرة  إسقاطو عن
جًدا, وعمى الرغم من وجودىا لم يوقف منو عمى كذب, وروى عنو 
الناس من أىل البصرة والكوفة والشام كما قال صالح بن محمد, واحتمموا 
حديثو, وال يعمم أحد ترك الرواية عنو كما قال البزار, فبل يضره ما قيل 

ويكتب حديثو كما قال الييثمي, ويحسن حديثو عمى ما فيو وال يقدح, 
كان فيو من بعض ضعف كما قال الحافظ ابن حجر, وال يمنع من 
االستشياد بو مع ىذا الضعف كما قال الشيخ األلباني, وما أحسن ما 

الرجل غير مدفوٍع عن صدق وعمم, »قال اإلمام الذىبي عنو في السير 
ومن كان حالو كذلك ال يمكن أن ينزل , (1).ىأ « واالحتجاج بو مترجح

حديثو عن درجة الحسن إن لم يبمغ درجة الصحة فأحاديثو حسان كما 
 قال ابن تيمية . 

وبالنظر فيما جرح بو شير بن حوشب يتضح أنو ال يمبث أن يكون  .ٙ
, فإنما «تركو شعبة» ساقًطا لو عن حد االحتجاج أو العدالة, فقوليم 

                                                           

 .  ٖٕٔ/٘السير  (ٔ) 
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عن عباد بن منصور », وىي ما روي (, 1)ىأ.«ىو بسبب خيانتو لعباد
, واستنكر ذلك (2)ى أ.«جت مع شير بن حوشب, فسرق عيبتيقال : حج

اإلمام الذىبي ورده, وال تتعمق بشيء يخص الرواية من ضبط أو حفظ, 
و أن يكون شبوأما قول الترمذي عن النضر بن شميل: "شير تركوه", ي

والسعدي, وغيرىم إنما ذكروا روايتو وىًما, ذلك ألن الساجي والعقيمي 
, وأما قول الجوزجاني فيو أن حديثو (3)ىأ.«عن ابن عون ال عن نفسو

مييم يحمل عمى بغضو لمشيعة وبغضو ع»ال يشبو أحاديث الناس فإنو 
, وأما قول ابن عون أنيم تركوه, فقد قيل فيو بالنون (4)ىأ .«لفرط نصبو

نا أسمفنا كبلم األئمة, وليس فييم والرأي بمعنى طعنوه, وىو الصحيح؛ أل 
أحد تركو, وال صرح بذلك, فبقي محمواًل عمى الطعن الذي بيناه الذي لم 

 .  (5)ى أ.« يسمم غالًبا منو أحد
وقد ظير من أقوال العمماء فيو أنيم احتمموا حديثو عمى الرغم من  

م فيو وشير قد تكم»أن بعضيم تكمم فيو, ولم يتركو أحد كما قال البزار : 
فيذا , «شعبة, وال نعمم أحًدا ترك الرواية عنو, وقد حدث شعبة عنو عن رجل

                                                           

, تحقيق / كامل عويضة, مكتبة نزار, السعودية, ٕٙٛ/ٔشرح ابن ماجة لمغمطاي  (ٔ) 
 م . ٜٜٜٔ -ى ٜٔٗٔالطبعة األولى 

 .  ٕٕٓ/٘سير أعبلم النببلء  (ٕ) 
 .  ٕ٘ٛ/ٔشرح ابن ماجة لمغمطاي  (ٖ) 
 .  ٕٙٛ/ٔالمصدر السابق (ٗ)  
 . ٕٙٛ/ٔالمصدر السابق  (٘) 
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شعبة نفسو قد حدث عنو, وقد قيل عنو : إنو تركو, واعتمد كثير ممن تكمم 
في شير عمى كونو تركو, وشير قد روى الناس عنو من أىل الكوفة والبصرة 

شيورة في دواوين والشام, كما قال صالح بن محمد, وأحاديثو مبسوطة وم
السنة, كما أنيم اتفقوا عمى صحة حديث عبد الحميد بن بيرام عنو, فكيف 
يقال : تركوه؟!, وقد حدث عنو أيًضا ابن المديني ولم يترك حديثو, وبين أنو 
ال يدع حديث الرجل حتى يجتمع عمى تركو يحيى بن معين, وعبد الرحمن بن 

بل إن ابن ميدي قد حدث  ميدي, وىما لم يجتمعا عمى ترك حديث شير
عنو, وىذا يسقط كل قول اتيمو بالترك كابن حزم في المحمى حيث قال عنو 

عمى ما (, ٕ)ىأ.« تروك الحديثم», وكذا ابن القيسراني : (ٔ)ىأ.« متروك»: 
عرف عن ابن حزم من اعتماده عمى ذاكرتو وىجومو عمى الرجال, وفيو أيًضا 

اهلل في تاريخ نيسابور : وثقو ابن معين وأبو زرعة  رد لما ذكره أبو عبد» : 
فقد وثقو غيرىما, ولم يتخمف  ( ٖ)ى  أ.« الرازي, وشذ عنو سائر المشايخ 
المعمم »وأما قول ابن دحية في كتاب » عن حديثو المشايخ كما تبين, 

أفتى أىل البصرة بقطع يده قال: وأعظم جرحة فيو أنو  »قال :  «المشيور 
لمحجاج بن يوسف, فيشبو أن يكون وىما؛ ألنو إنما كان عامبل  كان شرطيا

ليزيد بن الميمب ال لمحجاج, ولئن صح ما قالو فميست بجرحة الحتمال أن 
وما ذكروه من تزينو بزي  ...يكون قد جبره كعادتو مع من ىو أكبر منو, 

                                                           

 .  ٕٛٛ/ٚالمحمى  (ٔ) 
 .  ٗٓٓ٘حديث  ٕٗ٘ٔ/ٗذخيرة الحفاظ  (ٕ) 
 .  ٖٕٛ/ٔشرح ابن ماجة لمغمطاي  (ٖ) 
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الجند وسماعو الغناء باآلالت وقرنو بأخذ خريطة فكذب عميو إما ألنو ال 
, وقال الذىبي في السير مدافًعا ( ٔ)ى أ. «يضرهيصح أو خارج عمى مخرج ال 

عت, وتاب منيا, أو أخذىا متأواًل أن لو إسنادىا منقطع, ولعميا وق» عنو : 
وكل ما قيل مما ينافي عدالتو لم يصح (, ٕ)ىأ.«في بيت مال المسممين حًقا

 ومردود عميو . 
, فإن ىذا لو «منكرات عن ثقاتإنو يروي »وأما قولة ابن حبان :  

كثر سقطت الثقة بو, لكن شير وثقو عدد من األئمة كابن معين والبخاري, 
والعجمي, ويعقوب بن شيبة, وأبي زرعة, ويعقوب بن سفيان, وابن شاىين, 
وابن القطان, وابن خمفوت, والييثمي, وغيرىم, وأحاديثو احتمميا األئمة 

وحدث عنو أئمة كبار كابن ميدي, وابن والناس, ولم يجتمعوا عمى تركو, 
المديني, فمم تسقط عنو الثقة, فدل عمى أن ىذا القول من ابن حبان فيو 

ولم » مزيد تعنت وأنو اشتد في جرحو لو, وما أحسن ما قالو ابن القطان : 
فقال في  ,وقد مال اإلمام الذىبي إلى االحتجاج بو ,«سمع لمضعفو حجةأ

, «دفوع عن صدٍق, وعمم, واالحتجاج بو مترجحوالرجل غير م» ير : الس
وحسن حديثو في كتابو الديوان, وأشار الييثمي أنو فيو كبلم ال يضر, 
وانتصر لو مغمطاي في إكمال تيذيب الكمال, وفي شرحو لسنن ابن ماجة, 

 ودفع ما قيل فيو جرًحا وقدًحا . 
 

                                                           

 .  ٕٖٓ/ٙإكمال تيذيب الكمال  (ٔ) 
 .  ٕٕٓ/٘سير أعبلم النببلء  (ٕ) 
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ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

ع لو من أخطاء وأوىام, شير بن حوشب حسن الحديث بسبب ما وق 
فما وافق غيره من الثقات يحسن فيو, وما تفرد, أو خالف, أو وىم فيو 

 يضعف, فيو بالجممة صدوق حسن الحديث ما لم يخالف أو ييم أو يتفرد.
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
رجحان قول الحافظ الذىبي بتحسين حديث شير بن حوشب  

من إسقاطو وترك االحتجاج بو  واالحتجاج بو ال كما ذىب اإلمام ابن عدي
وتضعيفو جًدا؛ ألن ما قيل فيو من كبلم ال يضره, وال يؤثر فيو, وال يخرجو 
عن موضع االحتجاج, فحديثو مستقيم في الجممة ولتوثيق المتقدمين لو, 
وعدم وجود حجة قوية تدل عمى ضعفو وطرحو, والحتمال حديثو ورواية 

ديثو حسًنا إال إذا خالفو من ىو أمكن الناس عنو, فيو أقرب إلى أن يكون ح
منو وأوثق, وما ذكر من سوء حفظو ينزلو عن دائرة الثقات فيكون صدوًقا, 
وىذا ىو األقرب من حالو, وال يمكن أن ينزل عن مرتبة الحسن ما لم 

 يخالف, ويكفيو توثيًقا توثيق ابن معين, وأبو زرعة وغيرىم من الكبار .
 

* * * 
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 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٜٓ٘ 

  انتعقة انشاتع عشش 
 ـ  عثذ اهلل تٍ دأد انتًاس 14

 َص انتعقة : 
وتكمم فيو ابن حبان, وابن »:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  
قمت: بل كل  قال ابن عدي: ىو ممن ال بأس بو إن شاء اهلل, …عدي 

وقد قال البخاري: فيو نظر, وال يقول , البأس بو, ورواياتو تشيد بصحة ذلك
., وقد ذكر الذىبي لو بعض الروايات مما ذكره  (ٔ)«إال فيمن يتيمو غالبا ىذا

 ابن عدي وحكم عمييا بالكذب .
 دساعة انتعقة

 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 
اختمف حكم اإلمامين ابن عدي, والذىبي في الراوي المذكور في ىذا  

التعقب, فابن عدي يرى أنو ال بأس بو, وحسن القول فيو, بينما يرى الذىبي 
أنو ضعيف, ومن ثم تعقب واستدرك عمى ابن عدي في حكمو عمى الراوي, 
مستداًل ببعض أقوال األئمة فيو, وبسبر بعض مروياتو, إذ تبدو عمييا 
عبلمات الضعف, وفي بعضيا ما ىو أشد من ذلك, وبالترجمة لو سيتضح 

 مع من يكون الصواب . 
ا : تشمجة انشأي : 

ً
 ثاٍَ

 .  (ٕ)ىأ.« .., أبو محمد التمارت عبد اهلل بن داود .» ىو :  
                                                           

 .  ٜٕٗٗ, ترجمة ٙٔٗ, ٘ٔٗ/ٕميزان االعتدال  (ٔ) 
  . ٜٕٖٗترجمة   ٚٙٗ/ٗٔتيذيب الكمال  (ٕ) 



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٜٓٙ 

   إسماعيل بن عياش, وثابت بن حماد, وحماد بن »روى عن :  
 , وغيرىم . (ٔ)ىأ.«..زيد.

أحمد بن أبي سريج الرازي, وأحمد بن سنان القطان, »روى عنو :  
 , وغيرىم . (ٕ)ى أ... « وأحمد بن نصر المقرئ .

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
, (ٗ)«الحديث ضعيف», وقال أبو زرعة: (ٖ)« فيو نظر»قال البخاري:  

ليس بقوي, حديث بحديث منكر عن حنظمة بن أبي سفيان, »وقال أبو حاتم: 
, وقال ابن حبان : (ٙ)« ضعيف», وقال النسائي : (٘)« ديثو مناكيروفي ح

منكر الحديث جًدا, يروي المناكير عن المشاىير حتى يسبق إلى القمب أنو »
, وقال الدارقطني: (ٚ)«كان المتعمد ليا, ال يجوز االحتجاج بروايتو 

, وقال ابن (ٜ)«ليس بالمتين عندىم», وقال أبو أحمد الحاكم : (ٛ)«ضعيف»
                                                           

 .  ٛٙٗ/ٗٔتيذيب الكمال (ٔ) 
 .  ٛٙٗ/ٗٔالمصدر السابق  (ٕ) 
 .  ٕٕٙترجمة  ٕٛ/٘التاريخ الكبير لمبخاري  (ٖ) 
, تحقيق/ محمد عمي األزىري, ٛٙٔترجمة   ٖ٘ٔسؤاالت البرذعي ألبي زرعة ص  (ٗ) 

 م . ٜٕٓٓ -ى ٖٓٗٔالقاىرة, الطبعة األولى  –الفاروق الحديثة 
 . ٕٕٕترجمة  ٛٗ/٘الجرح والتعديل  (٘) 
 .  ٖٖٛترجمة  ٖٙالضعفاء والمتروكون لمنسائي ص  (ٙ) 
 .  ٙٙ٘ترجمة  ٖٗ/ٕالمجروحون البن حبان  (ٚ) 
 .  ٖٙٗترجمة  ٕٔٓ/٘تيذيب التيذيب  (ٛ) 
 .  ٛٙٗ/ٗٔتيذيب الكمال  (ٜ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
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ٕٜٓٚ 

وذكره أبو جعفر العقيمي », وقال مغمطاي : (ٔ)« منكر الحديث»القيسراني : 
, وقال اإلمام الذىبي عنو في (ٕ)«وأبو محمد بن الجارود في جممة الضعفاء

, وقال في المغني (ٖ)« البخاري: فيو نظر, ومشاه غيره قال» الكاشف : 
روى أحاديث موضوعة, » م: , وقال في تاريخ اإلسبل(ٗ)« ضعفوه»والديوان : 

, وقال (ٙ)« ضعيف», وقال ابن حجر في التقريب : (٘)«فتياموضوعة, كأنو آ
, وأما ابن عدي فإنو قال بعد أن  (ٚ)« منكر الحديث جًدا»: يوطيوقال الس

وىو كما قال أبو موسى صاحب سنة, ويروي في »ساق لو عدة روايات: 
, وكان قد صدر (ٛ)«السنة أحاديث, وىو عندي ممن ال بأس بو إن شاء اهلل

ترجمتو بقول اإلمام البخاري في كاممو, ثم عاد وحسن القول فيو في نياية 
 الترجمة . 

 
                                                           

, تحقيق / ٕٙٛ, حديث ٕٕٓمعرفة التذكرة في األحاديث الموضوعة البن القيسراني ص  (ٔ) 
 م. ٜ٘ٛٔ -ى ٙٓٗٔعماد الدين حيدر, مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, الطبعة األولى 

 . ٜٕٛٓترجمة  ٖٖٓ/ٚإكمال تيذيب الكمال  (ٕ) 
 . ٕٚٓٚترجمة  ٜٗ٘/ٔالكاشف  (ٖ) 
  ٕٓٙٔترجمة  ٕ٘ٔ, ديوان الضعفاء ص ٖ٘٘ٔترجمة  ٖٖٙ/ٔالمغني في الضعفاء  (ٗ) 
, تحقيق د/ بشار عواد معروف, دار الغرب ٗ٘ٔترجمة  ٖٛٔٔ/ٗتاريخ اإلسبلم لمذىبي  (٘) 

 م . ٖٕٓٓبيروت, الطبعة األولى  –اإلسبلمي 
 .  ٜٕٖٛترجمة  ٖٔٓتقريب التيذيب ص  (ٙ) 
, تحقيق/ صبلح محمد عويضة, ٗٗ/ٕاآللى المصنوعة في األحاديث الموضوعة لمسيوطي  (ٚ) 

 م . ٜٜٙٔ -ى ٚٔٗٔدار الكتب العممية بيروت, الطبعة األولى 
 . ٔٚٓٔترجمة  ٜٜٖ/٘الكامل البن عدي  (ٛ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
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ٕٜٓٛ 

 
ا : يُاقشة انتعقة : 

ً
 ثانث

مما سبق يتضح أن غالب أئمة الجرح والتعديل عمى تضعيف عبد  
اهلل بن داود, منيم أبو حاتم, والنسائي, والدارقطني, وأبو أحمد الحاكم, 

ي, وابن الجارود, وابن حجر, والذىبي في المغني والديوان, ومنيم من والعقيم
ذكر كبلًما يدل عمى الضعف الشديد, وعمى رأس ىؤالء : اإلمام البخاري, وابن 
حبان, وابن القيسراني, والذىبي في تاريخ اإلسبلم, والسيوطي, ولم يحسن 

و, بل إن ابن القول فيو أحد سوى اإلمام ابن عدي, وليس الصواب إلى جانب
عدي نفسو ألمح إلى ضعفو في أول الترجمة بذكر قول البخاري, فمن نظر 
إلى حديثو وجد عبلمات الضعف بادية عمى بعضيا, وفي بعضيا مناكير, 
وفي بعضيا موضوعات, ويكفي أن أستاذ األستاذة وأمير المؤمنين في 

لًبا فيمن اشتد , وىي لفظة يقوليا غا«فيو نظر»الحديث )البخاري( قال فيو : 
ضعفو عنده أو فيمن يتيمو؛ ألنو عف المسان, فيذكر أيسر عبارة, فالقول 
 الحق في صاحب التعقب أنو ضعيف, وليس كما قال ابن عدي: ال بأس بو.

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

عبد اهلل بن داود التمار ضعيف, كما قال الحافظ الذىبي, وليس كما  
 قال اإلمام ابن عدي من أنو ال بأس بو؛ إلطباق الجميور عمي ضعفو. 

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
الراجح ىو قول اإلمام الذىبي؛ ألنو الموافق لقول جميور أئمة  

ابن عدي, فقولو: الجرح والتعديل, فالصواب إلى جانبو, فيما استدركو عمى 
 ىو األصوب . « بل كل البأس بو»
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ٕٜٜٓ 

* * * 
 انتعقة اخلايظ عشش 

اعاًَ  15
َ
ش
ُ
 (1)ـ  عثذ اهلل تٍ ٔاقذ اخل

 َص انتعقة : 
قال ابن عدي : مظمم الحديث, »:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

يكن لم أر لممتقدمين فيو كبلًما, قمت: وثقو أحمد, ويحيى, وقال أبو زرعة: لم 
 . (ٕ)ى أ.«بو بأس...

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

في ىذا التعقب يذىب اإلمام ابن عدي إلى أن عبد اهلل بن واقد مظمم  
الحديث, وأنو ليس لممتقدمين فيو كبلم, وىذه العبارة تشير إلى تجييمو أو 
نكارة حديثو, وأن ىذه المناكير قد أظممت حديثو, أو أن المجاىيل أظممت 

ثو, أو ال حالو, فسمبتو النور التي يوجد في حديث الثقات, فبل يعرف حدي
يعرف حالو, بينما لم يرتض اإلمام الذىبي ىذا الحكم, وارتضى توثيقو, 
وتعقبو في حكمو ىذا بنقل بعض عبارات المزكين لو, ورد تضعيفو لو مبيًنا 

                                                           

بضم الخاء المعجمة وفتح الراء والسين الميممتين وفي آخرىا النون, الُخَراساني :  (ٔ) 
ىذه النسبة إلى خراسان وىي ببلد كبيرة, فأىل العراق يظنون أن من الري إلى مطمع 

فيو أول حد  ...الشمس خراسان, وبعضيم يقولون: إذا جاوزت حد سواد العراق 
 ( . ٖٖٗٔرجمة ت ٓٚ/٘. )األنساب لمسمعاني  خراسان إلى مطمع الشمس

 . ٗٚٙٗترجمة  ٕٓ٘/٘ميزان االعتدال  (ٕ) 
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أن أئمة ىذا الشأن من المتقدمين تكمموا فيو, وبينوا حالو, ووثقوه, وليس 
 المتقدمين . كما قال ابن عدي من كونو لم يتكمم فيو أحد من 

ا : تشمجة انشأي : 
ً
 ثاٍَ

أبو ق عبد اهلل بن واقد بن الحارث بن عبد اهلل بن أرقم ... » ىو :  
 .  (ٔ)ى أ.« رجاء الخراساني 

  عباد بن كثير, وعبد اهلل بن عثمان, ومحمد بن » روى عن :  
 , وغيرىم .  (ٕ)ىأ.«مالك...
سحاق بن منصور, »روى عنو :   أسباط بن محمد القرشي, وا 

سماعيل بن أبان الوراق...   , وغيرىم.  (ٖ)ىأ.«وا 
 أقٕال انعهًاء فٍّ : 

ني أفضل من أبي رجاء اما قدم عمينا خراس»قال سفيان بن عيينة:  
, وقال في رواية     (٘)« ثقة», وقال ابن معين : (ٗ)«بن واقداعبد اهلل 
, وقال إسحاق  (ٚ)«ثقة», وقال اإلمام أحمد :  (ٙ)«ليس بو بأس» أخرى: 

                                                           

 .  ٖٖ٘ٙترجمة  ٕٗ٘/ٙٔتيذيب الكمال  (ٔ) 
 .  ٕ٘٘/ٙٔتيذيب الكمال  (ٕ) 
 . ٕ٘٘/ٙٔالمصدر السابق  (ٖ) 
 . ٔٗٔٔترجمة  ٘ٙ/ٚسير أعبلم النببلء  (ٗ) 
 . ٓٚٔرقم  ٘ٚتاريخ ابن معين رواية الدارمي ص  (٘) 
تحقيق / محمد عمي  ٖٕٜرقم  ٖٕٙسؤاالت ابن الجنيد لئلمام يحيى بن معين ص  (ٙ) 

 م . ٕٚٓٓ -ى ٕٛٗٔاألزىري, دار الفاروق الحديثة, القاىرة , طبعة أولى 
 . ٕٛٛترجمة  ٜٔٔ/٘الجرح والتعديل  (ٚ) 
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,  (ٕ)«لم يكن بو بأس» , وقال أبو زرعة:  (ٔ)«أوثق الثقة»ابن منصور : 
 (ٗ)«ثقة», وقال في موضع آخر :  (ٖ)«ليس بو بأس»قال اإلمام أبو داود : 

 (ٙ), وذكره ابن حبان في الثقات (٘)«ال بأس بو», وقال النسائي :  (ٗ)«ثقة»
» , وقال الخميمي:  (ٚ)«فقيو عالم صدوق مقبول» , وقال الحاكم :  (ٙ)الثقات
.. قديم في الرواة, قال ابن معين: وىو صالح, وأدرك من التابعين جماعة » .
موصوف بخصال الخير, من « ثقة», وقال ابن حجر في التقريب :  (ٛ)«

 وقال مالك بن سميمان: كان», وقال ابن حجر في التيذيب :  (ٜ)«السابعة
 . (ٓٔ)«نقًيا يتجر ويحج ويتعبد ويتورع, جمع الخير كمو ,تقًيا ,أبو رجاء زكًيا

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

 بالنظر في كبلم الحافظ ابن عدي يتضح أنو ذكر أمرين :  

                                                           

حزم, , تحقيق / نظر محمد, دار ابن  ٜ٘ٚرقم  ٜٖ٘/ٕالكنى واألسماء ألبي بشر الدوالبي (ٔ) 
 م .ٕٓٓٓ -ى ٕٔٗٔبيروت, الطبعة األولى 

 . ٕٛٛترجمة  ٜٔٔ/٘الجرح والتعديل (ٕ) 
 .  ٜٕٔترجمة  ٘ٙ/ٙ, تيذيب التيذيب  ٕٕ٘/ٙٔتيذيب الكمال  (ٖ) 
 ٘ٙ/ٙ, تيذيب التيذيب  ٕٕ٘/ٙٔتيذيب الكمال (ٗ) 
 . ٘ٙ/ٙ, تيذيب التيذيب ٕٙ٘/ٙٔتيذيب الكمال  (٘) 
, ولم أقف عميو في كتاب الثقات بعد  ٘ٙ/ٙتيذيب التيذيب , ٕٙ٘/ٙٔتيذيب الكمال  (ٙ) 

 البحث واالطبلع. 
 .  ٘ٙ/ٙتيذيب التيذيب  (ٚ) 
 .  ٓٚٛ/ٖاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي  (ٛ) 
 . ٖٗٛٙترجمة  ٕٖٛتقريب التيذيب ص  (ٜ) 

 . ٘ٙ/ٙتيذيب التيذيب (ٓٔ) 



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٔٓ 

 مظمم الحديث . "األول : حكمو عمى عبد اهلل بن واقد بأنو: 
 « . ولم أر لممتقدمين فيو كبلًما فأذكره » الثاني : قولو : 

وىذان األمران مما يتعقب عميو بسببيما, إذ ليس األمر كما قال,  
فيو ليس بمظمم الحديث, فقد وثقو أئمة ىذا الشأن, وأحسنوا القول فيو منيم 
سحاق بن منصور, وأبو زرعة,  : سفيان بن عيينة, وابن معين, وأحمد, وا 

وابن حجر, ولم أقف عمى قوٍل يضعفو أو يجرحو, ثم إنو  وأبو داود, والحاكم,
قد تكمم فيو عدد من المتقدمين عمى ابن عدي, ووجد ليم توثيق وكبلمو 
سحاق  فيو, وىم من سبق ذكرىم كسفيان بن عيينة, وابن معين, وأحمد, وا 
بن منصور, وأبو زرعة, وأبو داود, بل وتكمم عنو من األئمة من أتى بعده 

البن عدي أن يقول: ولم أر حاكم, وابن حجر, فكيف يتفق ال كاإلمام
ومنو يظير أن الصواب ليس فيما قال, ولعمو  ,لممتقدمين فيو كبلًما فأذكره؟

 التبس عميو بعبد اهلل بن واقد الحراني, فإنو ضعيف جًدا. 
ا : اخلالصة : 

ً
 ساتع

أقف عبد اهلل بن واقد الخراساني ثقة؛ لتوثيق أئمة ىذا الشأن, ولم  
عمى قول يضعفو أو يقدح فيو, سوى ما قالو ابن عدي, وقد مال الذىبي إلى 

 توثيقو, وساق بعض أقوال من زكاه .  
ا : 

ً
 : انُتٍدةخايغ

أصاب الحافظ الذىبي فيما تعقب عمى ابن عدي وذكر من أقوال الحفاظ في  
توثيق عبد اهلل بن واقد, وقد جانب ابن عدي الصواب فيما حكم بو عميو, 

 فالحق مع الذىبي في ىذا التعقب .  
* * * 
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 انتعقة انغادط عشش 
ايًِ  16

َ
ً

َ
 (1)ـ  عثذ اهلل تٍ حيٍى تٍ أتً كثري انٍ

 َص انتعقة : 
خ, م, صح , عبد اهلل بن يحيى » : -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي 

وقال: لم أر وذكره ابن عدي, وساق لو أحاديث,..,بن أبي كثير عن أبيو
لممتكممين فيو كبلًما, وأرجو أنو ال بأس بو, قمت: ىو صدوق, قال أبو حاتم, 

 (ٕ).ىأ  «ووثقو أحمد, قد أخرج لو صاحبا الصحيحين, تبارد ابن عدي بذكره
 . 

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

, «ال بأس بو»يرى اإلمام ابن عدي أن الراوي عبد اهلل بن يحيى  
, ورمز لو برمز الصحة في الميزان, وعضد «صدوق»بينما يرى الحافظ أنو 

ن كانت تفيد تعديبًل لكنيا  قولو بأقوال أئمة ىذا الشأن , وعبارة ابن عدي وا 
ي قوة عبارة الذىبي, وباالحتكام إلى أقوال األئمة في عبد اهلل بن ليست ف

 يحيى سيظير أييما أدق عبارة, وأقرب حكًما ألقوال أئمة الجرح والتعديل .
                                                           

من تحتيا والميمين بينيما  األلف , ىذه  بفتح الياء المعجمة بنقطتينالَيَماِمي :  (ٔ) 
النسبة إلى اليمامة, وىي بمدة من ببلد العوالي مشيورة, وأكثر من نزل بيا بنو 
 حنيفة, وكان مسيممة الكذاب المتنبي منيا خرج وبيا قتل زمن أبى بكر رضى اهلل عنو

 . (ٕٕ٘/ ٖٔاألنساب لمسمعاني . )
 .ٚٛٙٗترجمة  ٕ٘٘/ٕميزان االعتدال  (ٕ) 
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ا : تشمجة انشأي : 
ً
 ثاٍَ

 .  (ٔ)«خ م مد عبد اهلل بن يحيى بن أبي كثير اليمامي» ىو :  
           جعفر بن محمد بن عمي, وابنو يحيى بن أبي كثير »روى عن :  

 .  (ٕ)ى أ.« خ م مد( )
سحاق بن أبي   روى عنو : أبو سعيد أحمد بن داود الحداد, وا 

سماعيل بن عمرو ....   , وغيرىم .  (ٖ)ى أ.«إسرائيل, وا 
, (ٗ)«ل الحديثىلم يكن من أ»قال يحيى بن معين : أقٕال انعهًاء فٍّ : 

وكان », وقال إسحاق بن أبي إسرائيل :  (٘)«ثقة, ال بأس بو »أحمد: وقال 
, وقال  (ٙ)«من خيار الناس وأىل الورع والدين, ما رأيت باليمامة خيرًا منو

 . (ٚ)«ولقيو باليمامةوأثنى عميو مسدد, »البخاري: 
, وىو من  (ٜ), وذكره ابن حبان في الثقات (ٛ)«صدوق»وقال أبو حاتم :  

روى »رجال البخاري ومسمم, فقد ذكره الكبلباذي في رجال البخاري, وقال : 
                                                           

 .  ٖٔ٘ٙترجمة  ٕٜٕ/ٙٔتيذيب الكمال  (ٔ) 
 .  ٕٜٕ/ٙٔالمصدر السابق  (ٕ) 
 . ٕٜٕ/ٙٔالمصدر السابق  (ٖ) 
 ..  ٓ٘ٔرقم  ٘ٔمن كبلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية طيمان ص  (ٗ) 
 .  ٖٕٓٔترجمة  ٜٖ٘/٘الكامل  (٘) 
 .ٕٕٛٛترجمة  ٖٕٓ/٘الجرح والتعديل (ٙ) 
 . ٘ٙٛترجمة  ٕ٘ٛ/ٕوالتجريح لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح التعديل  (ٚ) 
 . ٖٕٓ/٘الجرح والتعديل  (ٛ) 
 . ٖٖٙٚٔترجمة  ٖٖٗ/ٛالثقات البن حبان  (ٜ) 
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, وذكره ابن منجويو في رجال مسمم,  (ٔ)«عنو مسدد بن مسرىد في التعبير
أبي سممة عن أبي  –وقال : روى عن أبيو في الصبلة , ... وعن أبيو عن 

 (ٖ)أخرجيم البخاري ومسمم, وذكره الحاكم في تسمية من  (ٕ)«ىريرة في الرؤيا
, وكذلك أبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح لمن خرج لو  (ٖ)ومسمم

أخرج لو البخاري في التعبير عن مسدد »البخاري في الجامع الصحيح, وقال: 
, وقال  (٘)«ال بأس بو», وقال ابن القيسراني في الذخيرة :  (ٗ)«عن أبيو ... 

روى لو البخاري » , وقال المزي :   (ٙ)«ثقة»وقال أبو الحسن بن القطان : 
« صدوق», وقال ابن حجر في التقريب : (ٚ)«ومسمم وأبو داود في المراسيل

ذكره ابن بل ثقة, وثقو أحمد , و », وتعقباه في تحرير التقريب فقاال:  (ٛ)

                                                           

رجال صحيح البخاري )اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد( لمكبلباذي  (ٔ) 
 .  ٖٗٙترجمة  ٖٖٗ/ٔ
, تحقيق / عبد اهلل ٛٛٛترجمة  ٓٓٗ/ٔرجال صحيح مسمم ألبي بكر بن منجويو  (ٕ) 

 ى . ٚٓٗٔالميثي, دار المعرفة, بيروت, الطبعة األولى 
 ٓ٘ٔتسمية من أخرجيم البخاري ومسمم وما انفرد كل واحد فييما لمحاكم ص  (ٖ) 

عة األولى , تحقيق / كمال الحوت, مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, الطبٛٓٛترجمة 
 ى . ٚٓٗٔ

 . ٕ٘ٛ/ٕالتعديل والتجريح لمباجي  (ٗ) 
 . ٖٔٚٙحديث  ٗٗٙٔ/ٖذخيرة الحفاظ البن القيسراني  (٘) 
 .  ٕٚٓٗحديث  ٗٚٔ/٘بيان الوىم واإلييام  (ٙ) 
 .  ٜٕٗ/ٙٔتيذيب الكمال  (ٚ) 
 . ٜٜٖٙترجمة  ٜٕٖتقريب التيذيب ص  (ٛ) 
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حبان في الثقات, وروى عنو جمع من الثقات, وأخرج لو البخاري ومسمم في 
, وقال إسحاق بن إسرائيل : « صدوق»م وحده: صحيحيما, وقال أبو حات

كان من خيار الناس, وأىل الورع والدين, ما رأيت باليمامة خيرًا منو, وأثنى 
لم يكن من »عميو مسدد, وقال يحيى بن معين في رواية ابن طيمان وحده : 

 . (ٔ)«, وليس ذا بجرح, ولم يتابعو عميو أحد« أىل الحديث
واَل  »نو قال بعد أن ذكر عدة أحاديث لو : وأما الحافظ ابن عدي فإ 

أعمم لعبد اهلل بن َيْحيى بن أبي كثير, عن أبيو كثير حديث غير ما ذكرت, واَل 
أعرف في ىذه األحاديث شيئا أنكره إال نيى رسول اهلل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

أثنى عميو إسحاق وقد  ,ولم أجد لممتقدمين فيو كبلما ,َعْن َأْكِل أذني القمب
, وقال األلباني في إرواء الغميل  (ٕ)«وأرجو انو ال بأس بو ,بن أبي إسرائيل

 »:  -من إيراده لو في الكامل  –بعد أن ذكر كبلم الذىبي السابق في التعقب 
أرجو أنو ال  »ال بأس عمى ابن عدى من ذكره لو , ما دام أنو مشاه بقولو: 

تنكر شيئا من حديثو سوى ىذا الحديث , السيما وأنو لم يس - «بأس بو 
نما ممن دونو , أو فوقو   .  (ٖ)«وليس ذلك منو , وا 

عبد اهلل بن يحيى ليس ضعيًفا, وال ثقة اختمف فيو, ىذا شرط ابن عدي قمت: 
 ؟!ــ وىو ممن اتفق عمى تعديموأوردىم في الكامل, فمماذا أورده,ــ لمن 
 

                                                           

 . ٜٜٖٙترجمة  ٕ٘ٛ/ٖتحرير تقريب التيذيب  (ٔ) 
 . ٖٔٙ/٘الكامل  (ٕ) 
 . ٜٕٓ٘حديث  ٖ٘ٔ/ٛإرواء الغميل  (ٖ) 
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ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

تعقب الحافظ الذىبي اإلمام ابن عدي في ىذا الراوي متضمن ثبلثة  
 أشياء : 

 « . لم أجد لممتقدمين فيو كبلًما»قولو :  -ٔ
« ىو صدوق» وتعقبو بقولو : « وأرجو أنو ال بأس بو » قولو :  -ٕ

 ووثقو أحمد . 

عبر الذىبي عن عدم رضاه لصنيع ابن عدي بإيراده في الكامل الذي  -ٖ
خصصو لمضعفاء المتفق عمى ضعفيم أو الثقات المختمف فييم ليرد 

؛ لكونو لم يضعفو «تبارد ابن عدي بذكره »عمى من ضعفيم بقولو : 
 أحد, أو يختمف في تعديمو أحد من األئمة . 

ل يتضح أن : عامة العمماء وبالنظر في أقوال أئمة الجرح والتعدي  
وجميورىم عمى تعديمو منيم اإلمام أحمد, وأبو حاتم, وذكره ابن حبان في 
ثقاتو, وابن القيسراني, وأبو الحسن بن القطان, وابن حجر, وأحسن القول 
سحاق بن أبي إسرائيل , وىو من رجال الصحيحين,  فيو وأثنى عميو مسدد, وا 

بلمو فيو ال يفيد جرًحا وال يقتضي تضعيًفا, ولم يتكمم فيو سوى ابن معين, وك
ثم إنو لم يتابعو عميو أحد, فبل يثبت أمام جميورىم, وعميو فإني أميل إلى أن 

 عبد اهلل بن يحيى ىذا ثقة لآلتي : 
 إطباق غالب األئمة عمى توثيقو وتعديمو ومنيم ابن عدي نفسو . -ٔ
 لم أقف عمى قول يضعفو .  -ٕ
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كن من أىل الحديث ال يعد جرًحا, وقد قول ابن معين عنو أنو لم ي -ٖ
تفرد بو, ولم يتابعو عميو أحد, وىو معروف بتعنتو في الرجال, فبل 

 . عبرة بقولو إذا انفرد

يفيد توثيًقا لو؛ ألن أبا حاتم معروف « صدوق»قول أبي حاتم فيو :  -ٗ
بشدة النفس في الجرح والتعديل, فيي تقترب من التوثيق أو تعد 

 توثيًقا . 

عمى الراوي غير واحد من العمماء, كمسدد بن مسرىد , أثنى  -٘
سحاق بن أبي إسرائيل, وىم أدرى بو؛ ألنيما ممن روى عنو.   وا 

روى عنو جمع من الثقات, وليس فيو أو في حديثو ما ينزلو من  -ٙ
درجة الثقة إلى الصدوق, وليس فيو كبلم سوى ما قالو ابن معين 

 وحديثًا واحًدا استنكر . 

من رجال الصحيحين, فقد أخرج لو البخاري ومسمم في صحيحيما  -ٚ
الذين ىما أصح الصحيح, وعد من رجال الصحيحين, وكفى بيذا 

 توثيًقا لو, وقد قيل لمن خرجا لو في الصحيحين قد جاز القنطرة. 

روايتو تشيد بكونو ثقة ليس فييا ما يستنكر سوى نيي رسول اهلل  -ٛ
(عن أكل أذني القمب , ولي ) نما ممن دونو أو س ىذا منو, وا 

 فوقو. 

يراده لو في  مما سبق يترجح أنو ثقة, لذا تعقب الذىبي عمى ابن عدي وا 
 الكامل, إذ لم يختمف فيو أئمة ىذا الشأن . 

