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ABSTRACT 

 

1.  The research dealt with the subject of the narrators’ uprightness and 

rectification, as one of the conditions of acceptance Hadith, and it combined 

the practical side and the theoretical side in each of its factors.  

2. It also stated the narrators’ types in termsof uprightness and rectification for 

acceptance Hadith, stating the historical narrative of what the criticism 

Imams set as ranks of invalidation and uprightness, as they stated each rank 

position in terms of acceptance, selection, consideration and rejection. 

3.  It showed the methods of proving the uprightness and rectification upon the 

criticism Imams whether by circumlocution, texts of Imams or sounding the 

narrated materials, with stating the cases which the critic is patient with 

invalidation or uprightness. 

4. The research detailed the controls of uprightness proving and narrators 

rectification which if not considered the judgment shall be false; either for 

the presence of disorders or non-understanding the sentences of Imams and 

their indications or etc.  

5. The research stated the methods which lead to the uprightness and 

rectification of the narrator when the criticism Imams differ around him; 

whether this difference is in the saying of the critic himself or between him 

and others. 

6. The research stated the important sourced which enable the researcher to 

reach to prove the uprightness and rectification of narrators, and how to deal 

with them. 
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7. The research paid attention to mention the controls of narrator rank formula; 

in terms of investigating what said about him, knowing his spiritual elders  

 

 

 

and scholars, and the books which documented his Hadith which would be 

useful in statinghis rank. 

8. The research showed the criticism rules to show the judgment upon narrators, 

with showing the practical side which leads to develop the ability of the 

researcher to give preponderance among their sayings when discrepancy. 

Recommendations: 

1. Care must be taken to study the conditions of the validity of the Hadith in 

light of the rules of the criticism Imams; such as “knowing the narrators 

uprightness and rectification”, which the Hadith acceptance or rejection 

depend on it. 

2. Academic care in the postgraduates in universities and researches centers 

through specialized study of the approach of the criticism Imams; especially 

in the narrators’ uprightness and rectification, with separate each science of 

them with a special study. 

3. Universities and scientific research centers shall allocate research divisions to 

study the approach of the advanced criticism Imams, the perfect researchers 

in this regard shall betotally engaged in composing in this subject in an 

integrated methodological encyclopedic approach that shall be the core of 

this approach. 

4. Universities and research centers shall pay attention to the scientific 

researches and dissertations which have been written in the approach of 

criticism Imams specially in the Hadith validation conditions, making 

scientific coordination among those various studies, making balance among 

these studies to know the general scientific approach which was followed by 

the critics, and the agreement and disagreement points among them. 

5. Printing the academic scientific dissertations which are not printed yet; to 

enable the researchers to have benefits from them and coordination among 

them. 
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 لص  امل

تناول البحث موضوع عدال  الرواة وضبطهم، وهو أحد شروط احلديث املقبول، وقرن اجلانب النظري  -1
 ابجلانب العمةلي يف كل عنصر من عناصره. 

وّضح البحث أقسام الرواة من حيث العدال  والضبط لقبول الراوي ، مع بيان السرد التأرخيي ملا قام به  -2
مراتب لةلجرح والتعديل، وبياهنم مكان كل مرتب  من حيث القبول، أو االختبار، و أئم  النقد من وضع 
 االعتبار، أو الرد.

بّّي البحث طرق إثبات العدال  والضبط عند أئم  النقد سواء كان ابالستفاض ، أو نص األئم ، أو  -3
 سرب املروايت، مع بيان احلاالت اليت يتأىن فيها يف جرح أو تعديل الناقد.

فّصل البحث يف ضوابط إثبات عدال  وضبط الرواة، واليت حيصل اخلطأ يف احلكم بعدم مراعاهتا، إما  -4
 لةلوجود التصحيف، أو عدم فهم عبارات األئم  ودالالهتا، وحنوه.

أوضح البحث طرق الوصول لعدال  الراوي وضبطه عند وجود االختالف بّي أئم  النقد فيه، سواء   -5
 ول الناقد نفسه، أو يف قوله مع غريه.كان االختالف يف ق

بّّي البحث املصادر املهم  اليت يتمكن الباحث عن طريقها من الوصول إلثبات عدال  وضبط الرواة،  -6
 وكيفي  التعامل معها.

اعتىن البحث بذكر ضوابط صياغ  رتب  الراوي، من حيث استقصاء األقوال فيه، ومعرف  شيوخه  -7
  خّرج  أحاديهه اما يفيد يف بيان رتبته. وتالميذه، والكتب اليت

أظهر البحث قواعد النقاد يف بيان احلكم عةلى الرواة، مع بيان اجلانب التطبيقي، اما يؤدي لتنمي  املةلك   -8
 لدى الباحث لةلرتجيح بّي أقواهلم عند التعارض. 
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 احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم عةلى أشرف األنبياء واملرسةلّي      .. وبعد. 
بحث من: (، تتكون خط  الحصول املأمول مبعرفة عدالة وضبط الرواة يف احلديث املقبولفهذا حبث بعنوان: )

 املقدم ، مث متهيد، مث س  مباحث، مث خامت ، مث فهرس املصادر واملراجع.
 :تشتمل علىفاملقدمة  -
( منهج 6( أهداف البحث. )5( خط  البحث. )4( مشكةل  البحث. )3( أمهي  البحث. )2( مةلخص البحث. )1)

 ( الدراسات السابق .7البحث وإجراءاته. )
 :ملص  البحث 
هذا البحث يتناول موضوعا مهما من موضوعات عةلوم احلديث، أال وهو "العدال  والضبط" الذي هو شرط من   

ديث الصحيح، وذلك مبعرف  أنواع الرواة من حيث العدال  والضبط، وطرق التوصل لعدالتهم وضبطهم، شروط احل
 وضوابط األئم  يف هذا الباب، مع معرف  كيفي  التعامل مع املصادر اليت تعّي لةلتوصل لةلعدال  والضبط. 

 :أمهية البحث 
ط ، وتنبع أمهيته من أن عدم مراعاة قواعد وضوابهذا البحث يوضح منهج أهل النقد يف معرف  عدال  الرواة وضبطهم
 اليت هي املصدر الهاين لةلتشريع. أهل النقد فيه سيؤدي ال حمال  لةلخطأ يف احلكم عةلى أحاديث النيب 

  :مشكلة البحث 
وقع كهرٌي من املشتغةلّي يف عةلم احلديث يف العصور املتأخرة بتصحيح األحاديث الضعيف  أو تضعيف األحاديث 

، بسبب عدم فهم هذا الباب من عةلوم احلديث ومعرف  قواعده وضوابطه عند أئم  النقد، اما نتج عنه فوضى صحيح 
يف احلكم عةلى األحاديث، خاص  أحاديث األحكام الفقهي  اليت شوشوا فيها عةلى العوام، لذا أحبب  أن أكتب يف 

  طهم"، جيمع شتات هذا اجلانب ويربز اجلانبمنهج األئم  الذي سطروه وساروا عةليه يف موضوع "عدال  الرواة وضب
 العمةلي التطبيقي عند األئم  فيه.

 

 

 

 املقدمة
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  :تشتمل خط  هذا البحث عةلى: املقدم ، مث ست  مباحث، مث اخلامت ، وفهرس املصادر واملراجعخطة البحث.  
 :وأما املباحث فهي -

 .املبحث األول: أقسام الرواة من حيث العدال  والضبط 

  الهاين: طرق إثبات العدال  والضبط.املبحث 

 .املبحث الهالث: ضوابط يف معرف  عدال  وضبط الرواة 

 .املبحث الرابع: مصادر معرف  عدال  وضبط الرواة 

 . املبحث اخلامس: صياغ  رتب  الراوي يف الرتمج 

 .املبحث السادس: تدريبات لتحقق شرط العدال  والضبط 

 :أهداف البحث 
 من شروط صح  احلديث وهو قبول الرواة، ويهدف ألمور:هذا البحث يناقش شرط 

 النقاد يف طرق معرف  عدال  وضبط الرواة وضوابط ذلك. قواعد يُِظهر  -1
 يُعرِّف البحث مبناهج النقاد يف الوصول حلقيق  عدال  الرواة وضبطهم. -2
 يَُدرُِّب البحث عةلى اجلانب العمةلي يف موضوع عدال  الرواة وضبطهم.  -3
 يكّون البحث املةلك  النقدي  يف معرف  ضبط الرواة خاص  عند االختالف.  -4

 منهج البحث وإجراءاته: 
مت االعتماد يف هذا البحث عةلى أسةلوب املنهج الوصفي التحةليةلي النقدي الذي يعترب األنسب ملهل أغراض هذه الدراس  

 انتهج  يف هذا البحث ما أييت: وقد. حمل البحث

 عن أقسام الرواة من حيث القبول والرد. قدم  بتمهيد -1
 رتب  موضوع البحث عةلى مباحث.  -2
 قرن  يف كل عنصر من عناصر املباحث ذكر أمهةل  عن أئم  احلديث لبيان هذا العنصر. -3
 وثق  ما أنقةله من كالم العةلماء بعزوه إىل موطنه من كتبهم يف احلاشي . -4
 احلديث، فإن مل يوجد فةلةلجزء والصفح . عزوت األحاديث إىل مصادرها بذكر رقم -5
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 أوضح بعض اإلشكاالت يف حاشي  البحث مع ذكر فوائد تبّي ما يف األصل. -6

 

 
 

 الدراسات السابقة 
ُدِرَس ابب "عدال  الرواة وضبطهم" كهرياً ضمن مؤلفات عةلوم احلديث، أو يف مؤلفات مستقةل ، وهو أكهر شروط احلديث 
الصحيح تناواًل، لكن أبسةلوب أترخيي متشابه، وغالبها مل يتعرض ملوضوع طرق معرف  العدال  والضبط وضوابط ذلك، 

 ألفاظ اجلرح والتعديل ومراتبها، ومن هذه الكتب: بل تناول أتريخ اجلرح والتعديل، وعةلماءه وكتبه، و 
 لةلدكتور حممد ضياء الرمحن األعظمي. والتعديل دراسات يف اجلرح -
 الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل لةلشيخ عبد احلي الةلَّْكَنِوي. -
 ضوابط اجلرح والتعديل لةلدكتور عبد العزيز آل عبد الةّلطيف. -
 براهيم الاّلحم.اجلرح والتعديل لةلدكتور إ -
  مباحث ىف اجلرح والتعديل لقاسم سعد -
  امليسَّر يف عةلم اجلرح والتعديل: لةلدكتور سيد عبد املاجد غوري. -
فأردت أن أمجع ما تفرق من دقائق يف موضوع معرفه طرق العدال  والضبط وضوابطه عند النقاد األوائل، مع بيان  

 اجلانب التطبيقي عندهم.
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 :متهيد: يف نشأة علم اجلرح التعديل ومناذج منه 

، وعمل به الصحاب  والتابعون ومن بعدهم ، مث أمر به النيب نشأ عةلم اجلرح والتعديل مع نزول الوحي ومبعث النيب 
 حىت يومنا هذا:

ٺ  چ     بقوله تعاىل:ايأما القرآن: فإن هللا تعاىل قد أمر أبمر هو أصل يف اجلرح والتعديل حّي أمر ابلتهب  يف الرو  -

ڈ  ڈ  ژ  چ ، وحّي قال تعاىل:٦احلجرات:  چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 . ٢الطالق:  چژ   ڑ  ڑ  ک
ففي اآلي  األوىل أمر تعاىل بعدم التسرع بقول األخبار من الفساق وهو متضمٌن إلعمال قوانّي عةلم اجلرح والتعديل،  

وهو كذلك مستةلزم لطةلب السماع من املخرب عنه، ويف الهاني  أمر أبن ال تقبل األخبار إال عن العدول دون غريهم. قال 
 وأن قبول،م غري ساقط الفاسق خرب أن اآلي هذه من ذكران مبا "فدل مسةلم يف مقدم  الصحيح بعد ذكر هذه اآلايت:

 .1مردودة" العدل غري شهادة
 لَْيسَ  ِفْقه   َحاِملِ  ُربَّ  فَِإنَّهُ  رْيَُه،غَ  يُ بَ ةلَِّغهُ  َحىتَّ  َفَحِفَظهُ  َحِديهًا، ِمنَّا َسَِعَ  اْمَرأً  هللاُ  َنضَّرَ » ، قال:وأما السن : فإن النيب  -

  أَنَّهُ  يُ َرى حِبَِديث   َعنِّ  َحدَّثَ  َمنْ »: . وقال أيضًا يف حديث آخر 2«ِمْنهُ  أَفْ َقهُ  ُهوَ  َمنْ  ِإىَل  ِفْقه   َحاِملِ  َوُربَّ  بَِفِقيه ،
 َعاتِِقِه، نْ عَ  َعَصاهُ  َيَضعُ  َجْهم  َفالَ  أَبُو أَمَّا: »ملا ُخطب لفاطم  بن  قيس ، وقال 3«اْلَكاِذِبّيَ  َأَحدُ  فَ ُهوَ  َكِذٌب،
 .4«َزْيد   ْبنَ  ُأَساَم َ  اْنِكِحي َلُه، َمالَ  ال َفُصْعةُلوكٌ  ُمَعاِويَ ُ  َوأَمَّا

                                                           

 (.1/8مقدم  صحيح مسةلم ) 1
(، وقال 680(، وصححه ابن حبان )230(، وابن ماجه )235(، والدارمي )3660( وحسن ، وأبو داود )2656(، والرتمذي )21590رواه أمحد ) 2

(: "هذا إسناد صحيح 4/212(: "هذا حديث صحيح". وقال البوصريي يف مصباح الزجاج  )1/368احلافظ ابن حجر: يف ختريج أحاديث املختصر )
، َوُجَبرْيِ  رجاله ثقات".  ".بْ  وله شواهد كهرية أخرى، قال الرتمذي بعده: "َويف الَباِب: َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعود ، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبل  ْرَداِء، َوأََنس  ، َوأَِِ الدَّ  ِن ُمْطِعم  

 ".(، وقال: "وهو األثر املشهور عن رسول هللا 1/8أسنده مسةلم يف مقدم  صحيحه ) 3
 (.1480حيح مسةلم )ص 4
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ليؤدى ملن بعدهم كما َسع يف مجيع سةلسةل  اإلسناد، ويف  ففي احلديث األول األمر بتحمل العدول الهقات حلديهه  
احلديث الهاين والهالث إعمال اجلرح والتعديل وعدم حتمل احلديث عن الفساق والكذابّي، وهبذا استدل مسةلم يف 

 الفاسق"  ربخ نفي عةلى القرآن دالل  كنحو  األخبار من املنكر رواي  نفي عةلى السن  مقدم  "صحيحه"، فقال: "دل 

 

 

 لةلضعفاء اجلرح جازةإ أن عةلى دالل  اخلرب هذا فذكره احلديث الهاين. وقال اخلطيب البغدادي بعد احلديث الهالث: "يف
 .5عنهم" الرواي  لتجتنب النصيح  جه  من
دِّيق وأما الصحاب  فكهري: ف - روي  يف طةلبه التهب  فيما من الصحاب  اإلسنادأوَّل َمن فتَّش عن  قد كان أبو بكر الصِّ

، 7حّي طةلب التهب  فيما روي له من سن  االستئذان ثالثً  مث كان بعده عمر ، 6له من مرياث اجلدة وأن هلا السدس
وهذا مل يكن منهما اهتامًا لةلرواة من الصحاب  وإمنا حتراًي واحتياطًا لةلسن ، حىت جاء آخر عصر الصحاب  فظهر اخلطأ 

ِإْذ مَلْ َيُكْن يُْكَذُب َعةَلْيِه،  ، قَاَل: "ِإانَّ ُكنَّا حُنَدُِّث َعْن َرُسوِل اَّللَِّ سةلم يف مقدمته َعْن ابن عباس والعمد، كما روى م
ُلوَل تَ رَْكَنا احلَِْديَث َعْنهُ   .8"نَ ْعِرفُ  َما ِإالَّ  نَّاسِ ال ِمنَ  ََنُْخذْ  ، ويف رواي : "ملَْ "فَ ةَلمَّا رَِكَب النَّاُس الصَّْعَب َوالذَّ

مث جاء التابعون ومن بعدهم فتوسعوا يف البحث يف عةلم اإلسناد بشكل منهجي فقوموا الرواة، وبينوا السماع، وعةلةلوا  -
 .األحاديث

 من افسمعناه املدين  إىل ركبنا حىت نرض فةلم ابلبصرة  هللا رسول أصحاب عن الرواي  نسمع "كنا: العالي  أبو قال 
  .9أفواههم"

وقال يعقوب بن شيب : "َسع  عةلي بن املدين يقول: كان ابن سريين امن ينظر يف احلديث ويفتش عن اإلسناد، ال  
نعةلم أحًدا أول منه، مث كان أيوب، وابن عون، مث كان شعب ، مث كان حيىي بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن مهدي. 

 .10الرجال" مالك انتقاء أشد كان  ما قال: ن ،عيي بن سفيان أخربين أنس؟ فقال: بن فمالك لعةلي: قةل 
                                                           

 (، ]ابب وجوب تعريف املزكي ما عنده من حال املسؤول عنه[.39الكفاي  عةلم الرواي  )ص: 5
(، 6031(، وابن حبان )2724( وصححه، وابن ماجه )2101(، والرتمذي )2894(، وأبو داود )17980(، ومن طريقه أمحد )1871رواه مالك ) 6

 (.7978واحلاكم )
 (.2153(، ومسةلم )6245رواه البخاري ) 7
 (، ]ابب يف الضعفاء والكذابّي ومن يرغب عن حديههم[.1/13مقدم  صحيح مسةلم ) 8
(، والبيهقي يف املدخل إىل 4/94(، وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )583(، والدارمي يف السنن )7/113رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى )  9

 (.2/224امع ألخالق الراوي وآداب السامع )(، واخلطيب يف اجل1/302عةلم السنن)
 (.1/355انظر: شرح عةلل الرتمذي البن رجب ) 10
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وذكر الربيع بن خيهم لعامر الشعيب حديهًا، قال: "فقةل : من حدثك؟ قال عمرو بن ميمون، وقةل  له: من حدثك؟  
 .11. قال حيىي بن سعيد: وهذا أول ما فتش عن اإلسناد"فقال أبو أيوب صاحب رسول هللا 

 

 

: فقال عطاء، بنا عطاء فاستنكره، ورحل ملك ، فةلقي بن هللا عبد عن أبو إسحاق، وَسع شعب  بن احلجاج حديهاً رواه 
 ابلبصرة، فقال: خمراق بن زايد فةلقي حدثن، خمراق بن زايد يف املدين ، فقال له: إبراهيم حدثن، فةلقي سعداً  بن سعد

 عةلي دمر :قةل  شهرًا، يل ذكر "فةلما قال شعب :  ،عامر بن عقب  عن رحيان ، أِ عن حدثن حوشب: بن قال شهر
 . 12احلديث" هذا

* واستقر اصطالح أهل احلديث يف اشرتاط مخس  شروط لةلحديث املقبول: هي: العدل  والضبط، مث اتصال السند، مث 
. فإذا اختل شرط منها صار احلديث مردوداً، ونشري هنا إىل ما يتعةلق هبذا املبحث وهي 13انتفاء الشذوذ العةل  القادح 

 ل  والضبط:العدا
 : وهي من الشروط اجملمع عةليها لنص القرآن الكرمي عةليها كشرط لقبول األخبار والشهادة.الشرط األول: العدالة

  أن "وتفصيةله :الصالح بعد نقةله حكاي  اإلمجاع عةلى اشرتاط العدال  يف الرواي  قال ابن 
 .15"14املروءة وخوارم الفسق أسباب من ساملاً  عاقاًل، ابلغاً، مسةلماً، يكون

 األعمال ناباجت ابلتقوى: واملراد واملروءة، التقوى مالزم  عةلى حتمةله مةلك  له من" بقوله: العدل حجر وعّرف ابن 
 . 16"بدع  أو فسق أو شرك من السيئ 

 * وخيرج من قبول احلديث بقيد العدال  غري الكافر والصغري واجملنون:
                                                           

 (. 208احملدث الفاصل بّي الراوي والواعي )ص:  11
طةلب (، واخلطيب يف الرحةل  يف 5/58(، وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )313رواه الرامهرمزي يف احملدث الفاصل بّي الراوي والواعي )ص:  12

 (.401(، والكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 148احلديث )ص: 
الشذوذ. فالضبط  ءعند املتقدمّي هي ثالث  شروط: اليت هي مع اتصال السند: الهق  اليت تتضمن العدل  والضبط، مث انتفاء العةل  القادح  اليت تتضمن انتفا 13

(: "مث رأي  شيخ اإلسالم ذكر 1/62لعةل . قال السيوطي نقالً عن ابن حجر )تدريب الراوي:داخل يف معىن العدال  جيمعهما معىن الهق ، والشذوذ نوع من ا
 يف )نكته( معىن ذلك فقال: إن اشرتاط العدال  يستدعي صدق الراوي وعدم غفةلته وعدم تساهةله عند التحمل واألداء".

(: "وما أحسن قول الزجناين يف شرح الوجيز:  )املروءة يرجع يف معرفتها إىل العرف، فال تتعةلق مبجرد 2/6قال السخاوي )فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث: 14
مور لو ابشرها غريهم أ الشرع، وأن  تعةلم أن األمور العرفي  قةلما تضبط، بل هي ختتةلف ابختالف األشخاص والبةلدان، فكم من بةلد جرت عادة أهةله مبباشرة

 لعد خرًما لةلمروءة(. ويف اجلمةل  رعاي  مناهج الشرع وآدابه، واالهتداء ابلسةلف، واالقتداء هبم أمر واجب الرعاي ".
 (.104معرف  أنواع عةلوم احلديث )ص: 15
 (.58نزه  النظر يف توضيح خنب  الفكر )ص: 16
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 . 17الكذاب يف احلديث -1

 

 
 . 18ابلكذباملتهم  -2
 .19الفاسق -3
 .20املبتدع بدع  مكفرة -4
 .21اجملهول الذي مل يوثق -5

 كشرط لقبول األخبار والشهادة.  22: وهي من الشروط اجملمع عةليها، لنص القرآن الكرمي عةليهاالثاين: الضبط الشرط

معرف   مع ه،كتاب  من حّدث إن واإلتقان حفظه، من حّدث عند األداء إن ابحلفظ الراوي اتصاف الضبط يف واملعترب
  .الةلفظ روى بغري إن املعىن
 قسمان:   :* والضبط 
 إىل َساعه حّي من شاء مىت استحضاره من يتمكن حبيث شيخه من َسعه ما حيفظ أن هو األول: ضبط حفظ أبن 

 .وروايته أدائه حّي

                                                           

(: "فمن ظهر كذبه فهو أوىل ابلرد امن 101أفردوا الكذب مع دخوله ابلفسق العمةلي لكون الطعن به أشد، قال اخلطيب يف الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 17
 أكرب".أعظم من الكذب عةلى غريه , والفسق به أظهر والوزر به  جعةل  املعاصي أمارة عةلى فسقه حىت يرد لذلك خربه , والكذب عةلى رسول هللا 

(: "أن ال يروى ذلك احلديث إال من جهته، ويكون خمالًفا لةلقواعد 88بّي احلافظ ابن حجر من هو الذي يُ ت ََّهُم ابلكذب، فقال يف نزه  النظر )ص: 18
 املعةلوم ، وكذا من عرف ابلكذب يف كالمه، وإن مل يظهر منه وقوع ذلك يف احلديث النبوي، وهذا دون األول".

(: "ومن سةلم من الكذب , وأتى شيئا من الكبائر , فهو فاسق جيب رد خربه , ومن أتى صغرية فةليس 101الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: قال اخلطيب يف 19
 بفاسق , ومن تتابع  منه الصغائر وكهرت رد خربه".

ه  يكفر يف بدعته. فمنهم من رد روايته مطةلقا  ألن(: "اختةلفوا يف قبول رواي  املبتدع الذي ال114قال ابن الصالح يف معرف  أنواع عةلوم احلديث  )ص: 20
كن امن يستحل الكذب يفاسق ببدعته، وكما استوى يف الكفر املتأول وغري املتأول يستوي يف الفسق املتأول وغري املتأول. ومنهم من قبل رواي  املبتدع إذا مل 

... وقال قوم: تقبل روايته إذا مل يكن داعي ، وال تقبل إذا كان داعي ، وهذا مذهب يف نصرة مذهبه أو ألهل مذهبه، سواء كان داعي  إىل بدعته أو مل يكن
 الكهري أو األكهر من العةلماء".

( مبيناً احلج  2/60عدم قبول رواي  اجملهول مع عدم ظهور فسقه خلةلوه من شرط القبول وهو العدال ، قال السخاوي يف فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 21
 ول اجملهول: "اإلمجاع عةلى عدم قبول غري العدل، واجملهول ليس يف معىن العدل يف حصول الهق  بقوله ليةلحق به".يف عدم قب

چ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺچ   وقال تعاىل:  ،٢الطالق:چ ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈچقال تعاىل:   22
 .٦احلجرات:
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مقابةل  حىت يؤدي التحمل كتاب  وتصحيحاً و من حّي  ضبط كتاب وهو أن يصون كتابه الذي أتقنه عن التغيري والهاين: 
ن ًا إحافظ اً ظوالضبط أن يكون متيقغةلطه. قال ابن مجاع : " يكهر الذي املغفل وال احلفظ سيئ رواي  تقبل فال ،منه

 ".23ا مبا حييل املعىن إن روى بهعارفً  ن حدث منه،إا لكتابه حدث من حفظه ضابطً 
 

 

 مخس  حسب األشد فاألشد:* وخيرج من قبول احلديث بقيد الضبط 
 الغةلط. فاحش -1
 املغفل. -2
 التوهم. عةلى يروى من -3
 الذي خيالف الهقات. -4
 .24احلفظ سيء -5

* والبد من التنبيه عةلى أن قةل  ضبط الراوي قد يكون مطةلقاً، وقد يكون مقيداً بروايته عن راوي معّي بسبب قةل  امارسته 
 عن الشيوخ بناء عةلى الضبط وامارس  حديث الشيخ. الرواةحلديهه مع حفظه، لذا قسموا طبقات 

كمالك   مجع  بّي طول املالزم  مع اإلتقان واحلفظ فاألوىل: :الزهري فعةلى سبيل املهال ذكروا مخس طبقات ألصحاب 
 لزموا الهاله : من. و حديهه كاألوزاعي متارس فةلم مدة إال الزهري تالزم أهنا مل يف احلفظ غري كاألوىل  وابن عيين . والهاني :

م من اجلرح ومل مل تسةل :كسفيان بن حسّي وحممد بن إسحاق. والرابع   كاألوىل لكن مل يسةلموا من غوائل اجلرح  الزهري
 سعيد بن محمدك  واجملهولّي الضعفاء :الصباح وإسحاق بن أِ فروة. واخلامس  بن متارس حديهه الزهري كاملهىن

ن وهو ضعيف احلديث ع ،ثق سفيان بن حسّي وهو من الطبق  الهاله : ". لذلك قال ابن معّي عن 25املصةلوب
 .27"إمنا َسع من الزهري ابملوسم حديهه عن الزهري قط ليس بذاك،.. ثق ، وقال أيضاً: "26"الزهري

 

 

                                                           

 (.63املنهل الروي )ص: 23
 (.107انظر: خنب  الفكر مع نزه  النظر البن حجر )ص: 24
 (.1/113(، شرح عةلل الرتمذي البن رجب.)1/268(، النك  عةلى مقدم  ابن الصالح لةلزركشي )35انظر:  فضائل سنن الرتمذي لإلسعردي )ص:  25
 (.44اتريخ ابن معّي رواي  الدارمي )ص: 26
 (.4/228 اجلرح والتعديل )رواه ابن أِ حامت يف 27
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 املبحث األول: أقسام الرواة من حيث العدالة والضبط.