, فإنو مردود «لم أجد لممتقدمين فيو كبلًما» وأما قول ابن عدي :  
ويحيى بن معي, بكبلم األئمة المتقدمين في عبد اهلل بن يحيى كمسدد, 
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سحاق بن أبي إسرائيل, وأحمد, وأبي حاتم, فإن كل ىؤالء ليم كبلم فيو,  وا 
فكيف يقول ابن عدي: لم أجد لممتقدمين فيو كبلًما ؟!, وعبارة ابن عدي 

ن كان فييا نوع تعديل لو إال أن عبارة الحافظ « وأرجو أنو ال بأس بو » وا 
العمماء, فإنيا تعني تعديبًل واضًحا, الذىبي أدق وأقرب من عبارتو إلى أقوال 

التي تعني أنو مما تكمم فيو ببل حجة, وىو ثقة أو  ؛وقد رمز لو بـ)صح(
وىو  –صحيح الحديث, وقد سبق أنيم اختمفوا بين كونو ثقة, أو صدوق 

, وليس ىناك ما يدعو ابن عدي أن ينزلو عن مرتبة الثقة أو  -خبلف يسير 
أرجو أن »كتفي بأدنى لفظ يشعر بالتعديل وىو الصدوق, فبل يصرح بذلك, وي

, وىم مجموعون عمى التصريح بتعديمو, ولم يصدر عن أحد « : ال بأس بو
خبلف ذلك , فما كان ينبغي أن يورده في كاممو, ولعل ىذا السبب في 
اعتراض الحافظ الذىبي إيراد ابن عدي لو في الكامل, والحال أنيم مجموعون 

َوَذاِكٌر ِفي ِكتَاِبي َىَذا  », وىو قال في مقدمة كتابو : عمى تعديمو دون خبلف
ْعِف, وَمِن ُاْخُتِمَف فييم َفَجرََّحُو اْلَبْعُض َوَعدََّلُو  ُكلَّ َمْن ُذِكر بضرٍب ِمَن الضَّ

ٌح َقْوَل أَحِدِىَما َمْبَمَغ ِعْمِمي ِمْن َغْيِر ُمَحاَباةٍ  ,  (ٔ).ىأ«اْلَبْعُض اآلَخُر, َوُمَرجِّ
 ىو يقول لم أجد كبلًما لممتقدمين فيو , ولم يختمفوا فيو أصبًل . كيف و 

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع
عبد اهلل بن يحيى: ثقة؛ لتوثيق جميور العمماء لو كاإلمام أحمد, والحسن    

بن القطان, وذكره ابن حبان في الثقات, وىو من رجال الصحيحين, وليس 
 وليس في حديثو ما يستنكر. ىناك ما ينزلو عن مرتبة الثقة إلى صدوق,

                                                           

 .  ٜٚ/ٔالكامل البن عدي  (ٔ) 
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ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
ترجيح ما تعقبو الحافظ الذىبي عمى اإلمام ابن عدي من كونو  

, فيي أدق عبارة مما قال ابن عدي « بأس بو ال» عمى كونو « صدوق»
« ثقة»وأقرب حكًما لما قالو أىل الشأن في عبد اهلل بن يحيى, وبالجممة ىو 

كما ترجح لي بعد النظر في أقوال األئمة, وقد رمز لو الذىبي برمز الصحة 
 في ميزانو . 

 
* * * 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٔٔ 

  انتعقة انغاتع عشش 
 ـ  عثذ انشمحٍ تٍ ععذ ادلقعذ 17

 َص انتعقة : 
يكاد يعرف ... قال ابن عدي : ال »:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي     

« عنو ابن شياب, وصفوان بن سميم, يكنى أبا حميدقمت : ذا ثقة, روى 
 . (ٔ)ىأ.

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

يرى اإلمام ابن عدي أن عبد الرحمن بن سعد المقعد ال يكاد يعرف,  
وفي قولو ىذا تجييل لو , بينما لم يرتض اإلمام الذىبي ىذا الحكم, وبين أنو 

ىري, وصفوان بن سميم, وىما ثقتان, فكيف ثقة, وقد روى عنو اإلمام الز 
يجيل؟!,  وقد روى عنو اثنان , وىما ثقتان , والثاني منيما حديثو في مسمم 

 , وبالترجمة لو سيتضح أي الحكمين أصوب؟ 
ا : تشمجة انشأي : 

ً
 ثاٍَ

المقعد , مولى عبد الرحمن بن سعد األعرج, أبو حميد .. » ىو :  
 .  (ٕ)ى  أ.« بني مخزوم

                                                           

 . ٘ٚٛٗترجمة  ٙٙ٘/ٕميزان االعتدال  (ٔ) 
 .  ٖٖٔٛترجمة  ٜٖٔ/ٚتيذيب الكمال  (ٕ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٔٔ 

حذيفة بن أسيد , وعبد الرحمن بن الحارث, وعمر بن » روى عن :  
 , وغيرىم .  (ٔ)ى أ.«… أبي سممة 
صفوان بن سميم )م( , ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي »روى عنو :  
 , وغيرىم. (ٕ)ىأ.«… األسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وأبوذئب , 

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
روى عنو », وقال أبو داود : (ٖ)« أعرفوال»قال يحيى بن معين :  

, وقال  (٘)«ثقة», وقال النسائي :  (ٗ)« الزىري, وابن أبي ذئب حديثًا غريًبا
, وقال ابن  (ٙ)«روى لو مسمم حديثًا واحًدا, وقع لنا بعمو عنو» المزي : 

 .  (ٚ)«وثقو النسائي, من الثالثة»حجر في التقريب : 
حدثنا محمد بن عمي, حدثنا عثمان بن » وأما ابن عدي فإنو قال : 

سعيد, قمت ليحيى بن معين عبد الرحمن بن سعد يروي عنو ابن وىب ما 
حالو؟ فقال: ال أعرفو, فقول: ابن معين في ىذه الحكاية أن عبد الرحمن بن 

 -« يروي عنو ابن وىب» سعد ال أعرفو, فإن كان أراد ابن معين بقولو : 
ن كان قولو : أي أن حديثو يرويو ابن وى ابن وىب  يروي عنو»ب فنعم, وا 

                                                           

 .  ٜٖٔ/ٚتيذيب الكمال  (ٔ) 
 . ٜٖٔ/ٚٔالمصدر السابق  (ٕ) 
 . ٜٖٔ/ٚٔالمصدر السابق  (ٖ) 
 . ٓٗٔ/ٚٔالمصدر السابق  (ٗ) 
 .  ٓٗٔ/ٚٔالمصدر السابق  (٘) 
 .  ٓٗٔ/ٚالمصدر السابق  (ٙ) 
 . ٖٛٙٛترجمة  ٖٔٗتقريب التيذيب ص  (ٚ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٖٔٔ 

نفسو فبل شيء ؛ ألن عبد الرحمن بن سعد يروي عنو الزىري, ويروي حديثو 
 . (ٔ)«ابن وىب 

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

يظير مما سبق من أقوال العمماء أن عبد الرحمن بن سعد المقعد  
وثقو النسائي , وأخرج لو اإلمام مسمم حديثًا في صحيحو, ولم أقف عمى قول 

, فإنو «ال أعرفو»تضعيفو, أو حكم عميو أحد بجيالة, وأما قول ابن عدي : 
ذا « وال أعرف» تبع في اإلمام يحيى ابن معين, فإنو قال: وقد سئل عنو:  , وا 

كان ابن معين ال يعرفو, فإنو ال يفيد تجييبًل لو, فقد يعرفو غيره من أئمة ىذا 
الشأن , وقد عرفو النسائي, وحكم عميو بالتوثيق, وعرفو اإلمام مسمم, وأخرج 
حديثو في صحيحو, وقد روى الثقات عنو من أمثال اإلمام الزىري, وصفوان 

عبد الرحمن بن نوفل, ومحمد بن  بن سميم, وحديثو في مسمم, ومحمد ابن
ثقات, فكيف يقول ابن عدي بعد عبد الرحمن بن أبي ذئب, وىؤالء كميم 

: ال يكاد يعرف ؟! , وقد مال الحافظ الذىبي, وابن حجر إلى توثيقو, ذلك
وعميو فإني أميل إلى توثيقو؛ لتوثيق عدد من األئمة لو, وعدم وجود قول 

 يضعفو . 
ا : اخلالصة : 

ً
 ساتع

 عبد الرحمن بن سعد المقعد ثقة, وىو قول الحافظ الذىبي . 
                                                           

 .  ٜٛٗ,  ٛٛٗ/٘الكامل  (ٔ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٔٗ 

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
رجحان ما تعقبو الحافظ الذىبي عمى اإلمام ابن عدي من كون عبد  

الرحمن ابن سعد ثقة, ال ما ذىب إليو ابن عدي من أنو ال يكاد يعرف, 
ن حكم فالحق إلى جانب اإلمام الذىبي, وحكمو عمى ىذا الراوي أصوب م

 اإلمام ابن عدي . 
* * * 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٔ٘ 

  انتعقة انثايٍ عشش 
اد 18

َّ
ٔ
َ
 ـ  عثذ انعضٌض تٍ أتً س

 َص انتعقة : 
قال ابن عدي: حدثنا ابن …  »:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

أبي عصمة, حدثنا أحمد بن عبد اهلل بن قراب الحداد, حدثنا إبراىيم بن أبي 
منصور, حدثني عبد اهلل بن المغيرة ]بمصر[ حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد, 
عن نافع, عن ابن عمر, عن عمر: سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

ريم حى بالعراق, فإن أنت رأيتو فأقرئو إن بعض أوصياء عيسى بن م»يقول: 
يأتي في ترجمة الرجل بخبر , ىذا من عيوب كامل ابن عدي, (ٔ)«ممنى السبل

                                                           

ترجمة  ٜٓ٘/ٙأورده ابن عدي في كاممو في ترجمة عبد العزيز بن ابي رواد  (ٔ) 
» , وقال :  ٙ٘ٔحديث  ٖٗب مالك ص , مقارب, والدارقطني مطواًل في غرائٜٕٗٔ
, والبييقي في دالئل النبوة, باب ما جاء في قصة وصي عيسى بن مريم « ال يثبت

((وظيوره في زمن عمر بن الخطاب ) )-  إن صحت الرواية- ,٘/ٕٗ٘  :
ولم يتابع  ,مالك بن أنس حدثنا ,عبد الرحمن بن إبراىيم الراسبيمن طريق  ٕٚٗ
نما يعرف ىذا الحديث لمالك بن األزىر, عن نافع, وىو رجل مجيول ,عميو ال  ,وا 

, والخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة عبد ىأ.« يسمع بذكره في غير ىذا الحديث
روى عن مالك » , وقال : ٜٖٓٗحديث  ٖٖ٘/ٔٔالرحمن بن إبراىيم الراسبي مطواًل 

حديث  ٜٕٙ/ٕفي ذخيرة الحفاظ  ثم ذكره , وقال ابن القيسراني« حديثًا منكًرا...
نما تكمموا فيو لغموه في »:  ٛٚٓٔ يرويو عبد العزيز, عن نافع وال يتابع عميو, وا 

 ٖٖٙ/ٔ, وابن الجوزي في الموضوعات من طريق الراسبي مطواًل ىأ.«اإلرجاء حسب
== ال  حديث باطل», وقال: ٖٕٗحديث ٖٔٗ/ٔ,ومن طريق ابن عدي ٕٓٗحديث 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٔٙ 

سناد  نما وضع من بعده, فيذا خبر باطل وا  باطل, ال يكون حدث بو قط, وا 
 . (ٔ)«مظمم, وابن المغيرة ليس بثقة

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

قب ينبو الحافظ الذىبي عمى عيب من عيوب كتاب في ىذا التع 
الكامل البن عدي, وىو إيراده حديثًا باطبًل بو يضعف الراوي صاحب الترجمة 
وليس ىو متيًما بالحديث, وىو ىنا عبد العزيز بن أبي رواد, فقد أورد في 
ترجمتو خبرًا باطبًل ال يصح, والمتيم بو الراسبي, فضعفو من أجمو, فقال في 

تو في الكامل بعد أن ساق عدة روايات منيا ىذا الحديث الباطل : ترجم
« ولعبد العزيز بن أبي رواد غير حديث, وفي بعض رواياتو ما ال يتابع عميو»
, وىذا الحكم يتضمن جرًحا ليًنا لعبد العزيز بن أبي رواد, وقد اعترض (ٕ)ىأ.

                                                           

واتو مجاىيل ال يعرفون , وأما رواية الراسبي عن مالك فميس من أصل لو, وأكثر ر ==
, والشوكاني في الفوائد المجموعة مطواًل من طريق الراسبي ىأ. «حديث مالك

رواه الخطيب عن ابن عمر, وابن أبي »... , وقال : ٜٚحديث   ٜٜٗ,ٜٛٗ/ٔ
ن الجوزي: الدنيا, وقال ابن المديني : لم يرو ىذا إال من وجو مجيول, وقال اب

عبد الرحمن بن »:  ٗ٘ٛٗترجمة  ٘ٗ٘/ٕ, وقال الذىبي في الميزان ىأ.« موضوع
, وقال في الميزان ى أ.« إبراىيم الراسبي عن مالك أتى بخبر باطل, وىو المتيم بو 

سناده »:  ٔٓٔ٘ترجمة  ٜٕٙ/ٕأيًضا  مظمم ـ وابن المغيرة ليس فيذا خبر باطل , وا 
 ى .أ.«بثقة

 .ٔٓٔ٘ترجمة  ٜٕٙ/ٕميزان االعتدال  (ٔ) 
 . ٓٔ٘/ٙالكامل  (ٕ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٔٚ 

ببعض اإلمام الذىبي عمى صنيع ابن عدي ىذا , وىو تضعيف الراوي 
نما المتيم من دونو,  مروياتو التي فييا ضعف, وليس ىو المتيم بيا, وا 

كما ذكر ابن « فيو ضعف» وبالترجمة يتضح ما إذا كان الراوي المتنازع فيو 
عدي, أم أن الحق مع الحافظ الذىبي في تعديمو, وتوثيقو لو, وىل يسمم لو 

, وىذا التعقب يبرز اعتراضو عمى ابن عدي تميين عبد العزيز بن أبي رواد؟
دقة الحافظ الذىبي في التقاط االستدراكات وشدة إنصافو لمرواة , وحرصو في 
إظيار الحكم الصائب عمييم , فإن كبلم اإلمام ابن عدي أو صنيعو قد يشم 

 منو تضعيف الراوي فبمجرد ذلك تعقب عميو . 
ا : تشمجة انشأي : 

ً
 ثاٍَ

عبد العزيز بن أبي رواد, واسمو ميمون, وقيل : أيمن, وقيل: »ىو :  
 .  (ٔ)ى أ.«... بن بدر.ايمن 

) د س  إسماعيل بن أمية, وسالم بن عبد اهلل بن عمر»روى عن :  
 , وغيرىم. (ٕ)ى أ.« .. ...ق ( , والضحاك بن مزاحم ) قد(

وحسين بن .. ..أبو أحمد إدريس بن محمد الرازي .»روى عنو :  
 , وغيرىم. (ٖ)ى أ.« مي الجعفي ) د س ق ( , وحسين بن الوليد ) ل( ... ع
 

                                                           

 .  ٖٚٗٗترجمة  ٖٚٔ,  ٖٙٔ/ٛٔتيذيب الكمال  (ٔ) 
 .  ٖٚٔ,  ٖٙٔ/ٛٔالمصدر السابق  (ٕ) 
 . ٖٚٔ/ٛٔتيذيب الكمال  (ٖ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٔٛ 

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
ثقة في الحديث, ليس ينبغي أن يترك »قال يحيى بن سعيد القطان :  

 . (ٔ)ى أ.« حديثو لرأي أخطأ فيو 
,  (ٖ)«ثقة», وقال ابن معين :  (ٕ)« ال بأس بو » وفي موضع : 

وليس ىو في التثبت مثل  كان رجبًل صالًحا, وكان مرجًئا,» وقال أحمد : 
, وقال الجوزجاني :  (٘)« صالح في الحديث», وفي موضع :  (ٗ)ىأ.« غيره 

, وقال أبو  (ٚ)«ثقة», وقال العجمي :  (ٙ)«كان عابًدا غالًيا في اإلرجاء»
 كان» , وقال عمي بن الجنيد :  (ٛ)«صدوق, ثقة في الحديث, متعبد»حاتم: 

, وقال  (ٓٔ)«ليس بو بأس», وقال النسائي :  (ٜ)«ضعيًفا, في أحاديثو منكرات

                                                           

 .  ٖٓٛٔترجمة  ٜٖٗ/٘الجرح والتعديل  (ٔ) 
ترجمة  ٜٓٔتعميقات الدارقطني عمى المجروحين البن حبان لئلمام الدارقطني ص  (ٕ) 

, تحقيق خميل العربي, الفاروق الحديثة, القاىرة , ودار الكتاب اإلسبلمي ,  ٕٓٗ
 م . ٜٜٗٔ -ى ٗٔٗٔ ,القاىرة طبعة أولى

 .  ٜٖٗ/٘الجرح والتعديل  (ٖ) 
 .  ٖٜٙترجمة  ٙ/ٖالضعفاء الكبير لمعقيمي  (ٗ) 
 .  ٜٓٔتعميقات الدار قطني ص  (٘) 
 .ٕٛٙترجمة  ٕٔٙأحوال الرجال لمجوزجاني ص  (ٙ) 
 . ٓٔٓٔترجمة  ٖٗٓالثقات لمعجمي )الباز( ص (ٚ) 
 . ٖٓٛٔترجمة  ٜٖٗ/٘الجرح والتعديل (ٛ) 
 .ٜٙٗٔترجمة  ٜٓٔ/ٕالضعفاء والمتروكون البن الجوزي (ٜ) 

 .ٜٖٔ/ٛٔتيذيب الكمال (ٓٔ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٜٔٔ 

, وقال ابن حبان في المجروحين  (ٔ)« صدوق, يرى اإلرجاء»وقال الساجي: 
ولم يصل عميو الثوري؛ ألنو كان يرى اإلرجاء وكان ممن غمب عميو »: 

من التقشف حتى كان ال يدري ما يحدث بو, فروى عن نافع أشياء ال يشك 
صناعتو إذا سمعيا أنيا موضوعة, كان يحدث بيا توىًما ال تعمًدا  الحديث

ومن حدث عمى, وروى عمى التوىم حتى كثر ذلك منو سقط االحتجاج بو, 
ن كان فاضبًل في نفسو, وكيف يكون التقي في نفسو من كان شديد  وا 

تم : الصبلبة في اإلرجاء , كثير البغض لمن انتحل السنن ,... وقال أبو حا
موضوعة ال يحل ذكرىا إال روى عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر نسخة » 

ىو متوسط الحديث, ربما وىم » , وقال الدارقطني :  (ٕ)«عمى سبيل االعتبار
,  (ٗ)«شريف البيت ثقة عابد, مجتيد, », وقال الحاكم :  (ٖ)«وىم في حديثو 

 -أيًضا  –, وقال  (٘)«نقموا عميو غموه في اإلرجاء», وقال ابن القيسراني : 
نما تكمموا فيو لغم»:  والجميور », وقال المنذري : (ٙ)«ه في اإلرجاء حسبو وا 

                                                           

 . ٜٖٖ/ٙالتيذيب تيذيب (ٔ) 
 .  ٜٖٚترجمة  ٖٚٔ,  ٖٙٔ/ٕكتاب المجروحين البن حبان  (ٕ) 
 .  ٕٔٛرقم  ٕٚ٘سؤاالت السممي لمدار قطني ص  (ٖ) 
 .  ٜٖ٘ٔحديث  ٗٛ٘/ٔ, ٜٛٗٔحديث  ٛٙ٘/ٔالمستدرك عمى الصحيحين لمحاكم  (ٗ) 
 . 
 .  ٜٖٜحديث  ٚٚ٘/ٔذخيرة الحفاظ  (٘) 
 .  ٚٚٓٔحديث  ٜٕٙ/ٕذخيرة الحفاظ  (ٙ) 
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, وقال المزي: استشيد بو البخاري في الصحيح, (ٔ)« والجميور عمى توثيقو»
» , وقال الييثمي :  (ٕ)وروى لو في األدب, وروى لو الباقون سوى مسمم

صالح الحديث, », وقال الذىبي في المغني :  (ٖ)« ثقة , ينسب إلى اإلرجاء
ضعفو ابن الجنيد, وقال ابن حبان : روى عن نافع عن ابن عمر نسخة 

, وقال في السير  (٘)«ة, مرجئ, عابدثق», وقال في الكاشف : (ٗ)«موضوعة
الشأن في صحة إسنادىا إلى عبد »السير معمًقا عمى قول ابن حبان السابق: 

صدوق, », وقال ابن حجر في التقريب : (ٙ)«العزيز, فمعميا أدخمت عميو
, وتعقباه في تحرير تقريب التيذيب, فقاال (ٚ)«عابد, ربما وىم, رمي باإلرجاء

بل: ثقة, وثقو يحيى بن سعيد القطان عمى شدتو في انتقاء الرجال,  »: 
ويحيى بن معين, وأبو حاتم الرازي, وأبو عبد اهلل الحاكم, والذىبي في 

وقال النسائي: ليس بو بأس, وقال أحمد: صالح الحديث.  , "الكاشف" وغيرىم
 -أما بعض من لّين أمره مثل الدارقطني وابن حبان والعقيمي فإنما كان ذلك 

بسبب ما اتيم بو من اإلرجاء, وىي جممة غيُر قادحة في  -واهلل أعمم 
                                                           

, تحقيق / إبراىيم شمس الدين, دار الكتب  ٜٖٗٓحديث  ٘ٙ/ٖالترغيب والترىيب  (ٔ) 
 ى . ٚٔٗٔالعممية, بيروت, الطبعة األولى 

 .  ٓٗٔ/ٛٔتيذيب الكمال  (ٕ) 
 . ٔٚٓٔحديث  ٕٓ٘/ٓٔمجمع الزوائد  (ٖ) 
 .  ٖٖٗٚترجمة  ٜٖٚ/ٕالمغني  (ٗ) 
 .  ٖٖٚٛترجمة  ٘٘ٙ/ٔالكاشف  (٘) 
 .  ٘ٙٓٔترجمة  ٕٜ٘/ٙالسير  (ٙ) 
 . ٜٙٓٗترجمة  ٖٚ٘تقريب التيذيب ص  (ٚ) 
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ال: بن سعيد القطان الذي كان عارًفا بيذا األمر, فقاوثاقتو, ورحم اهلل يحيى 
, واختار  (ٔ)«ثقة في الحديث, ليس ينبغي أن ُيترك حديثو لرأي أخطأ فيو

وتكمم فيو »الشيخ أحمد شاكر توثيقو في تعميقو عمى مسند أحمد , وقال : 
. , وكان ابن بعضيم لرأيو في اإلرجاء, ومن تكمم فيو لغير ذلك فقد أخطأ ..

 .(ٕ)«جريج يوقره ويعظمو
وأما الحافظ ابن عدي فإنو قال عنو بعد أن ذكر عدة أحاديث في 

ولعبد العزيز بن أبي رواد غير حديث, وفي بعض رواياتو ما ال » ترجمتو : 
 .  (ٖ)« يتابع عميو

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

بعد النظر فيما قالو أئمة الجرح والتعديل بشأن عبد العزيز بن أبي  
 رواد يتضح أن : 

أغمب أئمة ىذا الشأن عمى تعديمو بين موثٍق لو, وحاكم عميو بأنو  -ٔ
صدوق, فمن وثقو يحيى بن سعيد القطان, ويحيى بن معين, 
وأحمد, والعجمي, وأبو حاتم, والحاكم, والمنذري, وممن حكم بأنو 
صدوق أو ال بأس النسائي, والساجي, وابن حجر, وممن تكمم عميو 

نما تكمم بضعف ابن الجنيد, وابن حبان , وابن عدي, والدارقطني, وا 
 فيو من تكمم لسببين : 

                                                           

 .  ٖٚٙ/ٕتحرير تقريب التيذيب  (ٔ) 
 . ٗٛٙٗحديث  ٖٔٙ/ٗمسند اإلمام أحمد بتعميق أحمد شاكر  (ٕ) 
 .  ٓٔ٘/ٙالكامل البن عدي  (ٖ) 
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األول : بسبب غموه ورأيو في اإلرجاء, وىذا ال يقدح فيو وال في 
 حديثو . 

الثاني : بسبب األوىام واألباطيل التي وقعت في حديثو وىي ليست 
نما جاءت  نما وقعت من غيره, وال يكون ىو قد حدث بيا قط, وا  منو, وا 

نما قادحة لمن وقعت منو, ممن ىو  بعده, وىذه ال تقدح فيو مطمًقا, وا 
 ولو نظرنا إلى أقوال األئمة فيمكن احتماليا وتوجيييا عمى النحو اآلتي: 

ال يقدح فيو, « وليس ىو في التثبت مثل غيره» *  قول اإلمام أحمد فيو : 
غاية ما ىنالك أن اإلمام أحمد يقصد أنو ليس في التثبت كشعبة أو 

فيان ونحوىما من أئمة الحفظ والتثبت, وال يقصد بو قدًحا, وال جرًحا, س
فيذا القول الصادر من اإلمام أحمد لصالحو ويشيد لو بالتثبت , ولكنو لم 

 يبمغ مبمغ شعبة, وسفيان, وغيرىما من األثبات .  
* وأما قول ابن حبان في عبد العزيز بن أبي رواد : فإن فيو مبالغة ومزيد 

مرده إلى أن اإلمام ابن حبان معروف بالتشدد والتسرع في جرح جرح, و 
الرجال والحكم عمييم, وقد بالغ في الحط من عبد العزيز بن أبي رواد كما 

وأما ابن حبان فبالغ في تنقيص عبد » فقال :  ,ذكر الذىبي في الميزان
 وكبلمو فيو تضمن عدة أشياء :  ,«العزيز
, وىذه رد عمييا اإلمام الذىبي في « موضوعةأنو روى أشياء »أوليا : 

الشأن في صحة إسنادىا إلى صحة , فمعميا أدخمت »السير فقال : 
, وعمى ىذا يحمل كبلم ابن الجنيد, والدار قطني, وابن عدي, « عميو

وكل ما ضعفو بسبب ىذه األوىام واألباطيل, فإن ىذه األشياء الواقعة 
نما جاءت م ن غيره, فبل تقدح فيو, وقد ذكر في حديثو ليست منو, وا 
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الذىبي حديثًا باطبًل في الميزان مما يضعفو ابن عدي بو, وبين 
 الذىبي أن عبد العزيز ال يحمل تبعتو؛ ألنو وضع من بعده . 

ثانييا : أن اإلمام الثوري لم يصل عميو, وذلك بسبب غموه في اإلرجاء, ليبين 
حية الحديث وروايتو, وما  بدعتو, وىذا ال يقدح في عبد العزيز من نا

أحسن ما قال يحيى القطان في ىذا بعد أن حكم عميو أنو ثقة في 
نما أراد «ينبغي أن يترك حديثو لرأي أخطأ فيو ليس»الحديث :  , وا 

سفيان الثوري أ, يبين لمناس أنو مات عمى بدعة, ومع ذلك كان من 
  الوجمين .

وىذا مردود, فإن القصة التي ثالثًا : أنو كثير البغض لمن انتحل السنن, 
ذكرىا ابن حبان ال تثبت ؛ ألنيا من طريق راٍو مبيم ال يعرف, وقد 
خالف ابن حبان فيما قال أقوال سائر أئمة ىذا الشأن فيما ذكره في 
عبد العزيز بن أبي رواد, وبالغ في جرحو, فإن أئمتيم وكبارىم ومنيم 

 عدد قميل , وكبلميم من لو تشدد في الرجال: وثقوه, ولم يخالف إال
مردود بالحجة, مدفوع بالدليل, كما أن ابن حبان لم يذكر شيًئا مما 
جرح بو عبد العزيز سوى اإلرجاء, وعميو فإني أميل إلى أن عبد 
العزيز بن أبي رواد ثقة, ويكفي دليبًل عمى توثيقو أن ابن عدي نفسو 

بلم يسير روى عن ابن عقيل أنو وثقو , وال يمكن أن يضعف بسبب ك
قيل فيو يمكن أن يرد عميو, وعمى أقل األحوال ال يمكن أن ينزل 

 .  ــ إن سممنا جداًل بأنو ليس بثقةــ حديثو عن الحسن 
ا : اخلالصة : 

ً
 ساتع
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وألن ما  د ثقة؛ لتوثيق أئمة ىذا الشأن لو,عبد العزيز بن أبي روا 
بسبب اإلرجاء, ال  ضعف بو ال يرقى أن يكون قادًحا فيو أو جارًحا لو, ألنو

الرواية في الحديث, وىا ىم كبار ىذا الشأن )يحيى القطان, ويحيى بن 
معين( عمى تشددىم وتعنتيم في الرجال متفقان عمى توثيقو, وأما األباطيل 
واألوىام التي وقعت في حديثو فيي ممن بعده من الرواة, وليست منو , فبل 

وفي بعض رواياتو ما » ن يقول : يقدح فيو ذلك, وما كان ينبغي البن عدي أ
؛ ألنيا أدخمت عميو وليست منو, وىذا اختيار الذىبي وحكمو «ال يتابع عميو

 عمى عبد العزيز بن أبي رواد . 
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
رجحان ما ذكر الحافظ الذىبي من توثيق وتعديل عبد العزيز بن أبي  

قتضي ضعًفا وتمييًنا, رواد, وأن صنيع ابن عدي وكبلمو في ىذا الراوي ي
واألئمة عمى خبلف ذلك من توثيق عبد العزيز, فالحق إلى جانب اإلمام 
الذىبي في ىذا التعقب, وكبلمو متناسق ومتطابق مع أقوال عامة أئمة الجرح 

 والتعديل . 
* * * 
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  انتعقة انتاعع عشش 
19 ًًًٍِِ

ْ
 (1)ـ  انقاعى تٍ عثذ اهلل اإِلخ

 َص انتعقة : 
شيوخ ابن عدي, ضعف » .. :  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

... رحل إليو ابن عدي إلى إخميم, وقال : حدثنا من حفظو, ولم يكن في 
ىذا موضوع »... ذكر لو الذىبي حديثًا , وقال عنو: ( ٕ)ىأ.«كتابو 
وأبطل منو ما روي », وذكر حديثًا آخر عقب ىذا , وقال عنو : ( ٖ)ىأ.«باطل
, ثم ذكر كبلم ابن عدي فيو  (ٗ)ىأ.«سخبرة بن عبد اهلل , عن مالك...عن 

لم أر أروى عن أبي مصعب وابن كاسب منو, لعمو عنده حديثيما  »فقال : 
وكان بعض شيوخ مصر يضعفو, وكان رواية لمحديث جماعا لو, وىو  كمو

قد  ": -أي الذىبي  – قمت, ولم أر لو حديثًا منكرا فأذكره,  عندي ال بأس بو
وروى لو الدارقطني حديث النضح, فقال: متيم , ذكرت لو حديثًا باطبل فيكفيو

 . (٘)«بوضع الحديث

                                                           

اإِلْخِميِمي : بكسر األلف, وسكون الخاء المعجمة, والياء المنقوطة بانثتين من  (ٔ) 
تحتيا بين الميمين المكسورتين, ىذه النسة إلى إخميم , وىي بمدة في ديار مصر من 

 ( . ٙٚ/  ٖ٘ٔ/ٔالصعيد . )األنساب لمسمعاني 
 .  ٙٔٛٙترجمة  ٕٖٚ/ٖميزان االعتدال  (ٕ) 
 .  ٕٖٚ/ٖالمصدر السابق  (ٖ) 
 .  ٕٖٚ/ٖالمصدر السابق  (ٗ) 
 .  ٖٖٚ,  ٕٖٚ/ٖميزان االعتدال  (٘) 
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 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع 

اختمف حكم الحافظ الذىبي عمى القاسم بن عبد اهلل اإلخميمي عن  
, أو فيو ضعف, بينما يرى ابن عدي «ضعيف»اإلمام ابن عدي, فرأى أنو 

أنو ال بأس بو, وليس لو حديث منكر, ورد عميو بأنو وجد لو حديثًا بل 
حديثين, كبلىما باطل, وذكر حكم الدارقطني عمى القاسم بن عبد اهلل, وىو 
كونو متيًما بوضع الحديث؛ ليعضد ما ذىب إليو من أن لو أحاديث منكرة أو 

 عدي, وليؤيد ما ذىب إليو من تضعيف في الراوي. باطمة, ال كما قال ابن 
ا : تشمجة انشأي : 

ً
 ثاٍَ

القاسم بن عبد اهلل بن ميدي بن يونس, أبو الطاىر المصري »ىو :  
 .  (ٔ)ىأ.« اإلخميمي 
أبي مصعب أحمد بن أبي بكر, وعمو محمد بن »روى عن: 
 . (ٕ)ى أ.«ميدي

 .(ٖ)ىأ.« وابن عدي أبو جعفر الطحاوي, وابن يونس, »روى عنو :  

                                                           

 ٜٖٚ/ٔ, تاريخ ابن يونس المصري ٘ٛ٘ٔترجمة  ٘٘ٔ/ٚالكامل البن عدي  (ٔ) 
 , ميزان االعتدال ى ٕٔٗٔ, دار الكتب العممية, بيروت, الطبعة األولى ٚٚٓٔترجمة 

 .  ٜٖٚ/ٔتاريخ ابن يونس  (ٕ) 
, تحقيق د/ بشار عواد معروف , مغاني  ٜٙٔترجمة  ٔٛ/ٚتاريخ اإلسبلم لمذىبي  (ٖ) 

 .  ٘ٙٗ,  ٗٙٗ/ٕاألخيار شرح أسامي رجال معاني اآلثار 
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 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
وقدم عمينا الفسطاط, من أىل العميا... » قال اإلمام ابن يونس :  

فسمعت عنو, ولم يحصل لي عنو غير حديث واحد, وكان من جمة أىل 
متيم بوضع » , وقال الدارقطني :  (ٔ)« بمده... وكانت كتبو جياًدا

سألت الدارقطني عن أبي الطاىر القاسم », وقال حمزة السيمي : (ٕ)«الحديث
بن عبد اهلل بن ميدي اإلخميمي روى نسخة ليزيد بن يونس بن يزيد األعمى 

ولو أحاديث منكرة غير النسخة , وقال : » قال : « كان ليًنا» , قال : « ثقة
وفييما جميًعا », وقال البييقي عنو وعن أبي معشر :  (ٖ)«ليس ىو بشيء

, وقال ابن سيد الناس (٘)«ضعيف, وقد وثقو»لييثمي : , وقال ا (ٗ)«ضعف
, وقال الذىبي في المغني :  (ٙ)«يتيم بوضع الحديث ضعيف جًدا,»عنو : 

, (ٚ)«وىذا موضوع», وذكر لو حديثًا في فضل الجمعة, ثم قال: « ضعيف»
                                                           

 .  ٜٖٚ/ٔتاريخ ابن يونس  (ٔ) 
 .  ٖٖٚ/ٖميزان االعتدال  (ٕ) 
, تحقيق د: موفق بن عبد  ٖٙ٘رقم  ٜٖٗسؤاالت حمزة السيمي لمدارقطني ص  (ٖ) 

 م . ٜٗٛٔ -ى ٗٓٗٔ, مكتبة المعارف , الرياض , الطبعة األولى اهلل
 .  ٜٓ٘٘حديث  ٕٖٗ/ٖالسنن الكبرى لمبييقي  (ٗ) 
حديث  ٕٓ٘/ٜ,  ٖ٘ٗ٘ٔحديث  ٕٚٗ/ٜ, ٖٔٗ٘ٔحديث  ٕٙٗ/ٜمجمع الزوائد  (٘) 

ٖٔ٘ٙٚ  . 
, تحقيق أبي جابر  ٙٗٗ/ٔالنفح الشذي شرح جامع الترمذي البن سيد الناس  (ٙ) 

 م . ٕٚٓٓ -ى ٕٛٗٔري وآخرون , دار الصميعي , الرياض, الطبعة األولى األنصا
 . ٖٜٜٗترجمة  ٜٔ٘/ٕالمغني في الضعفاء لمذىبي  (ٚ) 
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, وقال في تاريخ  (ٔ)«شيخ ابن عدي, فيو ضعف» وقال في ديوان الضعفاء 
أحد مشايخ أبي جعفر », وقال البدر العيني :  (ٕ)«فيو ضعف» اإلسبلم : 

.. كبلم الدار قطني فيو تحامل؛ الطحاوي الذين روى عنيم وحدث وكتب , .
ألنو لو كان متيًما بالوضع ما كان يرحل إليو ابن عدي إلى أخميم, مع طول 
لسانو في الرجال, وشدة تفحصو عن أحواليم, ولما كان مثل الطحاوي يرضى 

ن يروي عنو, وال ابن يونس يحدث عنو, ولوال عمميم بدينو, وأمانتو أ
, وذكره ابن عراق في  (ٖ)«وتوثيقو لما رضوه وال قبموه, واهلل أعمم 

قال الدارقطني: »الوضاعين, والكذابين, ونقل كبلم الدارقطني فيو, فقال: 
بن  , وقال الصالحي عنو وعن تمميذه أحمد بن سعد (ٗ)«متيم بوضع الحديث
 .  (٘)«وىما متيمان»بن فرسخ األخميمي: 

                                                           

 . ٖٗٔٗترجمة  ٖٕٖديوان الضعفاء لمذىبي ص  (ٔ) 
 .  ٔٛ/ٚتاريخ اإلسبلم  (ٕ) 
 .  ٙٙٗ – ٗٙٗ/ٕمغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار  (ٖ) 
ترجمة  ٜٚ/ٔتنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة البن عراق  (ٗ) 
, تحقيق عبد الوىاب عبد المطيف , وعبد اهلل الغماري, دار الكتب العممية, بيروت, ٗ

 ى . ٜٜٖٔالطبعة األولى 
, تحقيق وتعميق عادل  ٙٛٔ/ٕسبل اليدى والرشاد في سيرة خير العباد لمصالحي  (٘) 

 -ى ٗٔٗٔعمي معوض , دار الكتب العممية, بيروت , الطبعة األولى  أحمد ,
 م .ٖٜٜٔ
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كتبت عنو بإخميم وببمينا في صعيد مصر »وأما ابن عدي فإنو قال :  
ثم ساق حديثين بإسناده من طريق القاسم بن عبد اهلل ىذا, ثم قال :  (ٔ)«...
وكان بعض شيوخ مصر يضعفو, وكان القاسم بن ميدي لمحديث جماًعا »

عب ومسند ابن كاسب, وكان راوًيا عن شيوخ لو, وكان عنده عمم أبي مص
 .(ٕ)«.. , ولم أر لو حديثًا منكرًا فأذكره, وىو عندي ال بأس بومصر .

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

مما سبق من أقوال العمماء يتضح أن ابن يونس أثنى عمى القاسم  
ابن عبد اهلل وعمى كتبو وسمع منو, وضعفو جًدا الدارقطني, واتيمو بوضع 
الحديث, وضعفو البييقي , والييثمي , إال أن الييثمي ذكر أنو قد وثق, 
وضعفو جًدا, واتيمو ابن سيد الناس, وضعفو الذىبي ولكن ليس ضعًفا 

ًدا, وذكره ابن عراق في تنزيو الشريعة, وىو كتاب في الوضاعين شدي
والكذابين, ونقل قول الدارقطني في إتيامو لو بوضع الحديث, واتيمو كذلك 

 الصالحي , وبمناقشة ىذه األقوال يظير ما يمي : 
أن الراوي القاسم بن عبد اهلل قد روى أحاديث منكرة, وقد نبو الذىبي  -ٔ

وىذا يكفي في رد قول  حجر في المسان عمى بعضيا,والدارقطني وابن 
ابن عدي أنو لم ير لو حديثًا منكرًا فيذكره مع أن بعض األحاديث التي 
أوردىا ابن عدي في ترجمتو ىي التي حكم عمييا الذىبي بالبطبلن بل 

 وبالوضع , ولعل ىذا جعل الذىبي يذكر أن فيو ضعًفا. 
                                                           

 .  ٙ٘ٔ,  ٘٘ٔ/ٚالكامل  (ٔ) 
 .  ٙ٘ٔ,  ٘٘ٔ/ٚالكامل  (ٕ) 
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بالوضع بعد أن لينو ىو اإلمام أن الذي ضعفو ضعًفا شديًدا واتيمو  -ٕ
الدار قطني فقط, وأما من عداه ممن ضعفو ضعًفا شديًدا واتيمو كابن 
سيد الناس وابن عراق والصالحي فيم تابعون وناقمون لكبلم الدارقطني 
وقائمون بو, وىذا القول الصادر من الدارقطني فيو فأنو مبالغ فيو , 

 كما ذكر بدر الدين العيني, وفيو تحامل شديد عمى القاسم بن عبد اهلل
وعمل ذلك بأنو لو كان متيًما بالوضع ومجروًحا بيذا الجرح الشديد ما 

وال أخذ منو, وىو معروف بشدة  –فيو شيخو  –رحل إليو ابن عدي 
التفحص في الرجال والتنقيب عن أحواليم, وال ما روى عنو الطحاوي , 

ن كان فيو بعض وال ابن يونس لوال عمميم بثقتو وحفظو, فالر  جل وا 
الضعف, وفي حديثو بعض األباطيل والمناكير إال أنو ال يجرح بيذا 

 . جرح الشديد التي يتيم فيو بالوضعال

نعم الرجل فيو ضعف يسير , وقد نبو عمى ىذا الضعف وذىب إلى  -ٖ
التوسط في ذلك: البييقي, والييثمي, والذىبي, ودافع عن شدة جرحو 
والتحامل عميو اإلمام البدر العيني, ولذا فإني أميل إلى أن ىذا الراوي 

لما وقع في حديثو من بعض المناكير واألباطيل, ولم « فيو ضعف»
يف أحد سوى تمميذه الحافظ ابن عدي, وقولو يشير يعدلو دون تضع

ن كان يعني أدنى درجات التوثيق  -إلى توثيقو,  فيو ينفي عنو  –وا 
الضعف مطمًقا, وىو ما يدفعو سبر بعض أحاديثو وما وقع فييا من 

 أباطيل ومنكرات . 
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ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

وضع مردود ىذا الراوي فيو ضعف, وقد اتيم, ولكن ىذا االتيام بال 
وفيو مبالغة, نعم وقعت منو بعض المناكير إال أنو ال يمكن أن يوصف معيا 
باالتيام بالوضع, كما ذىب الدارقطني ومن تبعو , كذلك ال يعدل مطمًقا كما 
ذىب ابن عدي بسبب بعض ىذه األحاديث المنكرة, وقد روى كبار األئمة 

 ابن عدي.ممن ليم باع في الرجال كالطحاوي , وابن يونس, و 
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
رجحان ما ذىب إليو الحافظ الذىبي من تضعيف القاسم بن عبد اهلل  

لم أر لو حديثًا منكرًا, وىو عندي ال بأس »ضعًفا يسيرًا ال كما قال ابن عدي: 
, وحكم الذىبي أدق وأقرب إلى ما ذكر العمماء في ىذا الراوي, وىو « بو

  أوسط األقوال وأعدليا فيو .
 

* * * 
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  ٌٔانتعقة انعشش 
 ـ  عثذ ادلتعايل تٍ طانة 21

 َص انتعقة : 
نما » ... :  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي   عن ابن معين: ثقة, وا 

ذكرتو الن ابن عدي ذكره في كاممو, ولم يقل فيو كبير شئ, بل ذكر أن 
ىذا  عثمان بن سعيد سأل ابن معين عن حديث لو عن ابن وىب, فقال: ليس

أو قال  ,فقال: ثقة يوقد قال عثمان: سألت ابن معين عن عبد المتعال, بشئ
 .(ٔ)«- شك عثمان -صدوق 

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

يتعقب الحافظ الذىبي عمى ابن عدي إيراده ىذا الراوي في كاممو,  
وتقصيره في الترجمة لو, واقتصاره عمى نقل ما يحتمل تضعيفو , وىو قول 
البن معين حين سألو عثمان بن سعيد الدارمي عن حديث لعبد المتعالي عن 

, ولم يتوسع ابن عدي في ذكر أقوال «ليس ىذا بشيء»ابن وىب فقال : 
ولعبد المتعال »مة الجرح والتعديل التي توضح حالو, واقتصر بقولو: أئ

. , ويمكن إجمال ما تضمنو ىذا التعقب عمى أحاديث ولم أرىا إال مستقيمة .
 ابن عدي فيما يمي : 

                                                           

 . ٕٛٔ٘رقم  ٛٗٙ/ٕميزان االعتدال  (ٔ) 
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التقصير في ذكر أقوال العمماء , عدم بيان حال عبد المتعال بن  -ٔ
 طالب صراحة . 

بتضعيف ىذا الراوي وليس ىو  إيراده قواًل ليحيى بن معين يشعر -ٕ
كذلك , وىذا القول ال يحتمل تضعيًفا لو, فابن عدي نفسو نقل قواًل 

 البن معين بأنو ثقة . 

إيراده في كتاب الكامل, وىو ال يورد فيو إال من كان متفًقا عمى  -ٖ
ضعفو, أو ثقو مختمف فيو, وعبد المتعال ليس ضعيًفا متفًقا عمى 

نما ىو ثقة متفق عمى توثيقو, ولم ضعفو وال ثقة مختمًفا فيو , وا 
يتوسع ابن عدي في بيان ذلك؛ ولم يصرح بتوثيقو؛ لذا تعقب اإلمام 
الذىبي ىذا الراوي عمى ابن عدي؛ وذىب إلى توثيقو, وصنيع ابن 
عدي وكبلمو يشعر باحتمال تضعيفو, وليس األمر كذلك, وبعد النظر 

امين أرجح قواًل , في أقوال أئمة الجرح والتعديل يتضح أي اإلم
 وأصوب حكًما ؟ 

ا : تشمجة انشأي )عثذ ادلتعال تٍ طانة( : 
ً
 ثاٍَ

.. أبو محمد خ عبد المتعال بن طالب بن إبراىيم األنصاري .»ىو :  
 .  (ٔ)ىأ.« البغدادي
« إبراىيم بن سعد, وضمرة بن ربيعة, وعبد اهلل بن وىب»روى عن :  

 وغيرىم .  (ٕ)ىأ.
                                                           

 .  ٖٛٓ٘ترجمة  ٕٚٙ/ٛٔتيذيب الكمال  (ٔ) 
 .  ٕٚٙ/ٛٔالسابق  (ٕ) 
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البخاري , وأحمد بن حنبل, وأحمد بن عمي »روى عنو :  
 , وغيرىم.  (ٔ)ىأ.«األبار

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
,  (ٖ)«ثقة», وقال في رواية  (ٕ)« ال بأس بو»قال ابن معين :  

,  (ٗ)«أو قال : صدوق « ثقة»وسألو عثمان ابن سعيد الدارمي عنو فقال 
شيخ , ثقة, »رعة : , وقال أبو ز  (٘)« ثقة »وقال يعقوب بن     شيبة: 

وكان », وقال أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي:  (ٙ)«كتبنا عنو ببغداد
ثقة, », وقال الدارقطني:  (ٛ), وذكره ابن حبان في الثقات  (ٚ)« عبًدا صالًحا

, وقد روى  (ٓٔ), وذكره الكبلباذي في رجال صحيح البخاري (ٜ)«من أىل بغداد

                                                           

 .  ٕٚٙ/ٛٔتيذيب الكمال  (ٔ) 
دمشق , الطبعة األولى  –, مجمع المغة العربية  ٖٜ/ٕتاريخ ابن معين رواية ابن محرز  (ٕ) 

 م . ٜ٘ٛٔ -ى ٘ٓٗٔ
 .  ٖٛٙرقم  ٙٛٔص  –رواية الدارمي عنو  –تاريخ ابن معين  (ٖ) 
, تحقيق / محمد بن ٖٛٙرقم  ٘ٙٔتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ص  (ٗ) 

م , الجرح والتعديل ٕٛٓٓ ٓى ٜٕٗٔالحديثة, القاىرة, الطبعة األولى  عمي األزىري, الفاروق
 .  ٜٙٓٙترجمة  ٛٙ/ٙ
 .  ٕٛٙ/ٛٔتيذيب الكمال  (٘) 
 .  ٖٙ٘ترجمة  ٛٙ/ٙالجرح والتعديل  (ٙ) 
 .  ٕٔٚترجمة  ٖٓٛ/ٙتيذيب التيذيب  (ٚ) 
 . ٕٕٕٗٔترجمة  ٕ٘ٗ/ٛالثقات البن حبان  (ٛ) 
 .  ٕٙٔني ص سؤاالت الحاكم لمدار قط (ٜ) 

  . ٕٙٚترجمة  ٜٚٗ/ٕرجال صحيح البخاري  (ٓٔ) 
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, وقال الذىبي في  (ٔ)آخر كتاب الحجروى عنو البخاري في صحيحو, في 
ذكره ابن » , وقال ابن حجر في تيذيب التيذيب :  (ٕ)«ثقة»كتابو الكاشف : 

ابن عدي في الكامل, وروى عن عثمان الدارمي: أنو سأل ابن معين عن 
, وىذا أمر محتمل ال « ليس ىذا بشيء»حديث ىذا عن ابن وىب فقال: 

, وقال في مقدمة فتح الباري ىذا  (ٖ)ىأ.« .. يوجب تضعيف ىذا الرجل .
وىذا ليس بصريح في تضعيفو الحتمال أن يكون أراد الحديث نفسو, »القول :

, « ثقة»ويقوي ىذا أن عثمان ىذا سأل ابن معين عن عبد المتعال فقال : 
, وقال في مقدمة (ٗ)ىأ.«وكذا قال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين

, وقال في  (٘)«ت عن ابن معين تضعيفولم يثب» صحيح البخاري أيًضا : 
, وأما الحافظ ابن عدي فإنو ذكر بسنده  (ٙ)«ثقة, من العاشرة »التقريب : 

سألت يحيى بن معين عن عبد المتعال بن طالب » قول عثمان بن سعيد: 
, ثم ذكر سؤالو  (ٚ)ىأ.«شك عثمان أو قال: صدوق , ,البغدادي فقال : ثقة

                                                           

, كتاب الحج , باب من صمى العصر يوم ٘ٙٚٔحديث  ٕٙٙ/ٕصحيح البخاري  (ٔ) 
بيروت , الطبعة الثالثة  –النفر باألبطح , تحقيق د/ مصطفى البغا, دار ابن كثير 

 م . ٜٚٛٔ -ى ٚٓٗٔ
 .  ٖٖٖٗترجمة  ٕٙٙ/ٔالكاشف  (ٕ) 
 .  ٖٓٛ/ٙتيذيب التيذيب  (ٖ) 
 .  ٕٔٗمقدمة صحيح البخاري ) ىدى الساري( ص  (ٗ) 
 .  ٕٙٗمقدمة صحيح البخاري ) ىدى الساري( ص  (٘) 
 .  ٛ٘ٔٗترجمة  ٖٔٙتقريب التيذيب ص  (ٙ) 
 . ٖٓ٘ٔترجمة  ٔ٘/ٚالكامل البن عدي  (ٚ) 
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عن حديث عبد المتعال عــن ابن وىب عن عمرو بن الحارث ليحيى بن معين 
, ثم ذكر حديثًا لو, ثم أردفو  (ٔ)« ليس ىذا الشيء»في الخيل , فقال : 

 .  (ٕ)ىأ.«ولعبد المتعال أحاديث ولم أرىا إال مستقيمة »بقولو : 
ا : يُاقشة انتعقة : 

ً
 ثانث

بن طالب ثقة يظير من أقوال أئمة الجرح والتعديل أن عبد المتعال  
باإلجماع, فقد وثقو ابن معين, ويعقوب بن شيبة, وأبو زرعة, والدارقطني 
فيما نقمو الحاكم عنو, وابن حجر, وذكره ابن حبان في الثقات, وىو من رجال 
صحيح البخاري , وقد أخرج البخاري حديثو في كتاب الحج, ولم يذكره أحد 

من سؤال عثمان بن سعيد  بضعف أو جرح إال أن كبلم ابن عدي الذي نقمو
, مع تقصيره في الترجمة, ذكر «وليس ىذا بشيء»عن ابن معين حديث لو :

ولعبد المتعال »أقوال أئمة الرجال فيو, واقتصاره عمى قولو في ترجمتو : 
, دون أن يصرح بتوثيقو, وذكره في الكامل , « أحاديث ولم أرىا إال مستقيمة

لحق أنو ليس كذلك, فإن عبد المتعال يشي كل ذلك بشيٍء من التضعيف, وا
 بن طالب ثقة لؤلتي  : 

طباق العمماء  -ٔ إجماع أئمة الجرح والتعديل عمى توثيقو دون خبلف وا 
 عمى توثيقو يرد صنيع ابن عدي من إيراده لو في الكامل . 

                                                           

 . ٔ٘/ٚالكامل البن عدي  (ٔ) 
 .  ٔ٘/ٚالمصدر السابق  (ٕ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٖٔٚ 

 لم يضعفو أحد من األئمة, ولم يثبت تضعيفو بأي شيء قادح .  -ٕ

ال يوجب تضعيفو؛ ألن  «ليس بشيء»ما قالو عنو ابن معين من أنو  -ٖ
المراد بو الحديث نفسو الذي رواه عن ابن وىب عن عمرو بن الحارث 

حين سألو « ثقة»في الخيل, وقد ثبت عن ابن معين أنو قال عنو : 
 عثمان بن سعيد نفسو. 

 إخراج البخاري حديثو في صحيحو كاٍف في توثيقو .  -ٗ

ترجمتو في الكامل, فيتأكد  نقل ابن عدي نفسو توثيق ابن معين لو في -٘
الحديث الذي رواه « ليس ىذا بشيء »بذلك أن المقصود بيذه العبارة 

 عبد المتعال عن ابن وىب ال عبد المتعال نفسو . 

ا : اخلالصة :
ً
 ساتع

جماعيم عمى توثيقو يرد   عبد المتعال بن طالب ثقة بإجماع األئمة, وا 
الحافظ الذىبي يتعقب عميو  عمى إيراد ابن عدي لو في كاممو, وىذا جعل

إيراده في الكامل الذي يترجم فيو لمضعفاء المتفق عمى ضعفيم أو من اختمف 
فييم من الثقات, وىو ليس من أحد ىذين النوعين, مع تقصيره في الترجمة 

 لو, ونقل ما يوىم تضعيفو .
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
قب, وأنو ما صحة ورجحان ما ذىب إليو الحافظ الذىبي في ىذا التع 

كان ينبغي البن عدي أن يورد ىذا الراوي في الكامل؛ ألنو مجمع عمى 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٖٔٛ 

ليس »توثيقو, فإن إيراده في الكامل مع ما نقمو عن ابن معين وىو أنو 
ولعبد المتعال », وعدم تصريحو بتوثيقو واقتصاره عمى قولو: « بشيء
ًفا بل ثقة , يحتمل تضعيفو, وليس ىو ضعي«ث لم أرىا إال مستقيمةأحادي

ذا فإن الحق مع الحافظ الذىبي في ىذا يباتفاق أئمة الجرح والتعديل؛ ل
  التعقب.

* * * 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٖٜٔ 

 ٌٔانتعقة احلادي ٔانعشش 
 ـ  عًشٔ تٍ انُعًاٌ 21

 َص انتعقة : 
. عمرو بن النعمان )ق( , .» :  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

صدوق إن شاء اهلل, قال ابن عدي : ليس بالقوي, قال أبو حاتم: صدوق... 
 .  (ٔ)ى أ.« 

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

في ىذا التعقب اختمف حكم اإلمامان ابن عدي, والذىبي عمى عمرو  
, «ليس بالقوي»ابن النعمان, فحكم الحافظ ابن عدي عميو بالضعف فقال : 

 « . صدوق إن شاء اهلل»وأما الذىبي فقواه, فقال : 
وبالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل, والنظر في أقوال األئمة يتضح  

 أييما أصوب حكًما ؟ 
ا : تشمجة انشأي : 

ً
 ثاٍَ

 . (ٖ)ىأ.« البصري (ٕ)ق عمرو بن النعمان الباىمي» ىو :  
                                                           

 . ٜ٘ٗٙترجمة  ٜٕٓ/ٖميزان االعتدال  (ٔ) 
باىمة  إلىبفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الياء والبلم, ىذه النسبة الباىمي :  (ٕ) 

باىمة كأنيا ليست  إلىوكان العرب يستنكفون من االنتساب  أعصروىي باىمة بن 
 .(.ٓٚ/ ٕاألنساب لمسمعاني . ) فيما بينيم من األشراف

 .ٜ٘ٗٗ/  ٕٛٙ/ٕٕتيذيب الكمال  (ٖ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٗٓ 

البدي, وسفيان حسين بن المعمم, وزكريا أبي يحيى » روى عن :  
 , وغيرىم .  (ٔ)ى أ.« ..الثوري.
أحمد بن عبده الضبي )ق( , وأبو األشعث أحمد بن »روى عنو :  

 , وغيرىم .  (ٕ)ى أ.».. المقدام العجمي, والحسين بن محمد .
 أقٕال انعهًاء فٍّ : 

, وقال أبو بكر البزار :  (ٖ)«ليس بو بأس , صدوق»قال أبو حاتم :  
, وقال ابن القيسراني :  (٘), وذكره ابن حبان في الثقات (ٗ)«ثقة»
 . (ٙ)«ضعيف»

, وتعقباه في  (ٚ)« صدوق لو أوىام»وقال ابن حجر في التقريب :  
جمع من  بل صدوق حسن الحديث, فقد روى عنو»تحرير التقريب فقاال : 

؛ كأنو استفاده من قول ابن عدي, لكن ابن « لو أوىام»الثقات... فقولو : 
, وأما  (ٛ)«عدي بيَّن سبب ىذه األوىام, وأنيا من الضعفاء الذين روى عنيم 

                                                           

 .  ٕٛٙ/ٕٕتيذيب الكمال (ٔ) 
 .  ٕٛٙ/ٕٕالمصدر السابق  (ٕ) 
 .  ٗٙٗٔترجمة  ٕ٘ٙ/ٙالجرح والتعديل  (ٖ) 
, تحقيق/ عادل سعد, مكتبة العموم والحكم ,  ٖٕٚٙحديث  ٖٕٔ/ٖٔمسند البزار  (ٗ) 

 م . ٜٕٓٓ –م ٜٛٛٔالمدينة المنورة , الطبعة األولى 
 . ٗ٘٘ٗٔترجمة  ٕٛٗ/ٛالثقات البن حبان  (٘) 
 .  ٛٗٙترجمة  ٖٕٙٙ/٘ذخيرة الحفاظ  (ٙ) 
 .  ٖٕٔ٘ترجمة  ٕٚٗتقريب التيذيب ص  (ٚ) 
 .  ٖٕٔ٘ترجمة  ٜٓٔ/ٖتحرير تقريب التيذيب  (ٛ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٗٔ 

, ثم ذكر لو  (ٔ)«ليس بالقوي في الحديثبصري, »وأما ابن عدي فإنو قال : 
وعمرو بن النعمان روى عن جماعة من الضعفاء »عدة روايات ثم قال : 

 .  (ٕ)«وأحاديث منكرة, فبل أدري الببلء منو, أو من الضعيف الذي يروي عن
ا : يُاقشة انتعقة : 

ً
 ثانث

يظير من أقوال العمماء تفي عمرو بن النعمان أنيم عمى أنو صدوق  
حسن الحديث, ولم يضعفو سوى ابن عدي في الكامل, وتبعو ابن القيسراني 
في ذخيرة الحفاظ, الذي يتضمن أحاديث أوردىا ابن عدي في كاممو استدل 
بيا عمى ضعف صاحب الترجمة التي وردت فييا , وىذا الصنيع أخذ عمى 

عدي, إذ يورد روايات ضعيفة في ترجمة الرجل يضعفو بيا, وىو قوي, ابن 
صدوق »والعيدة عمى من سواه , فقد عدلو أبو حاتم الرازي, فقال عنو: 

, وىي تقترب من التوثيق لما عرف عن أبي حاتم من شدة « حسن الحديث
نفسو في الحكم عمى الرجال, ووثقو البزار في مسنده, وذكره ابن حبان في 

ال « ملو أوىا»اتو, وحكم عميو ابن حجر بأنو صدوق لو أوىام, ولفظة ثق
تقدح في صدقو وال في كونو حسن الحديث, فيي توحي بأنو يخطئ أحياًنا, 
وال عجب فإن الصدوق بل والثقة قد يقع منو الخطأ الواحد أو االثنين أو 

عمى الثبلث بل والعشرة وال ينقص ذلك من كونو صدوًقا أو ثقة, وقد نص 
: ذلك غير واحد من األئمة, ومنيم ابن عدي فقال في ترجمة عفان بن مسمم 

                                                           

 .  ٕ٘ٛٔترجمة  ٕٕٔ,  ٕٔٔ/ٙالكامل  (ٔ) 
 .  ٕٕٔ/ٙالمصدر السابق  (ٕ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٔٗ 

ن كان ثقة قد ييم في الشيء بعد الشيء » , وال ينقص ذلك  (ٔ)ىأ.« الثقة وا 
من عدالتو بإجماع أئمة الجرح والتعديل, فيغمر ذلك في حفظو وفي سعة ما 

عدي الذي ذكر أن  رواه, ولعل ابن حجر استفاده ىذه المفظة من كبلم ابن
ليذا الراوي أخطاء, ولكن ىذه األخطاء من الضعفاء الذين رووا عنو وليست 
منو, فبل يوآخذ ىو بيا, وقد احتج بو اإلمام مسمم, ولم يذكر أحد من األئمة 

 أو يصرح لو بشيء يقدح فيو أو يضعفو. 
وعميو فإنني أميل إلى القول بتحسين حديث ىذا الراوي وأنو صدوق  

 ذكر الحافظ الذىبي , وذلك لآلتي :  كما
تعديل عدد من أئمة الجرح والتعديل لو, وحكميم عميو بأنو ثقة, أو  -ٔ

صدوق, وحسبنا منيم اإلمام أبو حاتم, وىو لو تعنت وشرط شديد في 
 الرجال .

احتجاج اإلمام مسمم بو, وىذا كاٍف في تعديمو ونبذ إطبلق حكم  -ٕ
 الضعف عميو. 

ء يضعفو أو يقدح فيو وينزلو عن كونو صدوًقا عدم التصريح بذكر شي -ٖ
 أو ثقة, والتعديل يقدم عمى الجرح المبيم. 

نما ىي ممن روى عنو, ال سيما  -ٗ ما ذكر عنو من أخطاء ليست منو, وا 
وأن عدًدا من الضعفاء قد روى عنو, فجاءت النكارة واألخطاء منيم, 

ن سممنا بأن ىذه األخطاء منو فإنو لم يخل بحديث الث قة أو الصدوق وا 
 من أخطاء, فبل تضره ىذه األشياء لكونيا يسيرة إلى جنب ما رواه . 

                                                           

 .  ٘٘٘ٔترجمة  ٙ٘٘/ٛالكامل البن عدي  (ٔ) 
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 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٖٔٗ 

ا : اخلالصة :  
ً
 ساتع

عمرو بن النعمان صدوق حسن الحديث وليس ضعيًفا كما ذكر  
اإلمام ابن عدي, والحكم عميو بأنو صدوق حسن الحديث قريب من حكم 

حكمو ىذا بقول اإلمام الذىبي عميو, فقد نص عمى أنو صدوق وعضد 
 الحافظ أبي حاتم الرازي, وىو من ىو في ىذا الفن . 

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
ترجيح حكم اإلمام الذىبي في عمرو بن النعمان عمى حكم اإلمام ابن  

عدي, وىو كونو صدوًقا وليس ضعيًفا؛ التساقو مع أقوال أئمة الجرح 
والتعديل, وتفرد ابن عدي فيما قال ومخالفتو ليم, وضعف حجتو وما استدل 

 بو عمى تضعفو, فالصواب إلى جانب الحافظ الذىبي في التعقب . 
 

* * * 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٗٗ 

 ٌٔانتعقة انثاًَ ٔانعشش 
 ـ  عًشٔ تٍ انٕنٍذ األغضف 22

 َص انتعقة : 
.. لين شيخ لعبد اهلل القواريري .»:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

الحديث , وقال ابن عدي : لعمرو بن الوليد أحاديث حسان, وأرجو أنو ال 
 . (ٔ)ىأ.«بأس بو

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

في ىذا التعقب يذىب الحافظ الذىبي إلى تميين عمرو بن الوليد,  
ن كان لم يصرح بتوثيقو إال  أن بينما يرى اإلمام ابن عدي أنو ال بأس بو, وا 

ن لم تكن كمفظو ــ عبارتو تشير إلى تعديمو, فيي  في إفادة التوثيق ــ,« ثقة»وا 
التوثيق, فأحدىما يضعفو, واآلخر يقويو, وبالنظر  لكنيا تعد من أدنى درجات

في أقوال أئمة الجرح والتعديل يتضح أي القولين أرجح واقرب إلى أقوال أئمة 
 الرجال؟ 

ا : أقٕال انعهًاء فٍّ :
ً
 ثاٍَ

ىو حمل أىل األىواز عمى السنة , فمما قدم والد عمي » قال عبدان : 
اء كان عمى قض», وقال ابن معين :  (ٕ)ىأ.«بن المديني أمرىم بالكتابة عنو 

                                                           

 .  ٜٙٗٙترجمة  ٕٜٕ/ٖميزان االعتدال  (ٔ) 
 .  ٜٖٓٔترجمة  ٕٛٗ/ٙالكامل البن عدي  (ٕ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٗ٘ 

وقال لمقواريري تحدث عن »,..  (ٔ)ىأ.«فارس وقد أدركناه , وليس فيو بأس
, وقال عبد اهلل بن  (ٕ) ىأ.«عمرو بن الوليد األغضف , وأنت أجل منو؟ 

أحمد بن حنبل: سألت يحيى عن عمرو بن الوليد األغضف , فقال : كان 
, وذكره البخاري في التاريخ  (ٖ)ىأ.«اعمى قضاء فارس, ما أرى بو بأسً 

, وذكره  (٘)ىأ.«ثقة», ونقل توثيق ابن معين لو , وقال أبو داود :  (ٗ)الكبير
وقال » , وكذلك ذكره ابن شاىين في الثقات وقال :  (ٙ)ابن حبان في الثقات

,  (ٚ)ىأ.«.. : كان عمى قضاء فارس, وقد أدركناه , ليس بو بأسابن معين .
لين », وقال الذىبي في المغني :  (ٛ)ى أ.«ضعيف»القيسراني : وقال ابن 

ليس », وقال في ديوان الضعفاء:  (ٜ)ىأ.« الحديث, وذكره ابن عدي وقواه
, وقال ابن حجر في اإلصابة عن حديث في سنده عمرو  (ٓٔ)ىأ.«بالقوي

                                                           

 .  ٜٖٛٗترجمة  ٕٓٓ/ٗ –رواية الدوري عنو  –تاريخ ابن معين  (ٔ) 
 .  ٜٕٗ,  ٕٛٗ/ٙالكامل  (ٕ) 
رقم  ٖٔ/ٕ –رواية ابنو عنو  –ل العمل ومعرفة الرجال ألبي عبد اهلل أحمد بن حنب (ٖ) 

 .  ٜٖٛٗترجمة  ٕٙٙ/ٙ, الجرح والتعديل  ٖٜٖٔ
 . ٜٕٚٙترجمة  ٜٖٚ/ٙالتاريخ الكبير لمبخاري  (ٗ) 
 .  ٘ٛٔٔرقم  ٗٛٔسؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود ص  (٘) 
 .  ٓ٘٘ٗٔرقم  ٔٛٗ/ٛالثقات البن حبان  (ٙ) 
 .  ٔ٘ٛترجمة  ٖ٘ٔتاريخ أسماء الثقات البن شاىين ص  (ٚ) 
 .  ٓ٘ٗٙحديث  ٕٔٙٚ/٘ذخيرة الحفاظ  (ٛ) 
 .  ٕ٘ٚٗترجمة  ٜٔٗ/ٕالمغني في الضعفاء لمذىبي  (ٜ) 

 .  ٕٚ٘ٗترجمة  ٖٚٓديوان الضعفاء ص  (ٓٔ) 
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 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٗٙ 

وقال في إتحاف  (ٔ)ىأ.«وسنده ضعيف من أجل عمرو»األغضف ىذا : 
وعمرو بن الوليد », أما ابن عدي فإنو قال:  (ٕ)ىأ. «متروك»الميرة عنو : 

 .  (ٖ)ىأ. «لو أحاديث حسان غرائب, وأرجو أنو ال بأس بو 
ا : يُاقشة انتعقة : 

ً
 ثانث

يظير من أقوال األئمة أن األغضف ىذا مختمف فيو , فمنيم من  
قواه, ومنيم من ضعفو, فابن معين, وأبو داود, وابن عدي عمى تعديمو, 
وذكره ابن حبان في الثقات, بينما ذىب ابن القيسراني, والذىبي, وابن حجر 

ذا « ليس بو بأس»إلى تضعيفو, ولفظة ابن معين:  تعني ثقة عند غيره , وا 
معنا النظر في ىذه األقوال يتبين أن األليق بحال عمرو بن الوليد تعديمو أ

 وتقوية حالو, وأن يكون صدوًقا لآلتي : 
أن من ضعفو لم يذكر سبب التضعيف فبل يصار إلى تضعيفو إال  -ٔ

 بشيء متيقن بين . 
أن ابن القيسراني, وابن حجر لم يسبقيما إلى ىذا التضعيف أحد من  -ٕ

 معارض بأقوال من وثقو .  األئمة, وقوليما

                                                           

, تحقيق عمي محمد البجاوي , دار  ٛ٘ٚ/ٗاإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (ٔ) 
 ى . ٕٔٗٔيل , بيروت ,, الطبعة األولى الج

حديث  ٓٗٙ/ٕٔإتحاف الميرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة البن حجر  (ٕ) 
تحقيق مركز خدمة السنة والسيرة , نشر مجمع الممك فيد لطباعة  ٜٖٕٙٔ

 -ى ٘ٔٗٔالمصحف, ومركز خدمة السنة والسيرة , المدينة المنورة , الطبعة األولى 
  م .ٜٜٗٔ

 . ٜٖٓٔترجمة  ٕٓ٘/ٜالكامل  (ٖ) 
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أن ابن معين, وأبو داود أعمى  طبقة من ابن القيسراني, وابن حجر  -ٖ
 فبل يعدليما أحد في حكميما . 

 تعني أنو ثقة عند غيره . « ليس بو بأس»لفظة ابن معين :  -ٗ

ونقمو كل من البخاري في  ,قد تابع ابن معين عمى قولو في عمرو ىذا -٘
التاريخ الكبير, وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل, وابن شاىين في ثقاتو, 

 . (ٔ)وصحح الحاكم حديثو في المستدرك 

عرف عن ابن معين أن لو تشدد خاص في الرجال, فقولو في التعديل  -ٙ
يعض عميو بالنواجذ وال يتوقع تأن يصدر منو ىذا التعديل جزاًفا, كما 

عند غيره, فكيف « ثقة»تعني أنو « ليس بو بأس»و ىذه : أن عبارت
يوثقو وىو ضعيف, أو متروك؟! عمى حد قول ابن حجر في إتحاف 

 وىو ضعيف أو متروك .  ,فيبقى أنو ال يمكن أن يوثقو ,الميرة ؟!

وذكر أن سبب  ,أن الحديث الذي ضعفو ابن حجر في اإلصابة -ٚ
سبب التضعيف رجل آخر التضعيف عمرو بن الوليد, ليس كذلك, فإن 

ضعفوه, قال عنو ابن معين : « معاوية بن يحيى»ىو  ,في اإلسناد
« ىب الحديثذا», وقال الجوزجاني عنو :  (ٕ)ىأ. «ىالك ليس بشيء»
, وقال النسائي :  (ٗ)ىأ. «ضعيف الحديث», وقال أبو حاتم:(ٖ)ىأ.

                                                           

 ى.أ.«ولم يخرجاه ىذا حديث صحيح اإلسناد»وقال :  ٕٓٚ٘حديث  ٜٖٖ/ٖمستدرك الحاكم  (ٔ) 
 . ٘ٛٛٔترجمة  ٖٚٔ/ٛالكامل البن عدي  (ٕ) 
 .  ٛٙٓٙترجمة  ٕٕٕ/ٕٛتيذيب الكمال  (ٖ) 
  . ٖ٘ٚٔترجمة  ٖٗٛ/ٛالجرح والتعديل  (ٗ) 
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وليذا لم يضعفو الييثمي في الزوائد إال  ,(ٔ)ىأ. «متروك الحديث»
 . (ٕ)بو

لم يسبقو إليو أحد, كما أنو لم يبين « متروك»أن قول ابن حجر :  -ٛ
 سبب ىذا الترك, فبل يضعف الراوي إال بدليٍل واضح . 

 عدد من عدلو وقواه أكثر ممن ضعفو .  -ٜ

أن التعديل مقدم في حالة تعارض الجرح المبيم مع التعديل, وعميو  -ٓٔ
 ديم التعديل ىنا أولى . فتق

وعميو فإني أميل إلى تعديل عمرو بن الوليد األغضف كما ذىب إليو ابن 
عدي, وسبقو إلى ذلك التوثيق ابن معين, وأبو داود إال ما كان غريًبا من 
حديثو مخالًفا لمثقات, وأن األليق بحالو أن يكون صدوًقا , وليس بمين وال 

لك الذىبي, وابن القيسراني, وابن حجر, ضعيف, وال متروك كما ذىب إلى ذ
ن وقعت لعمرو ىذا بعض الغرائب في حديثو إال أن ذلك ال يستوجب  وا 
تضعيفو, ويكفي تعديبًل لو توثيق ابن معين لو , وىو من ىو في الجرح 
والتعديل والحكم عمى الرجال ؛ لذا فإني أميل إلى قول ابن عدي في عمرو 

 ابن الوليد.
  

                                                           

 .  ٔٙ٘ترجمة  ٜٙالضعفاء والمتروكون لمنسائي ص  (ٔ) 
 .  ٖٖٚٚحديث  ٛ٘ٗ/ٗمجمع الزوائد  (ٕ) 
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ا : اخلال
ً
 صة : ساتع

عمرو بن الوليد بن األغضف مختمف فيو , والراجح تعديمو وأنو صدوق, 
توسًطا بين من عدلو, ومن ضعفو, ولوقوع بعض الغرائب في حديثو كما 

 أشار ابن عدي . 
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
ترجيح ما ذىب إليو الحافظ ابن عدي من تحسين حال عمرو بن  

الوليد وتقوية أمره, لتوثيق ابن معين وأبي داود لو, وذكر ابن حبان لو في 
ثقاتو, وكذا ابن شاىين, ولمتابعة البخاري , وعبد اهلل بن اإلمام أحمد البن 

ميينو, , وليس كما مال إليو الذىبي من ت« ليس بو بأس»معين عمى قولو : 
فالحق في ىذا التعقب مع اإلمام ابن عدي لتوافقو مع رأي كثير من األئمة, 

 ولعدم وضوح سبب تميينو . 
 

* * * 
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 ٌٔانتعقة انثانث ٔانعشش 
 ـ  غانة تٍ خطاف 23

 َص انتعقة : 
غالب بن خطاف القطان  ع .» :  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

وساق ابن عدي لو أحاديث, وقال: الضعف البصري : صدوق مشيور .. 
وقد روى عن األعمش, عن أبي وائل, , عمى أحاديثو بين, وفي حديثو النكر

عن عبد اهلل حديث: شيد اهلل ... وىو حديث معضل, روى ىذا الحديث عنو 
ىذا الحديث في , عمر بن مختار بصري, ورواه عنو ولده عمار بن عمر

 -بن حنبل اترجمة غالب, وغالب من رجال الصحيحين, وقد قال فيو أحمد 
 . (ٔ)ىأ.«  كما قدمنا: ثقة ثقة

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

اختمف قول اإلمامين ابن عدي , والذىبي في ىذا الراوي, فيرى  
إلى تقويتو, وأنو  الحافز ابن عدي تضعيفو, بينما يذىب الحافظ الذىبي
, وأنو من « ثقة ثقة»صدوق , وأيد كبلمو بقول اإلمام أحمد بن حنبل عنو: 

رجال الصحيحين, والم ابن عدي إيراده حديثًا معضبًل في ترجمة غالب ىذا, 
لكون آفة ىذا الحديث من رجل آخر ىو عمر بن المختار , متيم بالوضع, 

يحين, وبالنظر في أقوال وليس من غالب بن خطاف, فيو من رجال الصح

                                                           

 .  ٜٕٚٙترجمة  ٖٖٓ/ٖميزان االعتدال  (ٔ) 
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أئمة الجرح والتعديل يتبين أي اإلمامين اقر حكًما إلى أقوال أئمة الجرح 
 والتعديل ؟  

ا : تشمجة انشأي : 
ً
 ثاٍَ

ع غالب بن خطاف , وىو ابن أبي غيبلن القطان, أبو » ىو :  
 .  (ٔ)ىأ.«سميمان
أنس بن مالك فيما قيل, وابي الجوزاء , وبكر بن عبد »روى عن :  

 .  (ٕ)ىأ. «اهلل المزني ع 
إسماعيل بن عمية )د(, وبشر بن المفضل ) خ م د ق ( »روى عنو: 
 . (ٖ)ىأ.« .بن أبي حزم .ا, وحزم 

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
ثقة », وقال أحمد بن حنبل :  (ٗ)ىأ. «وكان ثقة»قال ابن سعد :  

 «ضعيف», وفي رواية عنو :  (ٙ)ىأ. «ثقة», وقال ابن معين :  (٘)ىأ.«ثقة
الح ص», وقال أبو حاتم :  (ٛ)ىأ. «ال أعرفو», وفي رواية عنو :  (ٚ)ىأ.