ن يكون كتاب من اجملمع عةليهما لقبول حديث الراوي أبتقدم أن شرط العدال  والضبط بقسميه ضبط صدر وضبط  
 حبيث يقدر عةلى أداء احلديث كما ،وإما يف كتاب متقن صحيح ،إما عن ظهر قةلب ،28حافظًا حلديههعداًل الراوي 
اف إىل وال يكفي أن يكون حافظاً حىت يضحىت يضاف إىل ذلك حفظه مبا حيدث، عداًل ال يكفي أن يكون و . َسعه
 .العدال  اليت متنعه عن الزايدة عةلى ما َسعذلك 

 ملا ضابطا عداًل، نيكو  أن بروايته حيتج فيمن يشرتط أنه عةلى: والفقه احلديث أئم  مجاهري قال ابن الصالح: "أمجع
 إن حافظًا مغفل، غري متيقظاً  املروءة، وخوارم الفسق أسباب من ساملاً  عاقال، ابلًغا، مسةلًما، يكون أن وتفصيةله يرويه،
 مبا عاملاً  كوني أن ذلك مع فيه اشرتط ابملعىن حيدث كان  وإن .كتابه  من حدث إن لكتابه ضابطًا حفظه، من حدث
  .29املعاين" حييل

 وسنذكر تقسيم احلديث ابعتبارين:
 * األول: أقسام الرواة من حيث قبول الراوية:  

 ال فهذا تقنم حافظ رجل: ثالث  الناس: "عدمه، فقالمهدي تقسيم الرواة من حيث القبول من  بن الرمحن بّي عبد 
 الناس، حديث ذهبل هذا مهل حديث ترك لو حديهه يرتك ال فهذا الصح  حديهه عةلى والغالب يهم وآخر فيه، خيتةلف
  .30"حديهه يرتك فهذا الوهم حديهه عةلى والغالب يهم وآخر

                                                           

 (.7انظر )ص: 28
 (.104معرف  أنواع عةلوم احلديث )ص: 29
(، واخلطيب يف الكفاي  يف عةلم الرواي  406(، والرامهرمزي يف احملدث الفاصل بّي الراوي والواعي )ص:2/38رواه ابن أِ حامت يف اجلرح والتعديل ) 30
 (.2/91)(، واجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 143)ص:
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 :  31قسمّي، فصارت أربع وزاد احلافظ ابن رجب هذا تفصياًل، فقسم القسم الهالث إىل 
 .هبم جاجاالحت عةلى املتفق الهقات هم وهؤالء ،يقل حديههم أو يف والوهم اخلطأ ويندر وحفظ، صدق أهل األول:

 

 

 

 

 القسم هو هذاو  عةليهم، الغالب هو ليس لكن كهرياً.  حديههم يف الوهم يقع ولكن وحفظ، صدق أهل أيضا هم الهاين:
 ووكيع، مهدي وابن املبارك ابن الطبق ، وعن هذه حديث ترك أنه سعيد بن حيىي عن وذكر ،ههنا الرتمذي ذكره الذي

 .32احلديث أهل وأكهر سفيان رأي أيًضا وهو. عنهم حدثوا أهنم وغريهم:
  حفظه. وسوء لغفةلته املناكري، حديهه عةلى الهالث: قسم غةلب

 .34"33ابلكذب يتهم الرابع: من
* قةل : القسم األول عةلى ضربّي كذلك، الذين اطةلقوا توثيقهم، وضرب كهري بينوا عةلاًل يف روايهتم، فهم ثقات لكن  

 .37، أو يف وق  دون وق  كاملختةلط36، أو يف بعض البةلدان35ضعفوا يف حاالت: كمن ضعف يف شيخ معّي دون غريه
 ين هم شرط احلديث الصحيح.* لذا فاملرتب  األوىل عند ابن مهدي هم مرتب  الهقات الذ 

                                                           

 (. وقد رتبتها عكس ترتيبه.1/396شرح عةلل الرتمذي )  31
 

(: "وقد تكةلم بعض أهل احلديث يف قوم من جةل  أهل العةلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم 744قال الرتمذي  يف العةلل الصغري لةلرتمذي )ص: 32
 بن عمرو بن عةلقم  وسهيل بن أِ صاحل وحممد بن عجالن.آخرون جباللتهم وصدقهم، وإن كانوا قد ومهوا يف بعض ما رووا". ومهل مبحمد 

 (.2/560(، وانظر: )1/396شرح عةلل الرتمذي ) 33
(: "وأما ما ذكره الرتمذي أن احلديث إذا انفرد به من هو متهم ابلكذب، أو من هو ضعيف يف احلديث، 1/371قال ابن رجب يف شرح عةلل الرتمذي ) 34

ك احلديث إال من حديهه، فإنه ال حيتج به، فمراد: أنه ال حيتج به يف األحكام الشرعي  واألمور العمةلي ، وإن كان قد يروى لغفةلته  وكهرة خطئه، ومل يعرف ذل
أمحد بن و  حديث بعض هؤالء يف الرقائق والرتغيب والرتهيب. فقد رخص كهري من األئم  يف رواي  األحاديث الرقاق وحنوها عن الضعفاء منهم: ابن مهدي

 حنبل".
(: "َسع  حيىي بن معّي يقول: قال معمر: جةلس  إىل قتادة وأان صغري فةلم أحفظ أسانيده". قال الدار 1/327قال ابن أِ خيهم  يف التاريخ الكبري ) 35

ويف املتابعات  (،5910(: "معمر سيء احلفظ حلديث قتادة". قةل : اجتنب الشيخان روايته عنه إال يف معةلق واحد عند البخاري )12/221قطن يف العةلل )
 (.404،746،2802عند مسةلم )

(: "َسع  حيىي بن معّي يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيّي فخفه، إال عن الزهري وابن طاووس   1/325قال ابن أِ خيهم  يف التاريخ الكبري له ) 36
 ".فإن حديهه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوف  والبصرة فال، وما عمل يف حديث األعمش شيئاً 

(: "َساع وكيع من املسعودي ابلكوف  قدمياً وأبو نعيم أيًضا، وإمنا اختةلط املسعودي 1/325كاملسعودي، قال اإلمام أمحد العةلل يف العةلل رواي  ابنه عبد هللا )  37
 ببغداد، ومن َسع منه ابلبصرة والكوف  فسماعه جيد".
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وأما املرتب  الهاني  فهي مرتب  الصدوق الذي نزل عن مرتب  الهق ، وهو شرط احلديث احلسن الذي يشارك الصحيح 
 ابالحتجاج لكن بعد االختبار.

م هوأما املرتب  الهاله  فهي مرتب  الضعيف عةلى تفاوت يف الضعف كما فّصل ابن رجب، فمن كان يغةلب عةلى حديهه الو 
فال حيتج به لكن يعترب به، وأما املتهم فمرتوك ال يعترب به، لكن ظاهر كالم ابن رجب أهنما يشرتكان يف جواز الرواي  

 والرتهيب وحنوها. لكن يف إدخال األخري فيه نظر ظاهر، وهو خالف كالم الرتمذي. والرتغيب عنهما يف الرقائق
 

 

بط، أما الصحيح واحلسن املختةلف فيه عةلى اصطالحهم إال يف مرتب  الضوهبذا يتبّي أنه ال فرق بّي مرتب  احلديث  
ابقي الشروط، وهي العدال ، واتصال السند، وانتفاء الشذوذ والعةل  فهي شرط لةلحديث املقبول سواء كان صحيحاً أو 

 حسناً. 
 اإلطالق من فهم كما  التام واملراد منه، بد ال الصحيح يف فاشرتاطه حال كل  وعةلى: "السخاوي وذكر الضبط قال 

  .38هنا" خاص  الضبط مسمى فيه املشرتط لذاته احلسن يدخل فال وحينئذ الكامل، عةلى احملمول
 * الثاين: أقسام الرواة من حيث االعتبار على التفصيل:  

 منها: مرتب  كل  حكم ّيوب مراتب، أربع إىل والتعديل اجلرح مراتب" والتعديل اجلرح" كتابه  مقدم  يف حامت أِ ابن قسم 
 عنده: التعديل األول:  مراتب

 حبديهه. حيتج امن فهو ،ثب " "متقن أو ،"ثق " إنه :لةلواحد إذا قيل -1
 ملنزل ا وهي فيه وينظر حديهه يكتب امن به"، فهو أبس "ال أو ،39الصدق" "حمةله أو إنه "صدوق"، :له قيل وإذا -2

 الهاني .
 .الهاني  دون أنه إال ،فيه وينظر حديهه يكتب الهاله  ابملنزل  فهو ،40"شيخ" :قيل وإذا -3

                                                           

 (.29/ 1فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 38
امت بّي "صدوق" و "حمةله الصدق"، وأخر الذهيب "حمةله الصدق" فجعةله مع مرتب  "شيخ"، وتبعه من جاء بعده. قال السيوطي: يف تدريب مجع ابن أِ ح 39

 (: "ألن صدوقا مبالغ  يف الصدق، خبالف حمةله الصدق، فإنه دال عةلى أن صاحبها حمةله ومرتبته مطةلق الصدق".1/407الراوي )
( عن وصف أِ حامت لراو  به: ")شيخ( ليس هو عبارة جرح، وهلذا مل أذكر يف كتابنا أحًدا امن قال فيه ذلك، 2/385قال الذهيب يف ميزان االعتدال ) 40

 ولكنها أيًضا ما هي عبارة توثيق، وابالستقراء يةلوح لك إنه ليس حبج ".
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 .42لالعتبار حديهه يكتب فإنه ،41احلديث" "صاحل :قيل وإذا -4
 

 

 

 

العتبار دون ظاهر مل خيتةلف فيه، فيحتج ابألوىل، ويكتب حديث الهاله  والرابع  ل والهاله  والرابع  األوىل فحكم املرتب  
، وهي 44الهاني  وهي مرتب  "صدوق" وحنوها، فهي خمتةلف فيها كما تقدم يف كالم الرتمذي وأما .43اختبار لظهور أمرهم

  .46لالختبار 45هيكتب حديهاملرتب  الهاني  يف تقسيم ابن مهدي اآلنف، ف
 هذه نأل قال   كما  فيه"، مث قال: "هذا وينظر حديهه يكتب امن فهو" حامت أِ لذا ذكر ابن الصالح قول ابن 

 لكون املعرف النظر وفنست مل ضبطه.. وإن يعرف حىت وخيترب حديهه يف فينظر الضبط، بشريط  تشعر ال العبارات
 من أصل له له ونظران احلديث، ذلك اعتربان حديهه من حديث إىل واحتجنا مطةلقاً، ضابطاً  نفسه يف احملدث ذلك
 .47غريه" رواي 

                                                           

( عن أمحد بن سنان قال: "كان 22، فقد روى اخلطيب يف  الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص:وضعه يف أدىن مراتب التعديل، وهذا ظاهر مذهب ابن مهدي 41
همان طعبد الرمحن بن مهدي , رمبا جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق , فيقول: رجل صاحل احلديث ". ويقاربه ابن معّي ففي رواي  ابن 

(: "َداُود بن ُحَصّْي ثَِق  لَْيَس بِِه أَبْس، 107له: فحج  هو، قال: احلج  شيء آخر"، وقال )ص:  (: "إَساعيل بن زكراي صاحل احلديث، قيل111قال )ص: 
حل احلديث" عنده مبعىن ثق ، "صاقيل َلُه: اْلَعالء بن عبد الرمحن يُ َقارِبه؟ قَاَل: ال، ُهَو َصاحل احَلِديث". قةل : وظاهر صنيع بعض األئم  كأِ حامت الرازي: أن 

 (. 41باحث يف عةلوم اجلرح والتعديل )ص:انظر: م
 (.2/37اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 42
( عما يقابل الهاله  والرابع  عند ابن أِ حامت: "فاحلكم يف أهةلها دون أهل اليت قبةلها، ويف 2/121قال السخاوي يف فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 43

 ضبطهم ; لوضوح أمرهم".بعضهم من يكتب حديهه لالعتبار دون اختبار 
(: "وقد تكةلم بعض أهل احلديث يف قوم من جةل  أهل العةلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون جباللتهم 744حّي قال يف العةلل الصغري )ص: 44

ل اليت ال نزاع فيه، وأما صدوق (: "قوهلم: ثب  وحج  وإمام وثق  ومتقن، من عبارات التعدي2/121وصدقهم". قال الذهيب )كما يف فتح املغيث لةلسخاوي:
 وما بعده، يعن من أهل هاتّي املرتبتّي الةلتّي جعةلهما ثالثً، فمختةلف فيها بّي احلفاظ هل هي توثيق أو تةليّي".

ال حيتج حبديههم؟  (: "قةل  ألِ: ما معىن2/133وصف أبوحامت رواة أبنه: "يكتب حديههم وال حيتج حبديههم"، فقال ابن أِ حامت يف اجلرح والتعديل ) 45
(: "قال أبو 4/345قال: كانوا قومًا ال حيفظون فيحدثون مبا ال حيفظون فيغةلطون، ترى يف أحاديههم اضطرااًب ما شئ ". قال الذهيب يف ميزان االعتدال )

(: "وقول 1/394ل يف ضعفاء الرجال )حامت: يكتب حديهه، مع أن قول أِ حامت هذا ليس بصيغ  توثيق وال هو بصيغ  إهدار". وقال ابن عدي يف الكام
 حيىي بن معّي يكتب حديهه، معناه: أنه يف مجةل  الضعفاء الذين يكتب حديههم".

 أي خيترب ضبطهم بعرض حديههم عةلى أحاديث الهقات الضابطّي   فإن وافقهم احتج حبديهه وإال فال. 46
 (.123معرف  أنواع عةلوم احلديث )ص:  47
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 بشريط  شعرت ال ألفاظها لكون;  أهةلها من أبحد حيتج ال فإنه بعدها اليت وقال السخاوي وذكر مرتب  "الهق ": "وأما
 .48وخيترب" حديههم يكتب بل الضبط،
 عند ابن أِ حامت: اجلرح مراتب الهاين:

 .اعتبارًا فيه وينظر حديهه يكتب امن فهو احلديث"، "لّي -1
 دونه. إنه إال حديهه كتب   يف األوىل مبنزل  فهو بقوي"، "ليس -2
 به. يعترب بل حديهه يطرح ال الهاين دون فهو احلديث"، "ضعيف -3

 

 
 .49حديهه يكتب ال احلديث ساقط فهو "كذاب"، أو احلديث" "ذاهب أو احلديث" "مرتوك -4

ح ، وهي املرتب  ماعدا املرتب  الرابع  فهي املطر  لالعتبار، حديههم يكتب كأدىن مراتب التعديل  املراتب: كل هذه  فحكم
 تقسيم عبد الرمحن بن مهدي اآلنف.الهاله  يف 

 والرابع  الهاله  وجعل، األوىل من أعةلى رتب  * مث  جاء الذهيب فقسم املرتب  األوىل عند ابن أِ حامت إىل قسمّي حيث زاد
 واحدة، فقال:  مرتب 
  املقبولّي: الرواة "فأعةلى

 .ثق " و"ثق  متقن"، أو "ثق  حافظ"، و"ثب  حج "، "ثب  -1
 .ق ""ث مث - 2
 .أبس" به و"ليس به"، أبس و"ال "صدوق"، مث - 3
 إن "صدوق احلديث"، حسن و"شيخ وسط"، و"شيخ احلديث"، و"صاحل احلديث"، و"جيد الصدق"، "حمةله مث - 4
 .ذلك وحنو و"صويةلح"، هللا"، شاء
 الكذاب واملتهم به إىل قسمّي ففرق بّي -الرابع  عند ابن أِ حامت –فابتدأ ابألشد فقسم املرتب  األوىل  اجلرح يف أما

 :املتفق عةلى تركه، وزاد يف عبارات املراتب الباقي ، فقال
  اجلرح: عبارات "وأردأ

                                                           

 (.2/121فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 48

 (.2/37اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 49
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 .احلديث يضع "وضاع" كذاب"، أو  "دجال  - 1
 .تركه عةلى ومتفق ابلكذب"، "متهم مث: – 2
  و"ساقط".، و"هالك" نظر"، احلديث"، و "فيه و"ذاهب عنه"، و"سكتوا بهق "، ليس ،"مرتوك مث -3
 . لكذ وحنو احلديث".، و"منكر ،جًدا"، و"ضعفوه"، "ضعيف واه" و"ضعيف بشئ"، و"ليس مبرة"، "واه مث -4
 "فيه ،تنكر"و  بذاك"، "تعرف حبج "، "ليس  "ليس ابلقوي"، "ليس ضعف"، ضعف"، "قد و"فيه "يضعف"، مث -5

 .50ذلك وحنو ليس حبج "، لكنه فيه"، "صدوق به"، "اختةلف حيتج احلفظ"، "ال يه"، "لّي"، "سيئف مقال"، "تكةلم

 

 

 

 الصحاب ، مث ما أوهلا رتب  هيبالذ قبل مرتبيت التعديل يف يف "النخب " مرتبتّي فزاد العسقالين حجر ابن احلافظ جاء * مث
تّي: زاد قبل مرتب  اجلرح مرتب مراتب وزاد يف .ستاً  التعديل مراتب فصارت الناس. كأوثق  التفضيل، أبفعل عنها عرب

 كأكذب  ،أبفعل نهاع املبالغ  يف وصف الكذب، وعرب ومرتب  .احلديث فةلّي وإال املقبول، وهو املقل الذي يتابع اجملهول:
 املراتب: أما :قال مرتب ، اثنتا عشرة وجمموعها .كذلك ستاً   اجلرح مراتب الناس، فصارت

 .لشرفهم بذلك فأصرح الصحاب : فأوهلا:
 .افظح كهق   ومعىن: ثق ، كهق   لفظاً: الصف  بتكرير أو الناس، كأوثق  أبفعل: إما:: مدحه أكد من الهاني :
 .عدل أو ثب ، أو متقن، أو كهق ،  بصف : أفرد من الهاله :
 .أبس به ليس أو به، أبس ال أو بصدوق، اإلشارة وإليه قةلياًل،  الهاله  درج  عن قصر من الرابع :
 أو خيطئ، أو أوهام، له أو: يهم، صدوق أو احلفظ، سيئ بصدوق اإلشارة وإليه قةلياًل، الرابع  عن قصر من :اخلامس 
 الداعي  بيان عم والتجهم واإلرجاء، والنصب، والقدر، كالتشيع،:  البدع  من بنوع رمي من بذلك ويةلتحق أبخرة، تغري
 .غريه من

 مقبول، ةلفظ:ب اإلشارة وإليه أجةله، من حديهه يرتك ما فيه يهب  ومل القةليل، إال احلديث من له ليس من السادس :
 .احلديث فةلّي وإال يتابع، حيث
 احلال. جمهول أو مستور، بةلفظ: اإلشارة وإليه يوثق، ومل واحد من أكهر عنه روى من السابع :
 .ضعيف ةلفظ:ب اإلشارة وإليه يفسر، مل ولو الضعف، إطالق فيه ووجد ملعترب، توثيق فيه يوجد مل من الهامن :

                                                           

 (.1/4ميزان االعتدال ) 50
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 .جمهول: بةلفظ اإلشارة وإليه يوثق، ومل واحد، غري عنه يرو مل من التاسع :
 أو حلديث،ا واهي أو احلديث، مرتوك أو مبرتوك، اإلشارة وإليه بقادح، ذلك مع وضعف البت ، يوثق مل من العاشرة:
 .ساقط
 .ابلكذب اهتم من عشرة: احلادي 
 .51"والوضع الكذب، اسم عةليه أطةلق من: عشرة الهاني 
 السابق  عند ابن أِ حامت والذهيب: نطاق املراتب يف تدور املراتب * وهذه 
  

 

 

 رتب عند ابن حجر: هي األوىل عند ابن أِ حامت، واألوىل والهاني  عند الذهيب، وهم م  والهاله  والهاني ، األوىل، فاملرتب 
  .االحتجاج

 حيتج يأوأما املرتب  الرابع  عند ابن حجر: فهي الهاني  عند ابن أِ حامت، والرابع  عند الذهيب، وهم مرتب  االختبار، 
 لوجود األوهام يف روايتهم. اختباره بعد حبديههم

  التاسع  عند ابن حجر: فهي ثله  ورابع  التعديل، وأوىل وثني  وثله   اجلرح عند ابن أِ حامت، ورابع وأما اخلامس  حىت
 .يتابع مل ما منهم الراوي حديث يقبل الالتعديل ورابع  وخامس  اجلرح عند الذهيب. وهم مرتب  االعتبار الذين 

ند الذهيب، جلرح عند ابن أِ حامت، وأوىل وثني  وثله  اجلرح عفهي رابع  ا عشرة عند ابن حجر: وأما العاشرة حىت الهاني 
 وهم مرتب  الرتك.

* فإذا عرض لةلباحث راو ذكر يف ترمجته أحد هذه األوصاف عرف حمل حديهه من حيث القبول أو التوقف أو الرد، 
خاوي يف "فتح تب، كالسفإن مل جيده، فريجع ملن توسع بعدهم يف استيعاب ابقي األوصاف ونزلوها عةلى هذه املرا

 .52لةلصنعاين األفكار" املغيث"، والسيوطي يف "تدريب الراوي" و "توضيح
 

 املبحث الثاين: طرق إثبات العدالة والضبط.

 * ويعرف ضبط الراوي بهالث  طرق:
                                                           

 (.73تقريب التهذيب )ص: 51
(، توضيح األفكار ملعاين تنقيح 411-1/404(،  تدريب الراوي لةلسيوطي )133-2/113انظر: فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث لةلسخاوي ) 52

 (.181-2/159صنعاين)األنظار لةل
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األمان  استغىن وشاع الهناء عةليه ابلهق  و  دأهل النق ابلهق  واألمان  عند فمن اشتهروالشهرة:  : االستفاض ألولا الطريق
زكي  يف أن احملدث املشهور ابلعدال  والهق  واألمان  ال حيتاج إىل ت ابب:بين  تزكيته، وذكر اخلطيب يف }بذلك عن 
ومن جرى جمراهم يف نباه  الذكر واستقام  األمر واالشتهار ابلصدق " :، مث قالمالك وشعب { مجةل  منهم كاملعدل

والبصرية والفهم , ال يسأل عن عدالتهم , وإمنا يسأل عن عدال  من كان يف عداد اجملهولّي , أو أشكل أمره عةلى 
  ."الطالبّي

 عندان حاقإس ؟عنه يسأل إسحاق "مهل فقال:,  راهويه بن إسحاق عن أنه سئل حنبل بن عن أمحد بسنده مث ساق 
 "املسةلمّي أئم  من إمام
  
 

 . 53الناس" نع يسأل هو عن أِ عبيد؟ يسأل "مهةلي فقال: عبيد، القاسم أِ عن أنه سئل معّي وعن حيىي بن
اخلطيب البغدادي  قال ،54وال يشرتط اثنان عةلى الراجح ،النقد أئم  من إمام أن ينص عةلى توثيق الراوي الطريق الثاين:

 قد امن أنه به فونوالعار  ابألثر العةلم أهل له يشهد حىت حبديهه االحتجاج يصح مل: "عن الراوي الذي حيدث من حفظه
  .55"وحفظه وضبطه وعاانه احلديث طةلب

قال  الذهيب: "وحنن ال ندعي العصم  يف أئم  اجلرح والتعديل، لكنهم أكهر الناس صواابً وأندرهم خطأً وأشدهم إنصافاً 
ه فتندم، ومن يك، وال تتجاوز وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا عةلى تعديل أو جرح، فتمسك به واعضض عةليه بناجذ

شذ منهم فال عربة به. فَخلِّ عنك العناء، وأعط القوس ابريها. فوهللا! لوال احلفاظ األكابر خلطب  الزاندق  عةلى 
 .56املنابر"

 * ويتأين من ذلك يف حاالت:

                                                           

 (.87-86الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص:  53
( يف ]ابب القول يف العدد املقبول تعديةلهم[: "والذي نستحبه أن يكون من يزكي احملدث اثنّي لالحتياط 96قال اخلطيب يف الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 54

بريرة يف قص   ون املعدل امرأة أو عبًدا أو صبًيا األصل يف هذا الباب سؤال النيب , فإن اقتصر عةلى تزكي  واحد أجزأ". وبوب بعده: "ابب ما جاء يف ك
 اإلفك".

(. وألف الذهيب رسال  بعنوان "ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل". فقسَّم املذكورين فيها ثالث  أقسام 1/135اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) 55
ر الرواة، وقسم تكةلموا يف كهري من الرواة،  وقسم تكةلموا يف الرجل بعد الرجل. وقسمهم أيضًا ثالث  أقسام:  قسم منهم (: قسم تكةلموا يف أكه171)ص:

 متعنٌِّ  يف اجلرح والتعديل يغمز الراوي ابلغةلطتّي والهالث. وقسم يف مقابل هؤالء: متساهةلون. وقسم معتدلون منصفون. 
 (.82|11سري أعالم النبالء ) 56
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اجملهول إذا كان شيخه    فهو يذكر يف "ثقاته" 57إذا عدله من يتساهل يف توثيق اجملاهيل إذا عرف  عينه كابن حبان -1
 .58والراوي عنه كالمها ثق ، ومل يكن خربه منكراً أو منقطعاً 

 

 

 
 .59أن ال يكون املعدل هو متكةلم فيه كأِ الفتح األزدي، فيتأىن فيما خولف فيه -2
 .60ال يكون املعدل امن يرى ثبوت العدال  حبمل العةلم حىت يتبّي اجلرح كابن عبد الرب -3
 .61املعدل امن يعدل وجيرح بسب خمالفته يف املذهب كاجلوزجاينأن ال يكون  -4

هه أحلق الهقات األثبات ومقارنتها برواايهتم: فإذا وافق األثبات يف أكهر حدي رواايت عةلى رواايته : عرضالطريق الثالث
  .62غريهم من لهقاتا وإال أتخر يف الضبط، وهذه هذا هو األصل الذي بىن عةليه احلفاظ املتقدمّي متييز احلفاظ هبم،

                                                           

(: "هذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتف  جهال  عينه كان عةلى العدال  إىل أن يتبّي 1/208احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان )قال  57
 جرحه مذهب عجيب واجلمهور عةلى خالفه".