                                                           

 .  ٛٚٙٗترجمة  ٘ٛ,  ٗٛ/ٖٕتيذيب الكمال  (ٔ) 
 .  ٘ٛ,  ٗٛ/ٖٕالمصدر السابق  (ٕ) 
 .  ٘ٛ,  ٗٛ/ٖٕالمصدر السابق  (ٖ) 
 .  ٕٖٛٗترجمة  ٕٓٓ/ٚسعد  الطبقات الكبرى البن (ٗ) 
 .  ٕٕٚٓترجمة  ٕٙٓ/ٕالعمل ومعرفة الرجال  (٘) 
 .  ٕٓٚترجمة  ٛٗ/ٚالجرح والتعديل  (ٙ) 
 . ٜٓٙرقم  ٜٛٔص  –رواية الدارمي  –تاريخ ابن معين  (ٚ) 
 . ٖ٘٘ٔترجمة  ٔٔٔ/ٚالكامل  (ٛ) 
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     , وذكره ابن حبان في  (ٕ)ىأ. «ثقة», وقال النسائي :  (ٔ)ىأ.« صدوق
 وكان من جمة البصريين», وقال في مشاىير عمماء األمصار:  (ٖ)الثقات

ليس بو », وذكره ابن شاىين في الثقات, وقال :  (ٗ)ىأ.« وكان رديء الحفظ
,  (ٙ)ىأ. «ما بو بأس», وقال الدارقطني عنو :  (٘)ىأ. «بو بأس, قالو يحيى

روى لو الجماعة » , وقال المزي:  (ٚ)ىأ. «ضعيف», وقال ابن القيسراني : 
,  (ٜ)ىأ. «حجة جرحو ابن حبان ببل», وقال الذىبي في الديوان :  (ٛ)ىأ. «

.. ثقة مشيور, .», وقال في المغني:  (ٓٔ)ىأ. «ثقة»وقال في الكاشف : 
, وقال ابن حجر في التيذيب  (ٔٔ)ىأ.« لعل الذي ضعفو ابن عدي غالب آخر

, وقال في  (ٕٔ)ىأ. «لو عند مسمم حديث أنس في السجود عمى الثوب»: 

                                                           

 .  ٛٗ/ٚالجرح والتعديل  (ٔ) 
 .  ٙٛ/ٖٕتيذيب الكمال  (ٕ) 
 . ٜٕٓٓٔترجمة  ٖٛٓ/ٚالثقات البن حبان  (ٖ) 
 . ٖٕٔٔترجمة  ٕ٘ٗمشاىير عمماء األمصار البن حبان ص  (ٗ) 
 .  ٕٔٔٔترجمة  ٖٛٔتاريخ أسماء الثقات البن شاىين ص  (٘) 
 .  ٜٖٓرقم  ٖٚٔسؤاالت الحاكم لمدارقطني ص  (ٙ) 
, ٕٖٗٗيث حد ٖٜٛٔ/ٗ, ٜٕٙٗحديث  ٖٚٔٔ/ٕ, ٕٓٔٔحديث  ٗٗٙ/ٕذخيرة الحفاظ  (ٚ) 

 .  ٗٚٙٗحديث  ٜٕٕٓ/ٗ, ٖٓ٘ٗحديث  ٜٙٛٔ/ٗ
 .  ٙٛ/ٖٕتيذيب الكمال ت (ٛ) 
 .  ٖٖٙٔترجمة  ٖٗٔديوان الضعفاء ص  (ٜ) 

 .  ٙٔٗٗترجمة  ٘ٔٔ/ٕالكاشف  (ٓٔ) 
 .  ٖٔ٘ٛترجمة  ٗٓ٘/ٕالمغني في الضعفاء  (ٔٔ) 
  . ٘ٗٗترجمة  ٕٕٗ/ٛتيذيب التيذيب  (ٕٔ) 
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بل , ثقة, », وتعقباه في تحرير التقريب فقاال :  (ٔ)ىأ. «صدوق»التقريب : 
, ووثقو ابن معين, والنسائي, وابن سعد, وقال أبو حاتم :  قال أحمد : ثقة

صدوق صالح, وذكره ابن حبان في الثقات, واحتج بو الشيخان في 
صحيحيما, وصحح الترمذي حديثو, وال نعمم فيو جرًحا , روى أن ابن عدي 

تعقبو الذىبي في الميزان, وقال في المغني : نص الذي أورده في الكامل, و 
 .  (ٕ)ىأ.« ضعفو ابن عدي غالب آخر

ولغالب »وأما ابن عدي فإنو قال عنو بعد أن ذكر بعض الروايات لو :     
وائل  أبيروى عن األعمش عن  غير ما ذكرت, وفي حديثو بعض النكرة, وقد

« ف عمى أحاديثو بين . حديث معضل ... , وغالب الضععن عبد اهلل .
  . (ٖ)ىأ.

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

بعد النظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل يتضح أن جل العمماء عمى  
تعديل غالب بن خطاف , فقد وثقو ابن سعد وابن معين, وأحمد بن حنبل, 

, « صدوق صالح»والنسائي, وذكره ابن حبان في الثقات, وقال أبو حاتم: 
إذا صدرت من أبي حاتم تقترب من التوثيق, لما لو من نفس حاد  وىي لفظة

في الرجال, وذكره ابن شاىين في الثقات, ونقل كبلم ابن معين الذي يفيد 
التوثيق, وبو قال الدارقطني, والذىبي, وابن حجر, ولم يذىب إلى تضعيفو 

                                                           

 .  ٖٙٗ٘ترجمة  ٕٗٗالمصدر السابق  (ٔ) 
 .  ٖٙٗ٘ترجمة  ٚٗٔ/ٖتحرير التقريب  (ٕ) 
 .  ٖ٘٘ٔترجمة  ٕٔٔ/ٚالكامل  (ٖ) 
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سوى ابن عدي في كاممو, وتبعو ابن القيسراني عمى ذلك التضعيف , ولو 
تفحصنا فيمن تكمم في غالب بضعف من خبلل أقوال أئمة الجرح والتعديل , 
يظير أن البن معين, والبن حبان في كتابو مشاىير عمماء األمصار, أقوال 
في تضعيف غالب بن خطاف, ولكنيا كميا مردودة عمى ىذا النحو, أما ابن 

ة منو عدي فإنو ضعفو بسبب أحاديث؛ الحمل فييا عمى غيره, وليست اآلف
في تضعيفيا, وقد خالف ما عميو جميور األئمة من توثيقو, وتفرد عنيم بما 
قال, ويحتمل أن يكون ىذا الذي ضعفو ابن عدي غالًبا آخر كما قال الذىبي 
في المغني , وأما تضعيف ابن القيسراني فإنو تبع فيو ابن عدي, ولم يذكر 

حكمو ىذا البن عدي, وأنو  سبًبا مفسرًا ليذا التضعيف, مما يقوي أنو تبع في
استفاده منو, وأما ابن حبان فإنو معروف بأنو شديد الحكم عمى الرجال في 
الجرح خاصة, كما أنو تعرض لجرحو ببل حجة أو دليل كما قال الذىبي في 

ثم ىا ىو يجرحو  ,الديوان, وقد ناقض نفسو إذ ذكره في كتابو الثقات
ويضعفو برداءة الحفظ في كتابو مشاىير عمماء األمصار, وأما ابن معين فإن 

, فيو مدفوع, " ومعارض برواية « ضعيف»ما روي عنو من أنو قال عنو : 
 (ٔ)ىأ.« التوثيق, ولعل يحيى قال ىذا األمر قديًما, ثم وقف عمى روايتو موثقة

, فيو مردود بمعرفتو «ال أعرفو»عنو : , وأما قول ابن معين في رواية أخرى 
سمعت يحيى يقول : غالب القطان, »لو في قولو فيما رواه الدوري عنو : 

                                                           

 .  ٖٙٔ/ٕالنافمة في األحاديث الضعيفة والباطمة لمحويني  (ٔ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔ٘٘ 

, فقد أشار إلى أنو يعرفو, وعميو فإني أميل إلى  (ٔ)ىأ.«ىو غالب بن خطاف
 أن غالب ابن خطاف ثقة يحتج بو لآلتي :

 توثيق جميور األئمة وتعديميم لو .  -ٔ
تضعيفو من أحاديث منكرة؛ الحمل فييا ليس ما ذكره في سبب  -ٕ

نما عمى غيره من رجال السند .   عميو, وا 

ما بسبب أحاديث  -ٖ سبب تضعيف غالب بن خطاف إما ببل حجة, وا 
 الحمل فييا عمى غيره ال عميو . 

كون غالب من رجال الصحيحين, وقد احتجن بو الشيخان, ذكره  -ٗ
الحاكم فيمن أخرج  , وذكره (ٕ)الكبلباذي في رجال صحيح البخاري

, وذكره أبو بكر بن منجويو في رجال مسمم بل وقد  (ٖ)ليم الشيخان
 أخرج لو الجماعة, وصحح الترمذي حديثو . 

 ال حجة لمن ضعفو, وما ذكروه ال يقوى عمى رد توثيقو .  -٘

 عدد من عدلو أكثر ممن ضعفو, وىذا أحد مرجحات توثيقو .  -ٙ

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

غالب بن خطاف ثقة يحتج بو؛ لتوثيق جميور المحدثين لو, وما  
ذكر في تضعيفو ال يقوى عمى رد توثيقو, وقد احتج بو الشيخان, وأخرجا 

 حديثو, وصحح الترمذي حديثو كذلك, وقد روى لو الجماعة . 
                                                           

 .  ٘ٛٔ/ٗرواية الدوري  -تاريخ معين   (ٔ) 
 . ٜٛ٘ترجمة  ٖٓٙ/ٕرجبل صحيح البخاري لمكبلباذي  (ٕ) 
 . ٖٖٚٔترجمة  ٕ٘ٓتسمية من أخرج ليم البخاري ومسمم لمحاكم ص  (ٖ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔ٘ٙ 

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
أصاب الحافظ الذىبي الحقيقة بتوثيقو لغالب بن خطاف في الكاشف  

المغني تتطابق ذلك مع قول غالب أئمة الجرح والتعديل, وجاء حكمو عمى و 
غالب في الميزان اقرب إلى حكميم من قول ابن عدي , بل جانب الصواب 
فيما ذىب إليو, وعميو فالحق مع الذىبي في ىذا التعقب, لتوافقو وتطابقو مع 

 مجموع كبلم أئمة الحديث . 
 

* * * 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔ٘ٚ 

 انتعقة انشاتع عشش 
 ـ  حمًذ تٍ عٓم األَصاسي 24

 َص انتعقة : 
... ضعيف, روى أحاديث لم »:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

وقد سألت عنو بمرو فأثنوا عميو, وأرجو يتابع عمييا .... قال ابن عدي : 
قمت: بل بو كل البأس, فإن ابن عدي روى عنو حديثًا في , أنو ال بأس بو

ابن طريف, وىو حديث باطل رواه عن عمي بن حجر, ما أرى  مة سعدترج
, وقال في ترجمة سعد بن طريق عن ىذا  (ٔ)ىأ.« اآلفة إال من ابن سيل ىذا

وىذا باطل قطعا, وأنا أخاف أن يكون من وضع شيخ ابن عدي  »الحديث : 
 . (ٕ)ىأ.« أو أدخل عميو

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

في ىذا التعقب يذىب الذىبي إلى تضعيف الراوي ويتعقب عمى ابن  
عدي تعديل محمد بن عمي بن سيل, ويرى أنو متيم بحديث , وصفو بأنو 
أشنع الموضوعات , وبالرجوع إلى ما قالو أئمة الجرح والتعديل في ىذا الراوي 

 سيتضح أييما أرجح قواًل وأصوب حكًما ؟
  

                                                           

 .  ٜٛٙٚترجمة  ٖ٘ٙ,  ٕ٘ٙ/ٖميزان االعتدال  (ٔ) 
 . ٖٛٔٔترجمة  ٕٗٔ/ٕميزان االعتدال  (ٕ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔ٘ٛ 

ا : أقٕال انعهًاء يف
ً
 انشأي :  ثاٍَ

 –قال حمزة السيمي : قال لنا أبو بكر اإلسماعيمي: لم يكن بذاك  
, وقال  (ٕ)ىأ. «ضعيف», وقال ابن القيسراني :  (ٔ)ىأ.« -يعني   ثقة

.. , وكان إماًما في التفسير, اإلمام المحدث الكبير .»الذىبي في السير : 
 .  (ٖ)ىأ.« ولينو ابن عدي, ثم قال: أرجو أنو ال بأس بو

. وحدثنا بأحاديث لم يوافق ضعيف.»وأما ابن عدي فإنو قال عنو :  
, ثم ذكر لو بعض الروايات وحكم عمى بعضيا بأنيا  (ٗ)ىأ.« عمييا ...

ولو غير ىذا من الحديث ما كتبناه عنو مستقيمة, وسألت »منكرة, ثم قال: 
أما الحديث , و  (٘)ىأ.« وأرجو أنو ال بأس بو عنو بمرو فأثنوا عميو خيرًا, 

الذي أشار إليو الحافظ الذىبي وخشي أن يكون من وضع محمد بن عمي ابن 
سيل شيخ ابن عدي ىذا أو أدخل عميو, فقد قال عنو السيوطي في البللئ 

األصبغ ال يساوي شيًئا إال أنو المتيم بو سعد بن طريف , » المصنوعة : 
وفيو الصبغ »عراق :  , وقال ابن (ٙ)ىأ.« : كان يضع الحديث  قال ابن حبان

لذىبي عمي بن نباتة, وسعد بن طريف, والمتيم بو سعد, قمت : واتيم بو ا
                                                           

, تحقيق محمد عبد المعيد خان ,  ٙٙٙترجمة  ٜٖٙتاريخ جرجان لمسيمي ص  (ٔ) 
 م . ٜٚٛٔ -ى ٚٓٗٔعالم الكتب , بيروت, الطبعة الرابعة , 

 .  ٓٔٚٗحديث  ٕٗٗٓ/ٗذخيرة الحفاظ  (ٕ) 
 .  ٕٕٚٗترجمة  ٛٓ٘/ٓٔالسير  (ٖ) 
 .  ٘ٛٚٔترجمة  ٜ٘٘,  ٛ٘٘/ٚالكامل  (ٗ) 
 .  ٜ٘٘,  ٛ٘٘/ٚالمصدر السابق  (٘) 
 .  ٖٚ٘/ٖالآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة لمسيوطي  (ٙ) 



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٜٔ٘ 

, ونقل كبلمو السابق  (ٔ)ىأ.« بن محمد بن سيل األنصاري شيخ ابن عدي 
الوارد في ترجمة سعد بن طريف , وقال الذىبي في تمخيصو لموضوعات ابن 

ثنا إسماعيل بن إبراىيم, ثنا الحديث بطولو رواه عمي بن حجر, »الجوزي : 
 , عن األصبغ بن نباتة, عن -واتيمو بعضيم  ىالك, –سعد بن طريف 

, قال ابن عدي : ثنا محمد بن عمي بن سيل األنصاري ثنا عمي ... عمي
 .  (ٕ)ىأ.« وذكره , وىو من أشنع الموضوعات 

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

بن سيل قد ضعفوه , ولم يظير من كبلم األئمة أن محمد بن عمي  
أقف عمى قول يقويو في حدود إطبلعي, بل إن ابن عدي نفسو الذي أحسن 
القول فيو وأثنى عميو ضعفو في أول ترجمتو , وبين أنو روى أحاديث لم 
يوافق عمييا , وذكر لو بعض األحاديث المنكرة , وبين أنيا منكرة, فقد ضعفو 

الحافظ أبي بكر اإلسماعيمي, وابن  حمزة السيمي في تاريخ جرجان نقبًل عن
القيسراني في الذخيرة, والحافظ الذىبي , ونقل ابن حجر ما ذكره الذىبي في 

وروى عنو »فقال :  ,الميزان , وأقره , وزاد عميو في لسان الميزان
, وعميو فإني أميل إلى  (ٖ)ىأ.« وقال : لم يكن بذاك  اإلسماعيمي في معجمو

 القول بتضعيفو كما ذىب إليو الحافظ الذىبي لما يأتي : 

                                                           

 .  ٘ٛٚٔحديث  ٛ٘٘/ٚتنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة البن عراق  (ٔ) 
, تحقيق ياسر  ٖٕٜحديث  ٜٖٖتمخيص كتاب الموضوعات البن الجوزي لمذىبي ص  (ٕ) 

 م . ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔمحمد, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة األولى 
  . ٕٓٓٔترجمة  ٜٕ٘/٘لسان الميزان البن حجر  (ٖ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٙٓ 

 لكون أغمب ما ورد في شأنو التضعيف .  -ٔ
حدثتا « ضعيف»وألن ابن عدي نفسو ضعفو في أول الترجمة فقال :  -ٕ

بأحاديث لم يوافق عمييا , وساق لو بعض األحاديث المنكرة, ثم ناقض 
 نفسو , فعاد وحسن حالو . 

ولتفرد ابن عدي فيما ذىب إليو من تعديمو , والضطراب قولو فيو مع  -ٖ
 أنو شيخو, فكان ينبغي أال يقع منو ىذا االضطراب فيو . 

ي شيًئا من ذلك, لوقوع النكارة في أحاديثو , وقد أخرج لو ابن عد -ٗ
وأشار إلى أن لو أحاديث ال يتابع عمييا فكيف يثني عميو ابن عدي 

 بعد ذلك ؟! .

ضوعات ىو آفتو وشيخو سعد بن التيامو بحديث من أشنع المو  -٘
, اتيمو الذىبي كما في الميزان, فأشار إلى ذلك ابن عراق في طريف

 تنزيو لشريعة .
ا : اخلالصة : 

ً
 ساتع

وىم  ,لتضعيف عدد من األئمة لو يل ضعيف ؛محمد بن عمي بن س 
قره ابن , وابن عدي في قول لو, والذىبي, وأاإلسماعيمي, وابن القيسراني 

حجر عميو في المسان, ولم اقف عمى قول يقويو سوى قوٍل البن عدي في 
 آخر ترجمتو, ولوقوع النكارة في أحاديثو . 

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
ترجيح ما ذىب إليو الحافظ الذىبي من تضعيف ىذا الراوي, فالحق  

 معو فيما تعقبو عمى ابن عدي .   
* * * 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٙٔ 

 ٌٔانتعقة اخلايظ ٔانعشش 
افِعًِ 25

َ
 ادلصشي (1) ـ  حمًذ تٍ عًشٔ انٍ

 َص انتعقة : 
م س محمد بن عمرو اليافعي » :  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

.. وعنو ابن وىب وجده , قال ابن عدي : لو مناكير, ., عن ابن جريج, 
وذكره ابن حبان في ثقاتو, ... قمت : قد روى لو مسمم, وما عممت أحًدا 

 .  (ٕ)ىأ.« ضعفو ...
 دساعة انتعقة

 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 
في ىذا التعقب يرى اإلمام الذىبي إلى تقوية اليافعي ىذا وتحسين  

م أحًدا ضعفو, بينما لم يذكر اإلمام ابن عدي شيًئا في حالو , وأنو لم يعم
ن لم ــتعديمو, إال أنو ذكر أن لو أحاديث مناكير, وىي توحي أن فيو ضعًفا  وا 

 .  ــتفد التضعيف صراحة
ا : تشمجة انشأي : 

ً
 ثاٍَ

 .  (ٖ)ىأ.«.عداده في أىل مصرم س محمد بن عمرو اليافعي .»ىو: 
                                                           

بنقطتين من تحتيا والفاء المكسورة والعين الميممة  –بفتح الياء المعجمة  –اليافعي  (ٔ) 
, ىذه النسبة إلى أيفع, وىو يافع بن زيد بن مالك , بطن من حمير . األنساب 

 .  ٘ٓٗ/ٖ, المباب في األنساب  ٜٜٕ٘رقم  ٖٚٗ/ٖٔلمسمعاني 
 . ٜٔٓٛترجمة  ٗٚٙ/ٖميزان االعتدال  (ٕ) 
 .  ٕٔ٘٘ترجمة  ٕٕٚ/ٕٙتيذيب الكمال  (ٖ) 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٔٙ 

 .  (ٔ)ىأ. «سفيان الثوري, وابن جريج ) م س ( »روى عن :  
 .  (ٕ)ىأ.« عبد اهلل بن وىب م س » روى عنو :  

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
, وقال ابن أبي حاتم:  (ٖ)ىأ. «ال بأس بو» قال يعقوب بن سفيان :  

, وقال ابن يونس  (ٗ)ىأ. «زرعة عنو فقاال : شيخ البن وىب وأباسألت أبي »
عبد اهلل بن وىب وحده, وىو قريب السن من ابن وىب, حدث روى عنو » : 

, وذكره ابن حبان في  (٘)ىأ. «بغرائب, وما عممت حدث عنو غير ابن وىب
وقال الحاكم :  (ٚ)ىأ. «شيخ ثقة مصري», وقال عنو في صحيحو:(ٙ)الثقات

, وذكره أبو بكر بن  (ٛ)ىأ. «من أىل مصر, صدوق الحديث , صحيح »
روى عنو ابن جريج في الطب, »صحيح مسمم , وقال :  منجويو في رجال

                                                           

 .  ٕٕٚ/ٕٙتيذيب الكمال  (ٔ) 
 .  ٕٕٚ/ٕٙالمصدر السابق  (ٕ) 
 .  ٖٙٔ/ٔالمعرفة والتاريخ لمفسوي  (ٖ) 
 .  ٗٗٔترجمة  ٕٖ/ٛالجرح والتعديل  (ٗ) 
 .  ٕٛٗٔترجمة  ٜ٘ٗ/ٔتاريخ ابن يونس  (٘) 
 .  ٜٙٓ٘ٔترجمة  ٓٗ/ٜالثقات البن حبان  (ٙ) 
, تحقيق شعيب األرنؤوط , مؤسسة ٖٔٔ٘حديث  ٕٚٔ/ٕٔصحيح ابن حبان  (ٚ) 

 م . ٜٛٛٔ -ى ٛٓٗٔالرسالة , بيروت , الطبعة األولى 
 . حاكم ىذا الحديث, ووافقو الذىبي, وصحح الٚٓٓٛحديث  ٖٖٛ/ٗمستدرك الحاكم  (ٛ) 

 . الذىبي
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٖٔٙ 

مجيول الحال ال يعرف », وقال ابن القطان :  (ٔ)ىأ. «روى عنو ابن وىب 
, (ٖ)ىأ. «لم تنقل لنا عدالتو» , ثم قال :  (ٕ)ىأ. «إال برواية ابن وىب عنو 

, وقال الذىبي في  (ٗ)ىأ. «روى لو مسمم حديثأ , والنسائي آخر»وقال المزي:
ذكره الساجي », وقال ابن حجر في التذىيب :  (٘)ىأ. «وثق» الكاشف : في 

 «الساجي في الضعفاء, ونقل عن يحيى بن معين أنو قال : غيره أقوى منو 
, وتعقباه في  (ٚ)ىأ. «صدوق , لو أوىام», وقال في التقريب :  (ٙ)ىأ.

« بالرواية عنو  بل ضعيف يعتبر بو, فقد تفرد ابن وىب»التحرير فقاال : 
 .  (ٛ)ىأ.

يحدث عنو ابن وىب في حديثو »وأما الحافظ ابن عدي فإنو قال :  
ومحمد »مناكير, أظنو مدنًيا, ثم ساق لو روايتين استنكر إحداىما , ثم قال : 

بن عمرو اليافعي لو أحاديث غير ما ذكرت يحدثيا عنو عبد اهلل ابن وىب, 
 .  (ٜ)ىأ.« وال أعمم يرويو عنو غير ابن وىب

                                                           

 .  ٜٛٗٔترجمة  ٜٚٔ/ٕرجال صحيح مسمم  (ٔ) 
 .  ٜٖ٘,  ٖٛ٘/ٖبيان الوىم واإلبيام البن القطان  (ٕ) 
 .  ٜٖ٘/ٖالمصدر السابق  (ٖ) 
 .  ٕٔ٘٘ترجمة  ٕٕٚ/ٕٙتيذيب الكمال  (ٗ) 
 .  ٕٜٓ٘, ترجمة  ٕٚٓ/ٕالكاشف  (٘) 
 .  ٕٚٙترجمة  ٖٓٛ/ٜتيذيب التيذيب  (ٙ) 
 .  ٜٙٔٙترجمة  ٓٓ٘تقريب التيذيب ص  (ٚ) 
 .  ٜٙٔٙترجمة  ٖٔٓ,  ٖٓٓ/ٖتحرير تقريب التذىيب  (ٛ) 
 . ٜ٘ٙٔترجمة  ٓٙٗ/ٚالكامل  (ٜ) 
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ا
ً
 : يُاقشة انتعقة :  ثانث

يظير من أقوال أئمة الجرح والتعديل أن اليافعي ىذا مختمف فيو, فقد  
قواه وأحسن القول فيو كل من : يعقوب بن سفيان, وابن حبان, والحاكم, 
وتبعيم الذىبي, وابن حجر, بينما ضعفو ابن القطان, وذكره الساجي في 

ساجي فيي كناية عن جرحو , الضعفاء, وعبارة ابن معين التي نقميا عنو ال
ما عممت أحًدا ضعفو , بل نقل تضعيفو دون » وىذا يرد عمى قول الذىبي : 

 ظًنا منو أنو راو آخر متابًعا لمنباتي في ذلك ــفقال في موضع آخر ,أن يشعر
محمد بن عمرو عن ابن وىب , فيو جيالة , وقد ضعف , ذكره » :  ــ

نما أشار أن في  (ٔ)ىأ.« النباتي  , وأما ابن عدي فإنو ما صرح بتضعيفو وا 
أحاديثو مناكير, وىذه ال تفيد تضعيًفا صريًحا, فقد تقع ىذه المناكير في 
نما يضعف بيا إذا كثرت منو, وظيرت مخالفتو لحديث  أحاديث الثقات, وا 
 الثقات, وما ذكره ابن يونس كذلك ال يفيد تضعيًفا صريًحا ؛ ألنو إنما أشار
إلى أنو حدث بغراب , وأما تجييل ابن القطان لو فإنو ال يسمم لو, فقد رد 

ىذا غريب, » عميو اإلمام ابن الممقن في تحفة المحتاج وعقب عميو بقولو : 
فقد روى عن ابن جريج وغيره, وعنو ابن وىب , وأخرج لو مسمم في 

شيخ , وقال صحيحو, وذكره ابن حبان في ثقاتو, وقال أبو حاتم وأبو زرعة : 

                                                           

 .  ٕٕٓٛترجمة  ٘ٚٙ/ٖميزان االعتدال  (ٔ) 
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الحاكم : صدوق الحديث صحيح , نعم قال ابن عدي لو مناكير , وقال ابن 
 .  (ٔ)ىأ.« يونس روى عنو ابن وىب وحده بغرائب 

وعميو فإني أميل إلى تقوية حال اليافعي ىذا, وأنو صدوق لكن لو  
أوىام كما قال الحافظ ابن حجر, بسبب ما ذكره بعض األئمة من كونو حدث 

 أن لو مناكير لآلتي :بغرائب و 
تعديل عدد من األئمة لو كاإلمام يعقوب بن سفيان الفسوي , وابن  -ٔ

 حبان, والحاكم, والذىبي , وابن حجر . 
من ذىب إلى تضعيفو لم يصفو بيذا الضعف, ولم يوضح سببو, وكل  -ٕ

 ما ذكروه من ضعفو أنو حدث بغرائب وأنو لو أحاديث مناكير. 

ائب وأن لو أحاديث مناكير ال يقضي ما قيل عنو من أنو حدث بغر  -ٖ
 تضعيفو ما لم يفحش ذلك منو؛ لوقوع مثل ذلك في حديث الثقات .

رواية اإلمام مسمم لو في صحيحو, فيو من رجال مسمم كما ذكره أبو  -ٗ
 بكر ابن منجويو في رجال صحيح مسمم . 

 زيادة عدد من قواه عمى عدد من جنح إلى تضعيفو .  -٘

 بين أقوال من وثقو ومن ضعفو .   « لو أوىامصدوق »توسط ىذا الحكم  -ٙ

                                                           

, تحقيق عبد  ٖ٘٘ٔحديث  ٕٖ٘/ٕتحفة المحتاج إلى أدلة المنياج البن الممقن  (ٔ) 
 ى . ٙٓٗٔاهلل بن سعاف , دار حراء , مكة , الطبعة األولى 
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وأما القول بتجييمو فيو مردود عميو, فقد روى عن سفيان الثوري وابن  -ٚ
جريج, وروى عنو ابن وىب , وأخرج لو مسمم في صحيحو, ووثقو 

 . (ٔ)ىأ.« عدد من أئمة الرجال , وحدث عنو أبو عبيد في شرح الحديث

 
ا : اخلالصة : 

ً
 ساتع
ن كان فيو بعض الضعف إال أنو صدوق لو       محمد بن عمرو اليافعي وا 

أوىام, توسًطا بين أقوال األئمة الذين وثقوه, وبين من ضعفو , وىو من 
 رجال صحيح مسمم . 
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
ما ذىب إليو الحافظ الذىبي من تعديل محمد بن عمرو اليافعي  

الجرح والتعديل, وأما ما ذكره الذىبي  وتحسين حالو ىو األقرب إلى أقوال أئمة
من أنو لم يعمم أحًدا ضعفو, فإنو ال يسمم لو؛ ألنو قد ذكره الساجي في 

, إال إن قصد أنو لم يعمم « غيره أقوى منو»الضعفاء, وذكر قول ابن معين : 
« ضعيف»أحًدا ضعفو بحجة, فإن لم يصرح أحد بضعفو أو يصفو بأنو 

 صراحة . 
 

* * * 

                                                           

, تحقيق د/ عامر حسن  ٘ٚترجمة  ٚٔٔشيوخ عبد اهلل بن وىب البن بشكوال ص  (ٔ) 
 م . ٕٚٓٓ -ى ٕٛٗٔ, دار البشائر اإلسبلمية , الطبعة األولى, 
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 قة انغادط ٔانعششٌٔانتع 
ذِي  26

ْ
ُ
َ
اغ

َ
 (1)ـ حمًذ تٍ حمًذ تٍ عٓم انث

 َص انتعقة : 
محمد بن محمد بن سميمان , » :  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

.. وكان مدلًسا , وفيو شيء , ... وقال أبو بكر الباغندي , الحافظ المعمر .
, حدثني أبي, ابن عدي : حدثنا موسى بن القاسم بن موسى بن األشيب 

سمعت إبراىيم األصبياني يقول : أبو بكر الباغندي كذاب, قمت : بل ىو 
 .  (ٕ)ىأ.« صدوق, من بحور الحديث

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

في ىذا التعقب يستدرك الحافظ الذىبي عمى ما نقمو ابن عدي عن  
ن  –األصبياني من أن الباغندي : كذاب, وذىب إلى اإلمام الذىبي إلى أنو  وا 

فيو صدوق حافظ من بحور الحديث , وأما ابن  ,–كان مدلًسا وفيو شيء 
عدي الذي نقل كبلم األصبياني في تكذيبو لم يدفع وصف الكذب عنو, 

                                                           

الَباَغْنِدي : بفتح الباء الموحدة, والغين المعجمة, وسكون النون, وفي آخرىا الدال  (ٔ) 
األنساب ى .  أ.« رية من قرى واسط الميممة , ىذه النسبة إلى باغند , وظني أنيا ق

, وواسط مدينة وسط العراق حالًيا بناىا  ٔٔٔ/ٔ, المباب  ٖٚٗرقم  ٘ٗ/ٕلمسمعاني 
  - ويكبيديا عمى شبكة االنترنت ى )ٛٚالحجاج بن يوسف سنة 

Http://wikipedia.org                                                           ) 
 .ٖٓٔٛترجمة  ٕٚ,  ٕٙ/ٗميزان االعتدال  (ٕ) 



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٔٙٛ 

أرجو أنو ال يتعمد الكذب , وىي عبارة ال تنفي الكذب » فى بقولو : واكت
  ولكنو عمى سبيل الوىم . ,صراحة عنو , فمعناىا أن الكذب يقع في روايتو

ا : أقٕال انعهًاء يف انشأي : 
ً
 ثاٍَ

ثقة , كثير الحديث, لو »قال محمد بن أبي أحمد بن أبي خثيمة :  
, وقال  (ٔ)ىأ.« و يتطرخ عميكم وال تريدونوكان بالموصل لخرجتم إليو, ولكن

ىو مخمط , مدلس, يكتب الحديث عن بعض من حضره من » الدار قطني:
, وقال  (ٕ)ىأ. «وىو كثير الخطأ ,اصحابو, ثم يسقط بينو وبين شيخو ثبلثة

بعض  قكان كثير الحديث, يحدث بما لم يسمع , وربما سر» أيًضا : 
فذاكرني ابن المظفر , فقال لي : » , وقال الحاكم :  (ٖ)ىأ. «األحاديث

, وقال  (ٗ)ىأ. «الباغندي ثقة إمام , ال ينكر منو إال التدليس , واألئمة دلسوا
 «كان محمد بن محمد الباغندي مدلًسا»محمد بن أحمد بن أبي الفوارس : 

ذكر أن الباغندي كان يسرد الحديث من حفظو », وقال البللكائي : (٘)ىأ.
, وقال البرقاني : (ٙ)ىأ. «كسرد التبلوة السريعة حتى تسقط عمامتو منو

سألت أبا بكر اإلسماعيمي عن ابن الباغندي أبي بكر محمد بن محمد قال : »

                                                           

 . ٕ٘٘ٔ, ترجمة  ٖٖٗ/ٗتاريخ بغداد  (ٔ) 
 .  ٖٖٗ, رقم  ٕٗٛسؤاالت السممي لمدار قطني ص  (ٕ) 
 .  ٗٗرقم  ٜٗسؤاالت السيمي لمدارقطني ص  (ٖ) 
 .  ٛٔٔترجمة  ٖٔٙ/٘لسان الميزان  (ٗ) 
 .  ٖٖٗ/ٗتاريخ بغداد  (٘) 
 .  ٖٗٔ/ٗالمصدر السابق  (ٙ) 
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يًضا, أو قال : ال أتيمو في قصد الكذب, ولكنو خبيث التدليس, ومصحف أ
سماعيمي: كثير التدليس, ثم قال: حكى لي عن سويد أنو كان يدلس, قال اإل

وسألت أبا », وقال حمزة السيمي :  (ٔ)ىأ.« كأنو تعمم من سويد التدليس 
بكر بن عبدان عن محمد بن محمد بن سميمان الباغندي ىل يدخل في 
الصحيح؟ , فقال : لو خرجت الصحيح لم أدخمو فيو, قيل لو : لم؟ , قال : 

وال أكثر  ألنو كان يخمط ويدلس, وقال : ليس ممن كتبت عنو آثر عندي
,  (ٕ)ىأ.« والباغندي أحفظ من أبي داود  حديثًا منو, إال أنو شره , قال :

سمعت أبا بكر بن عبدان يقول : سمعت أبا » وقال حمزة السيمي أيًضا : 
عمرو الراسبي يقول : دخمت عمى الباغندي أنا وابن مظاىر , فأخرج إلينا 

تخريجو, ثم قال لو ابن  أصولو , فكتبنا منيا ما كتبنا , ثم أخرج إلينا
مظاىر: يا أبا بكر اقبل نصيحتي , ادفع إليَّ تخريجك ىذا أعرفو, وأخرج لك 
ما تصير بو أباب بكر بن أبي شيبة, قال ابن الراسبي : قال لي ابن مظاىر: 
ىذا رجل ال يكذب, ولكن يحممو الشره عمى أن يقول : حدثنا, ووجدت في 

 «ي عن فبلن, ثم رأيتو يقول : أخبرناكتبو مواضع ذكره فبلن, وفي كتاب
وكان كثير الحديث, رحل فيو إلى األمصار », وقال الخطيب عنو :  (ٖ)ىأ.

واألئمة, وسكن بغداد ..  البعيدة, وعني بو العناية العظيمة, وأخذ عن الحفاظ
وكان فيًما حافًظا عارًفا , وبمغني أن عامة ما حدث بو كان يرويو من 

                                                           

 .  ٖٗٔ/ٗتاريخ بغداد  (ٔ) 
 .  ٘ٗ,  ٖٗرقم  ٜٗسؤاالت السيمي لمدارقطني  (ٕ) 
 .  ٘ٗ,  ٖٗرقم  ٜٗسؤاالت السيمي لمدارقطني ص (ٖ) 
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لم يثبت من أمر الباغندي ما يعاب بو سوى », وقال أيًضا :  (ٔ)ىأ.« حفظو
 «التدليس, ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثو, ويخرجونو في الصحيح 

, وقال ابن  (ٖ)ىأ.«كان حافًظا عارًفا بالحديث», وقال السمعاني : (ٕ)ىأ.
, ثم  (ٗ)ىأ. «قد أكثر الناس فيو, ىو عندىم ممن أكثر التدليس»القطان : 

ذكر أقوال األئمة فيو )الدارقطني, والبرقاني, واإلسماعيمي, وابن أبي 
لم »الفوارس, والخطيب البغدادي( , وعقب عمى كبلم الخطيب السابق فيو : 

وقولو عندي أعدل ما قيل فيو, » فقال : « .. إلخ يثبت من أمر الباغندي .
 «فيو لين»: , وقال الذىبي في المغني  (٘)ىأ.«فالحمل عميو بالكذب تعسف

, وقال  (ٚ)ىأ. «الحافظ األوحد محدث العراق, », وقال في التذكرة :  (ٙ)ىأ.
محدث العراق .. أحد أئمة ىذا الشأن اإلمام الحافظ الكبير »في السير : 

, وقال الحافظ ابن حجر عن  (ٛ)ىأ.«ببغداد... وجمع, وصنف, وعمر, وتفرد
سناد إىذا »باغندي ىذا : إسناد حديث فيو محمد بن محمد بن سميمان ال

                                                           

 . ٖٖٗ/ٗتاريخ بغداد  (ٔ) 
 . ٖٖٗ/ٗتاريخ بغداد  (ٕ) 
 .  ٘ٗ/٘األنساب لمسمعاني  (ٖ) 
 .  ٜٕٗٗحديث  ٕٕٗ/٘بيان الوىم واإلييام  (ٗ) 
 . ٜٕٗٗحديث  ٖٕٗ/٘المصدر السابق  (٘) 
 . ٜ٘ٗ٘ترجمة  ٜٕٙ/ٕالمغني  (ٙ) 
 .  ٖٚٚترجمة  ٕٙٔ/ٕتذكرة الحفاظ  (ٚ) 
 .  ٖٕٗٚترجمة  ٖٕٙ,  ٖٕ٘/ٔٔسير أعبلم النببلء  (ٛ) 
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,  (ٔ)ىأ.«  ورجالو ثقات , ولو شواىد -إن سمم من تدليس بقية  -حسن 
وذكره في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين , وىم من أكثر من التدليس , 
فمم يحتج األئمة من أحاديثيم إال بما صرحوا فيو بالسماع , ومنيم من رد 

الحافظ البغدادي , أبو بكر, مشيور بالتدليس »حديثيم مطمًقا , وقال عنو : 
, مع الصدق واألمانة, , قال اإلسماعيمي : ال أتيمو ولكنو يدلس, وقال ابن 
مظفر : ال ينكر منو إال التدليس, وقال الدار قطني : يكتب عن بعض 

أحد », وقال ابن المبرد :  (ٕ)ىأ. «أصحابو , ثم يسقط بينو وبين شيخو ثبلثة
ولتدليسو رمي بالتجريح مع » , وقال ابن العماد :  (ٖ)ىأ.«ثأحد أئمة الحدي»

إنما  لعل اتيام من اتيمو» , وقال األلباني :  (ٗ)ىأ. «مع أنو كان حافًظا بحرًا
 .  (٘)ىأ.«إنما كان لكثرة خطئو , ولكن ذلك مغتفر بالنسبة لكثرة محفوظاتو

ْبِن ُموَسى  سمعت موسى ْبَن اْلَقاِسمِ » وأما اإلمام ابن عدي فإنو قال :     
ْبِن الحسن بن موسى األشيب يقول, َحدَّثني أبو بكر, َقاَل: َسِمْعُت إبراىيم 

                                                           

يق محمد , تحق ٘ٚٔلذة العيش في طرف حديث األئمة من قريش البن حجر ص (ٔ) 
, ى ٖٖٗٔناصر العجمي , دار البشائر اإلسبلمية ,, بيروت , الطبعة األولى 

 م . ٕٕٔٓ
تحقيق د/ عاصم القريوتي , مكتبة المنار , عمان الطبعة  ٗٗطبقات المدلسين ص  (ٕ) 

 م ٖٜٛٔ -ى ٖٓٗٔاألولى 
ادر, , دار النو  ٕٖٚترجمة  ٖٕٗتذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظ البن المبرد ص  (ٖ) 

 . ين طالبم , تحقيق لجنة بإشراف نور الدٕٔٔٓ -ى ٕٖٗٔسوريا , الطبعة األولى 
 .  ٖٔ/ٗشذرات الذىب  (ٗ) 
 .  ٕٚٙ, حديث  ٕٛ٘/ٖٔسمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة لؤللباني  (٘) 
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ٕٕٔٚ 

ولمباغندي أشياء أنكرت عميو .. األصبياني يقول أبو بكر الباغندي كذاب.
 «وأرجو أنو ال يتعمد الكذب ,وكان مدلسا يدلس َعَمى ألوان ,من األحاديث

 . (ٔ)ىأ.
ا : يُاقشة انتعقة : 

ً
 ثانث

 يظير مما سبق أن الباغندي ىذا :  
 وثقو وعدلو عدد من العمماء كابن أبي خيثمة, وابن المظفر, وابن حجر. -
مام من أئمة الحديث , مكثر من الرواية  - اتفقوا عمى أنو حافظ كبير, وا 

 جًدا. 
 إنما نقموا عميو التدليس وكثرة الخطأ . -
لكونو ال يتعمد ذلك ,  ,عد تعسًفاأما ما اتيم بو من الكذب فإنو ال يثبت وي -

وألنو اتيم بو بسبب كثرة التدليس والخطأ , أما التدليس فإن األئمة دلسوا , 
ووقع من بعض الثقات , ولم يحكم عمييم بكذبيم , فالتدليس ال يستمزم 
الحكم بالكذب عمى الراوي الذي يقع منو , وقد اشترط األئمة لقبول رواية 

ال فبل المدلس أن يصرح بالسماع والتحدي ث , فحيث صرح بذلك فيو مقبول وا 
, وأما الخطأ الواقع منو فمغمور في كثرة ما رواه , فإن الباغندي حافظ كثير 
الحديث, واسع الرواية جًدا , أخذ عن الحفاظ, ورحل إلى األمصار البعيدة , 
وعني بالحديث عناية عظيمة, ومن كان كذلك وقعت منو األخطاء الكثيرة , 

و, وال تعد شيًئا إلى جنب ما رواه , ولعل من َوَسَمو بالكذب قصد وال تقدح في
كثرة الخطأ أو مبالغتو في التدليس , أما ىو فمم يثبت عميو الكذب, ولم 

                                                           

 .  ٛٛٚٔترجمة  ٗٙ٘/ٚالكامل  (ٔ) 
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ٕٖٔٚ 

لم يثبت من أمر »يتعمده, ولم يصفو بو إال األصبياني , لذا قال الخطيب : 
بحديثو الباغندي ما يعاب بو سوى التدليس, ورأيت كافة شيوخنا يحتجون 

, وارتضاه الحافظ ابن القطان, وعده من ى  أ.« ويخرجونو في الصحيح 
خراج األئمة لحديثو في صحاحيم , واحتجاجيم بو  أعدل األقوال , فيو, وا 

 يدفع وصفو بالكذب . 
عمى ما وصف بو من التدليس وبعض  –أغمب األئمة عمى أن الباغندي  -

سعة الحفظ والرواية؛ ألن ىو موصوف بالصدق واألمانة و  –المخالفات 
الحامل لو عمى كثرة الخطأ كثرة الرواية وسعتيا , فمنشأ الخطأ توسعو في 
الرواية وليس ناشًئا عن قمة حفظو , فيو حافظ كبير , وبحر من بحور 
الرواية , وأما تدليسو فمنشؤه الشره في أن يقول حدثنا, وسمعت, ال تعمد 

 الكذب . 
ن كان فيو بعض المين  –القول بأن الباغندي  وعميو فإني أميل إلى       –وا 

نما يتقي  إال أنو صدوق مقبول, كثير الحفظ والرواية, وليس كذاًبا , وا 
تدليسو, وما صرح فيو بالتحديث والسماع مقبول ال يرد كما ىو مقرر عند 
أئمة الحديث , وكذا ما لم يخالف فيو غيره من الثقات, وأنو برئ من تيمة 

نقميا ابن عدي عن األصبياني, بل نص ابن عدي نفسو عمى  الكذب التي
نما لو أشياء أنكرت عميو, واعتذر لو في صدور  أنو لم يكن تعمد الكذب, وا 
ىذه األخطاء منو بأنو كثير الرواية, فيي مغمورة في كثرة ما رواه, وىذا 
 –يتفق مع ما ذىب إليو الحافظ الذىبي واستدراكو عمى ابن عدي من كونو 

نما أنكر  –ن مكان فيو لين وا   صدوًقا , وأنو ليس كذاًبا بحاٍل من األحوال, وا 
عميو التدليس , وبعض األشياء التي خالفت الثقات فييا, فحيث دلس ولم 
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ٕٔٚٗ 

يصرح بالتحديث والسماع , أو أنكر وانفرد وخالف الثقات ينظر في حديثو , 
 ويحكم عميو بما يميق بحالو . 

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

باغندي صدوق فيو لين, وليس كذاًبا بحاٍل من األحوال, إنما أنكر ال 
عميو التدليس وبعض األشياء المنكرة أخطأ فييا, وذلك مغتفر لو؛ التساع 

 روايتو, وكثرة حديثو, فيو من بحور الحديث كما قال الذىبي . 
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
ن  –دوق ترجيح ما ذىب إليو الحافظ الذىبي واستدركو من أنو ص  وا 

وأنو من بحور الحديث ال أنو كذاب كما نقمو اإلمام ابن  –كان فيو شيء 
عدي عن األصبياني, ولم يثبت أنو كذاب , ولعميم اتيموه بذلك لكثرة تدليسو 
وخطئو, وىو أمر ال يبرر ىذا االتيام, فقول الذىبي ىو األقرب إلى سائر 

 أقوال العمماء , وعميو فالحق معو في ىذا التعقب . 
 

* * * 
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  ٌٔانتعقة انغاتع ٔانعشش 
 يطشف تٍ عثذ اهلل انٍغاسي  - 27

 َص انتعقة : 
مطرف بن عبد اهلل ) خ , ت , ق(  »:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي     

وقال ابن  »قال :  (ٔ)ىأ.« بن مطرف ... عن خالو مالك , وابن أبي ذئب 
, ثم ذكر روايات  (ٕ)ىأ.  «قمت: ىو من كبار الفقياء., عدي: يأتي بمناكير

ىذه أباطيل حاشى  »ذكرىا ابن عدي في ترجمة مطرف ثم أعقبيا بقولو : 
نما الببلء من أحمد بن داود, فكيف خف ىذا عمى ابن  يمطرفا من رواياتيا, وا 

  (ٖ)ىأ.« ولو حولت ىذه إلى ترجمتو كان أولى, عدي, فقد كذبو الدارقطني
 دساعة انتعقة

 :  أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع
يتعقب الحافظ الذىبي عمى ابن عدي ويعيب عميو إيراده ىذه  

الروايات البواطيل في ترجمة مطرف بن عبد اهلل, ويذىب إلى القول بتوثيقو 
من تظمم فيو , وىو » كما صرح بذلك في كتاب الديوان, وذكر في كتابو :

, بينما يميل الحافظ ابن عدي إلى تضعيف  (ٗ)ىأ.«أنو صدوق» : «موثق
, وعرض ىذه الروايات األباطيل « يأتي بالمناكير» مطرف ىذا حيث قال عنو 

                                                           

 .  ٛ٘ٛترجمة  ٕٗٔ/ٗميزان االعتدال  (ٔ) 
 .  ٕ٘ٔ/ٗالمصدر السابق  (ٕ) 
 .  ٕ٘ٔ/ٗميزان االعتدال  (ٖ) 
 . ٜٕٖترجمة  ٘ٚٔ/ٔمن تكمم فيو وىو موثق  (ٗ) 
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المناكير في ترجمتو , يضعفو بيا, وبعد عرض أقوال أئمة الرجال سيظير أي 
 اإلمامين أرجح قواًل ؟ 

ا : تشمجة انشأي : 
ً
 ثاٍَ

مطرف بن سميمان بن يسار  خ ت ق مطرف بن عبد اهلل بن» :  ىو 
 .  (ٔ)ىأ. «أبو مصعب المدني

أسامة بن زيد بن أسمم, والزبير بن سعيد الياشمي, » :  روى عن 
 , وغيرىم .  (ٕ)ىأ.« . بن زيد بن اسمم .اوعبد اهلل 
براىيم بن محمد بن » :  روى عنو  براىيم بن سعد , وا  البخاري , وا 
 , وغيرىم .  (ٖ)ىأ.«مروان

 أقٕال انعهًاء فٍّ: 
, (٘)ىأ.«ثقة», وقال ابن معين :  (ٗ)ىأ. «كان ثقة» قال ابن سعد :  

كانوا », وقال أحمد بن حنبل   (ٙ)ىأ. «مضطرب , صدوق»وقال أبو حاتم : 

                                                           

 .  ٕٓٓٙترجمة  ٓٚ/ٕٛتيذيب الكمال  (ٔ) 
 .  ٔٚ/ٕٛالمصدر السابق  (ٕ) 
 .  ٔٚ/ٕٛالمصدر السابق  (ٖ) 
 .  ٖٛٗ/٘الطبقات الكبرى  (ٗ) 
 ٕٖٚ/ٗموسوعة أقوال يحيى بن معين في الجرح والتعديل وعمل الحديث  (٘) 

, جمع وتحقيق د/ بشار عواد وجياد خميل, محمود خميل , دار الغرب ٜٕٖٚترجمة
 م .ٜٕٓٓ -ى ٖٓٗٔاإلسبلمي , بيروت, الطبعة األولى 

 .  ٗ٘ٗٔترجمة  ٖ٘ٔ/ٛالجرح والتعديل  (ٙ) 
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, وقال  (ٕ) , وذكره ابن حبان في الثقات (ٔ)ىأ. «يقدمونو عمى أصحاب مالك
ذكر أسماء التابعين ومن » : , وذكره في كتابو  (ٖ)ىأ.«ثقة»الدارقطني : 

, وعده ابن  (ٗ) بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري ومسمم
مندة من شيوخ اإلمام البخاري الذين روى عنيم في الصحيح, فذكره في كتابو 

, وذكره الكبلباذي أيًضا في رجال صحيح  (٘)أسامي مشايخ اإلمام البخاري 
, وذكره  (ٙ)ىأ.«روى عنو البخاري في الصبلة والدعوات » وقال : البخاري , 

تفرد بو »ابن خمفون في كتابو المترجم فيو لشيوخ البخاري ومسمم وقال : 
البخاري, روى عنو في الصبلة والدعوات, وىو ثقة, قالو أحمد بن عبد اهلل 

 «وغيرىمبن صالح الكوفي, وأبو الحسن الدارقطني, وأبو عبد اهلل الحاكم , 
, وقال  (ٛ)ىأ. «ثقة , لينو بعضيم» , وقال الذىبي في الديوان :  (ٚ)ىأ.

                                                           

 .  ٙٚٔ/ٕالمعرفة والتاريخ لمفسوي  (ٔ) 
 .ٜٜٛ٘ٔترجمة  ٖٛٔ/ٜالثقات البن حبان  (ٕ) 
, عالم  ٖٗٔ٘ترجمة  ٖ٘ٙ/ٕموسوعة أقوال الدارقطني د/ محمد ميدي المسممي وآخرون (ٖ) 

 م . ٕٔٓٓبيروت, الطبعة األولى ,  –الكتب لمنشر والتوزيع 
و عن الثقات عند البخاري ومسمم ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايت (ٗ) 

 . ٜٔٓٔترجمة  ٕٙ٘/ٔلمدارقطني 
, تحقيق نظر محمد, مكتبة الكوثر,  ٜٕٙترجمة  ٙٚأسامي مشايخ البخاري البن مندة ص  (٘) 

 م . ٜٜٔٔ -ى ٕٔٗٔالطبعة األولى 
,  ٛٔٚ/ٕاليداية والرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ) رجال صحيح البخاري ( لمكبلباذي  (ٙ) 

ٜٕٔٔ. 
 .  ٕٛٚترجمة  ٕٖٚالمعمم بشيوخ البخاري ومسمم البن خمفون ص  (ٚ) 
  . ٖٗٔٗترجمة  ٜٖٛديوان الضعفاء ص  (ٛ) 
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, وقال في المغني :  (ٔ)ىأ.« فيمن تكمم فيو وىو ثقة : صدوق, وفيو لين 
يأتي » , وذكر كبلم ابن عدي :  (ٕ)ىأ. «ليس بذاك المتقن وبعضيم يوثقو»

,  (ٗ)ىأ. «الحديث , صدوقمضطرب » , وكبلم أبي حاتم  (ٖ)ىأ.«بالمناكير
وىذا التميين مردود بما جاء في الديوان والميزان, فإنو قال خبلف ىذا الكبلم 
وجزم بتوثيقو , وذىب إلى أنو صدوق في كتابو من تكمم فيو وىو موثق, 
وتعقبو اإلمام ابن القيم في زاد المعاد, ورد ىذا التميين , فبعد أن أشار إلى 

ف ىذا فجيمو, ظًنا منو أنو مطرف بن مصعب قال أن ابن حزم غمط في مطر 
َعَفاِء  »:  َوِممَّْن َغِمَط ِفي َىَذا َأْيًضا, محمد بن عثمان الذىبي ِفي ِكتَاِبِو " الضُّ

نََّما َغرَُّه َقْوُل ..." َفَقاَل: مطرف بن مصعب المدني  , َوَلْيَس ِبُمْنَكِر اْلَحِديِث, َواِ 
ِكيَر, ثُمَّ َساَق َلُو ِمْنَيا اْبُن َعِديٍّ ُجْمَمًة َلِكْن ِىَي ِمْن ِرَواَيِة اْبِن َعِديٍّ َيْأِتي ِبَمَنا

, َواْلَببَلُء ِفيَيا ِمْنوُ  ,  (٘)ىأ. «أحمد بن داود بن صالح َعْنُو, َكذََّبُو الدَّاَرُقْطِنيُّ
روى عنو أبو زرعة , وأبو حاتم, والبخاري, وخرج عنو » وقال ابن فرحون : 

, وقال ابن حجر في المسان :  (ٙ)ىأ. «تفقو بمالك , وىو ثقةفي صحيحو, 
                                                           

 .  ٜٕٖترجمة  ٘ٚٔ/ٔمن تكمم فيو وىو موثق  (ٔ) 
 .  ٜٕٚٙترجمة  ٕٙٙ/ٕالمغني في الضعفاء  (ٕ) 
 . ٕٙٙ/ٕالمصدر السابق  (ٖ) 
 .  ٕٙٙ/ٕالمصدر السابق  (ٗ) 
, مكتبة الرسالة , بيروت , مكتبة المنار  ٕ٘ٔ/ٕزاد المعاد في ىدي خير العباد  (٘) 

 م . ٜٜٗٔ -ى ٘ٔٗٔاإلسبلمية , الكويت , الطبعة السابعة والعشرون 
, تحقيق د/ محمد  ٖٓٗ/ٕالديباج المذىب في معرفة أعيان المذىب البن فرحون  (ٙ) 

 ر, القاىرة. األحمدي أبو النور , دار التراث لمطبع والنش
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ذكره ابن عدي في الكامل , وقال : يأتي », وقال في التذىيب :  (ٔ)ىأ. «ثقة»
يث بواطيل من رواية أحمد ابن داود بن أبي صالح بمناكير , ثم ساق أحاد

,  (ٕ)ىأ.« الحراني عنو, وأحمد كذبو الدارقطني , والذنب لو فييا ال لمطرف
 .  (ٖ)ىأ. «ثقة , لم يصب ابن عدي في تضعيفو» وقال في التقريب : 

 ييحدث عن ابن أبي ذئب, وأب» وأما ابن عدي فإنو قال في الكامل:      
 », وقال :  (ٗ)ىأ. «مودود, وعبد اهلل بن عمر, ومالك, وغيرىم بالمناكير 
كانوا يتيمونو  ,ىذا ورأيت أىل مصر لما َحدََّثنا اْبن َأِبي صالح, عن مطرف

ألن ىذا الحديث حديث سييل  ؛وظمموه ,َأنَُّو قد روى ليم عن شيخ ال يعرف
كما َحدََّثَناُه رواه عن مطرف عمي ْبن بحر وعباس الدوري والربيع البلذقي 

, وذكر في ترجمتو أحاديث مناكير  (٘)ىأ.« فعمم بذلك أن لمطرف ىذا أصبلً 
بواطيل تقضي بضعفو الشديد, وقد استنكرىا ىو وحكم عمى بعضيا بالشذوذ, 
وقد ذكر ابن عدي مطرًفا ىذا في شيوخ البخاري الذين روى عنيم في 

 .  (ٙ)ىأ. «أسامي من روى عنيم البخاري»صحيحو في كتابو
 

                                                           

 . ٗٚٛ٘ترجمة  ٕٕ٘/ٚلسان الميزان  (ٔ) 
 .  ٕٖٚترجمة  ٙٚٔ,  ٘ٚٔ/ٓٔتيذيب التيذيب  (ٕ) 
 .  ٚٓٚٙترجمة  ٖٗ٘تقريب التيذيب ص  (ٖ) 
 .  ٓٙٛٔترجمة  ٔٔٔ,  ٓٔٔ/ٛالكامل  (ٗ) 
 .  ٔٔٔ, ٓٔٔ/ٛالمصدر السابق  (٘) 
الصحيح البن عدي ص أسامي من روى عنيم البخاري من مشايخو في الجامع  (ٙ) 

 . ٕٚ٘ترجمة  ٕٓٔ
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ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

ال أن مطرف بن عبد اهلل وثقو جمع من األئمة يظير من ىذه األقو  
كابن سعد, وابن معين, وأحمد بن صالح الكوفي, والدارقطني, وابن خمفون, 
والحاكم, وابن حجر, وغيرىم, وذكره ابن حبان في الثقات, ولم يتكمم فيو 

, ثم ضم إلى ىذه الكممة «مضطرب»بضعف سوى اإلمام أبي حاتم فقال : 
, وكذا اإلمام ابن عدي, فإنو ذكر روايات بواطيل منكرة في «صدوق»قولو 

, واستنكر بعض «يأتي بالمناكير»ترجمتو تشي بضعفو , وقال في ترجمتو : 
ىذه الروايات , وحكم عمى بعضيا بأنو غير محفوظ, وال يصح أن يضعف 
مطرف بن عبد اهلل بيا؛ ألن الحمل فييا عمى أحمد بن داود, والببلء فييا 

, فبل يمكن أن يضعف بيا, وال يوآخذ عمييا, وما كان ينبغي البن عدي منو 
أن يذكر ىذه الروايات في ترجمة مطرف كما تعقب الذىبي, والحق أنو ثقة 

 لآلتي :
 توثيق غالب األئمة لو , ولم يتكمم فيو سوى أبي حاتم وابن عدي.  -ٔ
إخراج البخاري حديثو في صحيحو, وىو معدود في مشايخو, وقد  -ٕ

 ل عمن أخرج حديثو في الصحيحين : قد جاز القنطرة . قي

ما ذكر من أحاديث بواطيل في سبب تضعيفو ال يوآخذ بيا؛ ألن  -ٖ
الحمل فييا عمى أحمد بن داود بن صالح, فإنو لم يوثق مطمًقا, وقد 

 .  (ٔ)ىأ. «كذبو الدارقطني وغيره»

                                                           

 .  ٕٗ٘ترجمة  ٛٙٔ/ٔلسان الميزان  (ٔ) 
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ير ألجل ىذا تعقب الذىبي عمى ابن عدي إيراده ىذه المناك      
والبواطيل في ترجمة مطرف بن عبد اهلل , واستنكر سوقيا في ترجمتو, 
وأوضح أن األولى أن تحول إلى ترجمة أحمد ابن داود بن أبي صالح 
الحراني؛ ألن الذنب لو فييا ال لمطرف , وحاشا أن تصدر ىذه البواطيل من 
 مطرف, وىو ثقة, فمم ينصف ابن عدي في إيرادىا في ترجمتو , ولم يصب
في تضعيفو كما قال ابن حجر , وعميو فإن األصح ىو توثيق مطرف بن عبد 
اهلل ال سيما وقد أخرج لو البخاري , ووثقو غالب العمماء, وىذا الذي مال إليو 

 الحافظ الذىبي.    
ا : اخلالصة :

ً
 ساتع

مطرف بن عبد اهلل ثقة, ولم يصب ابن عدي في تضعيفو وال في  
نما من أحمد بن  إيراد أحاديث بواطيل في ترجمتو؛ ألن الببلء ليس منو, وا 

داود بن صالح, وىذا ما مال إليو الحافظ الذىبي في الميزان وصرح بو 
 الديوان .  

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
ترجيح ما تعبقو الحافظ الذىبي وعابو عمى اإلمام ابن عدي من  

ن الحمل تعديل ىذا الراوي, وأن ما ضعف بسببو من أحاديث ال يصح؛ لكو
فييا عمى غيره, فالحق مع الذىبي في ىذا التعقب , وقولو أقرب ألقوال 

 العمماء .
  

* * * 
  



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٔٛ 

 ٌٔانتعقة انثايٍ ٔانعشش 
ذِي  28

ْ
ث
َ
 (1)ـ يٕعى تٍ ْالل انع

 َص انتعقة : 
قال أبو حاتم: مجيول, وقال »:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

عدي : أرجو أنو ال بأس بو, قمت :  وقال ابنالعقيمي : ال يتابع عمى حديثو, 
 .  (ٕ)ىأ. «ىو صالح الحديث
 دساعة انتعقة:

 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 
أرجو أنو ال بأس » تعقب الحافظ الذىبي عمى اإلمام ابن عدي قولو :      
, ومن ثم اختمف اجتياد اإلمامين « صالح الحديث» , وذىب إلى أنو : « بو

صالح », واآلخر يراه « ال بأس بو» في موسى العبدي ىذا , فأحدىما يراه 
في تعقبو عمى ابن أراد », ومقصد الذىبي من ىذا التعقب أنو : « الحديث

أن الراوي ينبغي أن يكون في مرتبة « صالح الحديث»عدي عندما قال : 
في المرتبة « ال بأس بو»ييا ابن عدي, فمفظ أدنى من المرتبة التي وضعو ف

                                                           

الَعْبِدي : بفتح العين, وسكون الباء المنقوطة بواحدة, وفي آخرىا الدال الميممة,  (ٔ) 
ىذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار, وىو عبد القيس بن اقصيي بن دعمي 

 (.ٕ٘ٚٙ/  ٜٓٔ/ٜبن جديمة بن أسد بن ربيعة بن نزار . )األنساب لمسمعاني 
 . ٖٜٚٛترجمة  ٕٕ٘/ٗميزان االعتدال  (ٕ) 
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الثالثة من مراتب التوثيق عند الذىبي , وأما لفظ صالح الحديث فيو من 
 . (ٔ)ىأ.« ألفاظ المرتبة الرابعة واألخيرة عنده

ا : تشمجة انشأي :
ً
 ثاٍَ

 «. موسى بن ىبلل العبدي, البصري » ىو :  
 روى عن : ىشام بن حسان .  
وروى عنو : أبو بجير محمد بن جابر المحاربي, ومحمد بن  

 . (ٕ)ىأ.« إسماعيل األحمسي , وأبو أمية الطرسوسي , محمد بن إبراىيم 
 أقٕال انعهًاء فٍّ : 

 ال يصح حديثو,» , وقال العقيمي :  (ٖ)ىأ. «مجيول»قال أبو حاتم :  
(, ثم ة قبر النبي )وذكر ابن عدي لو حديثًا في زيار , (ٗ)ىأ.«وال يتابع عميو

وقال الدارقطني :  (٘).ىأ «ولموسى غير ىذا, وأرجو أنو ال بأس بو »قال:

                                                           

تعقبات الحافظ الذىبي في ميزان االعتدال عمى كتاب الكامل لمحافظ ابن عدي  (ٔ) 
, مجمة جامعة اإلمام محمد  ٜٙالجرجاني د/ عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي ص 

/  MDم رقم ٕٚٔٓ, شوال  ٘ٗبن سعود اإلسبلمية, العموم الشرعية, عدد 
ٜٛ٘ٙٛٓ  , 

 .  ٖٗٚترجمة  ٙٙٔ/ٛالجرح والتعديل  (ٕ) 
 .  ٙٙٔ/ٛالمصدر السابق  (ٖ) 
 .  ٗٗٚٔترجمة  ٓٚٔ/ٗالضعفاء الكبير لمعقيمي  (ٗ) 
 .  ٖٗٛٔترجمة  ٜٙ/ٛالكامل  (٘) 
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َىَذا,  »؛ وتعقب ابن القطان عمى قول أبي حاتم السابق:  (ٔ)ىأ.«مجيول»
عمى َأنو قد ذكر َأن جَماَعة َرَوت َعنُو, وىم: َأُبو بجير: ُمَحمَّد ْبن َجابر 

ِإْسَماِعيل األحمسي, َوَأُبو ُأميَّة: ُمَحمَّد بن ِإْبرَاِىيم اْلمَحاربي, َوُمَحّمد بن 
ْسَناد, َوَمَع َذِلك َقاَل ِفيِو:  الطرسوسي, َوَىَذا عبيد بن ُمَحمَّد ِفي نفس َىَذا اإلِْ

َوقد ذكره اْلعقيِمّي َأْيضا َفَقاَل: ُموَسى بن ِىبَلل , َمْجُيول, َوُىَو َكَما َقالَ 
وَفة, َعن عبد اهلل بن عمر, اَل َيصح َحِديثو, َواَل ُيتَابع اْلَبْصِرّي, سكن اْلكُ 

 , َوُىَو َأنو اَل ُيتَابع-َوَلو َكاَن َمْعُروفا  -َفَيِذِه ِعّمة ُأْخَرى ِفيِو , ..... َعَمْيوِ 
َأما َأُبو َأْحمد بن عدي َفِإنَُّو ذكر َىَذا الرجل ِبَيَذا الَحِديث, ثمَّ َقاَل: ولموسى , َ 

َقول صدر َعن تصفح  ()َوَىَذا من أبي َأْحمد, َوَأْرُجو َأنو اَل َبْأس ِبوِ  غير َىَذا,
 «ِرَواَيات َىَذا الرجل, اَل َعن ُمَباشَرة ألحوالو, َفاْلحق ِفيِو َأنو لم تثبت َعَداَلتو

, ومال النووي إلى تضعيفو , فقد وصف حديث موسى ىذا الذي رواه  (ٕ)ىأ.
ما حديث ابن عمرو فرواه البزار, والبييقي أ»في الزيارة بالضعف فقال : 

, وذىب إلى تضعيفو أيًضا ابن عبد اليادي فقال  (ٖ)ىأ. «بإسنادين ضعيفين
                                                           

, تحقيق عمي معوض , عادل  ٓٔٚترجمة  ٜٛٔذيل ميزان االعتدال لمعراقي ص  (ٔ) 
م , لسان ٜٜ٘ٔ -ى ٙٔٗٔولى أحمد, دار الكتب العممية, بيروت , الطبعة األ 

 .  ٚٙٗترجمة  ٖٙٔ/ٙالميزان 
( )قصد ابن عدي صاحب الكامل. ي 

 .  ٜٙٛٔحديث  ٕٖٗ,  ٖٕٖ/ٗبيان الوىم واإلييام  (ٕ) 
 , دار الفكر .  ٕٕٚ/ٛالمجموع شرح الميذب لمنووي  (ٖ) 
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العبدي المجيول الحال, الذي لم يشتير في أمره ما يوجب قبول »عنو : 
( , وعاب , واستنكر حديثو ىذا في زيارة قبر النبي ) (ٔ)ىأ. «أحاديثو وخبره

عمى السبكي تحسينو أو تصحيحو بسبب أن في سنده موسى بن ىبلل ىذا,  
وأنو تفرد بو عن العمري سيء الحفظ , من بين أصحاب نافع الثقات األثبات 

وال ثابت, بل ىو حديث منكر عن أئمة ىذا ىذا حديث غير صحيح », فقال : 
يعتمد عمى مثمو  الشأن , ضعيف اإلسناد عندىم, ال تقوم بمثمو حجة, وال

, وقال الذىبي عنو في  (ٕ)ىأ.«عند االحتجاج إال الضعفاء في ىذا العمم
, أو  (ٗ)ىأ. «صويمح الحديث» , أو  (ٖ)ىأ. «ىو صالح الحديث» الميزان : 

لم أجد أحًدا ذكره », وقال في تاريخ اإلسبلم :  (٘)ىأ. «شيخ صدوق» قال : 
, وذىب السبكي  (ٙ)ىأ. «حبانبتضعيف يسقطو, فينكشف من الثقات البن 

                                                           

, تحقيق سامي محمد,  ٘٘/ٔتنقيح التحقيق في أحاديث التعميق البن عبد اليادي  (ٔ) 
 م . ٕٚٓٓ -ى ٕٛٗٔوعبد اهلل ناصر, أضواء السمف, الرياض, الطبعة األولى 

تحقيق عقيل اليماني ,  ٕٔ/ٔالصارم المنكي في الرد عمى السبكي البن عبد اليادي  (ٕ) 
 م . ٖٕٓٓ -ى ٕٗٗٔ مؤسسة الريان , بيروت, الطبعة األولى

 .  ٖٜٚٛترجمة  ٕٕٙ/ٗميزان االعتدال  (ٖ) 
 .  ٖٗٔ/ٙلسان الميزان  (ٗ) 
, تحقيق  ٖٗٔ/ٛجامع اآلثار في السير ومولد المختار البن ناصر الدين الدمشقي  (٘) 

 م . ٕٓٔٓ -ى ٖٔٗٔنشأت كمال, دار الفبلح , الطبعة األولى 
 .   ٜٖٚترجمة  ٕ٘ٓ/ٕتاريخ اإلسبلم  (ٙ) 
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حسان القول فيو, فحكم عمى حديثو ىذا في الزيارة بأنو صحيح  إلى تعديمو وا 
.. ».أو حسن, ورد عمى اإلمام ابن تيمية اتيامو لحديثو ىذا بالوضع فقال: 

وال ذكر أحد موسى بن ىبلل وال غيره من رواه حديثو ىذا بالوضع , وال 
ظير عمى ىذا الحديث شيء من أألسباب اتيمو بو فيما عممنا.. وال 

المقتضية لممحدثين لمحكم بالوضع , وال حكم متنو مما يخالف الشريعة, فمن 
 «أي وجو يحكم بالوضع عميو لو كان ضعيًفا, فكيف وىو حسن أو صحيح 

د بو في يواستش ,«, وارتضى قول ابن عدي فيو من أنو ال بأس بو  (ٔ)ىأ.
ىذا الحديث, أو تحسينو وأجاب عن تجييل أبي حاتم لو فقال :  تصحيح

فبل يضره فإنو إما يريد « إنو مجيول»وأما قول أبي حاتم الرازي فيو : »
غالب وىو  –جيالة العين, أو جيالة الوصف, فإن أراد جيالة العين 

اصطبلح أىل ىذا الشأن في ىذا اإلطبلق: فذلك مرتفع عنو؛ ألنو قد روى 
أحمد بن حنبل, ومحمد بن جابر المحاربي, ومحمد بن إسماعيل عنو : 

األحمسي, وأبو أمية محمد بن إبراىيم الطرسوسي , وعبيد بن محمد الوراق, 
والفضل بن سيل, وجعفر بن محمد البزوري, وبرواية اثنين تنتفي جيالة 
ن أراد جيالة الوصف , فرواية أحمد عنو ترفع  العين, فكيف برواية سبعة؟, وا 
 –من شأنو ال سيما مع ما قالو ابن عدي فيو, وممن ذكره في مشايخ أحمد 

                                                           

, تحقيق / حسين شكري , دار  ٕٓٔشفاء السقام في زيارة خير األنام لمسبكي ص  (ٔ) 
 م . ٕٛٓٓ -ى ٜٕٗٔالكتب العممية , بيروت الطبعة األولى 
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 –أبو الفرج بن الجوزي, وأبو إسحاق الصريفيني , وأحمد  –رحمو اهلل تعالى 
, قمت : ىذا غالًبا, فإن اإلمام  (ٔ)ىأ.« لم يكن يروي إال عن ثقة –رحمو اهلل 

ة يروا»د اليادي : أحمد قد يروي عمن ضعف أو تكمم فيو , قال ابن عب
اإلمام أحمد عن الثقات ىو الغالب من فعمو, وقد يروي اإلمام أحمد قميبًل في 

 الضبط عمى وجو االعتبار ن عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقمةابعض األحي
واالستشياد ال عن طريق االجتياد واالعتماد, مثل روايتو عن عامر بن 

وعمر بن ىارون البمخي...  صالح الزبيري, ومحمد بن القاسم األسدي,
ونحوىم مما اشتير الكبلم فيو , وىكذا روايتو عن موسى بن ىبلل إن صحت 

, وأجاب السبكي عن قول ابن القطان من أن قول ابن  (ٕ)ىأ.« روايتو عنو
عدي في موسى بن ىبلل صدر عن تصفح رواياتو ال عن مباشرة أحوالو 

المحدثين وتوثيقيم عمى ىذا النحو .. ألن كثيرًا من جرح ال يضر .» بقولو : 
 .  (ٖ)ىأ.« , بل ىو أولى من ثبوت العدالة المجردة من غير نظر في حديثو

 يُاقشة انتعقة : 
بعد عرض أقوال العمماء والنظر فييا يتضح أنيم مختمفون في  

موسى بن ىبلل العبدي , فمنيم ذىب إلى تضعيفو وىم : أبو حاتم, وابن 

                                                           

 .  ٜٛ,  ٜٚشفاء السقام في زيارة خير األنام لمسبكي ص (ٔ) 
 .  ٕٛالصارم المنكي ص  (ٕ) 
 .  ٓٓٔشفاء السقام ص  (ٖ) 
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خزيمة, والعقيمي, والدارقطني , والبييقي, وابن القطان, والنووي , وابن 
تيمية, وابن اليادي, ومنيم من حسنو وعدلو, وىم : ابن السكن , ابن 
عدي, وعبد الحق اإلشبيمي , والذىبي , والسبكي, ورد الذىبي ضمًنا عمى 

حة , تجييل أبي حاتم بذكر بعض من روى عنو , ورد السبكي عمى ذلك صرا
, وعبارة الذىبي « أرجو أنو ال بأس بو»ومن يتأمل في عبارتي ابن عدي : 

يجد أنيما كممتان لمتعديل, وأن « صويمح الحديث» أو « صالح الحديث»
حديث صاحبيما يكتب لبلعتبار, ال لبلحتجاج, وفًقا لما قرره أىل ىذا الشأن, 

بحسب ما ذكرنا , الرابعة, وىي سادسة »قال السيوطي في تدريب الراوي : 
صالح الحديث فإنو يكتب حديثو لبلعتبار, وزاد العراقي فييا : صدوق إن 

, فيو عمى العموم في  (ٔ)ىأ.« , صويمحأن ال بأس بو وأرجوشاء اهلل , 
عداد من ينجبر ضعفو بالمتابعات, وتعدد طرق الحديث, فينظر في حديثو ىل 

ال فبل , فحديثو صالح تابعو أحد أم ال ؟ فما وجدت لو متابعات صالح ة قبل وا 
لبلعتبار ال لبلحتجاج, وكبلم اإلمامين ابن عدي والذىبي قريب من بعض, 
وىو مبني عمى اجتياد منيما, والخبلف في الرأي ال يفسد لمود قضية , 

ن كانت من عبارات التعديل التي تفيد تعديل ىذا الراوي  –وعبارة اإلمامين  وا 
د من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند إال أن عبارة ابن عدي تع –

الذىبي , وعبارة الذىبي من ألفاظ المرتبة الرابعة عنده, فالذىبي يرى أنو أقل 
مرتبة من مراتب التعديل , فيوضع في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ال 

                                                           

, تحقيق نظر محمد, مكتبة الكوثر, الرياض, الطبعة ٚٓٗ/ٔلمسيوطي  تدريب الراوي (ٔ) 
 ى. ٗٔٗٔاألولى 
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 في الثالثة التي وضعو فييا ابن عدي, وأقوال األئمة السابقة تظير أن عبارة
العبدي في  الذىبي أقرب إلييم من ابن عدي, ولئن يكون موسى بن ىبلل

المرتبة الرابعة أولى من المرتبة الثالثة , وعميو يكون اجتياد الحافظ الذىبي 
 أقرب وأنسب لكبلم العمماء فيو .

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

موسى بن ىبلل : ضعيف إال أنو ممن ينجبر بالمتابعة وتعدد  
طرح حديثو بالكمية , فيو ممن يكتب حديثو لبلعتبار ال الطرق, فبل ي

لبلحتجاج بشرط أن يكون المتابع صالًحا لممتابعة , والجيالة ليست جرًحا في 
نما ىي توقف في حال الراوي أو عينو, ولو كانت جرًحا لما كان  الراوي, وا 
قد مجيواًل , متوقًفا في قبول حديثو , ولطرح وحكم عميو صراحة بالضعف , و 

لم أجد أحًدا ذكره »قال الحافظ الذىبي في تاريخ اإلسبلم عن ىذا الراوي : 
, وقد روى عنو اإلمام أحمد, وىو في الغالب ال يروي إال «بتضعيف يسقطو

  .عن ثقة , وقد ثبت أن الثقات رووا عنو أيًضا
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
عبارة الحافظ الذىبي أقرب لما قالو عمماء الجرح والتعديل في ىذا  

الراوي من ابن عدي, فيترجح ما ذىب إليو عما قالو ابن عدي, وكبلم كل 
منيما من باب االجتياد الذي تتنوع فيو األحكام عمى الرواة وتختمف فيو 

ما  وجيات نظر األئمة, واجتياد كل من اإلمامين قريب من بعض ىنا, ولكن
 ذىب إليو الذىبي أقرب إلى كبلم األئمة فالحق معو في ىذا التعقب . 