عنه ابن حبان: )ال أدري من هو وال بن من  (  رجل قال1/492(. وقد ذكر ابن حجر يف لسان امليزان )1/12انظر لذلك كتاب الهقات البن حبان ) 58
ذي يرويه منكراً لهو(، فقال: "هذا القول من بن حبان يؤيد ما ذهبنا إليه من أنه يذكر يف كتاب الهقات كل جمهول روى عنه ثق  ومل جيرح ومل يكن احلديث ا

(: "فابن حبان قد يذكر يف )الهقات( من جيد البخاري َساه يف )اترخيه( 1/255هذه قاعدته". وقال املعةلمي يف التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل )
مكهراً أو من  نمن القدماء وإن مل يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه". قةل : وهذا ما مل يوثقه بعبارة واضح ، أو يتبّي أنه عرفه أو سرب حديهه أو كا

 (.2/69التنكيل )شيوخه، فهو مقبول منه، كما قرره املعةلمي يف كتابه 
( عن راو: " قال أبو الفتح األزدي: مرتوك. قةل : ال يرتك، فقد وثقه أمحد والعجةلي، وأبو الفتح يسرف يف اجلرح، 1/5قال الذهيب يف ميزان االعتدال ) 59

( 1/61يف ميزان االعتدال ) تكةلم فيه". وقالوله مصنف كبري إىل الغاي  يف اجملروحّي، مجع فأوعى، وجرح خةلقا بنفسه مل يسبقه أحد إىل التكةلم فيه، وهو امل
 عن آخر: "قال أبو حامت وغريه: صدوق. وقال األزدي وحده: ساقط. قةل : ال يةلتف  إىل قول األزدي، فإن يف لسانه يف اجلرح رهقاً". 

  اً عةلى العدال  حىت تتبّي جرحته يف حاله أو يف(: " كل حامل عةلم معروف العناي  به فهو عدل حممول يف أمره أبد1/28قال ابن عبد الرب التمهيد يف ) 60
 (: "وفيما قاله اتساع غري مرضي".106كهرة غةلطه". قال ابن الصالح يف معرف  أنواع عةلوم احلديث )ص:

بها االختالف ة سب(: "وامن ينبغي أن يتوقف يف قبول قوله يف اجلرح: من كان بينه وبّي من جرحه عداو 1/212قال احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان ) 61
. فرتاه ال يتوقف عيف االعتقاد   فإن احلاذق إذا أتمل ثةلب أِ إسحاق اجلوزجاين ألهل الكوف  رأى العجب وذلك لشدة احنرافه يف النصب وشهرة أهةلها ابلتشي

واي ، فهذا إذا سى، وأساطّي احلديث وأركان الر يف جرح من ذكره منهم بةلسان ذلق وعبارة طةلق  حىت إنه أخذ يةلّي مهل األعمش وأِ نعيم وعبيد هللا بن مو 
نسب إىل  لعارضه مهةله أو أكرب منه فوثق رجال ضعفه: قبل التوثيق. ويةلتحق به عبد الرمحن بن يوسف بن خراش احملدث احلافظ فإنه من غالة الشيع ، ب

 الرفض، فيتأىن يف جرحه ألهل الشام لةلعداوة البين  يف االعتقاد".
 (: "اعةلم أن أكهر املتكةلم فيهم ما ضعفهم احلفاظ إال ملخالفتهم األثبات".52ملوقظ :صقال الذهيب )ا 62
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 أحدهم حفظ ىعةل يستدل أبن الرجل عن احلديث يف اشرتكوا إذا أبن احلديث أهل عةلى يعترب" اإلمام الشافعي: قال 
 رواايته وجدان فسر ذلك ابن الصالح فقال  "فإن 63"له احلفظ أهل خبالف حفظه خالف وعةلى احلفظ، أهل مبوافق 
 وإن. ثبًتا ضابطًا ونهك  حينئذ عرفنا اندرة، األغةلب واملخالف  يف هلا موافق  أو لرواايهتم، – املعىن حيث من ولو - موافق 
 .64حبديهه" حنتج ومل ضبطه، اختالل عرفنا هلم املخالف  كهري  وجدانه
 وكيف يل: فقال :قال احلديث، مستقيم أن : حديهي؟ قال كيف:  يوماً  عةلي  بن إَساعيل يل قال: "معّي بن قال حيىي
 هلل احلمد قولي يزل هلل، فةلم احلمد: فقال: قال مستقيم ، فرأيناها الناس، أحاديث هبا عارضنا: له قةل  ذاك؟ عةلمتم
 .65"معروف بن بشر دار دخل حىت ربه وحيمد

 

 

: قال أحد؟ من عتهاَس له: فقال سةلم ، بن محاد كتب  منه ليسمع عفان حّي جاء إىل معّي بن وبّّي طريق  ذلك حيىي 
 وأَسع البصرة إىل واحندر درهم هو إمنا فقال:. حدثتك ال وهللا قال: سةلم ، بن محاد عن نفساً  عشر سبع  حدثن نعم،
 الكتب هذه معتس مل موسى: له فقال إَساعيل، بن موسى إىل وجاء ،البصرة إىل فاحندر. شأنك فقال: التبوذكي، من
 محاد إن: الفق هبذا؟ تصنع وماذا: فقال عشر، الهامن وأن  نفساً  عشر سبع  من الوجه عةلى َسعتها: قال أحد؟ من
 اخلطأ أن عةلم  شيء عةلى اجتمعوا قد أصحابه رأي  فإذا غريه، خطأ من خطأه أميز أن فأردت خيطئ، كان  سةلم  بن
 بّي يزفأم محاد، من ال منه اخلطأ أن عةلم  خبالفه، منهم واحد وقال ،عنه شيء عةلى اجتمعوا وإذا نفسه، محاد من
  .66عةليه" أخطئ ما وبّي بنفسه هو أخطأ ما

 أِ عن ريينس ابن عن أيوب عن خرباً  روى فرأيناه سةلم ، بن محاد إىل جئنا كأان"فقال:  وأوضحه ابن حبان ابملهال
 مبا العتباروا جرحه عن التوقف فيه يةلزمنا فالذي أيوب، أصحاب من غريه عند اخلرب ذلك جند مل ، النيب عن هريرة
 :أقرانه من غريه روى
 رووه، دق أصحابه وجد وحده؟  فإن منهم واحد رجل أو عنه؟ محاد أصحاب رواه هل اخلرب: هذا فننظر نبدأ أن فيجب
 .دونه الراوي بذلك ذلك ألزق عنه ضعيف رواي  من ذلك وجد وإن .محاد به حدث قد هذا أن عةلم

                                                           

(: "وعالم  املنكر يف حديث احملدث إذا ما عرض  روايته لةلحديث عةلى رواي  غريه من أهل 1/7(. وقال مسةلم يف مقدم  الصحيح )383الرسال  )ص: 63
 وافقها، فإذا كان األغةلب من حديهه كذلك كان مهجور احلديث، غري مقبوله وال مستعمةله".احلفظ والرضا، خالف  روايته روايتهم أو مل تكد ت

 (.106معرف  أنواع عةلوم احلديث  )ص: 64
 (.2/39معرف  الرجال ليحىي بن معّي رواي  ابن حمرز ) 65
 (. 7/456(، وأعةلها الذهيب ابالنقطاع يف السري )2/32اجملروحّي البن حبان ) 66
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 هذا أحد روى هل :ظرين بل الوهن، به يةلزق وال فيه، يتوقف أن جيب عةليه يتابع مل ما أيوب عن روى أنه صح فمىت 
  .إليه يرجع أصل له اخلرب أن عةلم ذلك وجد أيوب؟ فإن غري سريين ابن عن الهقات من اخلرب
 ذلك وجد إنالهقات؟ ف من سريين ابن غري هريرة أِ عن اخلرب هذا أحد روى هل حينئذ: نظر وصفنا ما يوجد مل وإن 
 ذلك وجد هريرة؟ فإن أِ غري  النيب عن اخلرب هذا أحد روى هل نظر: قةلنا، ما يوجد مل وإن .أصل له اخلرب أن عةلم
  .أصل له اخلرب أن صح
 هو به تفرد ذيال انقةله وأن فيه، شك ال موضوع اخلرب أن عةلم الهالث  األصول خيالف نفسه واخلرب ذلك عدم ومىت 

 .67وضعه" الذي
 
 
 
 

 عدالة وضبط الرواة.املبحث الثالث: ضوابط يف معرفة  -

حيتاج الباحث يف كتاب  خالص  احلكم عةلى الروي لقواعد وأمور جيب مراعاهتا وإال وقع الباحث ابخلةلط والتحريف. قال 
 ذلك، من أهم مث. تجاذب امل العبارات من ذلك بّي وما واجلرح، التعديل عبارات حترير إىل نفتقر حنن احلافظ الذهيب: "مث

  .68الكهرية" بعباراته ومقاصده، واصطالحه، اجلهبذ، اإلمام ذلك عرف التام ابالستقراء نعةلم أن
 ونسوق بعض هذه الضوابط:  
معرف  األلفاظ اليت يطةلقها النقاد ودالالهتا عةلى اجلرح أو التعديل، فقد يكون الةلفظ واضحًا كةلفظ "ثق " أو  -1

 "ضعيف احلديث"، وقد يكون مشكل، ومهاله:
ظاهرها عةلى التعديل، ويكون الصواب: أهنا جرٌح، كعبارة:"هو عةلى يدْي عدٌل"، فقد نقل احلافظ أن تكون العبارة  -أ

طها بكسر الدال ويضب توثيق،من ألفاظ ال" ي عدلٌ دِ لفظ "عةلى يَ  جيعل العراقي أنه كان احلافظ شيخه ابن حجر: أن 
ال إىل أن ظهر يل أهنا عند أِ حامت من ألفاظ التجريح، وذلك أن ابنه ق" قال:. ويرفع الالم وينوهناعةلى اإلفراد، األوىل 

َغةلِّس: 
ُ
، بفتح ل  دْ عَ  يْ َسع  أِ يقول: هو ضعيف احلديث. مث سأل  أِ عنه فقال: عةلى يدَ )يف ترمج  ُجبارة بن امل

                                                           

 (.155/ 1صحيح ابن حبان ) 67
 (.82املوقظ  يف عةلم مصطةلح احلديث )ص: 68
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 ي)يد عةلى ر، فقال: "قولهوفسر هذا الةلفظ احلافظ ابن حج .69الدال األوىل عةلى التهني ، وكسر الالم عةلى اإلضاف ("
 جزموا ناي ج جىن من إليه دفع فإذا عدل اَسه شرطي املةلوك لبعض كان  لةلعرب مهل وهذا اهلالك من قرب معناه عدل(
 .70وغريه" قتيب  بن ذكره غالًبا هبالكه
جلرح، أي اجاء يف بعض كتب اجلرح والتعديل "فالن ُمود "، واختةلف يف ضبطها، فمنهم من خيفف الواو مبعىن  -ب

. قال احلافظ ابن 71هالك، يقال أودى فالن أي هةلك فهو ُمْود ، ومنهم من يشددها مع اهلمز، مبعىن حسن األداء
 من ومنهم ،هالك أي خيففها من فمنهم الةلفظ  هذه ضبط يف اختةلف :الفاسي القطان بن احلسن أبو حجر: "قال
 . 72األداء" حسن أي يشددها

 

 
 ال كان  أنه يعن :حممد أبو مؤدي. قال األنصاري سعيد بن سعد: يقول أِ ، قال: "َسع وقد فسرها ابن أِ حامت 

 :حممد أبو قال .مؤدايً  ليةلى أِ ابن ونقل كذلك عن الهوري أنه قال عن ابن أِ ليةلى: "كان .73َسع" ما يؤدي حيفظ،
 .74حبافظ" يكن مل أنه يعن
 فيتعذر واحد آن يف والتجريح التوثيق مصطةلحّي متضادين بّي قد تكون عبارة الناقد مشكةل    ألنه جتمع بّي -ب

فيحتاج الباحث إىل الرجوع ملنهج كل عامل وطريقته مع الرواة مع إعمال القرائن والسياق، فمن ذلك  ،خالهلا من احلكم
حيىي بن . ومهةله قول 75صاحل" رجل صدوق ثق  وهو ،احلديث قول احلافظ يعقوب بن شيب  عن أحد الرواة: "ضعيف

                                                           

 (.2/550(. وانظر: اجلرح والتعديل البن أِ حامت )2/133نقةله السخاوي يف فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 69
 (. 9/142هتذيب التهذيب ) 70
 (، فهو الذي أحالنا عةلى شيخه احلافظ ابن حجر.2/133انظر: فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث لةلسخاوي ) 71
 (.3/471هتذيب التهذيب ) 72

 (.4/84اجلرح والتعديل ) 73

 (.1/81اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 74

 (.34/360(، وابن عساكر يف اتريخ دمشق )10/215رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد ) 75
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 .77"لّي وراز: "ثق  بن عطاء بن ، وقال أبو زرع  عن عمر76"حبج  ليس ولكن ثق ،" حممد بن إسحاق: معّي عن
 معونجي مجاع  أن تقدم ما مع عةليه فيدل املشهور معناها دون هو ما عةلى )ثق ( كةلم   استعمال قال املعةلمي: "فأما

 .78التضعيف" وبّي بينها
عةلى خالف معناها عند غريهم، وعةلى خالف املستقر يف اصطالح الصطالحات اخلاص  لبعض األئم  معرف  ا -2

ضعف فإذا مل يراع الباحث مناهج األئم  يف االصطالحات فسيوثق الضعيف وي املتأخرين اليت وضعوها يف مراتب اجلرح،
 ومعرف  املصطةلح، كتب  يف املقررة ملعانيها مغايرة ن  عةلى معا تطةلق ما كهرياً   والتعديل، اجلرح صيغ" املعةلمي: الهق ، لذا قال

 ومن أمهةل  ذلك:  .79"النظر واستقصاء املمارس ، طول عةلى تتوقف ذلك  

 

 

 
 وينظر ديههح لفظ  "ال أبس به" تقدم أهنا مرتب  دون مرتب  اإلتقان كما تقدم عند أِ حامت حّي ذكرها فيمن يكتب -أ
. قال احلافظ النووي شارحاً 81ثق " فهو به، أبس ال فالن قةل : حيىي بن معّي فقال: "إذا. أما 80الهاني  املنزل  وهي ،فيه

 تقدم، ما عةلى حديهه فيعترب ،ابلضبط تشعر ال العبارة هذه ألن قال، كما  وهو ،الهاني ( املنزل  قول ابن أِ حامت: ")وهي
 . 82نفسه" عن قوله يقاوم وال ثق (، فهو ،به أبس ال قةل  )إذا معّي بن حيىي وعن

                                                           

 (.4/23(، وانظر: الضعفاء الكبري لةلعقيةلي )3/225اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 76

 (.6/126(. وانظر: اجلرح والتعديل البن أِ حامت )3/915الضعفاء ألِ زرع  الرازي ) 77

 (.1/258التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 78

 (.12مقدم  حتقيق الفوائد اجملموع  لةلشوكاين )ص:  79

 (.2/37اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 80
 ( لكن لفظه: "قال: إذا قةل  لك: ليس به أبس، فهو ثق ".22رواه اخلطيب يف الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 81
ال فرق عند ابن ( فقد توصل إىل أنه 1/114(، وانظر دراس  أمحد نور سيف يف مقدم  اتريخ حيىي بن معّي رواي  الدوري )52التقريب لةلنووي )ص: 82

 معّي بّي "ال أبس به"، وبّي "ثق ".
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، لكن يكتب حديث 83لفظ  "منكر احلديث" هي عند أكهر احملدثّي تدل عةلى الضعف بسبب رواي  املناكري -ب
 ، وخالف يف هذا حمدثن:84صاحبها لالعتبار

* أحدمها: اإلمام أمحد فإن "منكر احلديث" عنده مبعىن التفرد عةلى خالف أكهر احملدثّي، قال احلافظ ابن حجر: 
 من ةلىع أمحد يطةلقها الةلفظ  هذه :قةل  احلديث(. )منكر :قال أنه أمحد عن داود أِ عن اآلجري عبيد أبو "وروى
. وظاهره أنه أراد التفرد املطةلق، لكن قيده احلافظ يف 85حاله" من ابالستقراء ذلك عرف ابحلديث أقرانه عةلى يغرب

 لفظ نُّقادال من واحد وغري أمحد والنسائي اإلمام موضع آخر فجعةله قريبًا من معىن "الشاذ" عةلى قول، فقال: "أطةلق
 .86يعضده" اضدع بغري ابلصح  حلديهه حُيكم من وزن يف املتفرد يكون ال حيث لكن التفرد، جمرد عةلى )املنكر(

قال  .87"عنه ي الروا حتل فال احلديث منكر فيه قةل  من * الهاين: البخاري، فقد نقل ابن القطان عنه أنه قال: "كل
 به(، حيتج ال - اخلامس  يف أدرج الذي: يعن - احلديث منكر: فيه قةل  من )كل البخاري: احلافظ السخاوي: "قال

 فاحش أو ساقط، أو مرتوك، فقوهلم:: قال حيث;  88عةليه ابملشي يشعر شيخنا وصنيع عنه(، الرواي  حتل )ال: لفظ ويف
 .89مقال" فيه أو ابلقوي، ليس أو ضعيف، قوهلم: من أشد ،احلديث منكر أو الغةلط،

 
لفظ  "صدوق" كةلفظ  "ال أبس به" اآلنف  يقعان يف مرتب  دون مرتب  اإلتقان كما تقدم عند أِ حامت حّي ذكرها  -ج

. إال أنه خالف أابه يف ذلك أاب حامت، لذا ملّا أراد الكوثري تضعيف 90الهاني  املنزل  وهي ،فيه وينظر حديهه فيمن يكتب
 مردود فيكون أمره، يف النظر جيب فيمن عنده مصطةلح الةلفظ هذا أن إال )صدوق(،: حامت أبو عنه "يقول رجل، فقال:

 يف يقول وجدته قةلما تشدد،ابل معروف هللا رمحه حامت ومل يتابع"، فرد عةليه العالم  املعةلمي قائاًل:"أبو يتابع، مل إذا الرواي 
 حىت ذلك ليقول يكن ومل )صدوق(، :حامت أبو "وقال موضع آخر:يف  .وقال91غريه" وثقه وقد إال ،)هو صدوق( رجل

                                                           

 (: "منكر احلديث روى عدة أحاديث منكرة". 2/98قال أبو زرع  عن راو  كما يف اجلرح والتعديل ) 83
 (: "يكتب حديهه وال حيتج به، منكر احلديث".2/83قال أبو حامت عن راو كما يف اجلرح والتعديل ) 84
 . (1/453مقدم  فتح الباري ) 85
 (2/674النك  عةلى كتاب ابن الصالح ) 86
 (.1/6(، وانظر ميزان االعتدال )264/ 2بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ) 87
 (.136أي احلافظ ابن حجر حيث قاله يف نزه  النظر يف توضيح خنب  الفكر )ص: 88
 (.1/410(. وانظر: تدريب الراوي لةلسيوطي )2/130فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 89
 (.2/37اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 90
 (.2/547التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 91
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 تكاد ال فإنك ه،غري  من )ثق ( كةلم   عن منه )صدوق( كةلم   تقل ال وقد ابلتشدد، معروف حامت وأبو ينبغي، كما  يعرفه
 .92الغالب" هو هذا وثقه قد غريه وجتد إال رجل يف كةلم  )صدوق(  أطةلق جتده
 سياق أقوال الناقد يف راو  معّي يف مجيع املواضع، فةلرمبا أطةلق الناقد عةلى الضعيفينبغي لةلباحث أن ينظر يف  -4

وصف ثق ، وكذا العكس، فيقتصر الناقل عةلى نقل هذه العبارة فيكون حتريفاً   ألن الناقد ما أراد التوثيق أو التضعيف، 
 ن ذلك:وإمنا أراد مقارنته املوازن  بينه وبّي آخر ذكر معه يف سياق السؤال، وم

 ،ثق  انك  فقال ،منهم إسحاق بن حممد احلج  وذكرت ،معّي بن ليحىي "قةل  :الدمشقي زرع  أبو قال -أ
 ليس ولكنه ،ثق  إسحاق بن . وقال عنه مرة: "حممد93واألوزاعي" ومالك عمر بن هللا عبيد احلج  إمنا

م يف هذه ألنه قرنه مبن ه. فهنا حيىي بن معّي مل يرد التوثيق الذي هو أعةلى درجات الضبط، 94حبج "
 يقول قد أنه مواعةل: "الباجي الوليد أبو املرتب  اما يدل عةلى أنه ما أرد املعىن االصطالحي، لذا قال احلافظ

َعدِّل
ُ
 وإمنا حبديهه، حيتج أنه يدوير  به، أبس ال فالن ويقول: حبديهه، حيتج امن أنه به يريد وال ثق ، فالن: امل

 فيقرن يهه،حد املتوسط دينه يف الفاضل الرجل عن ُيسأل فقد له، السؤال ووجه فيه هو ما حسب ذلك
 ثق  وأنه به، قرن نم منط من ليس أنه يريد ثق ، فالن فيقول: وفالن؟ فالن يف تقول ما فيقال: ابلضعفاء،
: قال ثق ؟ هوأ: قيل فإذا. به أبس ال: فيقول الوجه، هذا غري عةلى عنه ُيسأل وقد .غريه إىل ابإلضاف 
  ثق  إسحاق بن )حممد: قال أنه معّي ابن عن الدوري حممد بن عباس وقد روى ...هذا غري الهق 

 

 إسحاق نب )حممد: فقال إليك؟ أحب أيهما الرََّبِذي عبيدة بن موسى وعن عنه، سئل أنه ذلك وأصل حبج (، وليس
 .95الربذي" عبيدة بن موسى من نفسه يف أمهل أنه إىل ذهب فإمنا حبج (، وليس ثق 
 ،احلديث ربمضط فقال: "ضعيف، بصري، املعةلم ذكوان بن الكبري" حسّي ذكر العقيةلي يف كتاب "الضعفاء -ب

 فقال: ،املعةلم حسّي أحاديث وذكر حيىي َسع  قال: خالد بن بكر أبو حدثنا قال: حنبل بن أمحد بن هللا عبد حدثنا
ه )ضعيف، مضطرب احلديث(، وبّي ما نقةله عن حيىي القطان أن. فانظر إىل الفرق بّي كالم العقيةلي 96اضطراب" فيه

                                                           

 (.2/574التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 92
 (.4/60انظر: هتذيب التهذيب ) 93
 (.3/225اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 94
 (.2/132(. وانظر  لذلك أيضاً فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث )1/283التعديل والتجريح ) 95
 (.1/250الضعفاء الكبري لةلعقيةلي ) 96
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خاص ومبتور  والهاين ،الزم الضعف وصف قال )فيه اضطراب( وبّي العبارتّي البون الشاسع، فاألول حكم عام جعل
، لذا فعدم مراعاة 97من سياقه، كيف؟ قد خرج صاحبا الصحيح حديث حسّي املعةلم من طريق حيىي بن سعيد القطان

 فيه مرة: القطان حيىي ، لذا قال احلافظ الذهيب: "وقال98العقيةلي لسياق الكالم أوقعه بتضعيف من اتفق عةلى توثيقه
  ؟أحاديث: أشعب يف غةلط ما الذي ذا ماذا؟ فمن فكان يرسةله، غريه واحًدا حديهاً  العقيةلي له وذكر .اضطراب
 .99أمالك؟"

َسع  أاب عبد هللا امحد بن حنبل يقول عباد بن العوام مضطرب قال: " األثرم، ج _ روى ابن أِ حامت من طريق
باد بن العوام ع. فجاء الذهيب وبرت النص يف كتابه "املغن يف الضعفاء"، فقال: "100"احلديث عن سعيد بن أِ عروب 

رمبا  و  ريه،، فجعل كالم اإلمام أمحد عاماً، مع أنه قد قيده اببن عروب  دون غ101"محد مضطرب احلديثأوجاء عن  ثق ،
 .بعد اختالطه آبخرةعّباد منه  َساعكان سببه 

رى بعض األصول أو يف املطبوع، فإذا مل يرجع الباحث لألصول والنسخ األخيف التصحيف اجلرح بسبب  وجدقد ي -3
 ومهاله: .فسيقع ابخلطأ بتغيري احلكم عةلى الراوي

جاء عن عبد هللا بن عون أنه قال يف شهر بن حوشب: "نزكوه" ابلنون والزاي املفتوحتّي، فيما ذكره مسةلم عنه يف  -أ
 مقدم  "صحيحه"، معناه: طعنوه ابلن َّي َْزك بفتح النون وإسكان الياء من حت  وفتح الزاي   وهو رمح قصري. قال مسةلم 

 

                                                           

 (.45(، وصحيح مسةلم  )13صحيح البخاري ) 97
 ي يف كتاب الضعفاء له، بال مستند".(: "وثقه: أبو حامت الرازي، والنسائي، والناس. وقد ذكره العقيةل6/346قال الذهيب يف سري أعالم النبالء ) 98
 (535/ 1ميزان االعتدال ) 99

 (.6/83اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 100
 (.1/531(. وذكره عةلى الصواب يف الكاشف )1/326املغن يف الضعفاء ) 101
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، وقد جاء يف 103، فصحفه بعض أهل احلديث   فقالوا: "تركوه"102"فيه تكةلموا الناس ألسن  أخذته بعده: "يقول:
، أما 105،  وهو خطأ إذ أن "نزكوه" وضع يف أخف مراتب اجلرح كقوهلم "لّي"104بعض نسخ مسةلم هكذا مصحًفا

 "تركوه" فهو الساقط الذي ال يقبل االعتبار.