 
* * * 
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 ٌٔانتعقة انتاعع ٔانعشش 
 ـ  َعٍى تٍ عثذ احلًٍذ 29

 َص انتعقة :
عن السري بن إسماعيل, وعنو »:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  
 رشي بخبر منكر, قال ابن عدي : ليس بذاك فيحبن موسى الامحمد 

 .  (ٔ)ىأ.« .. الحديث , قمت : اآلفة من السري .
 دساعة انتعقة

 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 
في ىذا التعقب يستدرك اإلمام الذىبي عمى ابن عدي تضعيف حديث  

في فصل الشتاء بنعيم بن عبد الحميد, ويجعل اآلفة منو , وىذا يقتضي 
ويبين اإلمام الذىبي أن ضعفو الشديد , ويجعمو أضعف رجل في اإلسناد , 

اآلفة ليست منو بل من السري بن إسماعيل, فيو متكمم فيو بضعٍف شديد 
ن كان الحميد, فالببلء منو ال من نعيم؛ ألن نعيًماــ وليس كذلك نعيم بن عبد وا 

إال أنو ليس أضعف من السري بن إسماعيل , وليس  ــ متكمًما فيو بالضعف
, بل كذبو ابن القطان , ومقتضى كبلم  في الضعف مثل السري, فإنو تالف

ابن عدي أنو أشد ضعًفا؛ إذ جعل البمية منو في ىذا الحديث من بين رجال 
اإلسناد, كأنو ىو أضعفيم عنده, وليس األمر كذلك, كما سيظير بعد الترجمة 
لنعيم بن عبد الحميد , والسري بن إسماعيل, وسيتبين الراجح من صنيع 

                                                           

 .ٜٓٔٔترجمة  ٕٓٚ/ٗميزان االعتدال  (ٔ) 
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ذىبي , وقد أشار ابن حجر في المسان أن كبلم الذىبي اإلمامين ابن عدي وال
 . (ٔ)عكس قول ابن عدي, وذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات 

ا : تشمجة َعٍى تٍ عثذ احلًٍذ ٔانغشي تٍ إمساعٍم : 
ً
 ثاٍَ

ربما »وقال :  ,ـحميد فقد ذكره ابن حبان في الثقاتأما نعيم بن عبد ال 
, وقال ابن كثير :  (ٕ)ىأ. «فكتب عنو أىميا أغرب, قدم عمييم البصرة حاًجا ,

, وأما الحافظ ابن عدي فإنو ذكر لو في ترجمتو  (ٖ)ىأ. «أحد الضعفاء»
سمعت الساجي يقول : والحديث » حديثًا في فضل فصل الشتاء, ثم قال : 

المنكر لمسري بن إسماعيل ىو ىذا, فذكر لنا الساجي عن الحرشي , ولعل 
نعيم ىذا, فإنو ليس بذاك في الحديث, ولم يروه عن  أتيناه من قبلإنكاره 

 . (ٗ)ىأ.« السري غير نعيم , ونعيم معروف بيذا الحديث
ال » وأما السري بن إسماعيل فيذه أقواليم فيو : قال ابن المبارك :  

, وقال  (٘)ىأ.« السري بن إسماعيل يكتب عن جرير بن عبد الحميد حديث 
عمرو بن ثابت, والسري بن إسماعيل ترك الحسن بن دينار , و »أيًضا : 

ي استبان لي كذبو ف», وقال يحيى بن سعيد القطان :  (ٙ)ىأ.«الحديث عنيم

                                                           

 .  ٜٚ٘ترجمة  ٓٚٔ/ٙلسان الميزان  (ٔ) 
 . ٜٚٓٙٔترجمة  ٕٛٔ/ٜالثقات البن حبان  (ٕ) 
 .  ٜ٘ٙترجمة  ٖٜٖ/ٔالتكميل في الجرح والتعديل البن كثير  (ٖ) 
 . ٜٛ٘ٔترجمة  ٕٔ٘,  ٕٓ٘/ٛالكامل البن عدي  (ٗ) 
 .  ٜٚٙترجمة  ٙٚٔ/ٕالضعفاء الكبير لمعقيمي  (٘) 
 .  ٙٚٔ/ٕالضعفاء الكبير لمعقيمي  (ٙ) 
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كممت السري بن إسماعيل مرة , فسمعتو يقول : » , وقال :  (ٔ)ىأ.« مجمس
( حدثنا عامر , قال : سمعت النعمان بن بشير , يقول : سمعت النبي )

مد : يعني ترك السري, فمم يحمل عنو إلنكاره ما ... فتركتو , قال أبو مح
حدث بو عن الشعبي؛ ألن الثقات يروون عن أبي حيان التيمي عن الشعبي 

 «وىو قميل الحديث» , وقال ابن سعد :  (ٕ)ىأ.« عن ابن عمر عن عمر ... 
,  (٘)ىأ.« يضعف», وقال:  (ٗ)ىأ. «ليس بشيء», وقال ابن معين :  (ٖ)ىأ.

, وقال عثمان بن (ٙ)ىأ.«باطل, شبو ال شيء بشيء , حديثوليس », وعنو : 
, وقال أحمد :  (ٚ)ىأ. «ال يساوي شيًئا , كانوا يرومونو بالكذب» بن شيبة : 

, وقال عمرو  (ٜ)ىأ. «ليس بالقوي», وعنو :  (ٛ)ىأ. «ترك الناس حديثو» : 
كان يحيى بن سعيد ال يحدث عن السري, وال سمعت » عمرو ابن عمي : 

, وقال الجوزجاني :  (ٓٔ)ىأ.«ذكره قط –ابن ميدي يعني  –عبد الرحمن 

                                                           

 .  ٓٙٔترجمة  ٕٚ, الضعفاء الصغير لمبخاري ص  ٙٚٔ/ٕالضعفاء الكبير لمعقيمي  (ٔ) 
 .  ٕٙٔٔترجمة  ٕٕٛ/ٗالجرح والتعديل  (ٕ) 
 .  ٜٖٙ/ٙالطبقات الكبرى البن سعد  (ٖ) 
 .  ٕٗ٘٘برقم  ٖٛٚ/ٔتاريخ ابن معين رواية الدوري  (ٗ) 
 .  ٖٜٕٔترجمة  ٕٕٓ/ٓٔتيذيب الكمال  (٘) 
 .  ٖٙٛٔترجمة  ٕٕٓ/٘إكمال تيذيب الكمال  (ٙ) 
 .  ٕٕٚترجمة  ٖٕٕتاريخ أسماء الضعفاء والكذابين والمتروكين البن شاىين ص  (ٚ) 
 . ٔ٘ٔترجمة  ٜٚٔ, العمل ومعرفة الرجال ص  ٕٖٗترجمة  ٓٙدم ص بحر ال (ٛ) 
 .  ٖٕٛ/ٗالجرح والتعديل  (ٜ) 

 .  ٕٕٛ/ٗالجرح والتعديل (ٓٔ)  
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» , وعنو :  (ٕ)ىأ. «ليس بشيء», وقال أبو داود :  (ٔ)ىأ. «يضعف حديثو»
, وقال أبو  (ٖ)ىأ. «ضعيف متروك الحديث, يجيء عن الشعبي بأوابد » 

, وقال  (ٗ)ىأ. «ون زكريا بن ابي زائدة , ودون مجالددىو ذاىب , »حاتم : 
,  (٘)ىأ. «في حديثو ضعف, وفي موضع آخر : ليس بشيء» ابن الجارود : 

 «ليس بالقوي», وقال البزار :  (ٙ)ىأ. «وفيو ضعف», وقال إبراىيم الحربي : 
إسناد ضعيف , », وقال عن إسناد حديث فيو السري ىذا :  (ٚ)ىأ. «بالقوي

» , وقال النسائي :  (ٛ)ىأ. «رواه السري بن إسماعيل , مخمط في إسناده
, وقال الساجي  (ٓٔ)ىأ. «ليس بثقة», وعنو أيًضا :  (ٜ)ىأ. «متروك الحديث

كان يقمب », وقال ابن حبان في المجروحين :  (ٔٔ)ىأ.«ضعيف جًدا»: 

                                                           

 .  ٕٛٔترجمة  ٜٓأحوال الرجال  (ٔ) 
 .  ٖٕٔرقم  ٓٙسؤاالت اآلجري ألبي داود ص  (ٕ) 
 .  ٜ٘ٛترجمة  ٓٙٗ/ٖتيذيب التيذيب  (ٖ) 
 .  ٖٕٛ/ٗالجرح والتعديل  (ٗ) 
 .  ٕٕٓ/٘إكمال تيذيب الكمال  (٘) 
 .  ٓٙٗ/ٖتيذيب التيذيب  (ٙ) 
, تحقيق محفوظ الرحمن زين اهلل , مكتبة العموم  ٓٚحديث  ٕٗٓ/ٔمسند البزار  (ٚ) 

 م . ٜٕٓٓ – ٜٛٛٔوالحكم , المدينة المنورة , الطبعة األولى 
 .  ٕ٘ٓٗحديث  ٕٓٗ,  ٜٔٗ/ٜالمصدر السابق  (ٛ) 
 .  ٕٕٙترجمة  ٔ٘الضعفاء والمتروكون لمنسائي ص  (ٜ) 

 .  ٕٕٓ/ٓٔ, تيذيب الكمال  ٓٙٗ/ٖتيذيب التيذيب  (ٓٔ) 
 .  ٕٕٓ/٘إكمال تيذيب الكمال  (ٔٔ) 
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,  (ٔ)ىأ. «األسانيد ويرفع المراسيل , وكان يحيى بن معين شديد الحمل عميو
,  (ٕ)ىأ. «ليس بشيء»ابين : وقال ابن شاىين في تاريخ الضعفاء والكذ

, وقال الذىبي في الكاشف :  (ٖ)ىأ. «متروك الحديث»وقال ابن القيسراني : 
, وقال مغمطاي :  (٘)ىأ. «أحد اليمكى», وفي الميزان :  (ٗ)ىأ. «تركوه»
في جممة الضعفاء , وخرج الحاكم حديثو  وذكره أبو العرب والبخاري والعقيمي»

, وقال الييثمي:  (ٚ)ىأ. «واهٍ » , وقال ابن الممقن :  (ٙ)ىأ.«في الشواىد
وىو متروك الحديث , من », وقال ابن حجر نفي التقريب :  (ٛ)ىأ. «متروك»

, وأما اإلمام ابن عدي بعد أن ذكر بعض أقوال األئمة  (ٜ)ىأ. «من السادسة
ولمسري غير ما ذكرت , وأحاديثو التي يروييا ال »وبعض الروايات قال : 

                                                           

 .  ٗٙٗترجمة  ٖ٘٘/ٔكتاب المجروحين البن حبان  (ٔ) 
 .  ٕٔٛترجمة  ٙٓٔتاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ص  (ٕ) 
حديث  ٕٕٓ٘/٘,  ٖٓ٘ٛحديث  ٛٓٚٔ, ٕٕٙٓحديث  ٜٙٚ/ٕذخيرة الحفاظ  (ٖ) 

 .  ٖٜٓٙحديث  ٕٚٔٙ/٘,  ٚٗٛ٘
 . ٕٔٛٔترجمة  ٕٚٗ/ٛالكاشف  (ٗ) 
 .  ٕٖٖٛترجمة  ٔٚٔ/ٕميزان االعتدال  (٘) 
 .  ٕٕٔ/٘إكمال تيذيب الكمال  (ٙ) 
,  ٔٔٙيث حد ٜٙٙٔ/ٗمختصر استدراك الذىبي عمى مستدرك الحاكم البن الممقن  (ٚ) 

 ى . ٔٔٗٔ, تحقيق سعد آل حميد , دار العاصمة , الرياض , الطبعة األولى 
حديث  ٔٙٔ, ص  ٙٔٚحديث  ٛ٘ٔ, ص  ٖٓ٘حديث  ٜٚ/ٔمجمع الزوائد  (ٛ) 

 .  ٖٕ٘٘حديث  ٜٛ/ٕ,  ٖٔٚ
 .  ٕٕٔترجمة  ٖٕٓتقريب التيذيب ص  (ٜ) 
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و أحًد عمييا , وخاصة عن الشعبي , فإن أحاديثو عنو منكرات, ال يتابع
 . (ٔ)ىأ. «يروييا عن الشعبي غيره, وىو إلى الضعف أقرب

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

بعد عرض أقوال األئمة يتضح أن نعيم بن عبد الحميد , والسري بن  
السري, فالسري إسماعيل متكمم فييما, إال أن نعيًما ليس في الضعف مثل 

ضعيف جًدا في الحديث, فيو متروك باتفاق , بل كذبو يحيى بن سعيد 
القطان, فالببلء منو في ىذا الحديث إذ ىو األشد ضعًفا من بين رجال 
اإلسناد, وىذا ما ذىب إليو الحافظ الذىبي وتعقبو عمى اإلمام ابن عدي, 

عيل ال من نعيم بن وأميل إلى أن اآلفة في ىذا الحديث من السري ابن إسما
 عبد الحميد لآلتي :

بخبلف  –بل رمي بالكذب  –كون السري بن إسماعيل شديد الضعف  -ٔ
ن كان ضعيًفا , فميس كالسري بن  نعيم ابن عبد الحميد, فإنو وا 
إسماعيل الذي اتفق عمماء الحديث عمى أنو متروك الحديث, وقيل : 
ذاىب الحديث, بل ورماه يحيى بن سعيد القطان بالكذب وتركو, فكيف 

 من ىو أشد منو ضعًفا .  اآلفة من نعيم , وفي اإلسناديكون 
الوارد في فصل الشتاء من رواية السري عن الشعبي ,  كون ىذا الحديث -ٕ

عن مسروق عن ابن مسعود مرفوًعا , وروايتو عن الشعبي منكرات, ال 
يتابعو عمييا أحد, كما نص عمى ذلك الحافظ ابن عدي نفسو : 

                                                           

 .  ٕٚٛترجمة  ٜٖ٘/ٗالكامل   (ٔ) 



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٜٔٙ 

وأحاديثو التي يروييا ال يتابعو أحد عمييا, وخاصة عن الشعبي , فإن »
 . (ٔ)ىأ. «ييا عن الشعبي غيرهأحاديثو عنو منكرات, ال يرو 

إقرار اإلمام ابن عدي نفسو بأن السري بن إسماعيل آفة حديث ذكره في  -ٖ
ترجمة سيف بن محمد بن أخت سفيان الثوري وىو من رواية السري 
عن الشعبي عن مسروق عن عبد اهلل مسعود أيًضا , فقد قرر أن الببلء 

يرويو سيف عن السري وىذا ما يستغرب من ىذا الطريق , و »منو فقال: 
 «, ولعل الببلء فيو من السري, فإن السري يروي عن الشعبي مناكير

, فيذا ابن عدي نفسو ينص عمى أن اآلفة من السري في ىذا  (ٕ)ىأ.
 الحديث , وىو مثل اإلسناد نفسو, وىذا يرجح ما ذكره الحافظ الذىبي . 

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

ري بن إسماعيل ضعيف جًدا نعيم بن عبد الحميد ضعيف, والس 
لذا فاألرجح أن تكون اآلفة منو ال من نعيم؛ ألنو األضعف منيما ,  ومتروك ؛

 وىذا ما ذىب إليو الذىبي وىو أن اآلفة من السري . 
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
ترجيح ما ذىب إليو الحافظ الذىبي وتعقبو عمى اإلمام ابن عدي, من  

بن إسماعيل ؛ ألن األشد ضعًفا من نعيم بن أن اآلفة في ىذا الحديث السري 
عبد الحميد , فالحق والصواب معو في ىذا التعقب, وليس العكس كما 

 يقتضيو كبلم ابن عدي . 
                                                           

 .  ٜٖ٘/ٗالكامل البن عدي  (ٔ) 
 .ٓ٘ٛترجمة  ٗٓ٘/ٗالمصدر السابق  (ٕ) 
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 ٌٕانتعقة انثالث 
ة  31

َ
خ

ْ
ش
ُ
 (1)ـ حيٍى تٍ خ

 َص انتعقة : 
ال يعرف, حدث عن الزىري » :  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

قال ابن عدي: أرجو أنو ال بأس بو, قمت : ما حدث عنو بحديث معروف , 
 .(ٕ)ىأ.«غير ابن جريج

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

اختمف حكم اإلمام ابن عدي عمى ىذا الراوي عن حكم اإلمام الذىبي,     
فيرى اإلمام ابن عدي أنو ال بأس بو, وأنو قد حدث عنو ابن جريج وجماعة 
غيره, بينما يرى اإلمام الذىبي أنو مجيول ال يعرف, وأنو تفرد عنو ابن 

عة , جريج, فمم يرو عنو غيره, ويرى ابن عدي أن ابن جريج روى عنو جما
وبالرجوع إلى كبلم األئمة والنظر فيو سيتضح أي اإلمامين أصوب قواًل وأرجح 

 .حكًما ؟ 

                                                           

ُجْرَجة : بضم الجيم األولى, وسكون الراء , وفتح الجيم الثانية , فبنو جرجو المكيون  (ٔ) 
اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في ى . أ.« , منيم يحيى بن جرجو 

ية , بيروت , الطبعة دار لكتب العمم ٜٙ/ٕالسماء والكنى واألنساب البن ماكوال 
 م . ٜٜٓٔ -ى  ٔٔٗٔاألولى 

 . ٖٜٚٗترجمة  ٖٚٙ/ٗميزان االعتدال  (ٕ) 
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ا : تشمجة انشأي : 
ً
 ثاٍَ

 (ٔ)ىأ.«  يحيى بن جرجة المكي» ىو :  
 (ٗ) , وعمي بن صالح(ٖ), وقزعة بن سويد (ٕ)روى عنو : ابن جريج  

                                                           

ترجمة  ٖٖٔ/ٜ, والجرح والتعديل  ٜٕٙٗ, ترجمة  ٕٙٙ/ٛالتاريخ الكبير لمبخاري  (ٔ) 
٘ٙٓ . 

 ٜٜ٘/ٚ, الثقات البن حبان  ٖٖٔ/ٜ, الجرح والتعديل  ٕٙٙ/ٛالتاريخ الكبير  (ٕ) 
, ى أ.«وجماعة » , وزاد ٕٕٚٔترجمة  ٜٚ/ٜ, الكامل البن عدي  ٛٗٙٔٔترجمة 

تحقيق د/ موفق عبد القادر , دار الغرب  ٖٔ٘/ٔالمؤتمف والمختمف لمدارقطني 
اإلكمال في رفع االرتياب م , ٜٙٛٔ -ى ٙٓٗٔاإلسبلمي, بيروت , الطبعة األولى 

ٕ/ٜٙ  . 
, تحقيق  ٖٖٛٙحديث  ٕٙ٘/ٙ, المعجم األوسط لمطبراني  ٖٖٔ/ٜالجرح والتعديل  (ٖ) 

/ طارق عوض اهلل , والحسيني , دار الحرمين , القاىرة , المعجم الكبير لمطبراني 
, تحقيق / حمدي عبد المجيد, مكتبة ابن تيمية , القاىرة ,  ٜٙٔٚحديث  ٜٕٔ/ٚ
م , معجم الشيوخ ٜٜٗٔ -ى ٘ٔٗٔطبعة الثانية, دار الصميعي , الرياض ال

, تحقيق د/ عبد السبلم تدمري , مؤسسة الرسالة , دار اإليمان  ٘ٗٔلمصيداوي ص 
, أطراف الغرائب  ٜٙ/ٕ, اإلكمال في رفع االرتياب ى ٘ٓٗٔ, بيروت , الطبعة األولى 

, تحقيق / محمود محمد ,  ٕٕٔٙث حدي ٓٗٔ/ٕواألفراد لمدارقطني البن القيسراني 
م , ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔالسيد يوسف , دار الكتب العممية , بيروت , الطبعة األولى 

 . ٖٔ٘/ٔالمؤتمف والمختمف 
 ذكر روايتو عنو كل من :  (ٗ) 
نا إبراىيم بن ميدي, نا معتمر بن سميمان, قال : » ابن اإلعرابي في معجمو قال :  

 ==معجم ابن األعرابيى  . أ.«حيى بن جرجة ... أنباني عمي بن صالح, عن ي
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 .  (ٔ)روى عن : الزىري.
 أقٕال انعهًاء فٍّ : 

ربما », وذكره ابن حبان وقال :  (ٕ)ىأ. «شيخ»قال أبو حاتم :  
يشبو أن يكون مكًيا, وقد حدث عنو ابن », وقال ابن عدي:  (ٖ)ىأ.«خالف

                                                           

تحقيق عبد المحسن الحسيني , دار ابن الجوزي ,  ٕ٘ٔٔحديث  ٗٛ٘/ٕ==
 م . ٜٜٚٔ -ى  ٛٔٗٔالرياض , الطبعة األولى 

ا عثمان الدقاق, ثنا إبراىيم بن الييثم , ثنا إبراىيم حدثن»والدارقطني في سننو قال : 
« : أنباني عمي بن صالح, عن يحيى بن جرجة .... ابن ميدي, ثنا المعتمر, قال 

 . ٕٔٔٔحديث  ٔٛ/ٖسنن الدار قطني ى . أ.
ن جعفر بن يوسف , ثنا أحمد حدثنا محمد ب»وأبو نعيم في معرفة الصحابة  , قال : 

بن محمد بن مصعب , ثنا إسحاق بن سيار, ثنا إبراىيم بن ميدي , ثنا المعتمر بن 
معرفة ى . أ. « بن صالح , عن يحيى بن جرجة ...  سميمان, قال : أنباني عمي

 –تحقيق عادل يوسف , دار الوطن  ٖٖٗٓحديث  ٖٓٙٔ/ٖالصحابة ألبي نعيم 
 م . ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔالرياض , الطبعة األولى 

. تنقيح تحقيق  ٜٗٓٔحديث  ٕٕٗ/ٕوابن عبد اليادي في التنقيح بإسناد الدارقطني 
أحاديث التعميق البن عبد اليادي , تحقيق / أيمن صالح , دار الكتب العممية , 

حديث  ٖٗ٘/ٔ, والذىبي في تنقيح التحقيق لو )ى( ٜٔٗبيروت , الطبعة األولى 
ٖٔ٘  . 

, الثقات البن حبان  ٖٖٔ/ٜ, الجرح والتعديل  ٕٙٙ/ٛالتاريخ الكبير لمبخاري  (ٔ) 
 .  ٕٕٚٔترجمة  ٜٚ/ٜ, الكامل البن عدي  ٛٗٙٔٔترجمة  ٜٜ٘/ٚ
 .  ٖٖٔ/ٜالجرح والتعديل  (ٕ) 
 .  ٜٜ٘/ٚالثقات البن حبان  (ٖ) 



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٓٓ 

, وقال الدارقطني :  (ٔ)ىأ. «جريج وجماعة , وأرجو أنو ال بأس بحديثو
,  (ٖ)ىأ. «وثقو ابن حبان وغيره» . وقال الييثمي :  (ٕ)ىأ. «ليس بقوي»

, وقال في (ٗ)ىأ. «عنو سوى ابن جريج ىما رو » وقال الذىبي في المغني : 
, وقال ابن حجر في تعجيل  (٘)ىأ. «روى عنو ابن جريج, مجيول»الديوان:

قمت : قال »المنفعة بعد أن ذكر أقوال ابن حبان, وأبي حاتم, وابن عدي : 
,  (ٙ)ب بما ترىن : ما روي عنو غير ابن جريج, وىو متعقايز الذىبي في الم

                                                           

 .  ٜٚ/ٜالكامل البن عدي  (ٔ) 
 ذكر ىذا القول عنو كل من :  (ٕ) 
,  ٖٛ٘, حديث ٜٕٕالغساني في تخريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص  

, وابن عبد اليادي في ى ٔٔٗٔأشرف عبد المقصود, دار عالم الكتب , الرياض 
, وابن زريق في كتاب : من  ٜٖٖ/ٙ, والزيمعي في نصب الراية  ٜٕٗ/ٕالتنقيح 

 ٚٗٔ/ٖروكين والمجيولين تكمم فيو الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمت
, تحقيق / حسين عكاشة , وزارة األوقاف بدولة قطر , الطبعة األولى  ٕ٘ٗترجمة 
تحقيق خالد  ٜٖٖ/ٙم , وبدر الدين العيني في شرح أبي داود ٕٚٓٓ -ى  ٕٛٗٔ

م , وابن حجر ٜٜٜٔ -ى ٕٓٗٔالمصري , مكتبة الرشد الرياض , الطبعة األولى 
 . ٜٛ٘ٙديث ح ٓٗ٘/ٙفي إتحاف الميرة 

 . ٖٚ٘ٓٔحديث  ٔٛ/ٛمجمع الزوائد (ٖ) 
 .ٖٜٗٙترجمة  ٕٖٚ/ٕالمغني في الضعفاء (ٗ) 
 .ٔٙٗترجمة  ٖٔٗديوان الضعفاء ص (٘) 
يحيى بن جرجة المكي , عن الزىري , وعنو »يقصد ما ذكره في ترجمتو , فإنو قال : (ٙ) 

 ٓٙٔٔ, ترجمة  ٖٔ٘,  ٖٓ٘/ٕتعجيل المنفعة ى . أ.«ابن جريج, وقزعة بن سويد 
 م .ٜٜٙٔ, تحقيق د / إكرام اهلل إمداد الحق , دار البشائر , بيروت , الطبعة األولى 
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,  (ٔ)ىأ.«لم يطعن فيو أحد بحجة, وال بأس بو عنديوقال الدارقطني :" 
ما حدث عنو غير بن جريج غير  »وتعقب الذىبي في الميزان فقال : 

المؤتمف  الدارقطني في وقال ,فقد روى عنو أيضا فرقد بن سويد ,مستقيم
« وجماعة بن جريجاروى عن عبيد  :وقال ابن عدي ,وتبعو بن ماكوال

 .  (ٕ)ىأ.
ا : يُاقشة انتعقة : 

ً
 ثانث

 –مما سبق من أقوال األئمة يتضح أن يحيى بن جرجة اختمف فيو  
, وىي لفظة قد يراد بيا «شيخ»فذىب أبو حاتم إلى أنو  –عمى قمة ما روي 

الجرح, وقد يراد بيا التعديل حسبما يحيط بيا من قرائن فيمن قيمت فيو, فمن 
بي حاتم أنيا قد تعني أن صاحبيا روى أحاديث قميمة جًدا ال مدلوالتيا عند أ

تكفي في تعديمو وال تجريحو , فما رواه غير كاٍف في الحكم عميو , كما ىو 
الحال ىنا في ابن جرجة, وقد يطمقيا عمى بعض الثقات , أو ممن يكتب 
حديثو, وقد يطمقيا مرادفة لبعض األلفاظ الدالة عمى الجرح, وممن أحسن 

, وابن « ربما خالف»قول فيو ابن حبان , فقد ذكره في الثقات, وقال : ال
, والييثمي , وأشار إلى أن ابن حبان « ال بأس بحدثو»عدي , وقال عنو : 

وغيره قد وثقو , وىو يقصد ذكر ابن حبان لو في ثقاتو, وما قالو ابن عدي 
ذلك عنو فيو , وىذا تساىل منو , وذىب إلى تضعيفو الدارقطني , ونقل 

الغساني, والزيمعي, وابن زريق, والبدر العيني, وابن حجر , وحكم ابن كثير 
                                                           

 . ٖٔ٘/ٕتعجيل المنفعة (ٔ) 
 .ٔٙٛترجمة  ٗٗ/ٙلسان الميزان (ٕ) 
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 وفي» عمى حديثين من طريق قزعة بن سويد عنو بالضعف فقال : 
, وذىب اإلمام الذىبي إلى تجييمو , ولكنو متعقب  (ٔ)ىأ.« أسنادييما ضعف

يل المنفعة, برواية فرقد بن سويد وابن جريج , كما قال ابن حجر في تعج
وكذا برواية عمي بن صالح , وليس ما قال مستقيًما, كما ذكر ابن حجر في 

ابن جريج , وقزعة بن »الميزان ؛ ألن ابن جرجة قد روى عنو ثبلثة , وىم : 
, والعجب أن الذىبي نفسو وقف عمى حديثو الذي «سويد , وعمي بن صالح 

فيو عمي بن صالح في كتابو تنقيح التحقيق من تأليفو, فجل من ال يسيو , 
ما حدث عنو غير ابن » وعميو فبل يسمم لو ما تعقبو عمى ابن عدي بقولو : 

, وبذا «ما روى عنو سوى ابن جريج» وكرر ذلك في المغني فقال : « جريج
« وقد حدث عنو ابن جريج وجماعة»ا ذكره ابن عدي بقولو : يتبين صواب م

, فميس ابن جرجة مجيواًل ال يعرف كما قال الذىبي في الميزان والديوان, ى أ.
بل ىو معروف , ولكنو قميل الرواية مختمف فيو , وأميل إلى أن فيو ضعًفا , 

بو , فما تفرد فيو أو خالف يضعف, وما عدا ذلك مما وافق غيره فبل بأس 
وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر عن الدارقطني من أنو لم يطعن فيو أحد بحجة 
وال بأس بو عنده, فإني لم أعثر عمى ىذا القول لئلمام الدارقطني في سننو 
وال في كتبو التي يتكمم فييا عن الرجال مثل سؤاالت البرقاني , وال الحاكم , 

عفائو , وال في المؤتمف والمختمف وال ابن بكير لو , وال في عممو , وال في ض
إنما قال ىذا القول بنصو في راٍو »لو, وقد وجدت محقق تعجيل المنفعة قال: 

                                                           

, تحقيق د/ عبد الممك  ٜٗٔ/ٗجامع المسانيد والسنن اليادي ألقوم سنن البن كثير  (ٔ) 
 م . ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔت , الطبعة الثانية الدىيش , دار خضر , بيرو 
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ٕٕٖٓ 

ن الزبرقان ... ويحيى بن جعفر مذكور بعد ابن باآخر , وىو يحيى بن جعفر 
جرجة مباشرة , ولعمو سبق نظر الحافظ إلى الراوي اآلخر فكتب في األول , 

, فيذا من أوىام ابن حجر, فإن الدارقطني قال ىذا القول (ٔ)ىأ.« واهلل أعمم
في يحيى بن جعفر الذي بعد ابن جرجة ال في ابن جرجة ىذا, كما أن ما ورد 

ال بأس  :"ال كما نقل ابن حجر عنو من أنو, «تضعيفو»عن الدارقطني ىو 
, فكيف يقول «ربما خالف» , وابن جرجة قد قال فيو ابن حبان "بو

ا قولو, وال يستقيم أن ؟! , فميس ىذ«لم يطعن فيو أحد بحجة » : الدارقطني
 . يكون قولو

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع
نما فيو ضعف , فما تفرد بو      ابن جرجة ليس مجيواًل كما قال الذىبي وا 

وخالف يضعف , وما ليس كذلك فبل بأس بو , وىذا ما تقتضيو لفظة ابن 
 , يكتب حديثو لبلعتبار .  «بحديثو»أو  «ال بأس بو»عدي , فمن يقال فيو: 

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
ال يسمم لمحافظ الذىبي استدراكو عمى ابن عدي في أن ابن جرجة  

مجيول , ال يعرف, وأنو تفرد عنو ابن جريج بالرواية تابًعا في ذلك البخاري 
في تاريخو الكبير, وابن حبان في ثقاتو , فإنيما ما ذكرا روى عنو سوى ابن 

يج, وقد ذكر أبو حاتم في تبلميذه ابن جريج , وقزعة بن سويد, وذكر جر 
رواية قزعة بن سويد الطبراني , والدارقطني, والصيداوي , وابن ماكوال, وابن 
القيسراني, وذكر رواية عمي بن صالح عنو كل من ابن األعرابي, والدارقطني 

                                                           

 (.  ٕٔ, ىامش ) ٖٔ٘/ٕتحقيق تعجيل المنفعة  (ٔ) 
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ٕٕٓٗ 

قيح التحقيق, وقد , وأبي نعيم, وابن عبد اليادي , بل والذىبي نفسو في تن
تعقب الحافظ ابن حجر عميو في لسان الميزان وتعجيل المنفعة, وبين أن 
كبلمو غير مستقيم, وانو متعقب عميو, وعميو فإن تجييل الذىبي ليذا الراوي 
ال يسمم لو , وكبلم اإلمام ابن عدي أقرب إلى الحق , فاألرجح ما ذىب إليو 

 مع ابن عدي في ىذا التعقب. لكونو اقرب لما قالو األئمة, فالحق 
 

* * * 
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 ٌٕانتعقة احلادي ٔانثالث 
 ـ  حيٍى تٍ عثذ ادلهك انكٕيف 31

 َص انتعقة : 
.. ذكره ابن عدي في كاممو, »:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

وسرد لو أحاديث, وقال : بعض حديثو ال يتابع عميو, وىو ممن يكتب حديثو, 
« وثقو أبو داود , واحتج بو مسمم, وأخرج لو البخاري مقروًنا بآخرقمت: 

 .  (ٔ)ىأ.
 دساعة انتعقة

 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 
اختمف حكم اإلمامين ابن عدي والحافظ في يحيى بن عبد الممك,  

فذىب ابن عدي إلى أنو يكتب حديثو , وفي بعضيا ما ال يتابع عميو, بينما 
ذىب الذىبي إلى توثيقو حيث ألمح إلى ذلك بذكر توثيق أبي داود لو, 
خراج البخاري لحديثو, وقد صرح بتوثيقو في الكاشف ,  واحتجاج مسمم بو, وا 
فكأنو لم يرتض قول ابن عدي ىنا حيث نقل توثيق أبي داود لو, وبالرجوع 

 إلى أقوال العمماء سيتضح أي الحكمين أرجح؟  
 

                                                           

 .  ٛٚ٘ٙترجمة  ٜٖٗ/ٗميزان االعتدال  (ٔ) 
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ا : تشمجة انشأي 
ً
 ثاٍَ
, أبو  (ٔ)خ مد ت س ق , يحيى عبد الممك بن حميد بن أبي َغِنية » ىو:

 . (ٕ)ىأ.« زكريا الكوفي 
وجعفر بن عمر, وحصين بن روى عن : إسماعيل بن أبي خالد,  
 , وغيرىم .  (ٖ)ىأ.«عمر...
... , وأحمد بن جميل, إبراىيم بن عبد اهلل بن عبس »روى عنو :  

 , وغيرىم .  (ٗ)ىأ.« وأحمد بن حنبل 
 أقوال العمماء فيو : 

, وقال يحيى بن  (٘)ىأ. «كان ثقة صالح الحديث» قال ابن سعد :  
لو ىيئة, وكان  ,كان ثقة», وقال أحمد بن حنبل :  (ٙ)ىأ. «ثقة»معين : 

,  (ٛ)ىأ. «كوفي, ثقة, رجل صالح», وقال العجمي :  (ٚ)ىأ.«رجبًل صالًحا 

                                                           

َغِنية : بغين معجمة مفتوحة , بعدىا نون , ثم ياء معجمة باثنتين من تحتيا.  (ٔ) 
 .  ٜٔٔ/ٙاإلكمال البن ماكوال 

 . ٘ٚٛٙمة ترج ٙٗٗ/ٖٔتيذيب الكمال  (ٕ) 
 .  ٚٗٗ/ ٖٔالمصدر السابق  (ٖ) 
 .  ٚٗٗ/ٖٔالمصدر السابق  (ٗ) 
 .  ٕٕٕٚترجمة  ٖٗٙ/ٙالطبقات الكبرى  (٘) 
 .  ٜٛٓرقم  ٖٕٗتاريخ ابن معين رواية الدارمي ص  (ٙ) 
 .  ٚ٘ٔٔترجمة  ٖٚٔبحر الدم ص  (ٚ) 
 . ٜٛٛٔترجمة  ٖ٘٘/ٕالثقات لمعجمي  (ٛ) 
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,  (ٕ)ىأ. «ليس بو بأس», وقال النسائي :  (ٔ)ىأ. «ثقة»وقال أبو داود : 
, وقال  (ٖ)ىأ. «روى عنو الناس» وذكره ابن حبان في الثقات وقال : 

 (٘)ىأ. «صدوق» , وفي قول آخر :  (ٗ)ىأ. «ثقة , وأبوه ثقة »الدارقطني : 
, وذكره  (ٙ)وذكره ابن شاىين في الثقات , ونقل قول اإلمام أحمد فيو (٘)ىأ.

, وذكره ابن منجويو أيًضا في رجال  (ٚ) الكبلباذي في رجال صحيح البخاري
 «كوفيون ثقات» ده  : , وقال عنو ابن ماكوال وعن أبيو وج (ٛ) صحيح مسمم

, وقال المزي : روى لو البخاري مقروًنا بغيره, وأبو داود في  (ٜ)ىأ. «ثقات
ثقة , وقور , », وقال الذىبي في الكاشف :  (ٓٔ)ىأ.«المراسيل والباقون

وخرج الطوسي , والترمذي, وابن حبان, » , وقال مغمطاي :  (ٔٔ)ىأ. «حصال

                                                           

 .  ٛٗٗ/ٖٔتيذيب الكمال ت (ٔ) 
 .  ٛٗٗ/ٖٔالمصدر السابق  (ٕ) 
 .  ٕٚٚٔٔترجمة  ٗٙٔ/ٚالثقات البن حبان  (ٖ) 
, المؤتمف والمختمف ٖٚ٘رقم  ٔٗٔسؤاالت أبي بكر البرقاني لمدارقطني ص (ٗ) 
ٖ/ٔٙ٘ٙ  . 
 . ٖٔ٘رقم  ٖٕٛسؤاالت الحاكم لمدارقطني ص  (٘) 
 .  ٖٜٓرقم  ٛ٘ٔتاريخ أسماء الثقات ص  (ٙ) 
 .  ٛٔ٘ٔترجمة  ٗٗٛ/ٕرجال صحيح البخاري  (ٚ) 
 .  ٜٖٛٔترجمة  ٖ٘ٗ/ٕرجال صحيح مسمم  (ٛ) 
 . ٜٔٔ/ٙاإلكمال البن ماكوال  (ٜ) 

 .  ٜٗٗ/ٖٔتيذيب الكمال  (ٓٔ) 
 .  ٕٙٓٙترجمة  ٖٓٚ/ٕالكاشف  (ٔٔ) 
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, وقال ابن  (ٔ)ىأ.« وأبو عوانة , والحاكم حديثو في صحيحيم وابن خزيمة,
اري سوى لم يضعفو أحد, ولم يخرج لو البخ» حجر في مقدمة فتح الباري : 

حديث واحد, أخرجو في االعتصام ... وروى لو الباقون, وأبو داود في 
 , وتعقباه (ٖ)ىأ.«صدوق لو أفراد» , وقال في التقريب :  (ٕ)ىأ.« المراسيل 

بل ثقة, فقد وثقو أحمد بن حنبل, وابن معين , » في تحرير التقريب فقاال : 
ليس »وأبو داود, والعجمي, وابن سعد, والدارقطني, والذىبي, وقال النسائي : 

 .  (ٗ)ىأ.« بو بأس ... 
وليحيى بن عبد »وأما ابن عدي فأنو ساق لو عدة أحاديث ثم قال :  

ويو بعضو ال يتابع عميو, وىو ممن يكتب الممك غير ما ذكرت, وعامة ما ير 
 . (٘)ىأ.«حديثو

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

بالنظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل يظير أن يحيى بن عبد الممك  
ثقة, فقد وثقو جميور عمماء الجرح والتعديل, منيم ابن سعد, ويحيى بن 
معين, وأحمد بن حنبل, والعجمي, وأبو داود , والدارقطني, وابن ماكوال, وذكره 

, وىو «س بوال بأ» ابن حبان , وابن شاىين في الثقات , وقال النسائي : 

                                                           

 . ٘ٙٔ٘ترجمة  ٖٗٗ/ٕٔإكمال تيذيب الكمال ت(ٔ) 
 . ٕ٘ٗالساري( ص مقدمة صحيح البخاري ) ىدي (ٕ) 
 . ٜٛ٘ٚترجمة   ٖٜ٘تقريب التيذيب ص  (ٖ) 
 .  ٜٛ٘ٚترجمة  ٜٗ,  ٖٜ/ٗتحرير تقريب التيذيب  (ٗ) 
 .ٜٓٔٗترجمة  ٙٗ/ٜالكامل  (٘) 
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من رجال البخاري ومسمم , وأخرج حديثو األئمة في صحاحيم كالطوسي, 
والترمذي, وابن حبان, وابن خزيمة, وأبو عوانة, والحاكم, ولم يضعفو أحد 
من العمماء, وال ذكره أحد بقادح, فالراجح أنو ثقة, وأما كبلم ابن عدي فيو 

حديثو, وىذه عدادىا في  فإنو ينقصو عن منزلة الثقة, فيو عنده مما يكتب
المرحمة الرابعة عند الذىبي , وقد أشار إليو بقادح, وىو كون بعض أحاديثو 
ال يتابع عمييا, مع ذكره لو في كتاب يترجم فيو لمضعفاء, وقد انفرد ابن 
عدي بذلك, ولم يشاركو أحد من العمماء فيما قال, كما أن ابن عدي لم يذكر 

عون عمى توثيقو, فمم يصب في ذلك, وقد في أقوال من وثقو, وىم مجمو 
, « أفرادلو  ,صدوق»توسط ابن حجر في الحكم عميو فحكم عميو بأنو : 

والحق أن جميور العمماء عمى توثيقو, ويكفيو توثيًقا لو قول ابن معين , 
وأحمد بن حنبل , وقد أخرج الشيخان حديثو وسائر األئمة, وروى عنو 

, فاألولى أن يكون ثقة, كما ألمح إلى ذلك  الناس, وىو من رجال الصحيحين
الذىبي ىنا في الميزان حيث أشار إلى توثيق أبي داود لو, واحتجاج مسمم 
خراج البخاري لحديثو مقروًنا بغيره بعد أن ذكر كبلم ابن عدي فيو,  بو, وا 
وصرح الذىبي بتوثيقو في الكاشف , وليس ىناك ما يقدح فيو فيجعمو ممن 

قال ابن عدي أو ينزلو عن درجة الثقة؛ فيكون صدوًقا كما  يكتب حديثو كما
 ذىب إليو ابن حجر . 