 أِ بن َساعيلإ ذام موىل أم هانئ، قال: "قالووقع يف املطبوع من "ميزان االعتدال" لةلذهيب يف ترمج  أِ صاحل اب -ب
وهذا حتريف شنيع إذ جاء النص يف كتاب  .106ىل" فسره إال شيء عن سألته فما يكذب، صاحل أبو كان  خالد:

 .107يكتب" صاحل أبو "الضعفاء" لةلعقيةلي، و "الكامل" البن عدي: "كان
ال بد من استحضار الطبيع  البشري  املؤثرة عةلى الناقد أثناء أحكامه عةلى الرواة، فقد يكون بعضهم يغةلب جانب  -4

االحتياط فيتشدد يف اجلرح والتعديل، وبعضهم يغةلب عةليه جانب التسامح فيتساهل، وقسم ثلث يظهر منه االعتدال 
 يف قوهلم لناسا قبل الذين أن هللا هداك "اعةلم الث  أقسام، فقال:الذهيب النقاد من هذا الوجه إىل ثوالتوسط، وقد قسم 

 أقسام: ثالث عةلى والتعديل اجلرح
 فعض شخصاً  وثق هه، فإذاحدي بذلك ويةلّي والهالث ابلغةلطتّي الراوي يغمز التعديل يف متهب  اجلرح يف منهم قسم -1
 أحد ذلك يوثق ومل وافقه إن ،تضعيفه عةلى غريه وافقه هل فانظر رجالً  ضعف وإذا ،بتوثيقه ومتسك بناجذيك قوله عةلى
 فيه يقول أن فييك ال :مفسراً، يعن إال جرحه يقبل فيه: ال قالوا الذي فهذا ،أحد وثقه وإن ،ضعيف فهو احلذاق من
 إىل وهو حديهه يحتصح يف يتوقف هذا فمهل ،وثقه قد وغريه ضعفه سبب يوضح ومل ،ضعيف هو :مهالً  معّي ابن

 متعنتون. واجلوزجاين حامت وأبو معّي وابن أقرب، احلسن
 ن.متساهةلو  البيهقي بكر وأِ احلاكم هللا عبد وأِ الرتمذي عيسى كأِ  هؤالء مقابةل  يف وقسم -2
 .108ومنصفون" معتدلون عدي وابن زرع  وأِ حنبل بن وامحد كالبخاري  وقسم -3

 
                                                           

 (.17مقدم  صحيح ُمسةلم )ص:  102
 الوا: ذاك رجل تركوه".(: "فصحف أصحاب احلديث، وق1/40قال العسكري يف تصحيفات احملدثّي ) 103
(: "فقوله )نزكوه(: أوله نون مث زاي مفتوحتان، أي طعنوا فيه مأخوذ من النيزك بنون مفتوح  بعدها 124قال ابن الصالح يف صيان  صحيح مسةلم )ص: 104

 ء، وهو تصحيف".ايء مهناة من حت  ساكن  مث زاي مفتوح ، وهو الرمح القصري، ورواه كهري من رواة مسةلم )تركوه( ابلتاء والرا
(: "فالن نزكوه، بنون وزاي ; أي: طعنوا فيه، فالن )سيئ احلفظ(، وفالن )لّي(، أو لّي 2/129قال السخاوي يف فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 105

 به عن العدال ". احلديث، أو فيه لّي. قال الدار قطن: إذا قةل : فالن لّي ال يكون ساقطاً مرتوك احلديث، ولكن جمروحاً بشيء ال يسقط
 (.1/296ميزان االعتدال ) 106
 (1/165(، والضعفاء الكبري لةلعقيةلي )2/256الكامل البن عدي يف ضعفاء الرجال ) 107
 (.171ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل )ص: 108
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  لتساهةله بتوثيق  109ولذا جتد احلافظ ابن حجر كهرياً ال حيكم عةلى من تفرد بتوثيقه العجةلي بل يقول: "وثقه العجةلي" 
 .110اجملاهيل

 لكن يف كالم الذهيب تنبيهان: 
 * األول: أن العض عةلى توثيق املتعن  والتأين يف تضعيفه ليس عةلى إطالقه، فهذا احلافظ ابن حبان اجتمع فيه األمران،

 ، ويتعن  يف اجلرح 111فهو يوثق اجملاهيل يف كتابه "الهقات"
فيجرح مبا ليس جرحاً، لذا جند أن احلافظ ابن حجر يف "تقريب التهذيب" حيكم عةلى من تفرد بذكرهم ابن حبان يف 

فرط حينما أ. ومع ذلك يرد كهرياً من تعنته يف اجلرح، حىت قال عنه يف ترمج  سامل األفطس، وأنه 112"الهقات" ابجلهال 
ذكر احلافظ أن األمر ف صرباً(، فقتل سوء أبمر أهتم الهقات عن ابملعضالت وينفرد األخبار يقةلب مرجئاً  قال عنه: )كان

 بتوثيق ردودفم ذلك وغري األخبار قةلب من به وصفه ما السوء أنه كان مع بن أمي  ضد بن العباس، مث قال: "وأما
 ديثحل . وذكر تضعيفه ألفةلح بن سعيد وأنه غةلط فضعفه113واحداً" حديهاً  له يورد أن حبان بن يستطع ومل له األئم 

 سهيل رواي و  غريب صحيح حديث أفةلح )حديث :فقال هذا حبان ابن كالم  يف)امليزان( الذهيب مث قال: "وتعقب
 . 114انتهى" رأسه( من خيرج ما يدري ال كأنه  حىت الهق  جرح رمبا حبان وابن ،له شاهدة
أن هذا ليس قاعدة مطردة   وإال ألهدران كهرياً من كالم هؤالء األئم  كيحىي القطان وابن معّي وأِ حامت،  * الهاين:

لكن هذا حيتاج إليه عند تعارض األقوال وعدم تفسري اجلارح واملعدل حلجته مع وجود القرائن الدال  عةلى التعن  أو 
 حمجته فقد حجته وبّي -عةلى رأينا  -الناقد املتعن  أو املتساهل التساهل فإننا نرجح مبهل ذلك، أما إذا أقام اإلمام 

 يقدم عةلى ما عداه من النقاد ولو كهروا.

 

                                                           

 (.234،262،271،280،285،297،305،308انظر عةلى سبيل املهال: تقريب التهذيب )ص: 109
( عن راو: "وال ينفعه ذكر ابن حبان يف الهقات ملا عرف من تساهل ابن حبان، وال قول العجةلي  108يماين يف األنوار الكاشف  )ص: قال املعةلمي ال 110

 )ال أبس به( فإن العجةلي قريب من ابن حبان أو أشد، عرف  ذلك ابالستقراء".
لهقات كل جمهول روى عنه ثق  ومل جيرح ومل يكن احلديث الذي يرويه منكراً (  عن ابن حبان: "يذكر يف كتاب ا1/492قال ابن حجر يف لسان امليزان ) 111

 هذه قاعدته". وقد تقدم يف املبحث السابق.
(، وتقريب 1/17( مع هتذيب التهذيب )77وحيكم عةليهم غالبًا ب  )مقبول(، أي يتابع وإال فةلّي. انظر عةلى سبيل املهال: تقريب التهذيب )ص: 112

( مع 105(، وتقريب التهذيب )ص:1/163( مع هتذيب التهذيب )93(، وتقريب التهذيب )ص:1/134ذيب التهذيب )( مع هت90التهذيب )ص:
 (.1/272هتذيب التهذيب )

 (.1/404مقدم  فتح الباري ) 113
  يدري ما خيرج من رأسه".( فإنه قال: "رمبا قصب الهق  حىت كأنه ال274/ 1(.  وانظر: ميزان االعتدال )31القول املسدد يف الذب عن املسند )ص: 114
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 قبول اجلرح إذا توقف يفينبغي أن يراعي الباحث أن بعض اجلرح والتعديل قد يكون مبنيًا عةلى اهلوى، لذا فيُ  – 5
 بّي األقران. ومهاله:  ُخِشَي أن يكون ابعهه االختالف يف االعتقاد أو املنافس

 عةليه، وأثىن يدهو ج فقال: إنساانً  ذكر إذا نعيم أبو كان" ما ذكر حيىي بن معّي عن أِ نعيم الفضل بن دكّي قال: -أ
 أنه إال حج  قال الذهيب: "حافظ .115"به أبس ال سن  صاحب أنه فاعةلم مرجئاً، كان  فالن قال: وإذا فهو شيعي،

 مث ذكر كالم حيىي. .116سب" وال غةلو غري من يتشيع
املتقنّي  اظاحلف من الرازي وهو كان مسعود أِ الفرات بن كذا ما جاء يف "الكامل" البن أِ عدي يف ترمج  أمحد  -ب

 بن أمحد مسعود أاب إن: ابهلل حيةلف خراش ابن َسع  يقول: ،سعيد بن حممد بن أمحد ابلسن ، قال: "َسع  املعروفّي
 وهو كرة،من رواي  مسعود ألِ أعرف وال حتامل، هو مسعود ألِ خراش ابن قاله الذي متعمداً. وهذا يكذب الفرات
 .118"قوله؟ يف الرافضي ذاك خراش ابن يصدق الذي ذا من" يف: الذهيب . لذا قال117"واحلفظ الصدق أهل من
 سببها عداوة رحهج من وبّي بينه كان  من اجلرح: يف قوله قبول يف يتوقف أن ينبغي قال احلافظ ابن حجر: "وامن 

 لشدة وذلك العجب رأى الكوف  ألهل اجلوزجاين إسحاق أِ ثةلب أتمل إذا احلاذق   فإن االعتقاد يف االختالف
 أخذ إنه حىت طةلق  عبارةو  ذلق بةلسان منهم ذكره من جرح يف يتوقف ال فرتاه .ابلتشيع أهةلها وشهرة النصب يف احنرافه
 أكرب أو مهةله هعارض إذا فهذا ،الرواي  وأركان احلديث وأساطّي ،موسى بن هللا وعبيد ،نعيم َوأِ األعمش، مهل يةلّي
 ،الشيع  غالة من فإنه افظاحل احملدث خراش بن يوسف بن الرمحن عبد به التوثيق، ويةلتحق ضعفه: قُِبلَ  رجالً  فوثق منه
 يف املنافس  سببه يكون ام بذلك االعتقاد، ويةلتحق يف البين  لةلعداوة الشام ألهل جرحه يف فيتأىن ،الرفض إىل نسب بل

 .  119ويتأمل" فيه أىنيت أن ينبغي هذا فكل ،وغريه هلذا والتباين االختالف العصريّي بّي يقع ما فكهرياً  ،املراتب
أىن نقدهم، وهذا امن ال يعتد أو يت ينبغي أن يراعي الباحث مكان  أئم  النقد املتفق عةلى كوهنم امن يعتد بنقدهم،  -6

 يكون يف صورتّي:

 

 

 

                                                           

 (.469سؤاالت ابن اجلنيد )ص: 115
 (.3/350ميزان االعتدال ) 116
 (.1/312الكامل يف ضعفاء الرجال ) 117
 (.12/487سري أعالم النبالء ) 118
 (.1/212لسان امليزان ) 119
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إذا ظهر  مهال يةلتف  إىل اجلرح الصادر من* أحدها: أن امن تصدروا لةلجرح متكةلم فيهم وغري معدودين يف األئم ، لذا ف
 فيه التحامل أو كان الراوي موثقاً، ومن ذلك: 

 يف الغاي  إىل كبري  مصنف وله اجلرح، يف يسرف الفتح الذي قال عنه احلافظ الذهيب: "وأبو الفتح األزديأبو  -أ
وذكر احلافظ ابن حجر . 120فيه" املتكةلم وهو فيه، التكةلم إىل أحد يسبقه مل بنفسه خةلقا وجرح فأوعى، اجملروحّي مجع

 .121"بل األزدي غري مرضي يةلتف  أحد إىل هذا القول، وملفقال: ": أنه قال عن راو : إنه غري مرضي
 فيه: خراش بنا لقول لكن فيه، لةلّي سةلم  أاب أذكر الذي قال عنه الذهيب يف ترمج  أحد احلفاظ: "ملبن ِخراش ا -ب

. وقال احلافظ ابن حجر يف حكمه 122رافضي!" اي ثب  ثق  أبنه فيه تكةلموا نعم: قةل  .فيه( الناس وتكةلم )صدوق،
 .123"مذكور ابلرفض والبدع  فال يةلتف  إليهابن ِخراش عةلى أحد الهقات: "

 الهاين: أن ال يكون املتكةلم ابلنقد من أهل الصنع  فال يقبل منه النقد، ومنذ ذلك:
ال من ابب  النقد، الصنع  و  أهل حيىي بن معّي من يره السامي كان حمدثً ثق ، لكن مل عْرعرة بن حممد بن أن إبراهيم  -أ

 نفسه   فسدي ولكنه الكتاب، كيس  ابلطةلب، مشهور يكرمه، سعيد بن حيىي كان  ابحلديث، معروف ثق ،" فقال:
 .125"ازرع اذهب عرعرة: بن ال "قل: . وملا ضعف ثقات ووثق ضعفاء غضب حيىي فقال124"شيء كل  يف يدخل
 وكان ةلطه،غ عةلى ويصر واملتون، األَساء يف يصحف "كان السقطي تكةلم يف أحد احلفاظ، فقال: هللا أن هب  -ب

 هللا هب  منده، وكذبه بن حيىي . لكن قال الذهيب: "وثقه126األسانيد" ويركب األابطيل، لسانه عةلى تظهر متهافتاً،
 .127السقطي اتلف" لكن ،كهالً   السقطي، ومات

ينبغي أن يراعي الباحث التدقيق يف مادة النقد املنقول  يف كتب اجلرح والتعديل فقد يكون النقل صحيحاً لكن ال  -7
 اد كل قول من ذلك ومل نذكر إسنه، وقد اعتىن احلافظ املزي بذلك أميا عناي  يف كتابه "هتذيب الكمال" فقال: "يعتد ب

 

                                                           

 (.1/5يف ميزان االعتدال ) 120
 (.1/36هتذيب التهذيب ) 121
 (.4/200ميزان االعتدال ) 122
 (.1/431مقدم  فتح الباري ) 123
 (.6/149رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد ) 124
 (.428سؤاالت ابن اجلنيد )ص:  125
 (.32/167كما يف اتريخ اإلسالم لةلذهيب )  126
 (.2/462ميزان االعتدال ) 127
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وقد ذكران من ذلك الشيء بعد الشيء لئال خيةلو الكتاب من اإِلسناد عةلى عادة  ،فيما بيننا وبّي قائةله خوف التطويل
و اما ال نعةلم فما كان من ذلك بصيغ  اجلزم فه إسناده فيما بيننا وبّي قائةله،وما مل نذكر  من تقّدمنا من األئم  يف ذلك.

ا كان يف إسناده إىل قائةله ذلك نظر ،إبسناده عن قائةله احملكي ذلك عنه أبساً   .128"وما كان منه بصيغ  التمريض فُرمبَّ
 ولنذكر أمهةل  يكون النقل فيها صحيحاً لكن ال يعتد به من وجهّي:

 كون النقد املنقول عن الناقد مل يهب  من طريق مرضي، ومهاله:* األول: أن ي
عقدة:  ابن يدسع بن حممد بن سفيان أنه قال عن أمحد بن أمحد بن حممد نقل محزة السهمي عن احلافظ أِ احلسن -أ

 هل اجلرح يف الشيوخ يف غريه عن حكاي  حكى إذا عقدة ابن عن عبدان بن بكر أاب سأل  ،هذا من أبّي أمره "كان
وذكر احلافظ الذهيب يف "ميزان االعتدال" حافظاً ثق  ذكره ابن عدي يف "الكامل" حلكاي   .129يقبل" ال قال ؟قوله يقبل

 روى عقدة ناب أن غري ،شيئاً  أبدى ما فإنه فأساء، عدي ابن جرح ذكرها ابن عقدة عن ابن خراش، فقال فيه: "ذكره
  .130وبدع " رفض وفيهما خراش، ابن عن
 يعةلى بن أمي  أِ عن اكتبوا: شعب  يقول َسع أنه األُبةلي شيبان عن رجل حكى داود: ألِ اآلجري: "قةل  قال -ب
 خةليل غالم: يدعب أبو قال .عنه حكى الذي فكذَّب. صدوق فإنه دينار بن احلسن عن واكتبوا. يكذب ال شريف فإنه
 .131"هذا حكى الذي كذب  داود: أبو قال شيبان، عن هذا حكى
ن أمحد قال: سةليمان ب عنروى عةلي بن عبد العزيز البغوي ذكر احلافظ ابن حجر يف ترمج  فرج بن فضال  أن  -ج
 أحد ابحلكاي  ال يغرتّ عقب احلافظ ابن حجر قائاًل: " .ه"ما رأي  شامياً أثب  من: َسع  عبد الرمحن بن مهدي يقول"

 .132ب"فإهنا من رواي  سةليمان بن أمحد   وهو الواسطي   وهو كذا    املروي  يف توثيقه عن ابن مهدي
 * الهاين: أن يكون مصدر أحكام الناقد من ضعيف جمروح وقد ال يصرح بذلك، ومهاله:

 

 

 

                                                           

 (.1/153هتذيب الكمال ) 128
 (.160سؤاالت محزة لةلدارقطن )ص:  129
 (.1/128ميزان االعتدال ) 130
 (.367جري ألِ داود )ص:سؤاالت اآل 131
 (.8/262هتذيب التهذيب ) 132
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ل أقوال أمحد بن يف نق األمناطي البغدادي بكر أبو حيىي أِ بن أن احلافظ ابن عدي اعتمد يف "الكامل" عةلى أمحد -أ
 عن منكر حديث غري ذاه حيىي أِ بن بكر بن معّي، مع أنه ترمجه يف نفس كتاب الضعفاء، وقال: "وألِحنبل وحيىي 
وذكر الذهيب كالم ابن  .133الرجال" يف اترخياً  حنبل بن وأمحد معّي بن حيىي عن روى وقد هاهنا، أخرجه مل الهقات

 .134كذاب"  أورم : بن إبراهيم عدي وزاد: "قال

 كتابه "الطبقات" يكهر من اجلرح والتعديل من عند نفسه، لكن  قال املعةلمي اليماين: "فةليسوكذا ابن سعد يف   -ب
 كالمه  أكهر يف   ألنه هغري  ثبته من تةليّي منه يقبل أن حد يف رجاله درجات ومعرف  ونقده احلديث معرف  يف سعد ابن
: فقال سعد ابن ذشريح: )ش بن الرمحن عبد ترمج  يف( الفتح مقدم ) ويف اتلف، والواقدي الواقدي، شيخه يتابع إمنا
  .135مبعتمد(" ليس والواقدي ،الغالب يف الواقدي من مادته فإن هذا يف سعد ابن إىل أحد يةلتف  ومل احلديث، منكر
 تعارض اجلرح والتعديل مسأل  مهمٌ  جدًا وكهرية احلصول واقعاً، فالرواة املضعفون أو املوثوقون اتفاقًا من السهل -8

احلكم عةلى احلديث من خالهلم، أما من اخُتةلف فيهم جرحًا وتعدياًل فهذا هو من أصعب مشكالت احلكم عةلى 
 األحاديث، ولذا فاالختالف عةلى نوعّي اثنّي من حيث من صدر عنه:

 ن: أن يكون االختالف يف الراوي عةلى انقد واحد، وحيصل كهريًا يف مهل حيىي بن معّي وأمحد ب* االختالف األول
 حنبل لكهرة كالمهم يف الرواة وامتداد الزمان، وهو قةليل يف مهل ابن القطان، وهلذا االختالف حالتان:

ه يف الراوي فيؤخذ تهادتغري اجيتبّي املتقدم واملتأخر من أقوال الناقد وهو قةليل، فهذا اما يستدل به عةلى * احلال األوىل: أن 
 فمن ذلك:االجتهادين،   آبخر
 أنه بةلغن مث ليس به أبس، عندي قال: "كان البصري عطي  بن احلكم عن حنبل بن أمحد املروذي أبو بكر أبو سأل -أ

 .136ضعفه" وكأنه مناكري. أبحاديث حدث
 أبو قال ه.وغري  احلداد عبيدة أبو عنه حدث صدق شيخ :عتب  بن ثواب يقول حيىي روى الدوري، قال: "َسع   -ب

 . وكذا 137قوله" من خرياأل القول هو وهذا زكراي أبو رجع فقد ،ضعيف أنه شيئاً  فيه زكراي أِ عن كتب ُ   كن ُ   فإن :الفضل

 

                                                           

 (.1/321الكامل يف ضعفاء الرجال ) 133
 (.1/162ميزان االعتدال ) 134
 (.1/417(، وانظر مقدم  فتح الباري )1/290التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 135
 (.104العةلل ومعرف  الرجال ألمحد رواي  املروذي )ص: 136
 (.4/272معّي رواي  الدوري )اتريخ ابن  137
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 ، مث نقل الدوري عنه أنه قال: "ليس138نقل الدارمي عن حيىي بن معّي أنه قال عن حممد بن ثب  العبدي: "ليس به أبس"
تبّي لنا أن آخر األمرين من قويل حيىي بن معّي . لكن 139القوي" بذلك ونقل ابن  حمرز حنوه إال أنه قال: "ليس ،بشيء"

 عن عمر بن نع انفع عن حيدث الذي ثب  بن حممد :َسع  حيىي يقول تضعيفه   ألن الدوري راجعه بذلك، فقال: "
. فنقل 140"قط هذا قةل  قال: ما ،أبس به ليس :مرة قةل  أليس :ليحىي قةل  ضعيف. بصري، وهو التيمم يف  النيب

 ومناقش  الدوري تدل عةلى أن حيىي كان يقوي أمره أوالً مث نسي. الدارمي األول
 يتبّي املتقدم واملتأخر وهو الغالب فنسةلك حملاول  معرف  الصواب طريقّي:أن ال * احلال الهاني : 

 ويكون ذلك من أوجه كهرياً، منها: الطريق األول: اجلمع بّي القولّي ما أمكن،
ب  هلم ال لبيان لةلمرتب ، وإمنا ألنه سئل عنه يف سياق رواة آخرون حفاظ فيضعفه ابلنسن يكون التوثيق أو التضعيف أ -1

ء بن عبد فقد سأل عهمان الدارمي حيىي بن معّي عن العالوهو صدوق، أو يقويه ابلنسب  ملا قرن معه من اهلةلكى وهو ضعيف، 
 فهذا .141"ضعيف والعالء سعيد أوثق، :فقال ؟يرب املقهو أحب إليك أو سعيد  :قةل  :أبس. قال ليس به" الرمحن عن أبيه. فقال:

لسخاوي بعد ذكر املهال به. قال ا أبس ال إنه: قوله بدليل مطةلقاً بل ابلنسب  لةلمقربي، ضعيف العالء أن معّي ابن به يرد مل
 آخر، يف وجرحه وق  يف رجالً  وثق امن والتعديل، اجلرح أئم  كالم  اختالف من ورد ما أكهر حيمل هذا األول: "وعةلى

 .142ناس"ال من كهري  عةلى منها خفي لعةله ما ليتبّي;  بنصها والتعديل اجلرح أهل أقوال حكاي  هلذا فينبغي
  رواي : فقد ذكر احلافظ ابن شاهّي: أن حيىي بن معّي قال عن راو  يفأن يكون التوثيق لداينته وتضعيفه حلفظه -2

 من الكالم اأبس"، مث قال: "وهذ به يف رواي  ابن أِ خيهم : "ليسبشيء"، وقال  عهمان عنه: "ليس أِ بن جعفر
 يعرف يكن ومل قاصاً ، كان  أنه وذلك ووعظه، وداينته صالحه وصف يكون أن حيتمل املري، صاحل يف معّي بن حيىي

 .143ابلهق " مدحه أحداً  رأي  وما. سقيمه من احلديث صحيح

 

 

 

                                                           

 (.215اتريخ ابن معّي رواي  الدارمي )ص: 138
 (.1/72(، ومعرف  الرجال رواي  ابن حمرز )4/205اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 139
 (.4/310اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 140
 (.173اتريخ الدارمي عن ابن معّي )ص: 141
 (.1/17(. وسبقه هلذا القول شيخه ابن حجر يف لسان امليزان )2/132فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 142
 (.39املختةلف فيهم )ص:  143
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 ابلنسب  أو ،حفظه من رواه ما إىل ابلنسب  أو عنه الرواة بعض إىل أو شيوخه بعض إىل ابلنسب  أن يكون تضعيفه -3
. 144لشاميّيا غري روى فيما ضعفوه عياش بن فإَساعيل ذلك، عدا فيما ثق  عندهم وهو اختالطه بعد رواه ما إىل
  فيما التميمي ضعفوه حممد بن وزهري
 يف ضعفوهم آخرون ، ومجاع 146وومهوه يف بعض حفظهوحفص بن غياث حافظ يف كتابه . 145الشاميون عنه رواه
 كل  يف الرجل لكذ ضعفوا أهنم فيتوهم مطةلقاً  التضعيف حيكى قد مث. االختالط بعد رووه فيما أو شيوخهم بعض
 .147شيء
 ةلىع فيحكم حديهاً  له يذكر قد مث ،حاله جمموع من عرف ما حبسب عةلى راو قد حيكم احملدث أن ذلك ومن -4

 االختالف، بعض واضعامل هذه يف كالمه  بّي فيظهر  احلديث حلفظه له، ذاك يف حاله إىل فيه حكماً مييلنفس الراوي 
مع  أرطأة، بن احلجاج فيهم وذكر فعدهم ،148الهقات" احلفاظ من مجاع  "خالفه راو ، فقال: حديث فالدارقطن ذكر
 .149به" حيتج "السنن"، فقال: "ال من مواضع يف نفسه أنه ذكر حجاجاً 

 ضعيفف أمحد اي أن  "أما أن عفان الصفار قال:: بسنده اخلطيب أن يكون اجلرح خرج من ابب املزاح: كما روى  -5
 فسك : قال. املبارك بنا يف فضعيف حيىي اي أن  وأما زيد، بن محاد يف فضعيف عةلي اي أن  وأما سعد، بن إبراهيم يف
 جرى وإمنا فاً،ضعي منهم واحد يكن قال اخلطيب: "مل .شعب  يف فضعيف عفان اي أن  وأما حيىي: وقال وعةلي، أمحد
 . 150املزاح" سبيل عةلى بينهم الكالم هذا
 ديثحب النيسابوري عن حيىي بن معّي حّي حدث أبو األزهر أن يكون اجلرح خرج من ابب الغضب: كما جاء  -6
  فقام ديث؟احل هبذا الرزاق عبد عن حدث الذي الكذاب هذا "من معّي: بن حيىي فقال الفضائل، يف الرزاق عبد عن

 

                                                           

(:  "ثق  فيما روى عن الشاميّي، وأما روايته عن أهل 6/224(. قال حيىي بن معّي )كما يف اتريخ بغداد:2/192اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 144
 فإن كتابه ضاع فخةلط يف حفظه عنهم".احلجاز 

(: "ما روى عن زهري أهل الشام فإهنم مناكري، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح 19/120قال عنه البخاري )كما يف اتريخ دمشق البن عساكر: 145
 (. 3/427احلديث"، وانظر: التاريخ الكبري )

 فص بن غياث ثق  ثب ، إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه".(: "ح8/194قال يعقوب بن شيب  )كما يف اتريخ بغداد ) 146
(: 3/333(، مث بّي أنه اختةلط فكان كهري الغةلط فقال )رواي  الدوري:185عبد الرمحن بن عبد هللا املسعودي  وثقه ابن معّي )رواي  الدارمي:ص: 147

 (: "أحاديهه عن األعمش مقةلوب ".3/429"كان يغةلط إذا حدث عن عاصم وسةلم  بن كهيل". وقال )رواي  الدوري:
 (.ِ 155/ 1سنن الدارقطن ) 148
 (. 2/587(. وانظر: التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل لةلمعةلمي )2/93( )2/113سنن الدارقطن  ) 149
 (.14/187اتريخ بغداد ) 150
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 الذنب قال:و  سالمته، من وتعجب بكذاب، لس  إنك أما وقال معّي، بن حيىي فتبسم أان ذا هو: فقال أبو ألزهر،
 .151احلديث" هذا يف لغريك

 ، ومنها:ولّي ابلقرائنطةُِلب الرتجيح بّي الق بّي أقوال الناقد، إذا مل ميكن اجلمعف :* الطريق الهاين: الرتجيح بّي القولّي
د الراوي، خاص  إذا كان مع قول األكهر دليل عةلى زايدة عةلم،كعب يف قوليه ألحد ما اتفق عةليه أكهر الناقةلّيتقدمي  -أ

 نه،ع فكتبوا"، مث نقل أبو داود عنه أنه قال عنه: 152األعةلى بن أِ مساور اجلرار، نقل الدارمي عن حيىي أنه قال: "ال أعرفه"
، أما الدوري وابن اجلنيد وابن حمرز 153أرجو أن يكون صاحلاً" وغريمها... وانفع، الشعيب عن عنده كان  حنن، ندركه ومل

. فالظاهر من رواي  األكهر أن 154والغالِ فنقةلوا عنه أنه قال: "ليس بشيء" أو "ليس بهق "، زاد الهاين والهالث: "كذاب"
 ابن معّي مل يعرف الرجل أوالً، مث أثىن عةليه لعدم معرف  ألنه مل يدركه، مث ملا تبّي له أمره ضعفه. 

اس الدوري   ألنه ففي حيىي بن معّي يقدم أاب العب .العارفّي به وأبقوالهله  ّيالزمامل تالمذة الناقد تقدمي نقل أوثق -ب
، بل عّده 156، ورمبا سأل حيىي عن قول قدمي له عةلى سبيل املعارض 155الزمه طويالً حىت عرف أقواله فرمبا بّّي املتأخر منها

 قال ،حتدث ذا وه فقال: أحدث، "ليس حيىي بن معّي من أخص أصحابه حّي سأله جةليس ليحىي آخر أن حيدثه، فقال:
 .157صديقنا و صاحبنا" :قال الدوري، عباس قال من؟
تقدمي نقل اتفاق أهل البةلد املالزمّي لةلناقد عةلى غريهم   ألهنم أعرف ببةلديهم وأعرف مبتقدم قوله ومتأخره، وعةلى سبيل  -ج

 رحةلوا كالدارمي، فإنه ل مثاملهال يف تالميذ حيىي بن معّي، فإن التالميذ الذين قدموا بغداد ليسألوا ابن معّي عن أحوال الرجا
ينقل جتهيةله لةلرواة، بينما البغداديون ينقةلون عنه بيان أحوال هؤالء   ألهنم إبقامتهم عرفوا ما وصل إليه رأيه بعد سرب الرجال 

 يوند، يقول الدكتور أمحد نور سيف يف مقدم  حتقيق "اتريخ ابن معّي رواي  الدوري": "ولةلنقد الذي يتناقةله البغدا158وروايتهم

 

 

                                                           

(، لكن قال 71/29(، وابن عساكر يف اتريخ دمشق )4/261(، واخلطيب يف اتريخ بغداد )1/317رواه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ) 151
 روايته: "فسك  حيىي". ابن عدي يف

 (.172اتريخ حيىي بن معّي رواي  الدارمي )ص: 152
 (.11/69رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد ) 153
 (.11/69(، اتريخ بغداد )57/ 1(، معرف  الرجال رواي  ابن حمرز )374(،  سؤاالت ابن اجلنيد )ص:4/404اتريخ ابن معّي  رواي  الدوري ) 154
 (: "فقد رجع أبو زكراي وهذا هو القول األخري من قوله".4/272عّي روايته )تقدم قوله يف اتريخ ابن م 155
 ( ملا حيىي ضعف حيىي رجل: "أليس قةل  مرة: ليس به أبس".4/310تقدم قوله يف اتريخ ابن معّي روايته ) 156
 (.12/144(، ومن طريقه اخلطيب يف اتريخ بغداد )2/903رواها الدار قطن يف املؤتةلف واملختةلف ) 157
 (.31مقدم  اتريخ ابن معّي رواي  الدارمي )ص: 158
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أمهي ، نظراً ألهنم وقفوا عةلى رأيه األخري يف بعض الرواة الذين ختتةلف فيهم أقوال حيىي، ولذا فمن األمهي  أن يؤخذ بقوهلم عند  
 .159االتفاق عةلى راو  يف رأي خيالفهم فيه غريهم"

اركوه يف األخذ عن خاص  الذين ش املعتدلّيفيؤخذ أبقرب القولّي إىل أقوال األئم   قرين ،الإذا مل توجد * الطريق الهالث: 
وابن أِ خيهم   نقل الدوري والدارمي خالد املخزومي اختةلف فيه قول حيىي بن معّي، فقد بن َعطَّاف . ومهاله: الشيوخ

. 161. ونقل عنه ابن طهمان الدقاق وأمحد بن أِ حيىي أنه قال: "ليس به أبس"160وابن أِ مرمي أنه قال عنه: "ثق "
. قةل : يرتجح توثيق حيىي بن معّي 162"ضعيف" الطيالسي البغدادي عنه بقوله: عهمان أِ د احلافظ جعفر بنوتفر 

لعطّاف بن خالد   وال فرق عند حيىي بن معّي بّي قوله "ثق " أو "ليس به أبس" إال بقرين ، وقد وافقه عةلى هذا احلكم 
 روى احلديث يحصح أبس"، وأخرى قال: "ثق  به مرة: "ليس اثنّي امن عدوا من املعتدلّي: قرينه أمحد بن حنبل فقال

، (يهمف . ورجح مبوافق  أمحد ابن شاهّي يف كتابه )املختةلف163حديث"، وكذا  أبو زرع  قال: "ال أبس به" مائ  حنو
 عندي هوو  قوالن، فيه خاص  أن ظهر من كالم اإلمام أمحد أنه وثقه بعد أن سرب أحاديث وعرف عدده، فال: "وليحىي

 هبا أتى مأعةل ال انفع عن أحاديث وله حنبل بن أمحد ذلك عةلى وافقه وقد أقرب، أبس(، به ليس )إنه قوله: إىل
 ويروي هموغري  املدين  أهل عنه روى . قةل : أشار ابن عدي أن البالء فيها من الراوي عنه مث قال: "والعطاف164غريه"
 .165حدث عنه ثق " إذا أبساً  حبديهه أر ومل ،حنبل بن أمحد قال كما  حديث مئ  من قريباً 

التوقف عن أخذ احلكم من هذا الناقد الذي مل نستطع الرتجيح بّي أقواله املتعارض ، وجنوز لةلنظر يف أقوال  :*الطريق الرابع
 غريه من النقاد الذين مل خيتةلف عةليهم يف احلكم عةلى الراوي.

 

 

                                                           

 (.1/157مقدم  اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 159
(، الكامل يف ضعفاء 7/33(، اجلرح والتعديل البن أِ حامت )2/353(، اتريخ ابن أِ خيهم  )170(، رواي  الدارمي )ص:3/158رواي  الدوري ) 160

ع من اتريخ الدوري: "صاحل احلديث"، وأسند عنه ابن أِ حامت قوله عن ابن معّي: "ليس به أبس، ثق  صاحل (. لكن يف املطبو 7/95الرجال البن عدي )
 احلديث".

 (.7/95(، الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي )80رواي  ابن طهمان الدقاق )ص: 161
(: "ويف كتاب ابن سفيان )؟( قال حييي بن معّي: 148عفاء )ص:(. وقال يف كتابه اتريخ أَساء الض48نقةله ابن شاهّي يف كتابه املختةلف فيهم )ص:  162

 عطاف ضعيف".
 (.7/32روى القولّي ابن أِ حامت يف اجلرح والتعديل ) 163
 (.49املختةلف فيهم )ص: 164
 (.7/97الكامل يف ضعفاء الرجال ) 165
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ى فيسةلك به مسةلك االختالف عةل  من قبل مجاع  من النقاد،: أن يكون االختالف يف الراوي * االختالف الثاين
 الناقد الواحد: حماول  اجلمع، مث الرتجيح، مث التوقف:

 وطرائق مراتبهاو  والتعديل اجلرح بدالالت ألفاظ عميق عةلم إىل حيتاج اجلمع وهذا * الطريق األول: اجلمع بّي القولّي،
 العبارات من ذلك بّي وما واجلرح، التعديل عبارات حترير إىل نفتقر نحن لذا يقول الذهيب: "مث .هلا األئم  استخدام
 باراتهبع ومقاصده، واصطالحه، اجلهبذ، اإلمام ذلك عرف التام ابالستقراء نعةلم أن ذلك، من أهم مث. املتجاذب 
 املصطةلح، كتب  يف املقررة ملعانيها مغايرة معان   عةلى تطةلق ما كهرياً   والتعديل، اجلرح صيغ" املعةلمي: ويقول .166الكهرية"
  .167"النظر واستقصاء املمارس ، طول عةلى تتوقف ذلك   ومعرف 

وطرق اجلمع بّي أقوال النقاد املتعددين تقارب األوجه اليت تقدم ذكرها يف اجلمع بّي قويل الناقد الواحد، نذكرها هنا 
 :أبمهةلتها اخلاص  مع زايدة،  فمن ذلك

يف أحد القولّي ال لبيان لةلمرتب ، وإمنا ألنه سئل عنه يف سياق رواة آخرون حفاظ ن يكون التوثيق أو التضعيف أ -1
 إىل أحب عقيل "قال فقال: عقيل؟ أو يونس إليك أحب أيهما له: قيل كأِ حامتفيضعفه ابلنسب  هلم وهو صدوق، 

 ثق  ال:"عقيلفق صاحل بن وزمع  عقيل عن وسئل يونس، عةلى تفضةليه يريد وهو به"، أبس ال وعقيل ،يونس من
 أئم  كالم  اختالف من ورد ما أكهر حيمل هذا وتقدم قول السخاوي: "وعةلى حسب سياق املقارن ، وهذا ،168متقن"
 .169والتعديل" اجلرح

 ال لرأيه فيه م: كعكرم  موىل ابن عباس، قال الذهيب: "تكةلحلفظه وتضعيفه لرأيهيف أحد القولّي أن يكون التوثيق  -2
 وأعرض مقروانً بغريه، قةليالً  له فتجنبه وروى مسةلم وأما البخاري واعتمده مجاع ، وثقه اخلوارج، وقد برأى فاهتم ،حلفظه
 .170حديهّي" أو حديث يف إال ،وحتايده مالك عنه
أو  اختالطه بعد واهر  أو إىل ما عنه الرواة بعض إىل أو شيوخه بعض إىل يف أحد القولّي ابلنسب  أن يكون تضعيفه -3

 حدثك إذا يقول: عّيم بن حيىي راشد تكةلم يف حديهه ابلعراق، قال ابن أِ خيهم : "َسع  بن يف بةلد معّي، فمعمر

 

                                                           

 (.82املوقظ  يف عةلم مصطةلح احلديث )ص: 166
 (.12مقدم  حتقيق الفوائد اجملموع  لةلشوكاين )ص:  167
 (.1/285(، والتعديل والتجريح لةلباجي )1/213(، وانظر: لسان امليزان البن حجر )7/43اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 168
 (.1/17(. وسبقه هلذا القول شيخه ابن حجر يف لسان امليزان )2/132فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 169
 (.3/93يزان االعتدال )م 170
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 فال، والبصرة الكوف  أهل فأما مستقيم، عنهما حديهه فإن طاووس   وابن الزهري عن إال فخفه   العراقيّي عن معمر 
 يه  ف ضعف قال السيوطي: "فإنه ،. وهشيم ضعفوه يف الزهري ومها حافظان171شيئاً" األعمش حديث يف عمل وما
 فذهب  شديدة حري مث وكان روايته، فسأله راجع وهو له صاحب فةلقيه حديهاً، عشرين منه فأخذ إليه رحل كان  ألنه

 يف ضعف منها، ءأشيا يف فوهم حفظها أتقن يكن ومل بذهنه، منها عةلق مبا حيدث هشيم فصار الرجل، يد من ابألوراق
 .172بسببها" الزهري

أن يكون التضعيف يف أحد القولّي ابلنسب  حلفظه ال جلميع روايته أبن يكون له كتاب حمفوظ، كما قال أبو زرع   -4
 .173فال" فظهح من حدث إذا فأما ،منها وأكتب أصوله،  أتتبع وكن  فصحاح، كتبه  "أما الرازي عن سويد بن سعيد:

شيء"، ب يف أحد القولّي أراد جرح الراوي ويتبّي أن عبارته خالف الظاهر: كقول حيىي بن معّي: "ليسأن يظن أنه  -5
 معىن عةلى بشيء( يس)ل :يقول قد معّي قال املعةلمي: "ابن .فهو يريد هبا يف أحيان كهرية قةل  حديهه ال ضعف روايته

 قال الذي لراويا وجدان فإذا جرحاً، فتكون غريه هلايقو  كما  اجلرح وجه عةلى يقوهلا وقد جرحاً، تكون فال احلديث قةل 
 .174ث"احلدي قةل  معىن عةلى معّي ابن كةلم   محل وجب وثق، وقد احلديث قةليل بشيء( )ليس معّي: ابن فيه
 األزدي الفتح أبو لنق القاضي، سهيل بن أن يكون اجلرح مل يهب  عن أحد النقاد املتعارض  أقواهلم: كما يف ثعةلب  -6
 سهيل بن ثعةلب  :معّي ابن قال األزدي: الفتح أبو قال الذهيب: "قال بشيء"،  "ليس :ثعةلب  يف قال أنه معّي ابن عن
 .175ثق ": معّي ابن عن الكوسج إسحاق روى ما والصحيح .منقطع  رواي  هذه: قةل  .بشئ ليس

د أنه قال عن شجاع بن الولي أن يكون اجلرح يف أحد القولّي خرج من ابب املزاح: كما روى اخلالل أن ابن معّي -7
 .178"مازحه كان  فكأنه: "حجر ابن احلافظ قال .177كذاب"  .  بينما قال اإلمام أمحد أن حيىي قال له: "اي176"ثق "
 

                                                           

 (.1/325اتريخ ابن أِ خيهم  ) 171
( "ما صّح من َساع هشيم عن الزهري 2/201(. وقال اإلمام أمحد )املعرف  والتاريخ لةلفسوي:14/88(. وانظر: اتريخ بغداد )1/139تدريب الراوي ) 172

 ن بن حسّي َسعته أو الزهري".أربع  أحاديث يقول: حدثنا الزهري.. وما كان غري ذلك يقول: ال أدري من سفيا
 (.9/229(، وانظر: اتريخ بغداد )2/409الضعفاء ألِ زرع  الرازي ) 173
 (1/49التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 174
 (.1/371ميزان االعتدال ) 175
 (.9/250(، اتريخ بغداد )3/270اتريخ ابن معّي رواي  الدوري ) 176
 (.1/312املنتخب من عةلل اخلالل ) 177
(: "فقال له الشيخ: إن  1/312(. لكن سياق القص  أنه دعا عةليه، قال اإلمام أمحد كما يف املنتخب من عةلل اخلالل )1/409مقدم  فتح الباري ) 178

 كن  كاذابً فهتكك هللا. قال أبو عبد هللا: فأظن دعوة الشيخ أدركته".
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اق  حممد بن إسح قال: مالك عن اإلمام اخلطيب أن يكون اجلرح يف أحد القولّي خرج خمرج الغضب: كما روى  -8
الرواي ، وإمنا لقص  ذكرها ابن إسحاق، وكان بينهما خصام. ولذا سئل حيىي بن . ومل يقصد مالك كذبه يف 179كذاب

لذا قال . 180عنه" الرواة من وهو ثق ، فهو احلديث فأما الكالم، يف أراد عسىمعّي عن تكذيب مالك، فقال: "
 . 181حلكم"ا هبا يقصد ال غضب سورة عند لسان فةلت  مالك كةلم   أن تبّي وجهها عةلى القص  حكي  املعةلمي: "إذا
، فإن مل يرتجح ابلقرائن طةلب الرتجيحفإننا ن بّي أقوال النقاد، إذا مل ميكن اجلمعف :الرتجيح بّي القولّي :* الطريق الهاين

 ابلقرئن فإننا نةلجأ إلعمال قواعد تعارض اجلرح والتعديل:
قد عن ملا تقدم من التأكد من ثبوت الن إضاف  -: إعمال القرائن لتقدمي أحد القولّي وتوجيه اآلخر: ونذكر منها  أوالا 

 :-الناقد وعدم حتريف أو تصحيف ما نقل عنه، واعتبار التشدد والتساهل، والعداوة املذهبي  وغري ذلك 
عّدلّي: فإذا جرح أو وثق الراوي أكهر النقاد، وتفرد خبالفهم واحد، ففي الغالب نقدم قول األكهرين، وحنمل   -1

ُ
كهرة امل

ابن  ري احلفظ، أو لكونه يتزين هلذا احملدث أبحسن ما عنده وخيفي مناكريه، قال املعةلمي اليماين يف توثيقالتوثيق عةلى غ
 وجدان فإذا خةلط، عنه بعد وملا مستقيم ، أبحاديث معّي ابن استقبل ولكنه عمداً  خيةلط امن أحدهم يكون معّي: "فقد

 هذا من أنه فالظاهر شديداً، طعناً  فيه طعنوا أو ،األكهرون وكذبه معّي ابن وثقه من الرواة من معّي ابن أدركه امن
 حتريه شدة مع مالك . ومن ذلك أن اإلمام182يتعمد" كان  أنه عةلى لداللته وهنا معّي ابن توثيق يزيده فإمنا الضرب،
 .183املخارق وهو متفق عةلى ضعفه، ألن مالكًا اغرت بسمته وطول جةلوسه يف املسجد أِ بن الكرمي عبد عن روى

  عةلى ونقدمه التعديلو  اجلرح يف دائًما قوله نقبل وكذا قال الذهيب عن ابن معّي وقد ضعف من اتفق عةلى حفظه: "فإان
 اجلمهور وثقه من يفبتضع أو اجلمهور لينه من بتوثيق انفرد اجتهاده، فإذا يف اجلمهور خيالف مل ما احلفاظ من كهري
 .184شذ" ملن ال األئم  أقوال لعموم فاحلكم ،وقبةلوه

 

                                                           

 (.1/238) رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد 179
 (.1/239رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد ) 180
 (.1/254التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 181
 (. 30حاشي  الفوائد اجملموع  )ص: 182
ذقه وبناهته، فروى ح(: "غر مالًكا منه َسته ومل يكن من أهل بةلده فيعرفه، كما غر الشافعي من إبراهيم بن أِ حيىي 20/65قال ابن عبد الرب )التمهيد: 183

، وكذلك الشافعي عنه وهو أيضا جمتمع عةلى جترحيه وضعفه، ومل خيرج مالك عن عبد الكرمي بن أِ املخارق حكًما يف موطئه وإمنا ذكر فيه عنه ترغيًبا وفضالً 
 (.2/27مل حيتج اببن أِ حيىي يف حكم أفرده به". وانظر: فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث لةلسخاوي )

 (.29الرواة الهقات املتكةلم فيهم مبا ال يوجب ردهم )ص: 184
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مراعاة منهج النقاد يف طريق  احلكم عةلى الراوي، فمنهم من يكتفي ببعض أحاديهه إن كان  مستقيم  فيوثقه،  -2

ومنهم من ال يوثقه إال بعد أن يسرب أحاديث كةلها ويستويف ذلك، فإذا تعارض املوثق األول مع اجلارح الهاين قدم الهاين 
 ، ومهاله حممد بن القاسم األسدي، قال ابن معّي: ثق  وقد كتب  عنه. وقد كّذبهألنه اطةلع عةلى ما مل يطةلع عةليه األول

أمحد والدارقطن، قال أمحد: أحاديهه موضوع . وقال أبو داود: غري ثق  وال مأمون، أحاديهه موضوع . وهكذا قال 
 تكون هل أحاديث عدة عةلى ةلعيط حىت تقدمه من يوثق ال من األئم  .   قال املعةلمي اليماين: "من185الباقون غري حيىي

 يف اعتمادهم جل أن عةلى يدل كةله  وهذا الراوي، لذاك مةلك  كان   االستقام  أن ظنه عةلى يغةلب حىت وتكهر مستقيماً 
 ورد أو جمةلساً، نهم فسمع شيخاً  رحةلته يف لقي إذا معّي ابن وكان الراوي... حديث سرب عةلى هو إمنا واجلرح التوثيق
 الشيخ يكون نأ يتفق وقد وثقه الشيخ؟ عن سأل مث مستقيم  األحاديث تةلك فرأى جمةلساً  منه فسمع شيخ بغداد
 سأل أنه يداجلن ابن ذكر ،ذلك بعد خيةلط أو ذلك قبل خةلط قد ويكون صحيح  أبحاديث معّي ابن استقبل دجاالً 
 ابن معّي: قالف تستنكر، أحاديث عنه له فحكى أبس. به كان  ما :فقال الكويف القرشي كهري  بن حممد عن معّي ابن
 .186مستقيماً" الشيخ رأي  فإين وأال كذاب  فهو هذا روى الشيخ كان  فإن
معاصرة الناقد لةلراوي   ألن املعاصر أعرف وأعةلم مبن يف عصره خاص  يف شيوخه، فنقده يُقدم عند التعارض عةلى  -3

د اختالط الراوي ونفي َساعه من فالن، ولذا جتنقد غريه إال ببين ، خاص  يف مسائل ال يعةلمها إال املعاصر كوق  
املتأخر من النقاد امن يعتمد عةلى سرب أحاديث الرواة كابن عدي، فإنه إذا ذكر املقل نص عةلى أنه ال ميكن احلكم 

 أو صدوق أنه ههحدي فيه يعترب ال املقدار عةليه، كما ذكر يف ترمج  سةلم العةلوي أنه قةليل احلديث مث قال: "وهبذا
 لهق ا ومهال أمهي  املعاصرة ما جاء يف ترمج  حيىي بن حسان التنيسي، روى عنه الشافعي، وقال: "أخربان .187ضعيف"
 كتباً   نفوص احلديث، حسن ثق ، "كان يونس املصري وقد روى عنه كذلك: بن سعيد أبو وقال .حسان" بن حيىي

  فأنزله من رتب  وأما أبو حامت .والنسائي وغريمهاومئتّي" وكذا وثقه أمحد  مثان سن  رجب يف مبصر وتويف هبا، وحدث

 

 

 

                                                           

 (.  4/11(، ميزان االعتدال )9/407انظر: هتذيب التهذيب ) 185
 (.489(. وانظر: سؤاالت ابن اجلنيد )ص:1/256التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 186
( عن راو ، فقال: "وأيش حديهه، إمنا 2/369عرف  الرجال رواي  ابنه عبد هللا )(. وسئل اإلمام أمحد يف العةلل وم4/352الكامل يف ضعفاء الرجال ) 187

 يعرف الرجل بكهرة حديهه".
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. 189حج " ثق  لقال: حلقه، كان  ، لذا عقب الذهيب عةلى حكم أِ حامت فقال: "لو188الهق ، فقال: "صاحل احلديث"
 كل  يف تكةلمي القطان ابن ولذا تشدد ابن القطان الفاسي فكان يتكةلم يف كل من مل يعدله معاصر، قال الذهيب: "إن

 .190عدالته" عةليه يدل ما ،عاصره عمن أخذ أو ،الرجل ذاك عاصر إمام فيه يقل مل من
يتوقف يف جرح اجلارح املتأخر عن مجهور أئم  النقد املوثقّي لةلراوي، مهل: أابن بن صاحل القرشي، وثقه أئم  النقد  -4

 الرب: ضعيف. عبد بنا أبس. وقال به ليس: النسائي وقال شيب . بن وأبو زرع  وأبو حامت ويعقوب معّي املتقدمّي كابن
 هذا أابن فيضع    فةلم عةليه تواردا وخطأ منهما غفةل  قال احلافظ ابن حجر: "وهذه ابملشهور. ليس: حزم بن وقال
 .191معه" تقدم ومن معّي بن قول فيه ويكفي, قبةلهما  أحد

ةلماء بةلده فةلو اختةلف فيه فإننا نقدم نقد عبةلدي  الناقد: أبن يكون الناقد من أهل بةلد الراوي الذي ُتكةّلم فيه،  -5
 عةليه حيح" واثىنيف "الص البخاري العابد: شيخ البخاري عمرو بن ألهنم أعرف ببةلديهم واستقام  حديهه. مهل: بيان

 عنه روى نم مبجهول "ليس احلافظ ابن حجر: قال. جمهول: حامت أبو وقال. عدي وابن حبان ابن ووثقه املدين ابن
قةل : فرواي  البخاري عنه يف الصحيح تقدم عةلى جتهيل  .192ذكران" من ووثقه واصل بن هللا وعبيد زرع  وأبو البخاري

أِ حامت   ألن البخاري عرف بةلديه وخرج عنه يف كتابه الذي اشرتط فيه ثق  الرواة، وهو أعةلم به من أِ حامت الرازي. 
 ألن وهناً، إال عةليه الغرابء بعض ثناء يزيده ال شديداً  طعناً  ةلدهب حمدثو فيه يطعن الذي قال املعةلمي اليماين: "الرواي

 مطةلقاً  شأنه ذلك أن فظن مستقيم  أبحاديث واستقبةله الغرابء لبعض فتزين ،التخطيط يتعمد كان  أبنه يشعر ذلك
 فرجع أبو فقال ،اجلزيرة حمدثو أسقطه جزري فإنه 193هذا املغرية حال وهذه. حاله حقيق  بةلده أهل وعرف عةليه، فأثىن

 يف لقياه كأهنما  رازاين زرع  وأبو حامت وأبو. بعرة يسوى ال كان  الرقي: ميمون بن عةلي وقال. مؤمتناً  يكن مل النفيةلي:
 .194الظن" به فأحسنا تقدم كما  هلما فتزين منه فسمعا رحةلتهما

 

 

 

                                                           

 (.31/268انظر ترمجته يف هتذيب الكمال ) 188
 (.129/ 10سري أعالم النبالء ) 189
 (.1/61(، الكاشف )1/556ميزان االعتدال ) 190
 (.1/95هتذيب التهذيب ) 191
 (.1/393مقدم  فتح الباري البن حجر ) 192
 (. قال أبو حامت الرازي عنه: صاحل احلديث. وقال أبو زرع  الرازي: ال أبس به.4/163هو املغرية بن سقالب، انظر ترمجته يف ميزان االعتدال ) 193
 (.2/763التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) 194
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ا الراوي ومرة عبارات ألحد النقاد ُيضِعُف فيهإذا اختةلف  أقوال الناقد فنرجح منها ما وافق مجهور النقاد: فقد أتيت  -6
يقويه أخرى، بينما يوثقه آخرون غريه، فهذه قرين  عةلى تقدمي القول املوافق لرواي  غريه. وكان يطبق هذا املنهج كهري من 