ا : اخلالصة : 
ً
 ساتع

يحيى بن عبد الممك ثقة كما قال جميور العمماء , وتفرد ابن عدي  
 « . بعض أحاديثو ال يتابع عمييا, وىو ممن يكتب حديثو»بقولو : 
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ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
لحافظ الذىبي من تعديل يحيى بن عبد الممك ترجيح ما ذىب إليو ا 

وتوثيقو ال كما قال اإلمام ابن عدي, ورأيو مطابق وموافق لرأي جميور 
العمماء ؛ لذا فالحق معو في ىذا التعقب , ولم ينصف الحافظ ابن عدي فيما 

 قال .
     

* * * 
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 ٌٕانتعقة انثاًَ ٔانثالث 
 عٍغىـ ٌعقٕب تٍ حمًذ تٍ  32

 َص انتعقة : 
وقال ابن عدي بعد أن ذكر  »:  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

قمت: سبب عدم , رى مدينى ليس بمعروفىترجمتو في سطرين: ويعقوب الز 
معرفة ابن عدي بو أنو ما لحق أصحابو وال نشط لكتابة حديثو عن أصحاب 

ال فالرجل مشيور مكثر  .  (ٔ)ىأ. «أصحابو, وا 
 انتعقةدساعة 

 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 
اختمف الحافظ الذىبي مع اإلمام ابن عدي حول يعقوب بن محمد  

ىذا, حيث ذىب ابن عدي إلى أنو غير معروف, وبين الذىبي أنو مشيور 
ومكثر , وذكر سبب عدم معرفة ابن عدي بو , فالذىبي يرى أنو معروف , 

رجوع إلى أقوال أئمة الرجال بينما يرى ابن عدي أنو ليس بمعروف, وبال
 سيتضح أي اإلمامين أرجح قواًل ؟

ا : تشمجة انشأي : 
ً
 ثاٍَ

خت ق : يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الممك بن » ىو :  
 . (ٕ)ىأ.«  المدني وسفحميد بن عبد الرحمن بن عوف , أبو ي

                                                           

 . ٕٜٙٛترجمة  ٗ٘ٗ/ٗميزان االعتدال  (ٔ) 
 . ٘ٓٔٚترجمة  ٖٚٙ/ٕٖتذىيب الكمال  (ٕ) 
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براىيم بن سعد األزىري )ق( , إبراىيم بن جعفر .» روى عن :   . , وا 
 , وغيرىم . (ٔ)ىأ.« براىيم ابن عمي الرافعي ....وا  

أحمد بن سنان القطان, وأحمد بن عمي بن شوذب, » روى عنو : 
 ,وغيرىم . (ٕ)ىأ.« .. وأحمد بن يوسف السممي .

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
 وكان كثير العمم وسماع لمحديث, ولم يجالس» قال ابن سعد :  

مالًكا, ولكنو قد لقي من كان بعد مالك من فقياء أىل المدينة ورجاليم وأىل 
ما », وقال يحيى بن معين:  (ٖ)ىأ.« العمم منيم , وكان حافًظا لمحديث ... 

, وعنو :  (ٗ)ىأ.«حدثكم عن شيوخو فاكتبوه, وما لم يعرف من شيوخو فدعوه
أحاديثو »يًضا قال : , وعنو أ (٘)ىأ. «صدوق , ولكن ال يبالي عمن حدث» 

, يعني أنو متروك الحديث مثمو, وقال أحمد  (ٙ)ىأ.« الواقدي تشبو أحاديث
. وقال حجاج بن الشاعر (ٚ)ىأ. «ليس بشيء, ليس يسوي شيًئا»بن حنبل: 

                                                           

 .  ٖٛٙ/ٕٖتيذيب الكمال  (ٔ) 
 .  ٜٖٙ/ٕٖ المصدر السابق (ٕ) 
 . ٖٚٗٔترجمة  ٘٘/٘الطبقات الكبرى  (ٖ) 
 .  ٜٙٛترجمة  ٕ٘ٔ/ٜالجرح والتعديل  (ٗ) 
 .  ٘ٔ٘ٚترجمة  ٕٜٖ/ٙٔتاريخ بغداد  (٘) 
 .  ٕٜٖ/ٙٔالمصدر السابق  (ٙ) 
ترجمة  ٛٚٔ, وبحر الدم ص  ٘ٗٚ٘رقم  ٜٖٙ/ٖالعمل ومعرفة الرجال ألحمد  (ٚ) 

, والجرح والتعديل  ٖٕٚٓمة ترج ٕٗٗ/ٗ, الضعفاء الكبير لمعقيمي  ٜ٘ٔٔ
ٜ/ٕٔ٘ . 
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, وقال أيًضا  (ٕ)ىأ.«واىي الحديث», وقال أبو زرعة :  (ٔ)ىأ. «الثقة»عنو : 
اس , يعقوب الزىري, وابن زبالة , والواقدي, ليس عمى يعقوب الزىري قي»: 

وعمر بن أبي بكر الموممي , يقاربون في الضعيف في الحديث, وىم واىون 
» , وقال أبو حاتم :  (ٗ)ىأ. «منكر الحديث» , وقال عنو أيًضا :  (ٖ)ىأ.« 

, وقال صالح بن محمد :  (٘)ىأ. «ىو عمى يدي عدل, أدركتو ولم أكتب عنو 
كأنو », وعمق عميو الخطيب بقولو :  (ٙ)ىأ. «حديث الواقديحديثو يشبو »: 

, وقال أبو القاسم  (ٛ)ىأ. «منكر الحديث», وقال الساجي ن:  (ٚ)ىأ. «يضعفو
في حديثو وىم », وقال العقيمي :  (ٜ)ىأ. «في حديثو لين»القاسم البغوي : 

, وذكره ابن حبان في  (ٓٔ)ىأ. «كثير, وال يتابع عميو إال من ىو نحوه
,  (ٔ)ىأ. «ثقة مأمون , سكن بغداد , ومات بيا », وقال الحاكم :  (ٔٔ)الثقات

                                                           

 .  ٕ٘ٔ/ٜ, والجرح والتعديل  ٖٓٚ/ٕٖتيذيب الكمال  (ٔ) 
 .  ٕ٘ٔ/ٜالجرح والتعديل  (ٕ) 
 .  ٜ٘رقم  , ٜٜسؤاالت البرذعي ألبي زرعة ص  (ٖ) 
 .  ٕٗٛرقم  ٚٚٔالمصدر السابق ص  (ٗ) 
 .  ٕ٘ٔ/ٜالجرح والتعديل  (٘) 
 .  ٕٜٖ/ٙٔتاريخ بغداد  (ٙ) 
 .  ٕٜٖ/ٙٔالمصدر السابق  (ٚ) 
 .  ٗ٘ٗ/ٗميزان االعتدال  (ٛ) 
 .  ٗٙٚترجمة  ٜٖٚ/ٔٔتيذيب التيذيب  (ٜ) 

 .  ٘ٗٗ/ٗالضعفاء الكبير لمعقيمي  (ٓٔ) 
 .  ٜ٘ٗٙٔترجمة  ٕٗٛ/ٜالثقات البن حبان  (ٔٔ) 
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يعقوب بن عيسى , »قد روى عنو الخرائطي فقال : » , وقال ابن الجوزي : 
, وقال  (ٖ)ىأ. «ضعيف جًدا», وقال ابن القطان :  (ٕ)ىأ.«وكأنو قصد تدليسو

جال, وضعفو مشيور , قواه أبو حاتم مع تعنتو في الر »الذىبي في المغني : 
, وقال في الكاشف :  (ٗ)ىأ. «أبو زرعة وغيره, وىو الحق, ما ىو بحجة

وىاه أبو زرعة وغيره, وقواه أبو حاتم , وذكره ابن حبان في الثقات, قال »
 «فمعمو العوفي  دالبخاري في الصمح : حدثنا يعقوب , حدثنا إبراىيم بن سع

فأما »كرة الحفاظ فقال عنو : , قمت : يقصده ىو , لكنو رد ذلك في تذ (٘)ىأ.
من قال ىو يعقوب بن إبراىيم بن سعد فقد أخطأ؛ ألنو ما أدركو البخاري, 

, وقال ابن  (ٙ)ىأ.« وكذا من قال ىو يعقوب بن محمد الزىري, أحد الضعفاء
وأما ابن عدي فإنو أجحف في ترجمتو جًدا, ثم قال : ليس »كثير : 
, وفي قول آخر :  (ٛ)ىأ. «واه» , وقال ابن الممقن : (ٚ)ىأ.«بمعروف

, وفي قول :  (ٔ)ىأ. «ضعيف», وقال الييثمي عنو :  (ٜ)ىأ. «ضعيف»
                                                           

 .  ٜٓٔرقم  ٕٓٔسؤاالت السجزي لمحاكم ص  (ٔ) 
 .  ٕٖٛٛترجمة  ٕٙٔ/ٖالضعفاء والمتروكون البن الجوزي  (ٕ) 
 .  ٙٔٚحديث  ٙ٘/ٖ (ٖ) 
 .  ٕٕٓٚترجمة  ٜ٘ٚ/ٕالمغني في الضعفاء  (ٗ) 
 . ٘ٓٗٙترجمة  ٜٖٙ/ٕالكاشف  (٘) 
 .  ٚٚٗترجمة   ٔٗ/ٕبي تذكرة الحفاظ لمذى (ٙ) 
 .  ٔٔٙٔترجمة  ٕٓٗ/ٕالتكميل في الجرح والتعديل  (ٚ) 
 .  ٖ٘/ٜ,  ٚٛ٘/ٗالبدر المنير  (ٛ) 
 .  ٚٙ/ٜالمصدر السابق  (ٜ) 
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 «ضعيف مدلس , وقد وثق» , وفي قول :  (ٕ)ىأ.« وقد وثق وىو ضعيف ,»
وقد ضعفو » , وفي قول آخر :  (ٗ)ىأ. «متروك», وفي قول آخر :   (ٖ)ىأ.

وكان » , وقال ابن حجر في التيذيب:  (٘)ىأ.«الجميور, ووثق عمى ضعفو
, وقال في  (ٙ)ىأ. «ابن المديني يتكمم فيو , وكان إبراىيم بن المنذر يطريو

 (ٚ)ىأ.«وثقو حجاج بن الشاعر, وابن سعد, وأبو حاتم, وابن حبان» المسان: 
, قمت : لم يصرح ابن سعد , وال أبو حاتم , وال ابن حبان بأنو ثقة, فإني لم 
أقف عمى ىذا التوثيق في ترجمة يعقوب في كتب ىؤالء األئمة في الرجال, 
والذي صرح فقط ىو حجاج بن الشاعر كما في تيذيب الكمال, والجرح 

كثير الوىم صدوق »والتعديل البن أبي حاتم , وقال ابن حجر في التقريب : 
فقاال :  ,, وقد تعقباه في تحرير تقريب التيذيب (ٛ)ىأ.« والرواية عن الضعفاء

, وأما ابن عدي فإنو  (ٜ)ىأ.«بل ضعيف, يعتبر بو في المتابعات والشواىد»

                                                           

حديث  ٕٛٔ/٘,  ٛٛٔٛحديث  ٔٚ/٘,  ٓٚٔٚحديث  ٖٕٓ/ٗمجمع الزوائد  (ٔ) 
ٛ٘٘ٗ  

 .  ٔ٘ٛٛحديث  ٚٙٔ/٘مجمع الزوائد  (ٕ) 
 . ٜٜٔٔحديث  ٘ٙ/ٙمجمع الزوائد  (ٖ) 
 .ٕٖٗٚٔترجمة  ٜٙٔ/ٛ,  ٜٗٚٔحديث  ٖٔٓ/ٙالمصدر السابق  (ٗ) 
 .  ٜٛٙ٘ٔحديث  ٜٖٓ/ٜالمصدر السابق  (٘) 
 .  ٖٚٔ/ٔٔتيذيب التيذيب  (ٙ) 
 .  ٕٖٛ٘حديث  ٙٗٗ/ٚلسان الميزان  (ٚ) 
 .  ٖٗٛٚترجمة  ٛٓٙتقريب التيذيب ص  (ٛ) 
 .  ٖٗٛٚترجمة  ٕٛٔ/ٗتحرير تقريب التيذيب  (ٜ) 
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مدني ليس »قال بعد أن ساق قواًل البن معين وآخر لئلمام أحمد فيو : 
 .  (ٔ)ىأ.«ال يتابع عمييا وأحاديثوبمعروف , 

ا : يُاقشة انتعقة : 
ً
 ثانث

بعد النظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل تبين أن يعقوب بن محمد  
ىذا قد ضعفو الجميور , وبعضيم حكم عميو بالترك , وعمى رأسيم أبو 
زرعةــ فقد أوىنو ــ, وحكم بأنو حديثو منكر, وابن معين في قول لو , وعمي 

بن محمد, والساجي, والبغوي,  ابن المديني, وأحمد بن حنبل, وصالح
والعقيمي , وابن القطان, والذىبي في المغني, ورجح قول الجميور في 
تضعيفو, وضعفو في تذكرة الحفاظ, وابن كثير , وابن الممقن , والييثمي , 
وقد عدلو بعضيم , فحكم عميو بأنو صدوق, وىو قول البن معين, وابن 

 وذكره ابن حبان في الثقات. حجر, ووثقو حجاج بن الشاعر, والحاكم,
 والذي أميل إليو أنو ضعيف كما ذىب إليو الجميور لآلتي: 

من ذىب إلى تعديمو ومال إلى أنو ثقة غالبيم من المتساىمين في  -ٔ
الحكم عمى الرجال كاإلمام ابن حبان, والحاكم, أو لم يشتير بين 
عمماء الجرح والتعديل بالحكم عمي الرجال كحجاج بن الشاعر, فإنو 

 وثقو, مخالًفا ما عميو الجميور. 
أبا حاتم قد قال فيو ما قالو الذىبي من أن أبا حاتم قد قواه , فإن  -ٕ

, وىي لفظ تجريح, وليس « ىو عمى يدي عدل»عبارة نادرة , وىي : 

                                                           

 .  ٕٛ٘ٓترجمة  ٗٚٗٔ/ٛالكامل  (ٔ) 
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تعديبًل, فإنو أطمقيا عمى كثير من الرواة الضعفاء , ونص عمى أنو 
 أدركو , ولم يكتب عنو , مما يؤكد ىذا الضعف. 

جميور المحدثين عمى تضعيفو , بل ذىب بعضيم إلى أنو متروك  -ٖ
ال : إنو ضعيف جًدات, وبعضيم قال : إنو منكر الحديث, وبعضيم ق

الحديث, وبعضيم قال : إنو واىي الحديث, وبعضيم قال : ليس بشيء 
, ليس يسوى شيًئا, وبعضيم ذىب إلى أنو ضعيف, وليس بحجة, 

 وبين بعض األئمة سبب ىذا الضعف, ويتمخص في :

  إما أنو يحدث عن أي أحد,وال يبالي عمن حدث , كما قال ابن
 عين. م

  .ما أنو كثير الوىم والرواية عن الضعفاء كما قال ابن حجر  وا 

  ما أن في حديثو وىم كثير كما قال العقيمي, وبعضيم اتيمو وا 
بالتدليس , وكل ىذه العبارات التي جرت عمى ألسنتيم تؤكد ما 

 حكم بو عميو من الضعف . 

 ن كثرة وأما قول ابن سعد فيو بأنو كثير الحفظ ال يعني توثيقو, فإ
الحفظ ال تفيد التوثيق , فإن كثيرًا من الرواة اتصفوا بالضعف مع 

 كثرة حفظيم, فكثرة الحفظ ال تعني الوثيق الراوي المتصف بو .

  وأما قول ابن معين بأنو صدوق, فإنو قول واحد لو , مدفوع
« أحاديثو تشبو أحاديث الواقدي»بقوليو اآلخرين , وىما قولو : 

ما حدثكم عن شيوخو الثقات »ثمو, وقولو : يقصد أنو متروك م
, بل ذكر ىو نفسو « فاكتبوه , وما لم يعرف من شيوخو فدعوه
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, وىذا مما « ولكن ال يبالي عمن حدث » « : صدوق»عقب قولو 
 يضعفو . 

  وأما قول الحافظ ابن حجر في التقريب فمعمو تبع فيو قول ابن
لجميور, فبل يترك معين ىذا, وقد تفرد بيذا القول, وخالف بو ا

قوليم لقولو, وقد ذكر ىو نفسو ما يستوجب ضعفو, فإنو بعد 
 « . كثير الوىم والرواية عن الضعفاء»قال :« صدوق»قولو : 

  : وثقو ابن سعد, وأبو حاتم, وابن حبان»وأما قولو في المسان »
فإنو بالرجوع إلى ترجمة يعقوب بن محمد ىذا في كتب ىؤالء 

ًدا منيم قد صرح بأنو ثقة, والذي صرح بأنو األئمة لم أجد واح
 ىو حجاج بن الشاعر, وىو غير مشيور بيذا الشأن . « ثقة»

  فإنو يقصد ذكر ابن حبان لو في « وقد وثق» وأما قول الييثمي
الثقات, وىو ال يعدو أن يكون توثيًقا عمى ما عرف عنو من 

 تساىمو في التوثيق . 

عند جماىير المحدثين, وأنو مختمف فيو وعميو فإن ىذا الروي معروف     
كما قال « ليس بمعروف»إال أن الجميور عمى ضعفو , وليس ىذا الراوي 

ابن عدي, بل ىو معروف , فقد ترجم لو األئمة وذكروا اسمو ونسبو وكنيتو, 
وشيوخو , وتبلميذه , وقد روى عنو عدد كبير من التبلميذ , فقد ذكر لو 

ًخا , وخمسة وثبلثين راوًيا عنو , وذكر ابن حبان أن المزي واحًدا وأربعين شي
محمد بن عبادة روى عنو والناس , وتكمموا عنو, ما بين مضعف وىم 
الجميور , وبين معدل وموثق, فيو معروف العين والحال, ومكثر , فقد روى 
عدًدا كبيرًا من الروايات في كتب الُسنة النبوية , فكيف يجيل من كان كذلك , 
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ب ابن عدي فيما قال من أنو ليس بمعروف , وقد بيَّن الذىبي سبب فمم يص
عدم معرفتو بو أنو ما لحق أصحابو , ولم ينشط لكتابة أحاديثو عن أصحاب 
أصحابو , وقد ألمح الحافظ ابن كثير إلى أن ابن عدي قد أجحف في ترجمتو 

 « .  ليس بمعروف», وقال عنو : 
ا : اخلالصة : 

ً
 ساتع

يعقوب بن محمد ليس مجيواًل كما قال ابن عدي , بل ىو معروف  
العين والحال , ومكثر من الرواية كما قال الذىبي , وقد حكم عميو بالضعف, 

 وذكروا أسباًبا ليذا الضعف, فيو معروف إال أنو ضعيف . 
ا : انُتٍدة : 

ً
 خايغ
ر ترجيح ما تعقبو الحافظ الذىبي من أن ىذا الراوي معروف مشيو  

مكثر لمرواية؛ لذا فالحق والصواب معو في ىذا التعقب , وقد انفرد ابن عدي 
 بتجييمو دون أن يوافقو أحد عمى ما قال .  

    
* * * 
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 ٌٕانتعقة انثانث ٔانثالث 
ضٌِع 33

َ
 (ٔ) ـ متاو تٍ ت

 َص انتعقة : 
وقال ابن عدي : ليس » ... :  -رحمو اهلل  –قال اإلمام الذىبي  

ال يروي عنو من البصريين غير المقدمي, قمت : روى عنو موسى بالمعروف 
  (ٕ)ىأ.« بن إسماعيل , ويحيى الحماني

 دساعة انتعقة
 أٔالً : حتشٌش حمم انُضاع : 

اختمف اإلمامان ابن عدي والذىبي في تمام بن يزيع , فذىب ابن  
 عدي إلى أنو ليس بالمعروف , ولم يرو عنو سوى رجل واحد من البصريين,
بينما تعقب الذىبي كبلمو ىذا بأنو قد روى عنو اثنان, ليرد عميو ضمًنا بأنو 

 معروًفا , وليس كما قال , وبالترجمة لو سيظير أييما أصوب قواًل ؟ 
ا : تشمجة انشأي : 

ً
 ثاٍَ

 د ـــيل , موالىم , كناه معمى بن أســـــتمام بن سعد, أبو س» ىو :  
 

                                                           

, ضبط ٕٕ٘ٙترجمة  ٕٚ٘بزيع : بفتح الموحدة وكسر الزاي . تقريب التيذيب ص  (ٔ) 
, تحقيق لجنة بإشراف نور الدين  ٕ٘ٔمن غبر فيمن قيده ابن حجر البن المبرد ص 

 م . ٕٔٔٓ -ى ٕٖٗٔسوريا , الطبعة األولى  –طالب , دار النوادر 
 .  ٖٓٗٔترجمة  ٖٛ٘/ٔميزان االعتدال  (ٕ) 
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 .  (ٔ)ىأ.«البصري
محمد بن كعب, والحسن, والعاص بن عمرو, ويقال : ابن »روى عن:   

  (ٕ)ىأ.«عمر
, عمر بن (ٗ), وعارم بن الفضل(ٖ)أبو داود الطيالسي»روى عنو: 

, (ٚ), ومحمد بن أبي بكر البصري(ٙ), سيل بن تمام ابنو(٘)عمي المقدمي
,  (ٓٔ) , ومعمى بن أسد (ٜ) , ومسمم بن أبي إبراىيم (ٛ)ومحمد بن عبيد

 . (ٕٔ) «, ويحيى بن عبد الحميد (ٔٔ) وموسى بن إسماعيل

                                                           

 ٚ٘ٔ/ٕ, التاريخ الكبير لمبخاري  ٖٕٙٛترجمة  ٕٕٗ/ٕالتاريخ األوسط لمبخاري  (ٔ) 
 .  ٕٚٗٓترجمة 

 .  ٜٛٚٔترجمة  ٘ٗٗ/ٕالجرح والتعديل  (ٕ) 
 .  ٘ٗٗ/ٕالجرح والتعديل (ٖ) 
, تحقيق / سعاد سميمان , مطبعة  ٙٓٛحديث  ٗٚٔمكارم األخبلق لمخرائطي ص  (ٗ) 

 م .ٜٜٔٔ -ى ٔٔٗٔالمدني , القاىرة , الطبعة األولى 
 .  ٓٙٔترجمة  ٖٕٓ/ٔكتاب المجروحين البن حبان  (٘) 
 . ٕٙٓٙترجمة  ٙٚٔ/ٕٔ, تيذيب الكمال  ٘ٗٗ/ٕالجرح والتعديل  (ٙ) 
  .  ٕٕٗ/ٕالتاريخ األوسط  (ٚ) 
 .  ٖٖٗ/٘ٗتاريخ دمشق البن عساكر  (ٛ) 
 .  ٘ٗٗ/ٕالجرح والتعديل  (ٜ) 

 .  ٖٔٙ/ٕالكنى واألسماء لمدوالبي  (ٓٔ) 
 .  ٘ٗٗ/ٕالجرح والتعديل  (ٔٔ) 
 .  ٕٔٔرقم  ٜٙٔ/ٔالضعفاء الكبير لمعقيمي  (ٕٔ) 



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٕٕ 

 أقٕال انعهًاء فٍّ : 
, وقال البخاري :  (ٔ)ىأ. «ليس بشيء»قال يحيى بن معين :  

كان ممن كثر », وقال ابن حبان في المجروحين :  (ٕ)ىأ. «يتكممون فيو »
, وقال الدار قطني :  (ٖ)ىأ. «وىمو, وفحش خطؤه حتى ُبعد عن االحتجاج بو

, وقال ابن حجر في  (٘)ىأ.« واهٍ » , وقال الذىبي :  (ٗ)ىأ. «متروك»: 
,  (ٙ)ىأ. «وذكره العقيمي , والساجي, وابن الجارود في الضعفاء»المسان : 

 وأقر الذىبي عمى ما قال ونقل كبلمو السابق حول تمام بن بزيع .
ن معين والبخاري فيو : وأما ابن عدي فإنو قال  بعد أن ذكر قول اب  
ث عنو من البصريين غير حدذا ليس بالمعروف, وال يىبن بزيع ام اوتم»

 . (ٚ)ىأ.« المقدمي, وىو قميل الحديث  محمد بن أبي بكر
ا : يُاقشة انتعقة : 

ً
 ثانث

ىذا الراوي معروف االسم والكنية, فيو تمام بن بزيع البصري أبو  
سيل, ومعروف الحال, فقد حكم عميو جيابذة الحديث بالضعف منيم ابن 

                                                           

 .  ٕٕٓرقم  ٖٛص  –رواية الدوري  –تاريخ ابن معين  (ٔ) 
 .  ٚ٘ٔ/ٕ, التاريخ الكبير  ٕٕٗ/ٕالتاريخ األوسط لمبخاري  (ٕ) 
 .  ٖٕٓ/ٔكتاب المجروحين البن حبان  (ٖ) 
, تحقيق د/ عبد الرحيم محمد ,  ٖ٘ٔترجمة  ٓٙ/ٔالضعفاء والمتروكون لمدارقطني  (ٗ) 

 ى . ٖٓٗٔ – ٜ٘, مجمة الجامعة اإلسبلمية  بالمدينة المنورة , عدد 
 .  ٖٜٕٚترجمة  ٜٕٚ/ٔكنى لمذىبي المقتنى في سرد ال (٘) 
 .  ٕٕٚترجمة  ٔٚ/ٕلسان الميزان  (ٙ) 
 .  ٖٖٓترجمة  ٜٕٚ/ٕالكامل البن عدي  (ٚ) 
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معين, والبخاري, وابن حبان , والدارقطني, وقد روى عنو جمع من التبلميذ , 
ىو ذكرت منيم عشرة , فكيف بمن حالو ىكذا أن يكون ليس معروًفا؟! , بمى 

وأنو « ليس بالمعروف»معروف العين والحال, ولم يصب ابن عدي إذ قال : 
لم يرد عنو سوى واحٍد من البصريين , وىو المقدمي, وتعقبو الذىبي بأنو 
روى عنو اثنان )موسى بن إسماعيل, ويحيى الحماني( ؛ ليرد عميو ضمًنا 

ة, والحق معو بأنو ليس مجيواًل , فقد روى عنو اثنان, فارتفعت عنو الجيال
فيما تعقب إذ روى عنو عشرة أنفس, وحكم عميو بما يميق بحالو, مما يشير 

 رحمو اهلل . –إلى أنو معروف, وليس كما قال ابن عدي 
ا : اخلالصة : 

ً
 ساتع

تمام بن بزيع معروف العين والحال, فيو أبو سيل تمام بن بزيع  
 البصري , وىو ضعيف . 

ا : انُتٍدة : 
ً
 خايغ
قول الحافظ الذىبي فيما تعقبو عمى اإلمام ابن عدي,  ترجيح 

 فالصواب فيما قال معو . 
 

* * * 
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 ةـــــــاخلامت
الحمد هلل الذي تتم بنعمتو الصالحات , والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل     

ومن وااله, أما بعد , فإنو قد منَّ اهلل عميَّ باستخراج ىذه التعقبات عمى 
الحافظ ابن عدي في الحكم عمى الرجال, من كتاب الميزان لمذىبي كان الزًما 

 أن أقدم أىم النتائج: 
راكو عمى ابن عدي في كتابو الميزان في أكثر اإلمام الذىبي من استد -ٔ

الحكم عمى الرجال, فبمغ عدد ما تعقبو ثبلثًة وثبلثين راوًيا , وقد أصاب 
الذىبي في تسعة وعشرين , وترجح قول اإلمام ابن عدي في أربعة 
 منيا, فكان اقرب حكًما ألقوال أئمة الجرح والتعديل من اإلمام الذىبي. 

الحافظ ابن عدي دون اختبلف في لفظيا  ينقل اإلمام الذىبي أقوال -ٕ
غالًبا, وما خالف فيو تكون المخالفة يسيرة جًدا عما وقفت عميو في 
كتاب الكامل, وىذا دليل دقتو وأمانتو العممية, وبعد أن يذكر أقوال ابن 
 عدي يبدأ التعقب بقولو : قمت , ثم يذكر رأيو مؤيًدا بالحجة والبرىان . 

نما يذكر قد يتعقب الذىبي اإلم -ٖ ام ابن عدي دون أن يصرح بتخطئتو, وا 
وىو ليس كذلك  –كبلًما يستوجب رد ما قالو ابن عدي, كأن يجيل راوًيا 

, فيذكر الذىبي أن اثنين قد رويا عنو, وبذلك ترتفع الجيالة عنو,  -
نما يفيم ضمًنا من كبلمو أنو  دون أن يصرح بخبلف كبلم ابن عدي, وا 

مى ىذا الراوي بما ذكر من قرائن تدفع ال يرتضي حكم ابن عدي ع
, «فبلن ليس بو بأس»كبلمو, وأحياًنا يصرح كأن يقول ابن عدي: 

فبلن بصورة », أو يقول ابن عدي : «قمت: بل كل البأس بو»فيقول : 
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بمى ىو », أو قمت: «قمت بل ىو كما قال فبلن كذا», فيقول : «الصدق
 , ونحو ذلك.«ثقة

ثبوت توسط واعتدال الذىبي في أغمب تعقباتو في أحكامو عمى الرواة,   -ٗ
ولم يند منو سوى القميل النادر الذي ترجح فيو قول ابن عدي وجاء 
متوافًقا مع قول عمماء الجرح والتعديل, وأقرب إلييم من كبلم الذىبي, 

 وىي ثبلثة تعقبات في ىذه الدراسة . 

الرجال بين اإلمامين ابن عدي ىناك تقارب في بعض األحكام عمى  -٘
والذىبي , واالختبلف فييا يسير, وىو مبنيٌّ عمى االجتياد واالختبلف 
 في وجيات النظر, وكبلىما إمام مجتيد, فاجتياده معتبر, ولو مكانتو.

اتصف الذىبي بالدقة والبراعة في توجيو ونقل أقوال ابن عدي وغيره من  -ٙ
, كما أنو اتصف باإلنصاف والدقة األئمة, ونادرًا ما يغير في ألفاظيا

أيًضا في التقاط ىذه التعقبات ومعالجتيا والحكم عمييا , وخبل من 
 التعصب أو اليوى.

تنوعت تعقبات الحافظ الذىبي عمى ابن عدي, فجاءت في جوانب  -ٚ
متعددة, منيا ما ىو في المتفق والمفترق, ومنيا في الحكم عمى بعض 

كامل وحقو عدم إيراده فيو, وغير ذلك, األحاديث ومنيا ما أورده في ال
 .  -وىو موضوع ىذه الدراسة  –ومنيا ما يتعمق بالحكم عمى الرواة 

ما تعقبو اإلمام الذىبي عمى كتاب الكامل ال يقمل من قيمة ىذا الكتاب  -ٛ
وال من مكانة مؤلفو, فقد نقل عنو في الميزان واستشيد بأقوالو وأحكامو 

التراجم , وبذا يتبين أن الغرض من ىذه  , واعتمد عمييا في كثير من
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التعقبات بيان الحق واستجبلء الحقيقة دون ميل إلى انتقاص من تعقب 
 عميو أو ىضمو حقو . 

اتفقت أقوال الحافظ الذىبي في الميزان مع أقوالو وعباراتو في باقي  -ٜ
كتبو, ولكنيا قد تختمف أحياًنا , ولعل سبب ذلك اختبلف اجتياده , أو 

تبين لو وجو الصواب في أحدىا, فيورده دون أن يشير إلى ما  أنو قد
 سبق من اجتياد . 

نبو الحافظ الذىبي عمى أن اإلمام ابن عدي يترجم لراٍو أحياًنا ,  -ٓٔ
ويورد عدًدا من المرويات الباطمة أو المنكرة في ترجمتو, ثم يقوم 
ا بتضعيف ىذا الراوي بسببيا, والحمل في ىذه المرويات ليس عمى ىذ
نما عمى من دونو, وأوضح أن ىذا من عيوب كتاب الكامل  الراوي, وا 

 البن عدي . 

نما  -ٔٔ قد ال يصرح اإلمام الذىبي برد حكم ابن عدي واعتراضو عميو, وا 
يكتفي بذكر بعض أقوال العمماء السابقين التي تخالف ما ذكره ابن عدي 

 , إشارة إلى أنو ال يرتضي حكم ابن عدي عمى ىذا الراوي.

ف ابن عدي الراوي أحياًنا بالجيالة دون تعيين ذلك بجيالة العين يص -ٕٔ
 أو الحال , وقد يكون مراده عدم الشيرة . 