 بن مام أمحداإل قل قولالعطار، فن نوح بن األئم  كابن شاهّي يف كتابه "املختةلف فيهم"، ومهاله: ما ذكره يف ترمج  سامل
 شاهّي: "وهذا مث قال ابن .بشيء ليس وأخرى قال:. أبس حبديهه وقويل ابن معّي مرة: ليس .أبساً  به أرى ما: حنبل
 وحديهه أقرب الهق  إىل وهو قوايه، قد قوليه أحد يف وحيىي أمحد ألن تعديةله، يوجب وحيىي أمحد عن سامل، يف اخلالف
 .195مستقيم"

حديهه  كأن يكون تتبع  عدله، أو جرحه املعدل عنده عةلم ومعرف  مبن أو النقاد أن اجلارحإذا تبّي من عبارات  -7
ري خاص  واعتىن به، فجاء عباراته صرحي  مبين  ال حتتمل التأويل وال الرد فيقدم عةلى غريه، ومهاله: عبد هللا بن هليع  املص

،  لكن وجدان 196ذين َسعوا منه قبل احرتاق كتبه أصحقواه مجاع  وضعفه اجلمهور، وتوسط قوم فقالوا: َساع القدماء ال
 أخبار ربتس ابن حبان سرب لنا حديهه القدمي واألخري، فبعد أن ذكر مقول  التفريق بّي َساعه القدمي واألخري، قال: "قد

 رواي  من له أصل ال وما ،موجوًدا عنه املتأخرين رواي  يف التخةليط فرأي  ،عنه واملتأخرين املتقدمّي رواي  من هليع  ابن
 .197ضعفاء" أقوام عن يدلس كان  فرأيته االعتبار إىل فرجع  ،كهريًا  املتقدمّي
إعمال قواعد تعارض اجلرح والتعديل: إذا مل نستطع دفع التعارض بّي القولّي ابلقرائن فإننا نةلجأ لةلقواعد العام  : اثنياا 

 عند تعارض اجلرح والتعديل:
فّسر عةلى  -أ

ُ
أبسباب اجلرح: وهو الراجح من مذهب مجهور  إمام عارف من التعديل مطةلقًا إذا صدرتقدمي اجلرِح امل

 حاله، ظاهر عن هب أخرب فيما لةلمعدل مصدق اجلارح وألن املعدل   عةليها يطةلع مل عةلم، زايدة اجلارح مع   وذلك ألناحملدثّي 
 أيهما اجتمعا اإذ والتعديل اجلرح يف القول قال اخلطيب البغدادي: " ابب .املعدل عن خفي ابطن أمر عن خيرب أنه إال
 يف والعةل ,  أوىل به اجلرح فإن جرحه من عدد مهل له وعدّ ,  واالثنان الواحد جرحه من أن عةلى العةلم أهل اتفق أوىل:
,  تهاعةلم ما الظاهرة حاله من عةلم  قد له: ويقول املعدل ويصدق,  عةلمه قد ابطن أمر عن خيرب اجلارح أن ذلك:
 ,  به أخرب فيما اجلارح قول صدق ينفي ال الظاهرة العدال  عن املعدل وأخبار, أمره  اختبار من تعةلمه مل بعةلم وتفردت

 

 

                                                           

 (33املختةلف فيهم )ص: 195
 (.15/493(، هتذيب الكمال لةلمزي )5/146والتعديل البن أِ حامت ) انظر: اجلرح 196
 (.2/12اجملروحّي البن حبان ) 197
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 كونه  عن ذلكب خيرجه ومل املزكي يتهم مل اجلارح بقول عمل من التعديل.. وألن من أوىل اجلرح يكون أن لذلك فوجب
 خمالف  مان األ يف حاله أن عةلم وقد,  لعدالته ونقض,  له تكذيب ذلك يف كان  اجلارح بقول نعمل مل ومىت,  عدالً 
. وقد نرد اجلرح ولو كان مفسراً ونقبل التعديل فيما إذا رّد أحد األئم  املعتد هبم مبا يدلُّ عةلى عةلمه ابجلرح 198لذلك"

نكارة يف رح الراوي ابلوعدم صحته، كما تقدم من رد الذهيب وابن حجر جلرح اجلوزجاين وابن خراش لةلهقات. أو جيُ 
 . 199فيقول: مل يتفرد به، بل اتبعه فالن وفالن، أو اآلف  امن روى عنه -مهاًل  -بعض حديهه، فيأيت ابن عدي 

أما إذا كان اجلرح غري مفسر وفيه تعديل، فاخُتةلف فيه: فقيل: يقدم التعديل ألن هناك من جرح أبمور ال جترح  -ب
، 200العدال " قطيس ال ما فذكر اجلرح يف استفسر من أخبار بعض ذكر ، فقال: "اببابلرواي ، وقد عقد اخلطيب ابابً 

 حممد لمه,  ونقاده احلديث حفاظ من األئم  ذهب وإليه,  عندان الصواب هو القول "وهذا قال اخلطيب البغدادي:
 . 201وغريمها" النيسابوري احلجاج بن ومسةلم البخاري إَساعيل بن
 يرضى ال ريينس بن حممد كان" القطان: قول حيىيومهال خطورة قبول اجلرح املبهم مطةلقاً دون مراعاة القرائن املتقدم   

   ".هالل بن محيد
 ،مستقيم  وأحاديهه واألئم  الناس عنه حدث وقد كهرية  أحاديث هالل بن "وحلميد فاستشكل ذلك ابن عدي، فقال: 

 ليس آخر ىنمع يف يرضاه ال كان  فةلعةله ،وجهه ما أدري ال ،يرضاه ال سريين بن حممد أن القطان حيىي حكاه والذي
 .202وبرواايته" به أبس ال فإنه احلديث يف وأما ،احلديث

 ال كان  فةلهذا ،السةلطان عمل من شيء يف وأزال هذا اإلشكال أبو حامت حينما سأله ابنه عن ذلك، فقال: "دخل 
 .203ثق " احلديث يف وكان ،يرضاه

 

                                                           

 (.105الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 198
 ( ترمج  ثب  بن أسةلم البناين.2/308انظر عةلى سبيل املهال: الكامل يف ضعفاء الرجال )  199

(. وفيه: قيل لشعب : مل ترك  حديث فالن؟ قال: "رأيته يركض عةلى برذون". وعن جرير: أنه قال: "رأي  َساك بن 110الكفاي  يف عةلم الرواي  )ص: 200
شهور   (: "التعديل مقبول من غري ذكر سببه عةلى املذهب الصحيح امل106حرب يبول قائما، فةلم أكتب عنه". قال ابن الصالح  يف معرف  عةلوم احلديث:

اجلرح بناء عةلى أمر  مألن أسبابه كهرية يصعب ذكرها... وأما اجلرح فال يقبل إال مفسراً مبّي السبب، ألن الناس خيتةلفون فيما جيرح وما ال جيرح، فيطةلق أحده
 اعتقده جرحاً، وليس جبرح يف نفس األمر، فال بد من بيان سببه، لينظر فيه أهو جرح أو ال".

 (.108الرواي  )ص:الكفاي  يف عةلم  201
 (.3/81الكامل يف ضعفاء الرجال ) 202

 (.230/ 3اجلرح والتعديل ) 203
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وقيل: يقدم اجلرح لنفس احلج  يف اجلرح املفسر   ألن مع اجلارح زايدة عةلم ال يعةلمها املعدل. والقاعدة العام  عندي  
هذه املسأل  أنه ال يهدر اجلرح إذا كان اجلارح من األئم  املعروفّي ابلداين  واالعتدال العارفّي أبسباب اجلرح ومل يرد عن 

، وعند التطبيق العمةلي ال جتد 204ب أحكام اجلرح عند األئم  القدماء غري مفسرةاملعدل رد اجلرح حبج ، ألن أغةل
املتأخر الذي يقدم التعديل عةلى اجلرح املبهم يطبق هذا، خاص  إذا كان اجلرح قد صدر من مهل أمحد وابن مهدي وأِ 

رح اإلمام، فإننا ال هندر جزرع . ولذا لو وجد جرح إلمام معترب مل يفسر، وعارضه متأخر عرف ابلتساهل ابلتوثيق 
والعكس لو جدان جرح ملتشدد أو معروف بعداوة وعارضه توثيق إمام معترب أهدران اجلرح. هذا مع مراعاة ما تقدم يف 

 الكالم عن ضوابط اجلرح والتعديل.
هول الذي ال كاجملاألقوال وعدم وجود مرجح، ويكون الراوي غري مقبول الرواي    تساوي التوقف عند * الطريق الهالث:

 .يضعف وال يقوى، بل يتوقف يف أمره ويعترب
 املبحث الرابع: مصادر معرفة عدالة وضبط الرواة:

إذا أراد الباحث الرجوع ألحوال الرواة جرحاً وتعديالً فعةليه أن يبدأ من حتديد الكتاب الذي خرج إسناد حديهه موضوع 
مج  إذا شاء بعد ذلك لألصول واملطوالت، وتسةلسل البحث عن الرت  الدراس  حىت ُيسهِّل الطريق عةلى نفسه مث ينطةلق

 يبدأ إبحدى طريقتّي: 
* الطريق  األوىل: أن يكون الكتاب الذي خترج احلديث منه قد تُرجم لرجال أسانيده ضمن كتب الرتاجم اخلاص  بكتب 

 معين ، ونذكر منه ثالث مسارات:

 

 

 

 

 

 
                                                           

(: "ولقائل أن يقول: إمنا يعتمد الناس يف جرح الرواة ورد حديههم عةلى الكتب اليت صنفها 108قال ابن الصالح يف معرف  أنواع عةلوم احلديث )ص: 204
حنو ذلك، ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون عةلى جمرد قوهلم: فالن ضعيف، وفالن ليس بشيء، و  أئم  احلديث يف اجلرح أو يف اجلرح والتعديل، وقل

أن  :أو: هذا حديث ضعيف، وهذا حديث غري ثب ، وحنو ذلك، فاشرتاط بيان السبب يفضي إىل تعطيل ذلك وسد ابب اجلرح يف األغةلب األكهر. وجوابه
واحلكم به، فقد اعتمدانه يف أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مهل ذلك، بناء عةلى أن ذلك أوقع عندان فيهم ريب   ذلك وإن مل نعتمده يف إثبات اجلرح

حبا الصحيحّي اقوي  يوجب مهةلها التوقف. مث من انزاح  عنه الريب  منهم ببحث عن حاله أوجب الهق  بعدالته قبةلنا حديهه ومل نتوقف، كالذين احتج هبم ص
 امن مسهم مهل هذا اجلرح من غريهم، فافهم ذلك، فإنه خمةلص حسن". وغريمها
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، فسريجع الباحث إىل "هتذيب الكمال" لةلحافظ املزي، 205الست  ومةلحقاهتااألول: إن يكون احلديث يف أحد الكتب 
 :206والكتب اليت بني  عةليه، وقد طبع ، وهي

وكالمها  ،لةلحافظ الذهيبالست "  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشفكتاب "تذهيب تذهيب الكمال"، و "  -1
 تعدى الرتمج  فيه السطرين أو الهالث .لكن الهاين مقتضب جداً فال ت خمتصر من "هتذيب الكمال"،

 كتاب "هتذيب هتذيب الكمال"، وخمتصره "تقريب التهذيب"، كالمها لةلحافظ ابن حجر العسقالين.  -2
  الرجال" لةلحافظ مغةلطاي. أَساء يف الكمال هتذيب كتاب "إكمال  -3
 اخلزرجي. هللا عبد بن أمحد الكمال" لصفي الدين هتذيب تذهيب كتاب "خالص   -4

 الهاين: أن يكون احلديث يف موطأ مالك أو مسانيد أمحد والشافعي وأِ حنيف ، فسريجع لكتابّي:
كتاب "التذكرة مبعرف  رجال الكتب العشرة" ألِ احملاسن حممد بن عةلي احلسين، الذي أضاف فيه لرجال الكتب   -1

 حنيف . : رجال كتاب موطأ مالك، ومسانيد أمحد والشافعي وأِ 207الست 
كتاب "تعجيل املنفع  بزوائد رجال األئم  األربع "، وقد التقطه احلافظ ابن حجر من كتاب احلسين اآلنف، مقتصراً   -2

عةلى رجال كتاب موطأ مالك و مسانيد أمحد والشافعي وأِ حنيف ، وإضاف إليه فوائد من: كتاب "اإلكمال عمن يف 
 لكمال" لةلحسين، وذيل الكاشف" ألِ زرع  العراقي.مسند أمحد من الرجال امن ليس يف هتذيب ا

الهالث: أن ال يكون احلديث يف هذه الكتاب العشرة ومةلحقاهتا، فيمكن أن يرجع الباحث لكتب ألف  يف رجال كتب 
 معين ، ومنها عةلى سبيل املهال:

ه رجال كتاب ذكر فيالعيىن احلنفي،  الدين اآلثر لبدر معاين رجال أسامي شرح يف األخيار كتاب مغاين -1
 "معاين اآلثر" ألِ جعفر الطحاوي.

 

                                                           

إضاف  لرتاجم رجال الكتب الست : صحيح البخاري، وصحيح مسةلم، وسنن أِ داود، وسنن الرتمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه: فقد ترجم  205
ع اليدين رجال ما خرج هلم تعةليقاً، رجال كتابه "القراءة خةلف اإلمام"، وكتابه "رفاحلافظ املزي لرجال ابقي كتب األئم  الست :  فأحلق برجال صحيح البخاري: 

ود: رجال كتابه ايف الصالة"، وكتابه "األدب"، وكتابه "أفعال العباد". وأحلق برجال صحيح مسةلم: رجال ما أخرجه يف مقدم  كتابه. وأحلق برجال سنن أِ د
 "، وكتابه "الناسخ واملنسوخ"، وكتابه "التفرد"، وكتابه "فضائل األنصار"، وكتابه "مسند حديث مالك بن أنس"، وكتابه"املراسيل"، وكتابه "الرد عةلى أهل القدر

ابه "عمل اليوم ت"املسائل اليت سأل عنها أمحد ابن حممد بن حنبل". وأحلق برجال سنن الرتمذي: رجال كتابه "الشمائل". وأحلق برجال سنن النسائي: رجال ك
". وأحلق برجال كتاب سنن ابن "، وكتابه "مسند حديث مالك بن أنس"، وكتابه  "خصائص أمري املؤمنّي عةلي بن أِ طالب  "، وكتابه "مسند عةليِّ والةليةل

 ماجه: كتابه التفسري.
 من أراد معرف  طريق  ومناهج تصنيف هذه الكتب فةليذهب لةلكتب املصنف  يف "مناهج احملدثّي"، وكتب الرجال". 206
 اختصره من هتذيب الكمال مقتصراً عةلى رجال الكتب الست  دون الكتب األخرى ألصحاهبا. 207
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 .حجر ابن لةلحافظ الشيباين، احلسن بن حملمد اآلثر رواة مبعرف  اإليهار -3
 تراجم األحبار من شرح معاين اآلثر ملمحمد أيوب بن حممد السهارنفوري. -4
 املستدرك ملقبل بن هادي الوادعي. يف احلاكم كتاب رجال  -5
 بن هادي الوادعي. احلاكم" ملقبل "رجال يف وال "التقريب" يف هلم يرتجم مل الذين "سننه" يف الدارقطن رجال كتاب  -6

* الطريق  الهاني : أن ال يكون الكتاب الذي خترج احلديث منه قد ترجم لرجال أسانيده ضمن كتب الرتاجم، فريجع 
 الباحث لكتب الرتاجم العام ، وهي عةلى أصناف:

ومن أمهها كتاب "اجلرح والتعديل" البن أِ حامت وهو أول ديوان جامع يف اإلسالم  والتعديل العام : جلرحا كتب  -1
جيمع العدد الكبري من الرتاجم ويذكر فيها كالم أئم  النقد يف الراوي ابألسانيد، وكذا كتاب "التأريخ الكبري" لةلبخاري، 

 .خيهم  أِ البنومهةله 
أمهها كتاب "الهقات" ألِ حامت ابن حبان، مث كتاب "الهقات" لةلعجةلي، وكذا مهةلهما البن كتب الهقات: ومن   -2

 شاهّي.
كتب الضعفاء: ومن أمهها كتاب "الضعفاء الكبري" لةلعقيةلي، وكتاب "الكامل يف ضعفاء الرجال" البن عدي،   -3

 كتاب"لسان امليزان" البن حجر.  وكتاب "اجملروحّي" البن حبان، وهي مسندة. مث "ميزان االعتدال" لةلذهيب، و
كتب البةلدان: وهي ملن نسب لبةلد يف اإلسناد، ككتاب "أتريخ بغداد" لةلخطيب البغدادي، وكتاب "أتريخ دمشق"   -4

 البن عساكر الدمشقي"، وكتاب "أتريخ أصبهان" ألِ نعيم، وكتاب "أتريخ جرجان" لةلجرجاين".
ي"، اليت دون  عن حيىي بن معّي، ك  "أتريخ حيىي بن معّي رواي  الدور  كتب السؤاالت والعةلل: كالسؤاالت العديدة  -5

و "معرف  الرجال" البن حمرز، و "سؤاالت ابن اجلنيد" ليحىي. وكذا العديدة من السؤاالت والعةلل لإلمام أمحد بن حنبل:  
، وغريها  د هللا"، ولةلمروذي كذلكك  "سؤاالت أِ داود" له، و "مسائل ابن هانئ"، و"العةلل ومعرف  الرجال رواي  ابنه عب

 كهري.   
 املبحث اخلامس: صياغة رتبة الراوي يف الرتمجة:

عةلى الباحث بعد متييز الراوة أن يصيغ عبارة خمتصرة تبّي مرتب  كل راو اإلسناد بناء عةلى ما تقدم من ضوابط اجلرح 
 والتعديل، وذلك بعد التحقق من ثالث  أمور، وهي:  
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أقوال األئم  يف كل راو  جرحاً أو تعدياًل: ألنه الذي ينبن عةليه بيان منزل  روايته حيث القبول والرد، وهو استقصاء  -1
ال كهري من مهمثرة هذا العةلم، لذا قال احلافظ ابن حجر مبينًا خةلاًل يراه يف منهج بعض من سبقه يف ترمج  الرواة: "إ

 .208"يف والتصحيح, الةلذْين عةليهما مدار التضع التوثيق والتجريح
معرف  شيوخه وتالميذه   ألننا إذا وجدان فيمن روى عن الراوي موضع الدراس  من احملدثّي من ال حيدث إال عن  -2

 ثق ، فيفيد ذلك يف تقوي  حال الراوي.
 معرف  من روى له من أصحاب الكتب املعتربة: فيستفاد من هذا العنصر بيان حال الراوي من حيث قبول نقةله أو -3

رده، فمن روى له أصحاب الصحيح يف األصول مهاًل غري من تركوا الرواي  عنه، وكذلك من روى له أصحاب الكتب 
املشهورة املتقدم  اليت تداوهلا األئم  وجعةلوها أصواًل يف التشريع ليس كمن تفرد ابلرواي  عنه متأخر يف القرن الرابع أو 

، أو كان قصده يف التصنيف 209الرواايت ابإلجازة ال ابلسماع والتةلقياخلامس، امن ضعف احلفظ يف زمنهم وصار أغةلب 
 مجع الغرائب.

أكهر طاليب احلديث يف هذا الزمان يغةلب عةليهم كتب الغريب دون املشهور، )"قال أبو بكر اخلطيب:  :قال ابن رجب 
د صار الصحيح ّي والضعفاء حىت لقوَساع املنكر دون املعروف، واالشتغال مبا وقع فيه السهو واخلطأ، من رواي  اجملروح

عند أكهرهم جمتنباً، والهاب  مصدوفاً عنه مطرحاً، وذلك لعدم معرفتهم أبحوال الرواة وحمةلهم، ونقصان عةلمهم ابلتمييز، 
. وهذا الذي ذكره 210(وزهدهم يف تعةلمه. وهذا خالف ما كان عةليه األئم  من احملدثّي األعالم من أسالفنا املاضّي

ابألجزاء  ال يعتن ابألصول الصحاح كالكتب الست  وحنوها، ويعتن ،وجند كهرياً امن ينتسب إىل احلديث ،اخلطيب حق
 .211، وهي جممع الغرائب واملناكري""أفراد الدار قطن" ، و"معاجم الطرباين" ، و"مسند البزار"الغريب ، ومبهل 

 

 

                                                           

 (.1/3مقدم  هتذيب التهذيب ) 208

(: "مث من املعةلوم أنه البد من صون الراوي وسرت، فاحلد الفاصل بّي املتقدم واملتأخر هو رأس سن  ثةلهمائ ، ولو 1/4قال الذهيب يف ميزان االعتدال ) 209
احتيج إىل عةلو سندهم الصغر، و  فتح  عةلى نفسي تةليّي هذا الباب ملا سةلم من إال القةليل، إذ األكهر ال يدرون ما يروون، وال يعرفون هذا الشأن، إمنا َسعوا يف

 يف الكرب، فالعمدة عةلى من قرأ هلم، وعةلى من أثب  طباق السماع هلم، كما هو مبسوط يف عةلوم احلديث".

 (.141انظر: الكفاي  يف عةلم الرواي  لةلخطيب البغدادي )ص: 210

 (.2/623شرح عةلل الرتمذي ) 211
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ث لراوي موضع الدراس  مع بيان مرتبته من حيعند ذلك خيتار الباحث أقرب األوصاف اليت يصح أن تطةلق عةلى ا 
 القبول أو الرد، ومن حيث االعتبار وعدمه.

 * ولذا فالباحهون يف الرسائل العةلمي  األكادميي  سةلكوا طرقاً يف اعتماد صياغ  تراجم رواة األسانيد، فمنها:
بةله بعض عةليه أو زاد بعضهم ق: االكتفاء بوضع حكم احلافظ ابن حجر يف "تقريب التهذيب"، سواء اقتصر األول

أحكام األئم  املتعارض . وهذا يصةلح يف املتفق عةلى قبول حديههم أو املتفق عةلى ضعفهم، أما املختةلف فيهم فال يصح 
كغريه من   -أن يركن لقول احلافظ ابن حجر دون غريه يف مجيع الرواة ألن اخلةلل تطرق لكهري من أحكامه عةلى الرواة 

نبن ، سواء ابلتفريق بّي املتماثةلّي، أو التقصري ابستيعاب أقوال األئم  يف اجلرح والتعديل اما ي-ه العةلماء الذين سبقو 
 .212عةليه اخلطأ يف احلكم

:  اعتبار حكم الذهيب يف كتابه "الكاشف" مع حكم احلافظ ابن حجر العسقالين يف "تقريب التهذيب" فإن الثاين
حبكم ابن حجر،  فيقال: إن اتفقا فال أبس، لكن املشكةل  أن احلافظ  اتفقا أثب ، وإال ذكر حكم الذهيب مث ختم

الذهيب يف ا"الكاشف" كهرياً ما خيةلي الرواة املختةلف فيهم من رأيه مكتفيًا بنقل أقوال خمتصرة لةلنقاد، بل كهرياً جداً ما 
 يقول: ُوثق. ويف أحكام ابن حجر ما تقدم.

ب  رواة أقوال األئم  النقاد يف الراوي املختةلف فيه مث جيتهد ابلنظر يف مرت : أن يورد الباحث عبارات خمتصرة منالثالث
اإلسناد املختةلف فيهم حبسب ما تقدم ذكره من قواعد وضوابط اجلرح والتعديل مستأنسًا أبحكام املتأخرين كاحلافظ 

 الذهيب واحلافظ ابن حجر، مع حتديد حمةله من حيث القبول والرد أو االعتبار من عدمه.
 املبحث السادس: تدريبات لتحقق شرط العدالة والضبط:  -

 **)التدريب األول(**
ثَ َناحَ  قَاَل:, َمْعَشر   أَِِ  ْبنِ  حُمَمَّدِ  ْبنُ  احْلَُسّْيُ  َأْخرَبانَ  يف "صحيحه":   (5374)قال  ابن حبان   َمْيُمون   ْبنُ  َعةِليُّ  دَّ

ثَ َنا: قَالَ , اْلَعطَّاُر  ادِ  ْبنِ  يَ ْعةَلى َعنْ  ,الزِّْبرِقَاِن  ْبنِ  اَّللَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  ُسةَلْيَمانَ  َعنْ , َحيَّاَن  ْبنُ  َخاِلدُ  َحدَّ  َسَِْع ُ  :قَالَ  أَْوس   ْبنِ  َشدَّ
 .."حرام مؤمن َعةَلى ُمْسِكر   ُكلُّ : "يَ ُقولُ   َ  اَّللَِّ  َرُسولَ  َسَِْع ُ : يَ ُقولُ  ُمَعاِويَ َ 

 

 

                                                           

ب األرانؤط، وكتاب "إمعان النظر يف تقريب ابن حجر"  لعطاء بن عبد الةلطيف. ورساليت انظر: كتاب "حترير تقريب التهذيب" لبشار عواد وشعي 212
 لةلدكتوراه "من قال فيه ابن حجر: مقبول" من غري رواة الصحيحّي.
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من حيث اجلرح  (، اذكر احلكم عةلى هذا التابعيالز  ْبر قَان   ْبن   اّللَ   َعْبد   ْبن   ُسَلْيَمانَ س: جاء يف إسناد ابن حبان: )
 والتعديل، ويف أي مرتب  يقع من مراتب اجلرح والتعديل؟ وهل يصةلح مهةله لالعتبار إذا مل يكن من أهل االحتجاج؟

 اإلجابة:  
 حيان نب خالد: عنه وروى .أوس بن شداد بن يعةلى: عن روىسةليمان بن عبد هللا بن الزبرقان الذي  وجدان أن -1

عند املزي يف "هتذيب الكمال"، ووجدان أنه اقتصر يف ترمجته عةلى ذكر ابن حبان له يف "الهقات"، وكذا فعل الذهيب  
 الكمال"، وزاد ابن حجر يف "هتذيب التهذيب" أن ابن حبان خرج له يف "صحيحه"، وزاد مغةلطاي هتذيب يف"تذهيب
. وحكم عةليه الذهيب يف خمتصره "الكاشف"، فقال: 213الكمال" أن احلاكم خرج له يف "املستدرك" هتذيب يف "إكمال

. فالذهيب قال: "وثق" إشارة لذكر ابن حبان له يف  214احلديث" "وثق"، وقال ابن حجر يف "تقريب التهذيب": "لّي
حوال من ذكرهم ابن حبان يف "الهقات" يقول عنهم: كتابه "الهقات"، أما ابن حجر، فأغرب هنا   ألنه يف غالب أ

 روى فاملرتجم سةلفاً، فيه له جند ومل نفهمه مل احلديث(: )لّي: التهذيب": "قوله تقريب "مقبول"، قال مؤلفا كتاب "حترير
   .215)مقبول(" عنده فهو حبان، ابن اثنان ووثقه عنه
الزبرقان  بن هللا بدع بن لتعديل ابن أِ حامت حّي قال: "سةليمانأن املزي ذكر راويّي عنه نقةلهما عن كتاب اجلرح وا -2

 وحيىي لرقيا حيان بن خالد عنه روى ،أوس بن شداد بن يعةلى عن روى فريوز، بن الرمحن عبد ابن :ويقال ،األنطاكي
قةل : وفات كل من ترجم له رواي  مبشر بن إَساعيل عنه، ذكر حديهه  .216ذلك" يقول أِ َسع  ،البصري سالم بن

، من طرق عن 217واألَساء"، وأبو زرع  الدمشقي يف "اترخيه"، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" عنه الدوالِ يف "الكىن
 بن الزبرقان. وسقط اسم )سةليمان( عند أِ زرع  فصار االسم )عبد هللا بن هللا سةليمان بن عبد ثنا، إَساعيل بن مبّشر

 عةلى هذا الوهم  جمهول"، وتبعه ضعيفالزبرقان(، وهكذا وقع عند األزدي يف الضعفاء، فقال: "عبد هللا بن الزبرقان: 
 
 

                                                           

 ".ستدركهكذا قال العالم  مغةلطاي، ولكن مل أر له ذكراً يف املستدرك، ومل يذكره الشيخ مقبل الوادعي يف مؤلفه "رجال احلاكم يف امل 213
(، هتذيب التهذيب 6/72(، إكمال هتذيب الكمال ملغةلطاي )4/154(، تذهيب هتذيب الكمال لةلذهيب )12/16هتذيب الكمال لةلمزي ) 214
 (.252(، تقريب التهذيب )ص:1/461(، الكاشف )4/204)

 (.2/71حترير تقريب التهذيب ) 215
 (.4/126اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 216
(، اإلصاب  يف 4/71(. وانظر: سري أعالم النبالء )72/368(، اتريخ دمشق البن عساكر )659(، اتريخ أِ زرع  )ص: 188/ 1) الكىن واألَساء 217

 (.3/189متييز الصحاب  البن حجر )
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ع أن احلافظ ابن عساكر ساق م .218الذهيب يف "امليزان"، وابن حجر يف "لسان امليزان"، واأللباين يف "السةلس  الضعيف "
 وهو لزبرقان،ا بن هللا عبد بن سةليمان والصواب: قال، بعده إسناد أِ زرع  الدمشقي ابلسقط، مث قال بعده: "كذا

  .أنطاكي"
ولذا فالصواب أن سةليمان بن عبد هللا بن الزبرقان جمهول احلال ال تعرف عدالته، إذ مل يوثقه أو جيرحه أحد، أما  -3 

. وينطبق عةلى سةليمان هذا 219حبان له يف "ثقاته" وتصحح حديهه فبناء عةلى قاعدته املشهورة بتوثيق اجملاهيل ذكر ابن
 عنه روى من لسابع :اما قاله احلافظ ابن حجر نفسه يف مراتب اجلرح والتعديل يف مقدم  كتابه "تقريب التهذيب": "

 احلال". وهي من مراتب االعتبار عندهم يف مراتب جمهول أو مستور، بةلفظ: اإلشارة وإليه يوثق، ومل واحد من أكهر
 ال مهةله أو  فوقه يكون كأن  أي مبعترب   احلفظ السيء  توبع احلديث، قال احلافظ ابن حجر يف "نزه  النظر": "ومىت

 حديههم صار نهم احملذوف يعرف مل إذا املدلس وكذا ،املرسل واإلسناد ،املستور وكذا ،يتميز مل الذي املختةلط وكذا دونه،
العجيب أن احلافظ ابن حجر تناقض لكن  .220واملتابع" املتابع من اجملموع ابعتبار بذلك وصفه بل لذاته، ال حسناً  

 فقال: "هذا ،اخلرب خلربا حّي حكم عةليه يف "تقريب التهذيب" بةلّي احلديث كما مّر، فإنه ذكر حديهه يف كتابه "موافق 
 عنده، توثيقه قتضىي )صحيحه( يف له حبان ابن ختريج نعم. جترحياً  وال تعديالً  سةليمان يف أر مل لكن حسن... "حديث
 .221له" )الهقات( كتاب  يف أره مل ذلك ومع

 **)التدريب الثاين(**
ثَ َنا  (5507)قال البخاري  ، ُعبَ ْيدِ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  يف "صحيحه": "َحدَّ ثَ َنا اَّللَِّ ي     َحفْ  ْبنُ  ُأَساَمةُ  َحدَّ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ،املََدين 

َها: اَّللَُّ  َرِضيَ  َعاِئَش َ  َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  ُعْرَوَة،  َعةَلْيهِ  اَّللَِّ  ْسمُ ا أَذُِكرَ  َنْدرِي: الَ  اِبلةلَّْحِم، أَيْتُوانَ  قَ ْوًما ِإنَّ  : لةلنَّيبِّ  قَاُلوا قَ ْوًما َأنَّ  َعن ْ
، َعنِ  َعةِلّي، هُ اَتبَ عَ  اِبلُكْفِر. َعْهد   َحِديِهي وََكانُوا: قَاَل ْ  وَُكةُلوُه(. أَنْ ُتمْ  َعةَلْيهِ  )ََسُّوا فَ َقاَل: اَل؟ أَمْ   َخاِلد ، أَبُو َواَتبَ َعهُ  الدَّرَاَوْرِديِّ

 ."َوالطَُّفاِويُّ 
 

                                                           

 (.12/934(، سةلسةل  األحاديث الضعيف  )2/25(، لسان امليزان )2/423ميزان االعتدال ) 218
(  عن ابن حبان: "يذكر يف كتاب الهقات كل جمهول روى عنه ثق  ومل جيرح ومل يكن احلديث الذي يرويه منكراً 1/492قال ابن حجر يف لسان امليزان ) 219

 هذه قاعدته".
 
 

 (.105نزه  النظر يف توضيح خنب  الفكر )ص: 220
(: "سةليمان 6/382ابن حبان يف  الهقات ) (. قةل : هو يف املطبوع منه كما قال املزي، قال2/406موافق  اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر ) 221

 بن عبد هللا بن الزبرقان: يروي عن يعةلى بن شداد بن أوس عن معاوي  روى عنه أهل اجلزيزة خالد بن حيان وغريه".
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ي  َحْف    ْبنُ  ُأَساَمةُ س: جاء يف إسناد البخاري: ) سب ما ورد يف  ح(، اذكر احلكم عةليه من حيث اجلرح والتعديل املََدين 
 كتب اجلرح والتعديل، وهل احتج به البخاري؟ ويف أي مرتب  يقع من مراتب اجلرح والتعديل؟

 اإلجابة:
 لبخاريا له: ذكر املزي أسام  بن حفص يف كتاب "هتذيب الكمال"، وذكر يف الرواة عنه أربع ، وقال: "روى -1

 األمحر، خالد أِ مبتابع ، احلديث(. ابلةلحم أيتوان انساً  أن): عائش  عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن واحداً  حديهاً 
 اتبعه وقد كتابه،  يف حامت أِ بن الرمحن عبد ذكره وال، اترخيه يف يذكره، ومل، هشام عن الطفاوي، الرمحن عبد بن وحممد
 عطاء بن الوهاب بدع ورفعه بكري، بن ويونس سةليمان، بن الرحيم عبد كبريان:  أيضاً رجالن عروة بن هشام عن رفعه يف

 أنه وذكر ائي،الاللك القاسم أبو احلافظ ذكره ما معىن هذا .املوطأ موقوف يف وهو هشام، عن أيضاً  كتابه  يف اخلفاف
 قةل : كذا. لتأريخا يف البخاري يذكره ومل: الاللكائي جمهول". زاد احلافظ ابن حجر يف كتاب "هتذيب التهذيب: "قال

 بن هشام نع املدين أسام  حفص فقال ،أسام  اَسه من ابب آخر يف اترخيه يف البخاري ذكره وقد ،الاللكائي قال
يف "فتح  وزاد ".حج  بال األزدي ضعفه :الذهيب وقال ضعيف. :األزدي وقال هللا. عبيد بن حممد منه وَسع ،عروة

الضعفاء":  يف الذهيب يف "املغنغريه". وقال  عرفه وقد الساجي وجهةله ،مبرضي وليس األزدي الباري" فقال: "ضعفه
 مقل، صدوقموثق": " وهو فيه تكةلم له". وقال يف "من مجاع ٌ  مبتابع  حديهاً  )خ( روى وحده،  االزدي ضعفه "ثق 
 بال األزدي فهضع وقال احلافظ ابن حجر يف "تقريب التهذيب": "صدوق، ".األزدي عمر، ضعفه بن هللا عبيد َسع
 . 222حج "

أسام  بن حفص فيه ثالث  أقوال: األول: تضعيف األزدي. الهاين: جتهيل الساجي والاللكائي. الهالث: فيتةلخص أن  -2
إخراج البخاري حلديهه متابع ، وقول احلافظّي الذهيب وابن حجر: صدوق. وتوثيق األول له مرة. قةل : أما تضعيف 

 بن حفص هذا حديهّي خيالف فيهما، مث األزدي فقد وجدت ما يؤيده حيث رأي  احلافظ الدار قطن ذكر ألسام 
 .223رجح خالف روايته، فمن يكون مقاًل وخيالف يف حديهه فهو إىل الضعف أقرب

 وأما إخراج البخاري حلديهه فال يرفعه هنا من وجهّي: 

 

                                                           

(، مقدم  1/206(، هتذيب التهذيب )93(، من تكةلم فيه وهو موثق له )ص:1/66(، املغن يف الضعفاء لةلذهيب )2/332هتذيب الكمال لةلمزي ) 222
 (.98(، تقريب التهذيب )ص:1/460فتح الباري )

 (.3/377(، وأطراف الغرائب واألفراد البن القيسراين )4/381انظر: عةلل الدارقطن ) 223
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 أبسام  البخاري تجحي أن البخاري إمنا أخرج له متابع  ومل حيتج به، لذا قال احلافظ ابن حجر يف "فتح الباري" "ومل -أ
 اشرتط وإن أنه أيًضا صنيعه من . وقال أيضاً: "ويؤخذ224وغريه" الطفاوي رواي  من احلديث هذا أخرج قد   ألنه هذا
 ذلك رواي  عةلى ووافقه ،ذلك عن قصور الراوي يف كان  إن أنه واإلتقان: الضبط أهل من راويه يكون أن الصحيح يف
 . 225شرطه" عةلى احلديث وصح ،بذلك القصور ذلك اجنرب مهةله هو من اخلرب
 حفص نب أن البخاري ملا ترمجه يف "التأريخ الكبري" مل يزد عةلى أن أشار لروايته هذه عنده، فقال عنه: "أسام  -ب

  يف مل يذكره حامت أِ ، اما يدل أنه ما عرفه، ويؤيده أن ابن226"هللا عبيد بن حممد منه َسع عروة، بن هشام عن املدين،
  ".والتعديل اجلرح" كتابه
وأما حكم احلافظّي الذهيب وابن حجر أبنه صدوق فال وجه له، إذ مل يوثقه أحد والبخاري مل حيتج به، بل لو حاكمنا  

احلافظ ابن حجر لقواعده لقةلنا: ينطبق عةلى أسام  هذا ما قاله احلافظ ابن حجر نفسه يف مراتب اجلرح والتعديل يف 
 وإليه يفسر، مل ولو عف،الض إطالق فيه ووجد ملعترب، توثيق فيه يوجد مل من ": "الهامن :مقدم  كتابه "تقريب التهذيب

افظ عةليه التهذيب" حّي عقبا عةلى حكم احل تقريب وهو الذي اختاره صاحبا كتاب "حترير .ضعيف" بةلفظ: اإلشارة
 األزدي: وقال .الاللكائي: جمهول القاسم أبو وقال أحد، يوثقه فةلم به، يعترب ضعيف: أبنه "صدوق" فقاال: "بل

 .227ضعيف"
 .228أن مرتبته هي "ضعيف"، وهي من مراتب اجلرح، لكنها من مراتب االعتبار عندهم -3

 **)التدريب الثالث(**
ثَ َنا(104)قال الطرباين يف "املعجم الكبري"  ثَ َناوَ  ح ِإَْسَاِعيَل، ْبنُ  ُموَسى ثنا، اْلَفْضلِ  ْبنُ  اْلَعبَّاسُ  : "َحدَّ  ْبنُ  ُمَعاذُ  َحدَّ

، ُّ، ُعَمرَ  ْبنُ  َوُعْهَمانُ  اْلُمَهىنَّ ، َويُوُنَس، أَيُّوَب، َعنْ  َسةَلَمَ ، ْبنُ  ادُ مَحَّ  ثنا: قَاال ُسَوْيد ، َأب   ْبنُ  إ بـَْراه يمُ  ثنا: قَاال الضَّيبِّ  َوَحِبيب 
، ، ْبنِ  َوحَيْىَي  َوِهَشام   َوَذَواتَ  اْلَعَواِتَق، خُنْرِجَ : »أَنْ   هللاِ  َرُسولُ  أََمَرانَ : قَاَل ْ  َعِطيََّ ، أُمِّ  َعنْ  ِسريِيَن، ْبنِ  حُمَمَّدِ  َعنْ  َعِتيق 
 .«اْلِعيدِ  يَ ْومَ  اخْلُُدورِ 

 

 

                                                           

 (.9/634فتح الباري ) 224
 (.9/635فتح الباري ) 225
 (.2/23التاريخ الكبري لةلبخاري ) 226
 (.1/110حترير تقريب التهذيب ) 227
 (.15(. وانظر ما تقدم )ص:2/128انظر: فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث ) 228
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، ويف أي (، اذكر احلكم عةلى هذا الراوي من حيث اجلرح والتعديلُسَوْيد   َأب   ْبنُ  إ بـَْراه يمُ س: جاء يف إسناد الطرباين: )
 مرتب  يقع من مراتب اجلرح والتعديل؟ وهل يصةلح مهةله لالعتبار إذا مل يكن من أهل االحتجاج؟

 اإلجابة:  
ليس إلبراهيم بن الفضل بن أِ سويد البصري رواي  يف الكتاب الست ، ووجدان ترمجته عند ابن أِ حامت يف "اجلرح  -1

 يقول ِأ ده أبو حامت وأبو زرع  وبندار، مث قال عنه: "وَسع والتعديل" فذكر أنه روى عنه مجاع  من احلفاظ منهم وال
 أِ بن إبراهيم :يقول أِ وَسع  يقيمه. ال التصحيف كهري  إنه :يقال :فقال سويد أِ ابن وذكر معّي بن حيىي َسع 
واختةلف فيه احلافظان الذهيب وابن حجر، فقال الذهيب يف "ميزان االعتدال":  .رضا" املسةلمّي ثقات من سويد

هذيب": التصحيف". وقال ابن حجر يف "تقريب الت كهري  كان  :وقيل ،"صدوق"، وقال يف "املغن يف الضعفاء": "ثق 
 . 229"مقبول"

 يرواين ه هو وأبو زرع ، ومها الفاحلاصل أن ابن أِ سويد وثقه أبو حامت وهو متشدد، وقد عرفه   فقد روى عن -2
عن كل أحد، ومل جيرحه أحد   ألن قول ابن معّي ليس جبرح يف الرواي ، ومل يقةله من عند نفسه بل قال: "يقال". لذا 

 له ليس نم فقول ابن حجر: "مقبول" ال وجه له   ألنه عرف املقبول يف مقدم  "تقريب التهذيب"، فقال: "السادس :
 فةلّي وإال يتابع، حيث مقبول، بةلفظ: اإلشارة وإليه أجةله، من حديهه يرتك ما فيه يهب  ومل القةليل، إال احلديث من

وال ينطبق وصف هذه املرتب  عةلى ابن أِ سويد مع توثيق أِ حامت له وروايته عنه هو وأبو زرع  وبندار، لذا  .احلديث"
 هو كما قال الذهيب: "ثق ". 

ّي من مراتب الهقات احملتج هبم عند ابن حجر يف مقدم  "تقريب التذهيب" حمرتبته هي املرتب  الهاله   -2
 .عدل" أو ثب ، أو متقن، أو كهق ،  بصف : أفرد من قال: "الهاله :

 

 

 

 

 

                                                           

(، تقريب التهذيب 1/333(، لسان امليزان )1/22(، املغن يف الضعفاء )1/53(، ميزان االعتدال لةلذهيب )2/122اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 229
 (. 92)ص:
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 **)التدريب الرابع(**
ثَ َنا25) قال الرتمذي ، ْبنُ  َنْصرُ  (: "َحدَّ ثَ َنا قَاال: اْلَعَقِديُّ، ُمَعاذ   ْبنُ  َوِبْشرُ  َعةِليّ   الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلُمَفضَِّل، نُ بْ  ِبْشرُ  َحدَّ

، نِ بْ  ُسْفَيانَ  أَِِ  ْبنِ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َراَبحِ  َعنْ  ،اْلُمر  ي    ث َفال   َأب   َعنْ  َحْرَمةَلَ ، ْبنِ  تِِه، َعنْ  ُحَوْيِطب   قَاَل: أَبِيَها، َعنْ  َجدَّ
 .«َعةَلْيهِ  اَّللَِّ  اْسمَ  يَْذُكرْ  ملَْ  ِلَمنْ  ُوُضوءَ  الَ : »يَ ُقولُ  ، اَّللَِّ  َرُسولَ  َسَِْع ُ 

  (، اذكر احلكم عةليه من حيث اجلرح والتعديل حسب ما ورد يفاْلُمر  ي    ث َفال   َأب   َعنْ س: جاء يف إسناد الرتمذي: )
 حيث االعتبار؟كتب اجلرح والتعديل، ويف أي مرتب  يقع من مراتب اجلرح والتعديل؟ وما مكانته من 

 اإلجابة:  
أبو ثفال مثام  بن وائل املري، ويقال مثام  بن حصّي، ذكره العقيةلي يف "الضعفاء"، ونقل فيه عن البخاري قوله:  -1

 بوأ يهب ". ونقل ابن عبد اهلادي عن أمحد أيضًا أنه قال: "من "فيه نظر"، ونقل عن أمحد أنه قال عن حديهه: "ال
املزي يف ترمجته املزي يف "هتذيب الكمال" عةلى قول البخاري. وزاد مغةلطاي يف "إكمال هتذيب ثَِفال؟". واقتصر 

وزاد احلافظ ابن حجر يف  ."230القطان ابن وكذا. جمهول هو وقال: ،زرع  وأبو حامت أبو الكمال" قوله: "وضعفه
 أحسن الباب هذا يف ليس :فقال ،هذا عن حممًدا العةلل: سأل  ويف اجلامع يف الرتمذي "هتذيب التهذيب" قوله: "وقال

 القةلب يف قالو  الرابع ، الطبق  يف الهقات يف حبان بن مشهور. وذكره حصّي بن مثام  :البزار وقال هذا. من عندي
ضى"، وقال احلافظ مي إسناده وال بقوي هو عةليه". واختصر الذهيب القول فيه فقال: "ما فيه اختةلف فإنه هذا حديهه من

 .231"تقريب التهذيب": "مقبول"ابن حجر يف 
. 232فاحلاصل أن فيه قولّي: األول: قول البخاري  "فيه نظر"، وهو ال يقوله إال يف أشد اجلرح عنده وفيمن يتهمه -2

   233الهاين: احلكم جبهالته من قبل أمحد وأِ حامت وأِ زرع . وأما ذكر ابن حبان له يف ثقاته فكأنه ليس عةلى شرطه
لالختالف. وال يبعد ما حكم عةليه الذهيب حيث قال "ما هو بقوي"، أما قول ابن حجر:  ألنه شكك يف حديهه

 "مقبول"، أي يتابع وإال فةلّي، فغري مناسب مع طعن اإلمام أمحد وابن حبان يف صح  حديهه. ولذا استدرك صاحبا 

 

                                                           

 (.1/595انظر العةلل البن أِ حامت ) 230
(، 3/108(، إكمال هتذيب الكمال ملغةلطاي )4/410(، هتذيب الكمال لةلمزي )8/157(، الهقات البن حبان )1/177الضعفاء الكبري لةلعقيةلي ) 231

 (.1/177(، تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي)134(، تقريب التهذيب )ص:2/30(، هتذيب التهذيب البن حجر )4/508ميزان االعتدال لةلذهيب )
 (.1/255(، التةلخيص احلبري )2/416زان االعتدال )انظر: مي 232
 (: "فكأنه مل يوثقه".1/255قال احلافظ ابن حجر يف التةلخيص احلبري ) 233
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 نظر، وذكره حديهه يف البخاري: قال ضعيف، "حترير التقريب" عةلى قول احلافظ ابن حجر أبنه "مقبول"، فقاال: "بل:
ميضي،  إسناده الو  بقوي هو ما امليزان: يف الذهيب وقال. يهب  ال حديهه: عن أمحد اإلمام وقال الضعفاء، يف العقيةلي
فينطبق عةلى أِ ثفال هذا ما قاله احلافظ ابن حجر نفسه يف مراتب اجلرح والتعديل يف  .234حبان" ابن سوى يوثقه ومل

 وإليه يفسر، مل ولو عف،الض إطالق فيه ووجد ملعترب، توثيق فيه يوجد مل من قريب التهذيب": "الهامن :مقدم  كتابه "ت
 .ضعيف" بةلفظ: اإلشارة

 .235أن مرتبته هي "ضعيف"، وهي من مراتب اجلرح، لكنها من مراتب االعتبار عندهم -3
 **)التدريب اخلامس(**

ثَ َنا455قال ابن ماجه ) ثَ َنا: القَا الدَِّمْشِقيَّاِن، ِإَْسَاِعيلَ  ْبنُ  َوُعْهَمانُ  ُعْهَماَن، ْبنُ  اْلَعبَّاسُ  (: "َحدَّ  ،ُمْسةِلم   ْبنُ  اْلَولِيدُ  َحدَّ
ثَ َنا قَاَل: َب ُ  َحدَّ َثِن  اَل:قَ  ،اأَلْشَعر ي    َصال ح   َأب   َعنْ  اأَلْسَوِد، َسالَّم   أَِِ  َعنْ  اأَلْحَنِف، ْبنُ  َشي ْ  اأَلْشَعرِيُّ، اَّللَِّ  َعْبدِ  أَبُو َحدَّ
  اَّللَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  َسَُِعوا َهُؤالِء، ُكلُّ   ْلَعاصِ ا ْبنِ  َوَعْمرِو َحَسَنَ ، اْبنِ  َوُشَرْحِبيلَ  ُسْفَياَن، أَِِ  ْبنِ  َويَزِيدَ  اْلَولِيِد، ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ 
 .«النَّارِ  ِمنَ  ِلأَلْعَقابِ  َوْيلٌ  اْلُوُضوَء، أمتُّوا: »قَالَ 
رد (، اذكر احلكم عةليه من حيث اجلرح والتعديل حسب ما و اأَلْشَعر ي    َصال ح   َأب   َعنْ جاء يف إسناد ابن ماجه: )س: 

 يف كتب اجلرح والتعديل، ويف أي مرتب  يقع من مراتب اجلرح والتعديل؟ وما مكانته من حيث االعتبار؟
 اإلجابة:  

 .به" سأب أِ حامت يف اجلرح والتعديل فنقل عن أبيه أنه قال: "الأبو صاحل األشعري، ال يعرف اَسه، ذكره ابن  -1
وقال ابن حجر يف "تقريب التهذيب":  .ونقل ذلك املزي، وابن حجر، وقال املزي يف "ميزان االعتدال: "ثق "

هو و . قةل : قول احلافظ ابن حجر فيه قصور حيث أن أاب صاحل األشعري قال عنه أبو حامت: "ال أبس به" 236"مقبول"
إمام معترب بل ُعّد يف املشددين، فال يبعد قول الذهيب، لكن قال صاحبا "حترير تقريب التهذيب" تعقيباً عةلى حكم ابن 

 فيه عرفن وال الذهيب، ووثقه به، أبس ال حامت: أبو وقال مجع، عنه روى فقد احلديث، حسن صدوق حجر: "بل:
 .237جرحاً"

 
                                                           

 (.1/202حترير تقريب التهذيب ) 234
 (.15(. وانظر ما تقدم )ص:2/128انظر: فتح املغيث بشرح ألفي  احلديث لةلسخاوي ) 235
(، ميزان االعتدال 10/293( تذهيب هتذيب الكمال لةلذهيب )33/413(، هتذيب الكمال لةلمزي )9/392اجلرح والتعديل البن أِ حامت ) 236
 (.649( تقريب التهذيب )ص: 12/131(، هتذيب التهذيب البن حجر )4/538)

 (215/ 4حترير تقريب التهذيب ) 237
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ها دون مراتب الهقات، وهي املرتب  اليت قال عنها يف مقدم  "تقريب مرتبته هي من مراتب االحتجاج، لكن - 2
 .أبس" هب ليس أو به، أبس ال أو بصدوق، اإلشارة وإليه قةلياًل،  الهاله  درج  عن قصر من التهذيب": "الرابع :
 خامتة البحث:

 أهم النتائج: -أ 
 ا أييت:أهم النتائج املستفادة منه، وهي تتةلخص فيمبعد أن مّن هللا عةلي إبمتام هذا البحث فإن من املناسب أن أبرز 

، أئم  النقد املتقدمّي الذين نظروا يف أسانيد األحاديث فعرفوا  أحوال الرواة عدال  وضبطاً أمهي  معرف  وتطبيق منهج  -1
 اتم . إطالع ويقظ  بسع 
افاً عةلى هؤالء يف درج  الضبط، فأطةلق النقاد أوصتبّي أن عام  الرواة وإن اتفقوا يف العدال  الديني  إال أهنم خمتةلفون  -2

 الرواة تبّي مقدر ما خالفوا أو وافقوا فيه الهقات.
وضع النقاد مراتب لةلجرح والتعديل تستوعب هذه األوصاف اليت أطةلق  عةلى الرواة، وهذه املراتب خمتةلف  من  -3

 حيث القبول والرد، وخمتةلف  يف االعتبار من عدمه.
 اليت تهب  فيها العدال  والضبط، واليت تعتمد عةلى أئم  النقد األوائل يف جتةلي  أحوال الرواة وسرب تبين  الطرق -4

 مروايهتم.
 جتةّل  الضوابط يف احلكم عةلى الرواة عند اختالف النقاد فيهم جرحاً وتعدياًل.  -5
ةلح منها هذه األلفاظ، وما يص يقع اخلةلل عند عدم مراعاة ضوابط ألفاظ اجلرح والتعديل عند االختالف، ومراتب -6

 لالحتجاج أو االعتبار.
 تبّي أن هناك كتباً تفيد يف بيان عدال  الرواة وضبطهم ينبغي إتقان التعامل معها.  -7
 التوصيات: –ب 
وجوب العناي  بدراس  شروط صح  احلديث عةلى ضوء قواعد أئم  النقد ومنها: "معرف  عدال  الرواة وضبطهم"،  -1

 ف عةليه قبول احلديث أو رده.والذي يتوق

العناي  األكادميي  يف الدراسات العةليا ابجلامعات ومراكز البحوث ابلدراس  املتخصص  ملنهج أئم  النقد خاص  يف  -2
 عدال  الرواة وضبطهم، مع إفراد كل عةلم منهم بدراس  خاص .