 

 وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 وآخر دعىانا أن احلمد هلل رب العاملني 
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 أْى ادلصادس ٔادلشاخع 
البن حجر , تحقيق  إتحاف الميرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة  [ٔ]

مركز خدمة السنة والسيرة , نشر مجمع الممك فيد لطباعة 
المصحف, ومركز خدمة السنة والسيرة , المدينة المنورة , الطبعة 

 م .ٜٜٗٔ -ى ٘ٔٗٔاألولى 
أحوال الرجال لئلمام إبراىيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني ,   [ٕ]

 ى .٘ٓٗٔبيروت تحقيق / صبحي السامرائي , مؤسسة الرسالة, 
اختصار عموم الحديث البن كثير , تحقيق الشيخ أحمد شاكر , دار   [ٖ]

 الكتب العممية بيروت , الطبعة الثانية .
اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ألبي يعمى الخميمي, تحقيق د/   [ٗ]

محمد سعيد إدريس , مكتبة الرشد , الرياض , الطبعة األولى 
 ى .ٜٓٗٔ

خ األلباني , المكتب اإلسبلمي بيروت , الطبعة إرواء الغميل لمشي  [٘]
 م , زىير الشاويش .ٜ٘ٛٔ -ى ٘ٓٗٔالثانية  

دار الكتب  –أساس الببلغة , تحقيق محمد باسل عيون السود   [ٙ]
 م .ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔبيروت , الطبعة األولى  –العممية 

أسامي مشايخ البخاري البن مندة , تحقيق نظر محمد, مكتبة   [ٚ]
 م .ٜٜٔٔ -ى ٕٔٗٔالطبعة األولى الكوثر, 

اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر , تحقيق عمي محمد البجاوي   [ٛ]
 ى .ٕٔٗٔ, دار الجيل , بيروت ,, الطبعة األولى 

أطراف الغرائب واألفراد لمدارقطني البن القيسراني , تحقيق / محمود   [ٜ]
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األولى  محمد , السيد يوسف , دار الكتب العممية , بيروت , الطبعة
 م.ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔ

االعتبار في الناسخ المنسوخ من اآلثار لمحازمي, دائرة المعارف   [ٓٔ]
 ى .ٜٖ٘ٔحيد آباد, الطبعة الثانية  –العثمانية 

أعيان العصر وأعوان النصر لصبلح الدين خميل بن أيبك الصفدي ,   [ٔٔ]
تحقيق د/ عمي أبو زيد وآخرون, دار الفكر المعاصر بيروت , ودار 

 م .ٜٜٛٔ -ى ٛٔٗٔبدمشق , الطبعة األولى  الفكر
إكمال تيذيب الكمال في أسماء الرجال لعبلء الدين مغمطاي بن قميج   [ٕٔ]

وأسامة إبراىيم, الفاروق الحديثة لمطباعة  –, تحقيق/ عادل محمد 
 م .ٕٔٓٓ -ى ٕٕٗٔوالنشر , القاىرة , الطبعة األولى 

والمختمف في السماء والكنى اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف   [ٖٔ]
واألنساب البن ماكوال , دار لكتب العممية , بيروت , الطبعة األولى 

 م .ٜٜٓٔ -ى  ٔٔٗٔ
ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين اإلفراد والتكرير د / أحمد معبد ,   [ٗٔ]

 م .ٕٗٓٓ -ى ٕ٘ٗٔأضواء السمف , الطبعة األولى 
لمسيوطي , تحقيق/ صبلح  اآللى المصنوعة في األحاديث الموضوعة  [٘ٔ]

ى ٚٔٗٔمحمد عويضة, دار الكتب العممية بيروت, الطبعة األولى 
 م .ٜٜٙٔ -

إنباء الرواة عمى أنباء النحاة لجمال الدين القفطي , تحقيق محمد   [ٙٔ]
 –أبو الفضل, دار الفكر العربي , القاىرة, ومؤسسة الكتب الثقافية 

 م.  ٕٜٛٔ -ى ٙٓٗٔبيروت , ط أولى 
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األنساب لئلمام عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني  تحقيق/   [ٚٔ]
حيد  –عبد الرحمن المعممي وغيره, مجمس دائرة المعارف العثمانية 

 م.ٕٜٙٔ -ى ٕٖٛٔآباد, الطبعة األولى 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لئلمام محمد بن عمي   [ٛٔ]

 رفة , بيروت.بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني , دار المع
البدر المنير البن الممقن , تحقيق / مصطفى أبو الغيط وآخرون,   [ٜٔ]

 -ى ٕ٘ٗٔدار اليجرة لمنشر والتوزيع , الرياض , الطبعة األولى 
 م.ٕٗٓٓ

 بغية الطمب في تاريخ حمب البن العديم , تحقيق د/ سييل زكار.  [ٕٓ]
سعيد , بيان الوىم واإلييام البن القطان , تحقيق د/ الحسن آيت   [ٕٔ]

 م .ٜٜٚٔ -ى ٛٔٗٔدار طيبة , الرياض , الطبعة األولى 
م ٜٜ٘ٔ -ى ٘ٔٗٔتاريخ ابن عساكر , دار الفكر لمطباعة والنشر   [ٕٕ]

. 
رواية الدوري , تحقيق د/ أحمد نور سيف ,  –تاريخ ابن معين   [ٖٕ]

حياء التراث   -ى ٜٜٖٔمكة طبعة أولى  –مركز البحث العممي وا 
 م.ٜٜٚٔ

دمشق ,  –تاريخ ابن معين رواية ابن محرز , مجمع المغة العربية   [ٕٗ]
 م .ٜ٘ٛٔ -ى ٘ٓٗٔالطبعة األولى 

تاريخ ابن يونس المصري , دار الكتب العممية, بيروت, الطبعة   [ٕ٘]
 ى.ٕٔٗٔاألولى 

تاريخ أسماء الثقات البن شاىين , تحقيق / صبحي السامرائي,   [ٕٙ]
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ٕٕٖٓ 

 م .ٜٗٛٔ -ى ٗٓٗٔالكويت , الطبعة األولى  –الدار السمفية 
تاريخ أصيبان لنعيم األصبياني , تحقيق / سيد كسروي حسن, دار   [ٕٚ]

 م.ٜٜٓٔ -ى ٓٔٗٔالكتب العممية, بيروت, الطبعة األولى 
تاريخ اإلسبلم لمذىبي , تحقيق د/ بشار عواد معروف, دار الغرب   [ٕٛ]

 م .ٖٕٓٓبيروت, الطبعة األولى  –اإلسبلمي 
ريخ اإلسبلم لمذىبي, تحقيق د / بشار عواد معروف, دار الغرب تا  [ٜٕ]

 م .ٕٕٓٓاإلسبلمي بيروت , الطبعة األولى 
التاريخ األوسط لمبخاري , تحقيق / محمود زايد, دار الوعي, حمب ,   [ٖٓ]

 م .ٜٚٚٔ -ى ٜٖٚٔمكتبة دار التراث القاىرة , الطبعة األولى 
التاريخ الكبير لمبخاري , تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان, دائرة   [ٖٔ]

 حيدر آباد. –المعارف العثمانية 
تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي , تحقيق د/ بشار عواد معروف , دار   [ٕٖ]

 م .ٕٕٓٓ -ى ٕٕٗٔبيروت , الطبعة األولى  –الغرب اإلسبلمي 
ي , تحقيق / تاريخ جرجان ألبي القاسم حمزة بن يوسف السيم  [ٖٖ]

محمد عبد المعيد خان, عالم الكتب بيروت , الطبعة الرابعة , 
 م.ٜٚٛٔ -ى ٚٓٗٔ

تاريخ دمشق البن عساكر,  تحقيق عمرو العمروي , دار الفكر   [ٖٗ]
 م .ٜٜ٘ٔ -ى ٘ٔٗٔلمطباعة والنشر والتوزيع , الطبعة األولى 

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين , تحقيق /   [ٖ٘]
محمد بن عمي األزىري, الفاروق الحديثة, القاىرة, الطبعة األولى 

 م.ٕٛٓٓ -ى ٜٕٗٔ
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ٕٕٖٔ 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج البن الممقن , تحقيق عبد اهلل بن   [ٖٙ]
 ى .ٙٓٗٔسعاف , دار حراء , مكة , الطبعة األولى 

تحقيق أحمد شاكر عمى مسند اإلمام أحمد , دار الحديث , القاىرة ,   [ٖٚ]
 م .ٜٜ٘ٔ -ى ٙٔٗٔاألولى  الطبعة

 تحقيق مجمع الزوائد لمييثمي , دار المأمون لمتراث بيروت .  [ٖٛ]
تخريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطني لمغساني, أشرف عبد   [ٜٖ]

 ى.ٔٔٗٔالمقصود, دار عالم الكتب , الرياض 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لمسيوطي, تحقيق نظر محمد   [ٓٗ]

 ى.ٗٔٗٔ, الرياض , الطبعة األولى , مكتبة الكوثر 
لمشيخ / أيمن عبد الفتاح « فيو نظر»تدقيق النظر في قول البخاري   [ٔٗ]

أل ميدان , راجعو حاتم العوني , دار المودة , دار التأصيل , 
 م .ٕٛٓٓ -ى ٜٕٗٔالمنصورة , الطبعة الثالثة 

السمفي, تذكرة الحفاظ البن القيسراني , تحقيق / حمدي عبد المجيد   [ٕٗ]
 -ى ٘ٔٗٔدار الصميعي لمنشر والتوزيع, الرياض , الطبعة األولى 

 م .ٜٜٗٔ
تذكرة الحفاظ لمذىبي , تحقيق / عبد الرحمن المعممي, دار الكتب   [ٖٗ]

 م .ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔبيروت , الطبعة األولى  –العممية 
تذكرة الحفاظ لمذىبي , دار الكتب العممية , بيروت ,ط األولى   [ٗٗ]

 م ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔ
تذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظ البن المبرد , دار النوادر, سوريا ,   [٘ٗ]

م , تحقيق لجنة بإشراف نور ٕٔٔٓ -ى ٕٖٗٔالطبعة األولى 
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ٕٕٖٕ 

 الدين طالب .
لكتب الترغيب والترىيب , تحقيق / إبراىيم شمس الدين, دار ا  [ٙٗ]

 ى .ٚٔٗٔالعممية, بيروت, الطبعة األولى 
تسمية مشايخ النسائي وذكر المدلسين لو , تحقيق د/ حاتم العوني   [ٚٗ]

 ى . ٖٕٗٔ, دار عالم الفوائد , مكة , الطبعة األولى 
تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم وما انفرد كل واحد فييما لمحاكم   [ٛٗ]

افية, بيروت, الطبعة , تحقيق / كمال الحوت, مؤسسة الكتب الثق
 ى .ٚٓٗٔاألولى 

تعجيل المنفعة , تحقيق د / إكرام اهلل إمداد الحق , دار البشائر ,   [ٜٗ]
 م .ٜٜٙٔبيروت , الطبعة األولى 

التعديل والتجريح لمن خرج عنو البخاري في الجامع الصحيح ألبي   [ٓ٘]
الوليد الباجي , تحقيق د/ أبو لباتة حسين , دار المواء لمنشر 

 م .ٜٙٛٔ -ى ٙٓٗٔالرياض , الطبعة األولى  –والتوزيع 
تعقبات الحافظ الذىبي في ميزان االعتدال عمى كتاب الكامل لمحافظ   [ٔ٘]

ابن عدي الجرجاني د/ عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي , مجمة 
 ٘ٗجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية, العموم الشرعية, عدد 

 .ٜٓٛٙ٘ٛ/  MDم رقم ٕٚٔٓ, شوال 
فظ ابن حجر في تعقبات الكشميري في كتابو فيض الباري عمى الحا   [ٕ٘]

كتابو فتح الباري, رسالة ماجستير لمباحث / ناصر بن سيف ناصر 
الجامعة األردنية , آب سنة  –العزري , كمية الدراسات العميا 

 م .ٕٛٓٓ
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ٕٕٖٖ 

تعميقات الدارقطني عمى المجروحين البن حبان لئلمام الدارقطني ,   [ٖ٘]
اب تحقيق خميل العربي, الفاروق الحديثة, القاىرة , ودار الكت

 م .ٜٜٗٔ -ى ٗٔٗٔاإلسبلمي , القاىرة طبعة أولى 
تقريب التيذيب , تحقيق أبي األشبال صغير , دار العاصمة ,   [ٗ٘]

 ى.ٕٔٗٔ
 –تقريب التيذيب البن حجر , تحقيق / محمد عوامة , دار الرشيد   [٘٘]

 م .ٜٙٛٔ -ى ٙٓٗٔسوريا الطبعة األولى 
, ت / كمال يوسف  التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد البن نقطة  [ٙ٘]

 مٜٛٛٔ -ى ٛٓٗٔالحوت, دار الكتب العممية بيروت ط األولى 
التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل البن   [ٚ٘]

كثير, تحقيق د/ شادي محمد سالم, مركز النعمان لمبحوث 
 م .ٕٔٔٓ -ى ٕٖٗٔوالدراسات اإلسبلمية اليمن, الطبعة األولى 

ب الموضوعات البن الجوزي لمذىبي,تحقيق ياسر محمد, تمخيص كتا  [ٛ٘]
 م .ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔمكتبة الرشد, الرياض, الطبعة األولى

التمييز لئلمام مسمم بن الحجاج , تحقيق د / محمد مصطفى   [ٜ٘]
 ى .ٓٔٗٔاألعظمي , مكتبة الكوثر , السعودية , الطبقة الثالثة 

الموضوعة البن عراق تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة   [ٓٙ]
, تحقيق عبد الوىاب عبد المطيف , وعبد اهلل الغماري, دار الكتب 

 ى .ٜٜٖٔالعممية, بيروت, الطبعة األولى 
تنقيح التحقيق في أحاديث التعميق البن عبد اليادي , تحقيق سامي   [ٔٙ]

محمد, وعبد اهلل ناصر, أضواء السمف, الرياض, الطبعة األولى 
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ٕٕٖٗ 

 م .ٕٚٓٓ -ى ٕٛٗٔ
تنقيح التحقيق في أحاديث التعميق لمذىبي ,تحقيق / مصطفى أبو   [ٕٙ]

 م ٕٓٓٓ -ى ٕٔٗٔالرياض , الطبعة األولى  –الغيط , دار الوطن 
تنقيح تحقيق أحاديث التعميق البن عبد اليادي , تحقيق / أيمن   [ٖٙ]

 ى.ٜٔٗٔصالح , دار الكتب العممية , بيروت , الطبعة األولى 
, مطبعة دائرة المعارف النظامية, اليند,  تيذيب التيذيب البن حجر  [ٗٙ]

 ى.ٕٖٙٔالطبعة األولى 
تيذيب الكمال في أسماء الرجال لمحافظ يوسف بن عبد الرحمن   [٘ٙ]

بيروت , الطبعة  –المزي , تحقيق د/ بشار عواد, مؤسسة الرسالة 
 م .ٜٓٛٔ -ى ٓٓٗٔاألولى 

يق/ الثقات ألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمي, تحق  [ٙٙ]
المدينة المنورة, الطبعة األولى  -عبد العميم البستوي, مكتبة الدار

 م .ٜ٘ٛٔ -ى ٘ٓٗٔ
 –, دائرة المعارف العثمانية ٙالثقات لئلمام محمد بن حبان البستي   [ٚٙ]

 -ى ٖٜٖٔاليند, د/ محمد عبد المعيد خان, الطبعة األولى 
 م .ٖٜٚٔ

ا, تحقيق شادي بن الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة البن قطموبغ  [ٛٙ]
صنعاء اليمن  –محمد, مركز النعمان لمبحوث والدراسات اإلسبلمية 

 م .ٕٔٔٓ -ى ٕٖٗٔ, الطبعة األولى 
جامع اآلثار في السير ومولد المختار البن ناصر الدين الدمشقي ,   [ٜٙ]

 -ى ٖٔٗٔتحقيق نشأت كمال, دار الفبلح , الطبعة األولى 
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ٕٕٖ٘ 

 م .ٕٓٔٓ
المراسيل لصبلح الدين العبلئي , تحقيق / جامع التحصيل في أحكام   [ٓٚ]

حمدي عبد المجيد السمفي, عالم الكتب, بيروت الطبعة الثانية 
 م .ٜٙٛٔ -ى ٚٓٗٔ

جامع المسانيد والسنن اليادي ألقوم سنن البن كثير , تحقيق د/   [ٔٚ]
ى ٜٔٗٔعبد الممك الدىيش , دار خضر , بيروت , الطبعة الثانية 

 م .ٜٜٛٔ -
ل البن أبي حاتم , مجمس دائرة المعارف العثمانية, الجرح والتعدي  [ٕٚ]

 م .ٕٜ٘ٔ -ى ٕٔٚٔاليند , الطبعة األولى 
الدراية تخريج أحاديث اليداية البن حجر, تحقيق / السيد عبد اهلل ,   [ٖٚ]

 بيروت . –دار المعرفة 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لمحافظ ابن حجر, تحقيق /   [ٗٚ]

خان, مجمس دائرة المعارف العثمانية, اليند, ط محمد عبد المعيد 
 م.ٕٜٚٔ -ى ٕٜٖٔالثانية 

الديباج المذىب في معرفة أعيان المذىب البن فرحون ,تحقيق د/   [٘ٚ]
 محمد األحمدي أبو النور , دار التراث لمطبع والنشر, القاىرة.

ديوان الضعفاء والمتروكين وخمق من المجيولين وثقات فييم لين   [ٙٚ]
مكة  –حقيق / حماد األنصاري , مكتبة النيضة الحديثة لمذىبي , ت
 م .ٜٚٙٔ -ى ٖٚٛٔ, ط الثانية 

ذخيرة الحفاظ البن القيسراني , تحقيق د/ عبد الرحمن القريوائي ,   [ٚٚ]
 مٜٜٙٔ -ى ٙٔٗٔدار السمف , الرياض , الطبعة األولى 
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ٕٕٖٙ 

ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند   [ٛٚ]
البخاري ومسمم لمدارقطني , تحقيق يوران الضناوي , وكمال الحوت, 

 م ٜ٘ٛٔ -ى ٙٓٗٔمؤسسة الكتب الثقافية بيروت , الطبعة األولى 
ذيل ميزان االعتدال لمعراقي , تحقيق عمي معوض , عادل أحمد, دار   [ٜٚ]

 مٜٜ٘ٔ -ى ٙٔٗٔيروت , الطبعة األولى الكتب العممية, ب
رجال صحيح مسمم ألبي بكر بن منجويو , تحقيق / عبد اهلل الميثي,   [ٓٛ]

 ى .ٚٓٗٔدار المعرفة, بيروت, الطبعة األولى 
الرد الوافر عمى من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ اإلسبلم كافر   [ٔٛ]

لمكتب لئلمام ابن ناصر الدين الدمشقي , تحقيق/ زىير الشاويش, ا
 ى.ٖٜٖٔبيروت, الطبعة األولى  -اإلسبلمي

الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم لمذىبي , تحقيق /   [ٕٛ]
بيروت , الطبعة  –محمد إبراىيم الموصمي, دار البشائر اإلسبلمية 

 م.ٕٜٜٔ -ى ٕٔٗٔاألولى 
الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم لمذىبي, تحقيق /   [ٖٛ]

بن إبراىيم الموصمي, دار البشائر اإلسبلمية , بيروت ,  محمد
 م .ٕٜٜٔ -ى ٕٔٗٔالطبعة األولى 

زاد المعاد في ىدي خير العباد , مكتبة الرسالة , بيروت , مكتبة   [ٗٛ]
 -ى ٘ٔٗٔالمنار اإلسبلمية , الكويت , الطبعة السابعة والعشرون 

 م .ٜٜٗٔ
الحي , تحقيق وتعميق سبل اليدى والرشاد في سيرة خير العباد لمص  [٘ٛ]

عادل أحمد , عمي معوض , دار الكتب العممية, بيروت , الطبعة 
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ٕٕٖٚ 

 م .ٖٜٜٔ -ى ٗٔٗٔاألولى 
سمسمة األحاديث الصحيحة لمشيخ األلباني , مكتبة المعارف لمنشر   [ٙٛ]

 م .ٜٜ٘ٔ -ى ٘ٔٗٔوالتوزيع, الرياض , الطبعة األولى 
األلباني , دار سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة لمشيخ   [ٚٛ]

 م .ٕٜٜٔ -ى ٕٔٗٔالمعارف , الرياض , الطبعة األولى 
سنن ابن ماجة , تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون , دار الرسالة   [ٛٛ]

 م .ٜٕٓٓ -ى ٖٓٗٔالعالمية , الطبعة األولى 
سنن أبي داود , تحقيق شعيب األرنؤوط , محمد كامل , دار الرسالة   [ٜٛ]

 م.ٜٕٓٓ -ى ٖٓٗٔبيروت , الطبعة األولى  –
سنن أبي داود , تحقيق شعيب األرنؤوط , ومحمد كامل , دار   [ٜٓ]

 م.ٜٕٓٓ -ى ٖٓٗٔالرسالة العالمية , الطبعة األولى 
سنن الترمذي , تحقيق : بشار عواد معروف , دار الغرب اإلسبلمي   [ٜٔ]

  ٜٜٛٔبيروت 
سنن الدارقطني , تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون , مؤسسة   [ٕٜ]

 م.ٕٗٓٓ -ى ٕٗٗٔبيروت , الطبعة األولى  –الرسالة 
السنن الكبرى لمبييقي , تحقيق محمد عبد القادر عطا, دار الكتب   [ٖٜ]

 م .ٖٕٓٓ -ى ٕٗٗٔبيروت , الطبعة الثالثة  –العممية 
السنن الكبرى لمنسائي , تحقيق شعيب األرنؤوط , مؤسسة الرسالة   [ٜٗ]

 م .ٕٔٓٓ -ى ٕٔٗٔ, بيروت , طبعة أولى 
ابن الجنيد البن معين , تحقيق أحمد محمد نور , مكتبة سؤاالت   [ٜ٘]

 م.ٜٜٛٔ -ى ٛٓٗٔالدار, المدينة المنورة الطبعة األولى 



 م ـ الجزء الثان2018ًدس والثالثون مجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٖٛ 

سؤاالت ابن الجنيد لئلمام يحيى بن معين , تحقيق / محمد عمي   [ٜٙ]
 -ى ٕٛٗٔاألزىري, دار الفاروق الحديثة, القاىرة , طبعة أولى 

 م .ٕٚٓٓ
تحقيق أبي عمرو األزىري , دار سؤاالت اآلجري ألبي داود ,   [ٜٚ]

 م .ٕٓٔٓ -ى ٖٔٗٔالفاروق الحديثة القاىرة , الطبعة األولى 
سؤاالت البرذعي ألبي زرعة , تحقيق/ محمد عمي األزىري, الفاروق   [ٜٛ]

 م .ٜٕٓٓ -ى ٖٓٗٔالقاىرة, الطبعة األولى  –الحديثة 
حيم سؤاالت البرقاني لمدارقطني رواية الكرجي عنو , تحقيق عبد الر   [ٜٜ]

القشقري , نشر كتاب خانة جميمي , باكستان , الطبعة األولى 
 ى,.ٗٓٗٔ

سؤاالت الحاكم لمدار قطني , تحقيق / محمد بن عمي األزىري,   [ٓٓٔ]
ى ٕٚٗٔالفاروق الحديثة لمطباعة والنشر, القاىرة , الطبعة األولى 

 م .ٕٙٓٓ -
سؤاالت السجزي لمحاكم , تحقيق / موفق بن عبد اهلل بن عبد   [ٔٓٔ]

 -ى ٛٓٗٔلقادر, دار الغرب اإلسبلمي , بيروت الطبعة األولى ا
 م .ٜٛٛٔ

سؤاالت السممي لمدارقطني , تحقيق / فرق من الباحثين بإشراف د/   [ٕٓٔ]
سعد بن عبد اهلل الحميد, د/ خالد الجريسي , الطبعة األولى 

 ى .ٕٚٗٔ
سؤاالت حمزة السيمي لمدارقطني , تحقيق د: موفق بن عبد اهلل,   [ٖٓٔ]

 م .ٜٗٛٔ -ى ٗٓٗٔالمعارف , الرياض , الطبعة األولى مكتبة 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٖٜ 

سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعمي بن المديني , تحقيق   [ٗٓٔ]
الرياض الطبعة  –د/ موفق عبد اهلل عبد القادر, مكتبة المعارف 

 ى .ٗٓٗٔاألولى 
سير أعبلم النببلء لمحافظ الذىبي, دار الحديث القاىرة, ط أولى   [٘ٓٔ]

  مٕٙٓٓ-ى ٕٚٗٔ
شذرات الذىب في أخبار من ذىب ألبي الفبلح عبد الحي بن أحمد   [ٙٓٔ]

بن محمد ابن العماد الحنبمي , تحقيق / محمود األرنؤوط , دار ابن 
 م .ٜٙٛٔ -ى ٙٓٗٔكثير, بيروت , الطبعة األولى 

شرح ابن ماجة لمغمطاي , تحقيق / كامل عويضة, مكتبة نزار,   [ٚٓٔ]
 م .ٜٜٜٔ -ى ٜٔٗٔالسعودية, الطبعة األولى 

شرح أبي داود لبدر الدين العيني, تحقيق خالد المصري , مكتبة   [ٛٓٔ]
 م.ٜٜٜٔ -ى ٕٓٗٔالرشد الرياض , الطبعة األولى 

شرح العمدة البن تيمية , تحقيق د/ سعود صالح , مكتبة العبيكان,   [ٜٓٔ]
 ى .ٕٔٗٔالرياض , ط أولى 

نار , شرح عمل الترمذي البن حجر, تحقيق د/ ىمام سعيد / كتبة الم  [ٓٔٔ]
 م .ٜٚٛٔ -ى ٚٓٗٔاألردن الطبعة األولى 

شفاء السقام في زيارة خير األنام لمسبكي , تحقيق / حسين شكري   [ٔٔٔ]
 م .ٕٛٓٓ -ى ٜٕٗٔ, دار الكتب العممية , بيروت الطبعة األولى 

شيوخ عبد اهلل بن وىب البن بشكوال , تحقيق د/ عامر حسن , دار   [ٕٔٔ]
 م .ٕٚٓٓ -ى ٕٛٗٔ البشائر اإلسبلمية , الطبعة األولى

الصارم المنكي في الرد عمى السبكي البن عبد اليادي ,تحقيق عقيل   [ٖٔٔ]
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٗٓ 

 -ى ٕٗٗٔاليماني , مؤسسة الريان , بيروت, الطبعة األولى 
 م .ٖٕٓٓ

صحيح ابن حبان , تحقيق شعيب األرنؤوط , مؤسسة الرسالة ,   [ٗٔٔ]
 م .ٜٛٛٔ -ى ٛٓٗٔبيروت , الطبعة األولى 

بيروت  –صحيح البخاري , تحقيق د/ مصطفى البغا, دار ابن كثير   [٘ٔٔ]
 م .ٜٚٛٔ -ى ٚٓٗٔ, الطبعة الثالثة 

صحيح مسمم , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث   [ٙٔٔ]
 العربي , بيروت.

ضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر البن المبرد , تحقيق لجنة   [ٚٔٔ]
سوريا , الطبعة األولى  –بإشراف تنور الدين طالب , دار النوادر 

 م .ٕٔٔٓ -ى ٕٖٗٔ
 –الضعفاء والمتروكون البن الجوزي , تحقيق / عبد اهلل القاضي   [ٛٔٔ]

 ى .ٙٓٗٔبيروت , الطبعة األولى  –دار الكتب العممية 
تروكون لمدارقطني , تحقيق د / عبد الرحيم القشقري , الضعفاء والم  [ٜٔٔ]

المدينة المنورة , الطبعة األولى  –نشر مجمة البحوث اإلسبلمية 
 ى .ٗٓٗٔ

الضعفاء والمتروكون لمدارقطني , تحقيق د/ عبد الرحيم محمد ,   [ٕٓٔ]
 ى .ٖٓٗٔ – ٜ٘مجمة الجامعة اإلسبلمية  بالمدينة المنورة , عدد 

لمشيخ األلباني , مؤسسة غراس لمتوزيع والنشر , ضعيف أبي داود   [ٕٔٔ]
 ى .ٖٕٗٔالكويت الطبعة األولى 

 –طبقات الحفاظ لئلمام جبلل الدين السيوطي , دار الكتب العممية   [ٕٕٔ]
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٗٔ 

 ى.ٖٓٗٔبيروت الطبعة األولى 
طبقات الشافعية الكبرى لمحافظ تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين   [ٖٕٔ]

الطناحي , د/ عبد الفتاح الخمو, دار السبكي , تحقيق د/ محمود 
 ى.ٖٔٗٔىجر لمطباعة والنشر, الطبعة الثانية 

طبقات الشافعية لؤلسنوي , تحقيق / كمال يوسف الحوت, دار   [ٕٗٔ]
 م.ٕٕٓٓبيروت, الطبعة األولى  –الكتب العممية 

طبقات المدلسين , تحقيق د/ عاصم القريوتي , مكتبة المنار ,   [ٕ٘ٔ]
 م .ٖٜٛٔ -ى ٖٓٗٔعمان الطبعة األولى 

طرح التثريب في شرح التقريب لمعراقي وأكممو ابنو ولي الدين ,   [ٕٙٔ]
 الطبعة المصرية القديمة .

العبر في خبر من غبر لمذىبي , تحقيق/ صبلح الدين المنجد,   [ٕٚٔ]
 ى.٘ٓٗٔمطبعة حكومة الكويت 

العمل الواردة في األحاديث النبوية لمدارقطني , تحقيق / محفوظ   [ٕٛٔ]
 -ى  ٘ٓٗٔاهلل , دار طيبة , الرياض , الطبعة األولى  الرحمن زين

 م .ٜ٘ٛٔ
, تحقيق/ –رواية ابنو عبد اهلل  –العمل ومعرفة الرجال لئلمام أحمد   [ٜٕٔ]

 -ى ٕٕٗٔوصي اهلل عباس, دار الخاني, الرياض, الطبعة الثانية 
 م .ٕٔٓٓ

غاية النياية في طبقات القراء البن الجزري , مكتبة ابن تيمية ,   [ٖٓٔ]
 بعناية ج . برجستراسر .ى ٖٔ٘ٔر ألول مرة عام نش

فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر , محمد فؤاد عبد الباقي   [ٖٔٔ]
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٕٗ 

 ى .ٜٖٚٔ, دار المعرفة بيروت , 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لمعراقي لئلمام السخاوي , تحقيق /   [ٕٖٔ]

 -ى ٕٗٗٔعمي حسين عمي, مكتبة السنة, مصر, الطبعة األولى, 
 م .ٖٕٓٓ

فوائد تمام , تحقيق / حمدي عبد المجيد السمفي , مكتبة الرشد,   [ٖٖٔ]
 ى .ٕٔٗٔالرياض , الطبعة األولى 

الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي , تحقيق عادل أحمد وعمي   [ٖٗٔ]
 -ى ٛٔٗٔبيروت , الطبعة األولى  –معوض , دار الكتب العممية 

 م .ٜٜٚٔ
 –كتاب المجروحين البن حبان , تحقيق محمود زايد , دار الوعي   [ٖ٘ٔ]

 ى .ٜٖٙٔحمب الطبعة األولى 
كشف اإلييام لما تضمنو تحرير التقريب من أوىام لمدكتور / ماىر   [ٖٙٔ]

ياسين الفحل , الميمان لمنشر والتوزيع , الرياض , الطبعة األولى 
 م .ٕٙٓٓ -ى ٕٚٗٔ

بي , تحقيق / نظر محمد, دار ابن الكنى واألسماء ألبي بشر الدوال  [ٖٚٔ]
 م .ٕٓٓٓ -ى ٕٔٗٔحزم, بيروت, الطبعة األولى 

الكواكب النيرات في معرفة الرواة لمثقات البن الكيال , تحقيق عبد   [ٖٛٔ]
القيوم عبد رب النبي , دار المأمون , بيروت , الطبعة األولى 

 م .ٜٔٛٔ
لذة العيش في طرف حديث األئمة من قريش البن حجر , تحقيق   [ٜٖٔ]

محمد ناصر العجمي , دار البشائر اإلسبلمية ,, بيروت , الطبعة 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٖٗ 

 م .ٕٕٔٓ, ى ٖٖٗٔاألولى 
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن عمي )ابن منظور( , دار صادر   [ٓٗٔ]

 ى .ٗٔٗٔبيروت , الطبعة الثانية 
اليند,  –جار المعارف النظامية لسان الميزان البن حجر , تحقيق   [ٔٗٔ]

 م ٜٔٚٔ -ى ٜٖٓٔبيروت الطبعة الثانية  –نشر مؤسسة األعممي 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الييثمي, تحقيق / حسام   [ٕٗٔ]

 م .ٜٜٗٔ -ى ٗٔٗٔالدين القدسي, مكتبة القدسي , القاىرة 
مختار الصحاح لزين الدين أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر الرازي ,   [ٖٗٔ]

المكتبة العصرية , والدار النموذجية , بيروت, تحقيق / يوسف 
 م . ٜٜٜٔ -ى ٕٓٗٔالشيخ محمد, الطبعة الخامسة 

مختصر استدراك الذىبي عمى مستدرك الحاكم البن الممقن , تحقيق   [ٗٗٔ]
 ى .ٔٔٗٔالرياض, الطبعة األولى سعد آل حميد , دار العاصمة , 

مختصر سنن أبي داود لمحافظ المنذري , تحقيق / محمد صبحي   [٘ٗٔ]
 -ى ٖٔٗٔخبلق , مكتبة المعارف , الرياض , الطبعة األولى 

 م .ٕٓٔٓ
مستدرك الحاكم , تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب   [ٙٗٔ]

 م .ٜٜٓٔ -ى ٔٔٗٔالعممية , بيروت , الطبعة األولى 
مسند البزار , تحقيق عادل سعد , مكتبة العموم والحكم , المدينة   [ٚٗٔ]

 م . ٜٕٓٓ –م ٜٜٛٔالمنورة , الطبعة األولى 
مسند البزار , تحقيق محفوظ الرحمن زين اهلل , مكتبة العموم والحكم   [ٛٗٔ]

 م .ٜٕٓٓ – ٜٛٛٔ, المدينة المنورة , الطبعة األولى 
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 ه(748ت ) تعقبات اإلمام الذهبً 
 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٗٗ 

مسند البزار , تحقيق محفوظ الرحمن زين اهلل , مكتبة العموم   [ٜٗٔ]
 م .ٜٕٓٓ –م ٜٜٛٔوالحكم, المدينة المنورة , الطبعة األولى 

مسند البزار , تحقيق/ عادل سعد, مكتبة العموم والحكم , المدينة   [ٓ٘ٔ]
 م .ٜٕٓٓ –م ٜٛٛٔالمنورة , الطبعة األولى 

دار المأمون لمتراث , مسند الموصمي , لمشيخ حسين سميم أسد,   [ٔ٘ٔ]
 م .ٜٜٛٔ -ى ٓٔٗٔبيروت الطبعة الثانية 

مشاىير عمماء األمصار البن حبان , تحقيق / مرزوق عمي إبراىيم   [ٕ٘ٔ]
ى ٔٔٗٔ, دار الوفاء لمطباعة والنشر , المنصورة, الطبعة األولى 

 م .ٜٜٔٔ -
مشاىير عمماء األمصار البن حبان , تحقيق / مرزوق عمي   [ٖ٘ٔ]

 -ى ٔٔٗٔالوفاء لمطباعة, المنصورة, الطبعة األولى إبراىيم, دار 
 م .ٜٜٔٔ

معجم ابن األعرابي , تحقيق عبد المحسن الحسيني , دار ابن   [ٗ٘ٔ]
 م.ٜٜٚٔ -ى  ٛٔٗٔالجوزي , الرياض , الطبعة األولى 

معجم األدباء لياقوت الحموي , تحقيق إحسان عباس , دار الغرب   [٘٘ٔ]
 م.  ٖٜٜٔ -ى ٗٔٗٔبيروت, الطبعة األولى  –اإلسبلمي 

المعجم األوسط لمطبراني , تحقيق / طارق عوض اهلل , والحسيني ,   [ٙ٘ٔ]
 دار الحرمين , القاىرة.

معجم الشيوخ لمصيداوي , تحقيق د/ عبد السبلم تدمري , مؤسسة   [ٚ٘ٔ]
 ى.٘ٓٗٔالرسالة , دار اإليمان , بيروت , الطبعة األولى 

المعجم الكبير لمطبراني , تحقيق / حمدي عبد المجيد, مكتبة ابن   [ٛ٘ٔ]
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 ه(356) على الحافظ ابن عدي ت

 
 

ٕٕٗ٘ 

ى ٘ٔٗٔتيمية , القاىرة , الطبعة الثانية, دار الصميعي , الرياض 
 م.ٜٜٗٔ -

بيروت  –معجم مقاييس المغة ألحمد بن فارس بن زكريا دار الفكر   [ٜ٘ٔ]
 م.ٜٜٚٔ -ى ٜٜٖٔتحقيق عبد السبلم محمد ىارون 

حاديث الموضوعة البن القيسراني , تحقيق / معرفة التذكرة في األ  [ٓٙٔ]
عماد الدين حيدر, مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, الطبعة األولى 

 م.ٜ٘ٛٔ -ى ٙٓٗٔ
, تحقيق / محمد كامل القصار, ٔمعرفة الرجال ليحيى بن معين   [ٔٙٔ]

 م.ٜ٘ٛٔ -ى ٘ٓٗٔمجمع المغة العربية , دمشق ط أولى 
 –معرفة الصحابة ألبي نعيم , تحقيق عادل يوسف , دار الوطن   [ٕٙٔ]

 م .ٜٜٛٔ -ى ٜٔٗٔالرياض , الطبعة األولى 
معرفة أنواع عموم الحديث ) مقدمة ابن الصبلح( , تحقيق د/ نور   [ٖٙٔ]

سوريا , ودار الفكر المعاصر بيروت  –الدين عتر , دار الفكر 
 م .ٜٙٛٔ -ى ٙٓٗٔ

لمكبلباذي , تحقيق / عبد اهلل الميثي , معرفة رجال صحيح البخاري   [ٗٙٔ]
 ى .ٚٓٗٔدار المعرفة , بيروت , الطبعة األولى 

المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي , تحقيق د/ أكرم ضياء   [٘ٙٔ]
 -ى ٔٓٗٔالعمري, مؤسسة الرسالة, بيروت , الطبعة الثانية 

 م .ٜٔٛٔ
دل سعد , دار المعمم بشيوخ البخاري ومسمم البن خمفون ,تحقيق عا  [ٙٙٔ]

 الكتب العممية , بيروت , الطبعة األولى .
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مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار لبدر الدين العيني   [ٚٙٔ]
بيروت , الطبعة  –, تحقيق / حسن إسماعيل, دار الكتب العممية 

 م.ٕٙٓٓ -ى ٕٛٗٔاألولى 
 المغني في الضعفاء لمذىبي , تحقيق د / نور الدين عتر , دار  [ٛٙٔ]

 إحياء التراث , قطر.
المقاصد الحسنة لمسخاوي , تحقيق محمد الخشت , دار الكتاب   [ٜٙٔ]

 م .ٜ٘ٛٔ -ى ٘ٓٗٔالعربي , بيروت , الطبعة األولى 
مقاالت اإلسبلميين واختبلف المصمين ألبي موسى األشعري, عناية :   [ٓٚٔ]

 -ى ٓٓٗٔألمانيا ط الثالثة  –ىمموت ريتر, دار فرانز شتايز 
 م ٜٓٛٔ

المقتني في سرد الكنى لمذىبي , تحقيق محمد صالح المراد , نشر   [ٔٚٔ]
المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية , المدينة المنورة , الطبعة 

 ى .ٛٓٗٔاألولى 
مقدمة صحيح البخاري )ىدي الساري( البن حجر العسقبلني , دار   [ٕٚٔ]

 ى .ٜٖٚٔ –المعرفة بيروت 
سميمان , مطبعة المدني  مكارم األخبلق لمخرائطي , تحقيق / سعاد  [ٖٚٔ]

 م .ٜٜٔٔ -ى ٔٔٗٔ, القاىرة , الطبعة األولى 
من تكمم فيو الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين   [ٗٚٔ]

والمجيولين , تحقيق / حسين عكاشة , وزارة األوقاف بدولة قطر , 
 م.ٕٚٓٓ -ى  ٕٛٗٔالطبعة األولى 

ادر المحمدي , بحث من قال فيو البخاري فيو نظر : د/ عبد الق  [٘ٚٔ]
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 م .ٜٕٓٓمنشور في مجمة الجامعة اإلسبلمية, بغداد , 
برقم  ٜٜمن كبلم أبي وكريا بن معين في الرجال رواية طيمان ص   [ٙٚٔ]

, تحقيق أبي عمر محمد بن عمي األزىري , دار الفاروق  ٖٚ٘
 م .ٕٛٓٓ -ى ٜٕٗٔالحديثة , القاىرة, الطبعة األولى 

ن في الرجال رواية طيمان, تحقيق أبي من كبلم أبي وكريا بن معي  [ٚٚٔ]
عمر محمد بن عمي األزىري , دار الفاروق الحديثة ,ن القاىرة, 

 م ٕٛٓٓ -ى ٜٕٗٔالطبعة األولى 
المنتظم في تاريخ األمم والمموك البن الجوزي , ت / محمد عبد   [ٛٚٔ]

 -ى ٕٔٗٔالقادر عطا , دار الكتب العممية بيروت ط األولى 
 م. ٕٜٜٔ

والمختمف لمدارقطني , تحقيق د/ موفق عبد القادر , دار المؤتمف   [ٜٚٔ]
 مٜٙٛٔ -ى ٙٓٗٔالغرب اإلسبلمي, بيروت , الطبعة األولى 

موسوعة أقوال يحيى بن معين في الجرح والتعديل وعمل الحديث ,   [ٓٛٔ]
جمع وتحقيق د/ بشار عواد وجياد خميل, محمود خميل , دار الغرب 

 م .ٜٕٓٓ -ى ٖٓٗٔاإلسبلمي , بيروت, الطبعة األولى 
ميزان االعتدال في نقد الرجال لمحافظ شمس الدين محمد بن أحمد   [ٔٛٔ]

بن عثمان بن قايماز الذىبي تحقيق عمي محمد البجاوي, دار 
 م.ٖٜٙٔ -ى ٕٖٛٔالمعرفة, بيروت, الطبعة األولى 

نصب الراية ألحاديث اليداية لجمال الدين الزيمعي , تحقيق محمد   [ٕٛٔ]
جدة , الطبعة  –ن , بيروت , دار القبمة عوامة , مؤسسة الريا

 م.ٜٜٚٔ -ى ٛٔٗٔاألولى 
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النفح الشذي شرح جامع الترمذي البن سيد الناس , ت/ أبي جابر   [ٖٛٔ]
 م .ٕٚٓٓاألنصاري وآخرون, دار الصميعي, الرياض, ط األولى 

الوافي بالوفيات لمصفدي , تحقيق / أحمد األرنؤوط , وتركي   [ٗٛٔ]
 م .ٕٓٓٓ -ى ٕٓٗٔبيروت  –مصطفى , دار إحياء التراث 

والوافي بالوفيات لمصفدي , تحقيق أحمد األرنؤوط, وتركي مصطفى   [٘ٛٔ]
 مٕٓٓٓ -ى  ٕٓٗٔ, دار إحياء التراث , بيروت 

محمد خير الوجيز في ذكر المجيز , ألبي طاىر السمفي, تحقيق   [ٙٛٔ]
ى ٔٔٗٔالطبعة األولى  –البقاعي , دار الغرب اإلسبلمي , بيروت 

 م .ٜٜٜٔ -
Http://wikipedia.org .  
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