وتفريغ  لدراس  منهج أئم  النقد املتقدمّي،قيام اجلامعات ومراكز البحث العةلمي بتخصيص أقسام وكراس  حبهي   -3
 املتقنّي يف هذا اجلانب لةلتأليف يف هذا املوضوع بشكل منهجي موسوعي متكامل يكون نواة لتجةلي  هذا املنهج.
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االهتمام من قبل اجلامعات ومراكز البحث فيما مت كتابته من البحوث العةلمي  والرسائل اجلامعي  يف منهج أئم   -4
ملعرف   الدراسات واملوازن  بّي هذه الدراسات املتنوع ، تةلك التنسيق العةلمي بّي  يف شروط صح  احلديث، و النقد خاص
 وموضع االتفاق واالختالف بينهم. ،اليت سار عةليها النقاد العام املنهج العةلمي

الستفادة منها والتنسيق هون من الكي يتمكن الباح يف هذا اجملال، طباع  الرسائل العةلمي  األكادميي  اليت مل تطبع بعد -5
 بينها.
 

The Research Conclusion: 

A. The Most Important Results: 

After I have finished this research, I think it is suitable to show the most 

important results of it; such as: 

1. The importance of knowing and applying the approach of the advanced 

criticism Imams; who searched about the Hadiths’ evidences, and knew the 

narrators’ situation in respect to uprightness and rectification with full 

knowledge and vigilance. 

2. It is found that; the most narrators agreed upon the religious uprightness, but 

disagreed upon the rectification level, so the critics described those narrators 

with descriptions show how much they agreed or disagreed with trustworthy. 

3.  The critics set levels for the invalidating and uprightness to accommodate 

these descriptions which described the narrators, these levels are various in 

terms of acceptance and rejection, and in term of taking them into 

consideration or not. 

4. The methods which prove the uprightness and rectification are various; as they 

depend on the ancient criticism Imams in discovering the conditions of the 

narrators and exploring their narrations. 

5. The controls appeared clearly in judging on narrators when the critics varied 

about them in respect to invalidating and rectification. 

6. The imbalance occurs when the words of the invalidating and rectification are 

not observed upon variation, levels of these words and which of them is proper 

for allegation or consideration. 

7. It is found there are useful books to show the narrators uprightness and 

rectification; which need for accuracy to handle them. 

B. Recommendations: 

6. Care must be taken to study the conditions of the validity of the Hadith in light 

of the rules of the criticism Imams; such as “knowing the narrators uprightness 

and rectification”, which the Hadith acceptance or rejection depend on it. 
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7. Academic care in the postgraduates in universities and researches centers 

through specialized study of the approach of the criticism Imams; especially 

in the narrators’ uprightness and rectification, with separate each science of 

them with a special study. 

8. Universities and scientific research centers shall allocate research divisions to 

study the approach of the advanced criticism Imams, the perfect researchers 

in this regard shall betotally engaged in composing in this subject in an 

integrated methodological encyclopedic approach that shall be the core of this 

approach. 

9. Universities and research centers shall pay attention to the scientific 

researches and dissertations which have been written in the approach of 

criticism Imams specially in the Hadith validation conditions, making 

scientific coordination among those various studies, making balance among 

these studies to know the general scientific approach which was followed by 

the critics, and the agreement and disagreement points among them. 

10. Printing the academic scientific dissertations which are not printed yet; to 

enable the researchers to have benefits from them and coordination among 

them. 

 فهرس مراجع البحث:
 عادل: ، حتقيق(ه 852: املتوىف) العسقالين حجر ابن عةلي بن أمحد الصحاب ، املؤلف: ألِ الفضل متييز يف اإلصاب 
 بريوت - العةلمي  الكتب دار: معوض، الناشر حممد وعةلى املوجود عبد أمحد
: املتوىف) لقيسراينا اببن املعروف املقدسي طاهر بن حممد الفضل أبو: الدار قطن، املؤلف لإلمام واألفراد الغرائب أطراف
 األوىل، :بريوت، الطبع  – العةلمي  الكتب دار: يوسف، الناشر السيد/  نصار حسن حممد حممود: ، احملقق(ه 507
 ه . 1419
 حممد بن عادل ، احملقق:(ه 762: املتوىف) احلنفي قةليج بن مغةلطاي الرجال، املؤلف: أَساء يف الكمال هتذيب إكمال
 ه . 1422 األوىل،: والنشر، الطبع  لةلطباع  احلديه  الفاروق إبراهيم، الناشر: بن أسام  -

 عةلي بن حيىي نب الرمحن عبد: واجملازف  املؤلف والتضةليل الزلل من" السن  عةلى أضواء" كتاب  يف ملا الكاشف  األنوار
 1406: النشر بريوت، سن  – الكتب عامل/  ومكتبتها السةلفي  املطبع : ،الناشر(ه 1386: املتوىف) اليماين املعةلمي
 ه .
. د: ، احملقق(ه 628: املتوىف) القطان ابن احلسن أبو حممد بن عةلي: األحكام، املؤلف كتاب  يف واإليهام الوهم بيان

 ه .1418، األوىل: الرايض، الطبع  – طيب  دار: سعيد، الناشر آي  احلسّي
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 نور حممد أمحد. د: ، احملقق(ه 233: املتوىف) البغدادي معّي بن حيىي الدوري، املؤلف أبو زكراي رواي  معّي ابن اتريخ
 ه .1399 األوىل،: املكرم ،  الطبع  مك  - اإلسالمي الرتاث وإحياء العةلمي البحث مركز: سيف، الناشر

 أمحد. د: ، احملقق(ه 233: املتوىف) البغدادي معّي بن حيىي زكراي أبو: الدارمي، املؤلف عهمان رواي  معّي ابن اتريخ
 دمشق. – لةلرتاث املأمون دار: سيف، الناشر نور حممد
: رواي  (،ه 281: املتوىف) الدمشقي زرع  أبِ املشهور النصري عمرو بن الرمحن عبد: الدمشقي، املؤلف زرع  أِ اتريخ
 دمشق. – العربي  الةلغ  جممع: الناشر ،القوجاين هللا نعم  هللا شكر: راشد، حتقيق بن امليمون أِ
: ، احملقق(ه 385 :املتوىف) شاهّي ابن ب  املعروف أمحد بن عمر حفص أبو: والكذابّي، املؤلف الضعفاء أَساء اتريخ
 ه .1409 األوىل،: القشقري، الطبع  حممد الرحيم عبد
 العهماني  املعارف دائرة: ، الطبع (ه 256: املتوىف) البخاري بن إَساعيل بن حممد الكبري، املؤلف أبو عبد هللا التاريخ
 خان. املعيد عبد حممد: مراقب  حت  الدكن، طبع آابد حيدر
 صالح: ، احملقق(ه 279 :املتوىف) خيهم  أِ بن أمحد بكر أبو: املؤلف  خيهم  أِ ابن بتاريخ املعروف الكبري التاريخ
 ه . 1427 األوىل،: القاهرة، الطبع  – والنشر لةلطباع  احلديه  الفاروق: هالل، الناشر فتحي بن
 العةلمي  الكتب دار: ، الناشر(ه 463: املتوىف) البغدادي اخلطيب عةلي بن أمحد بكر أبو: وذيوله املؤلف بغداد اتريخ
 ه . 1417 األوىل،: عطا، الطبع  القادر عبد مصطفى: وحتقيق بريوت، دراس  –

 عمرو: . احملقق(ه 571: عساكر. املتوىف اببن املعروف هللا هب  بن احلسن بن عةلي القاسم أبو: دمشق. املؤلف اتريخ
  ه . 1415: النشر التوزيع. عام والنشر لةلطباع  الفكر دار: العمروي. الناشر غرام  بن
 بريوت، الرسال   مؤسس: األرنؤوط، الناشر شعيب والشيخ معروف عواد بشار الدكتور: أتليف ،التهذيب تقريب حترير
 ه . 1417 األوىل،: لبنان، الطبع  –

، (ه 911: ملتوىفا) السيوطي الدين جالل بكر، أِ بن الرمحن عبد: النواوي،  املؤلف تقريب شرح يف الراوي تدريب
 طيب . دار: الفارايِ، الناشر حممد نظر قتيب  أبو: حققه
، (ه  748) لذهيبا ب  الشهري أمحد بن حممد هللا عبد أِ الدين مشس: الرجال، املؤلف أَساء يف الكمال هتذيب تذهيب
  ه . 1425 األوىل، :والنشر، الطبعه لةلطباع  احلديه  الفاروق: أمّي، الناشر السيد جمدي - غنيم عباس غنيم: حتقيق

مرية،  أمحد حممود: ، احملقق(ه 382: املتوىف) العسكري هللا عبد بن احلسن أمحد أبو: احملدثّي، املؤلف تصحيفات
 ه .1402 األوىل،: القاهرة، الطبع  – احلديه  العربي  املطبع : الناشر
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 األندلسي لباجيا خةلف بن سةليمان الوليد أبو: الصحيح، املؤلف اجلامع يف البخاري له خرج ملن والتجريح التعديل
 .1406 وىل،األ: الرايض، الطبع  – والتوزيع لةلنشر الةلواء دار: حسّي، الناشر لباب  أبو. د: ، احملقق(ه 474: املتوىف)

عوام ،  حممد: ، احملقق(ه 852: املتوىف) العسقالين حجر ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: التهذيب، املؤلف تقريب
 ه .1406األوىل، : سوراي، الطبع  الرشيد دار: الناشر
عوام ،  حممد: ، احملقق(ه 852: املتوىف) العسقالين حجر ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: التهذيب،  املؤلف تقريب
 .406  األوىل،: سوراي، الطبع  – الرشيد دار: الناشر
 النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكراي أبو: احلديث، املؤلف أصول يف النذير البشري سنن ملعرف  والتيسري التقريب

، الكتاب دار: اخلش ، الناشر عهمان حممد: ، حتقيق(ه 676: املتوىف)  ه . 1405 األوىل،: بريوت، الطبع  العِر
: املتوىف) العسقالين حجر ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: املؤلفالكبري،  الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري التةلخيص
 . ه 1419 األوىل الطبع  العةلمي ، الطبع : الكتب دار: ، الناشر(ه 852
: ، حتقيق(ه 463: املتوىف) القرطيب الرب عبد ابن يوسف عمر أبو: واألسانيد، املؤلف املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد
 ملغرب، عاما – اإلسالمي  والشؤون األوقاف عموم وزارة: البكري، الناشر الكبري عبد حممد,  العةلوي أمحد بن مصطفى
 ه . 1387: النشر
، (ه  744: املتوىف) احلنبةلي اهلادي عبد بن أمحد بن حممد الدين مشس: التعةليق، املؤلف أحاديث يف التحقيق تنقيح
 ه . 1428 األوىل،: الرايض، الطبع  – السةلف أضواء: النشر اخلباين، دار العزيز وعبد هللا جاد بن سامي: حتقيق
 ، مع(ه 1386: توىفامل) اليماين املعةلمي حيىي بن الرمحن عبد: األابطيل، املؤلف من الكوثري أتنيب يف مبا التنكيل
: إلسالمي، الطبع ا املكتب: محزة، الناشر الرزاق عبد - الشاويش زهري - األلباين الدين انصر حممد: وتعةليقات خترجيات
 ه . 1406 الهاني ،
 املعارف دائرة مطبع :، الناشر(ه 852: املتوىف) العسقالين حجر ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: التهذيب، املؤلف هتذيب

 ه .1326 األوىل، الطبع  النظامي  ابهلند، 
 أِ الزكي ناب الدين مجال احلجاج، أبو يوسف، بن الرمحن عبد بن يوسف: الرجال املؤلف أَساء يف الكمال هتذيب
بريوت،  – الرسال  مؤسس : معروف، الناشر عواد بشار. د: ، احملقق(ه 742: املتوىف) املزي الكةليب القضاعي حممد
 ه .1400 األوىل،: الطبع 
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: ، احملقق(ه 1182 :املتوىف)الصنعاين  مث الكحالين إَساعيل بن حممد األنظار، املؤلف: تنقيح ملعاين األفكار توضيح
 ه .1417 األوىل لبنان، الطبع : -بريوت, العةلمي   الكتب دار عويض ، الناشر: بن حممد بن صالح
 ،مدير خان املعيد عبد حممد الدكتور: مراقب  ، حت (ه 354: املتوىف) الُبسيت حامت أبو، حبان بن أمحد بن الهقات
 .ه 1393 األوىل،: اهلند، الطبع  الدكن آابد حبيدر العهماني  املعارف دائرة: الناشر
: ،  احملقق(ه 463: املتوىف) البغدادي اخلطيب عةلي بن أمحد بكر أبو: السامع، املؤلف وآداب الراوي ألخالق اجلامع
 الرايض. - املعارف مكتب : الطحان، الناشر حممود. د

 طبع : ، الناشر(ه 327: املتوىف) حامت أِ ابن الرازي إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد أبو: والتعديل، املؤلف اجلرح
 1271 األوىل،: بريوت، الطبع  – العِر الرتاث إحياء اهلند، دار – الدكن آابد حبيدر - العهماني  املعارف دائرة جمةلس
 ه .
 أبو الدين مشس: املؤلف ،«احلديث عةلوم يف رسائل أربع» كتاب  ضمن مطبوع) والتعديل اجلرح يف قوله يعتمد من ذكر
: بع بريوت، الط – البشائر دار: غدة، الناشر أبو الفتاح عبد: ، احملقق(ه 748: املتوىف) الذهيب أمحد بن حممد هللا عبد

 ه .1410 الرابع ،
شاكر،  أمحد: ، احملقق(ه 204: املتوىف) القرشي الشافعي املطةليب إدريس بن حممد هللا عبد أبو الشافعي: الرسال ، املؤلف

 ه .1358 األوىل،: مصر، الطبع  احلةليب مكتبه: الناشر
، (ه 748: املتوىف) الذهيب أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: ردهم، املؤلف يوجب ال مبا فيهم املتكةلم الهقات الرواة
 ه .1412 األوىل،: لبنان، الطبع  بريوت - اإلسالمي  البشائر دار: املوصةلي، الناشر إبراهيم حممد: احملقق
 حسن االرنؤوط، شعيب: ، حققه(ه 385: املتوىف) الدارقطن عمر بن عةلي احلسن أبو: الدار قطن، املؤلف سنن
 ه . 1424 األوىل،: لبنان، الطبع  – بريوت الرسال ، مؤسس : برهوم، الناشر أمحد هللا، حرز الةلطيف عبد شةليب،
 أمحد: ، احملقق(ه 233: ىفاملتو ) البغدادي معّي بن حيىي زكراي أبو: معّي،املؤلف بن حيىي زكراي ألِ اجلنيد ابن سؤاالت
 ه .1408 األوىل، املنورة، الطبع : املدين  - الدار مكتب  النشر: سيف، دار نور حممد

 عمادة لناشر:العمري، ا قاسم عةلي حممد: والتعديل، احملقق اجلرح يف السجستاين داود أاب اآلجري عبيد أِ سؤاالت
 ه .1403 األوىل، الطبع : املنورة، املدين  اإلسالمي ، ابجلامع  العةلمي البحث
 عارفامل مكتب : عبدالقادر، الناشر بن موفق: لةلدارقطن، احملقق (ه 427: املتوىف) السهمي يوسف بن محزة سؤاالت

 ه . 1404 األوىل،: الرايض، الطبع  –
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، (ه 748: توىفامل) الذهيب قَامْياز بن عهمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: النبالء، املؤلف أعالم سري
 ه . 1405،  الهاله: الرسال ، الطبع  مؤسس : األرانؤوط، الناشر شعيب الشيخ إبشراف احملققّي من جمموع : احملقق
، (ه 795: املتوىف) الَسالمي احلنبةلي احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين الرتمذي، املؤلف: عةلل شرح
 األوىل. األردن، الطبع : – الزرقاء - املنار مكتب : سعيد، الناشر الرحيم عبد مهام الدكتور احملقق:

 739: املتوىف) ارسيالف بةلبان بن عةلي الدين عالء: حبان، ترتيب ابن صحيح تقريب يف صحيح ابن حبان = اإلحسان
 ه . 1408 األوىل،: بريوت، الطبع  الرسال ، مؤسس : الناشر األرنؤوط، شعيب: ، حققه(ه 

: جلعفي، احملققا البخاري عبدهللا أبو إَساعيل بن حممد: املؤلف ،املختصر الصحيح املسند صحيح البخاري = اجلامع
، (الباقي عبد ؤادف حممد ترقيم ترقيم إبضاف  السةلطاني  عن مصورة) النجاة طوق دار: الناصر، الناشر انصر بن زهري حممد
 ه .1422 األوىل،: الطبع 

 النيسابوري يالقشري  أبو احلجاج بن مسةلم: املؤلف ،العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح صحيح مسةلم = املسند
 بريوت. – العِر الرتاث إحياء دار: الباقي، الناشر عبد فؤاد حممد: ، احملقق(ه 261: املتوىف)

 عمرو ابن بوأ الرمحن، عبد بن عهمان: والسقط، املؤلف اإلسقاط من ومحايته والغةلط اإلخالل من مسةلم صحيح صيان 
 لهاني ،ا بريوت، الطبع : – اإلسالمي الغرب دار: عبدالقادر، الناشر عبدهللا موفق: ، احملقق(ه 643: املتوىف) الصالح
 ه .1408
: قةلعجي، الناشر املعطي عبد: ، احملقق(ه 322: املتوىف) العقيةلي عمرو بن حممد جعفر أبو: الكبري، املؤلف الضعفاء
 ه .1404 األوىل،: بريوت، الطبع  – العةلمي  املكتب  دار

اهلامشي،  مهدي نب النبوي . حتقيق: سعدي السن  يف وجهوده الرازي زرع  أِ الرازي = ضمن كتاب زرع  ألِ الضعفاء
 ه .1402: النبوي ، الطبع  املدين   ،اإلسالمي ابجلامع  العةلمي البحث عمادة: الناشر
وآخرون،  شاكر حممد أمحد: ، احملقق(ه 279: املتوىف) عيسى أبو الرتمذي، عيسى بن حممد: الصغري، املؤلف العةلل
 بريوت.  – العِر الرتاث إحياء دار: الناشر
: عةليه ، عةلق(ه 385 :املتوىف) الدارقطن البغدادي عمر بن عةلي احلسن أبو: املؤلف .النبوي  األحاديث يف الواردة العةلل
 ه . 1427 األوىل،: الدمام، الطبع  – اجلوزي ابن دار: الدابسي، الناشر حممد بن صاحل بن حممد
، (ه 241: املتوىف)رواي  ابنه عبد هللا   (ه 241: املتوىف)الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد: الرجال، املؤلف ومعرف  العةلل
 ه . 1422 الهاني ،: الرايض، الطبع ,  اخلاين دار: عباس، الناشر حممد بن هللا وصي: احملقق
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 الدكتور: وغريه، احملقق املروذي رواي  (ه 241: املتوىف) الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد: الرجال املؤلف ومعرف  العةلل
 ه . 1408األوىل، : اهلند، الطبع  بومباى السةلفي ، الدار: عباس، الناشر حممد بن هللا وصى
  ،الباحهّي من فريق: حتقيق (،ه 327: املتوىف) الرازي حممد بن الرمحن عبد حممد أبو: حامت املؤلف أِ البن العةلل
 .ه  1427 األوىل،: احلميضي، الطبع  مطابع
 - املعرف  ارد: الناشر ،العسقالين الفضل أبو حجر بن عةلي بن أمحد: البخاري، املؤلف صحيح شرح الباري فتح

 ه .1379ابز،  بن هللا عبد بن العزيز عبد: العالم  تعةليقات اخلطيب، عةليه الدين حمب: طبعه عةلى بريوت، أشرف
، (ه 902: توىفامل) السخاوي الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشس: املؤلف ،احلديث الفي  بشرح املغيث فتح
 ه .1424 األوىل،: مصر، الطبع  – السن  مكتب : عةلي، الناشر حسّي عةلي: احملقق

 الرمحن عبد: احملقق (،ه 1250: املتوىف) الشوكاين عةلي بن حممد: املوضوع  املؤلف األحاديث يف اجملموع  الفوائد
 لبنان. بريوت العةلمي ، الكتب دار: اليماين الناشر املعةلمي
: املتوىف) العسقالين حجر ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: أمحد، املؤلف لإلمام املسند عن الذب يف املسدد القول
 ه .1401 األوىل، القاهرة، الطبع : – تيمي  ابن مكتب : ، الناشر(ه 852

: املتوىف) ذهيبال أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: الست ، املؤلف الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف
 القرآن  ةلومع مؤسس  - اإلسالمي  لةلهقاف  القبةل  دار: اخلطيب، الناشر منر حممد أمحد - عوام  حممد ، احملقق:(ه 748

. (ه 365: املتوىف) اجلرجاين عدي بن أمحد أبو: الرجال. املؤلف ضعفاء يف الكامل ه . 1413 األوىل،: جدة، الطبع 
 - العةلمي  الكتب :الناشرسن .  أبو الفتاح عبد: حتقيقه يف معوض، شارك حممد عةلي-املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق
 لبنان.-بريوت
: املتوىف) ديالبغدا اخلطيب مهدي بن أمحد بن ثب  بن عةلي بن أمحد بكر أبو: الرواي . املؤلف عةلم يف الكفاي 
 نورةامل املدين  - العةلمي  املكتب : املدين. الناشر محدي إبراهيم,  السورقي عبدهللا أبو: . احملقق(ه 463
الفارايِ،  نظر قتيب  أبو: ، احملقق(ه 310: املتوىف) الرازي الدوالِ أمحد بن حممد ِبْشر أبو: املؤلفواألَساء،  الكىن
 ه . 1421 األوىل،: الطبع  ،- حزم ابن دار: الناشر
غدة،  أبو الفتاح عبد: ، احملقق(ه 852: املتوىف) العسقالين حجر ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: امليزان، املؤلف لسان
 ,م 2002 األوىل،: اإلسالمي ، الطبع  البشائر دار: الناشر
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 أبو التميمي، َمْعبَد، نب معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد: واملرتوكّي. املؤلف والضعفاء احملدثّي من اجملروحّي
 ،األوىل: حةلب. الطبع  – الوعي دار: زايد. الناشر إبراهيم حممود: . احملقق(ه 354: املتوىف) الُبسيت الدارمي، حامت،
 ه  1396
: املتوىف) ارسيالف الرامهرمزي خالد بن الرمحن عبد بن احلسن حممد أبو: والواعي، املؤلف الراوي بّي الفاصل احملدث
 .1404 الهاله ،: بريوت، الطبع  – الفكر دار: اخلطيب، الناشر عجاج حممد. د: ، احملقق(ه 360
 بن الرحيم عبد: ، احملقق(ه 385: املتوىف) شاهّي ابن ب  املعروف أمحد بن عمر حفص أبو: فيهم، املؤلف املختةلف
 ه .1420 األوىل،: السعودي ، الطبع  العربي  املمةلك  الرايض، الرشد، مكتب : القشقري، الناشر أمحد بن حممد
: ، احملقق(ه 233: ىفاملتو ) البغدادي معّي بن حيىي زكراي أبو: حمرز، املؤلف ابن رواي  معّي بن حيىي عن الرجال معرف 
 ه .1405 األوىل،: دمشق، الطبع  – العربي  الةلغ  جممع: القصار،  الناشر كامل  حممد
: املتوىف) الصالح نابب املعروف الرمحن، عبد بن عهمان: الصالح، املؤلف ابن مبقدم  ويُعرف احلديث، عةلوم أنواع معرف 
 ه .1406 :النشر بريوت، سن  – املعاصر الفكر دار سوراي، -الفكر دار: الناشرعرت،  الدين نور: ، احملقق(ه 643

 معظم السيد: ، احملقق(ه 405: املتوىف) النيسابوري هللا عبد بن حممد احلاكم هللا عبد أبو: احلديث، املؤلف عةلوم معرف 
 ه .1397 الهاني ،: بريوت، الطبع  – العةلمي  الكتب دار: حسّي، الناشر

 مؤسس : العمري،  الناشر ضياء أكرم: احملقق (ه 277: املتوىف) الفسوي سفيان بن يعقوب: والتاريخ، املؤلف املعرف 
 ه . 1401 الهاني ،: بريوت، الطبع  الرسال ،
 ،(ه 748: املتوىف) الذهيب قَامْياز بن عهمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: الضعفاء، املؤلف يف املغن
 عرت. الدين نور الدكتور: احملقق

 – لةلرتاث املأمون دار: سيف، الناشر نور حممد أمحد. دمن كالم أِ زكراي حيىي بن معّي رواي  ابن طهمان، حتقيق: 
 دمشق.
 املقدسي دام ق اببن الشهري أمحد بن هللا عبد الدين موفق حممد أبو: ، املؤلف(تتم  ومعه) اخلالل عةلل من املنتخب

 والتوزيع. لةلنشر الراي  دار: حممد، الناشر بن هللا عوض بن طارق معاذ أِ: ، حتقيق(ه 620: املتوىف)
 852: املتوىف) قالينالعس حجر ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: املختصر، املؤلف أحاديث ختريج يف اخلرب اخلرب موافق 
 الرايض التوزيع،و  لةلنشر الرشد مكتب : السامرائي، الناشر جاسم السيد صبحي السةلفي، اجمليد عبد محدي: ، حققه(ه 
 .ه  1414 الهاني ،: السعودي ، الطبع  العربي  املمةلك  -
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 عبد بن هللا عبد بن موفق: ، حتقيق(ه 385: املتوىف) الدارقطن عمر بن عةلي احلسن أبو: واملخَتةِلف، املؤلف املؤتةَِلف
 ه .1406 األوىل،: بريوت، الطبع  – اإلسالمي الغرب دار: القادر، الناشر

: به ، اعتىن(ه 748 :املتوىف) الذهيب أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: احلديث املؤلف مصطةلح عةلم يف املوقظ 
 ه . 1412 الهاني ،: حبةلب، الطبع  اإلسالمي  املطبوعات مكتب : ُغّدة، الناشر أبو الفتاح عبد
: املتوىف) لذهيبا قَامْياز بن عهمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس: املؤلفالرجال  نقد يف االعتدال ميزان
 1382 األوىل، :لبنان، الطبع  – بريوت والنشر، لةلطباع  املعرف  دار: البجاوي، الناشر حممد عةلي: ، حتقيق(ه 748
 ه .
 العسقالين جرح ابن عةلي بن أمحد الفضل أبو: األثر، املؤلف أهل مصطةلح يف الفكر خنب  توضيح يف النظر نزه 
دمشق،  باح،الص مطبع : عرت، الناشر الدين نور: عةليه وعةلق املؤلف عةلى مقروءة نسخه عةلى ، حققه(ه 852: املتوىف)

 ه ,. الهاله ،: الطبع 
: املتوىف) العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن عةلي بن أمحد الفضل أبو: الصالح، املؤلف ابن كتاب  عةلى النك 
 ،املنورة، اإلسالمي  ابملدين  ابجلامع  العةلمي البحث عمادة: املدخةلي، الناشر عمري هادي بن ربيع: ، احملقق(ه 852
 ه .1404 األوىل،: الطبع 

 

 
 

 


