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إهداء
أٍدٖ رصاليت ٍذِ إىل:
لدٖ العشٓشًٓ ،أصأل اهلل العظٔه أٌ
ت مقامٕ ٍذاّ ،ا َّ
اللذًٓ لْالٍنا بعد كزو اهلل  -عش ّجل ّ -فضلُ ملا بلغ ُ
حيفظَنا ّٓدٓه اخلري يف بقائَناّ ،أصألُ أٌ ٓكزمَنا باجلي٘ بعد وْل عُنز ُُّضً تااو
الصابزٗ احملاضب٘ سّجيت "أو عبد الزمحً"
ابين "عبد الزمحً"ّ ،ابييت "فاون٘ الشٍزاء"
إتْاىٕ ّأتْاتٕ األعشاءُ -فظَه اهلل -
شْٔتٕ ّأصاتذتٕ
أصدقائٕ ّسمالئٕ
كلِّ مً لُ فضلٌ ّٓدٌ علَّٕ
ث املاْاضعّ ،اهلل أصأل أٌ جيعلُ تالصًا ماقبلًا
ٍؤالء مجٔعًا أٍُدٖ ٍذا البح َ


ب

شكرٌ وتقديرٌ
يقكؿ النبي -صمى هللا عميو كسمـ " :-ىم ٍف الى ىي ٍش يك ير َّ
اّللى"( ،)1لذلؾ بعد حمد هللا –جؿ
اس الى ىي ٍش يك ير َّ
الن ى
ً
الشكر كالعرفاف لشيخي األستاذ الدكتكر عمي رشيد َّ
النجار ،أستاذ الحديث كعمكمو عمى
كعبل ،-أتقدـ بخالص
كس ىعة صدره ،كمعاممتو كالكالد لكلده ،كما قدـ لي مف أجؿ تقكيـ ىذه الرسالة ،كعمى صبره
نصحو ،كارشاده ،ى
الذم ال يجازيو عميو إال هللا ،فجزاه هللا خير الجزاء.
ً
كما أتقدـ بالشكر ألستا ىذم الكريميف عضكم ً
المناقشة ،كؿ مف:
لجنة
ى
ٌ
ى
المناقش الخارجي (حفظو هللا تعالى).
األستاذ الدكتكر /إسماعيؿ سعيد رضكاف
األستاذ الدكتكر /عبدهللا مصطفى مرتجى

المناقش الداخمي (حفظو هللا تعالى).

عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة ،كتسديدىا ،كتقكيـ اعكجاجيا؛ مف أجؿ أف تخرج بثكب قشيب عممي
الئؽ.

كما أيقدـ يش ٍكرم لجامعتي العريقة "جامعة األزىر" ممثمة برئيسيا األستاذ الدكتكر /عبد الخالؽ الفرا،
كالنائبيف األكاديمي كاإلدارم ،كأشكر أيضان كمية الشريعة ممثمة بعميدىا فضيمة األستاذ الدكتكر /محمد

مصطفى نجـ  -حفظو هللا تعالى ،-كالشكر مكصكؿ إلى قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو ،كأعضاء ىيئتو

التدريسية الكراـ ،كأخص بالذكر :األستاذ الدكتكر /عمي رشيد النجار ،األستاذ الدكتكر/محمد مصطفى نجـ،
األستاذ الدكتكر /عبدهللا مصطفى مرتجى ،كالدكتكر /سميماف عكدة –حفظيـ هللا.-

الدم العزيزيف -أطاؿ هللا بقاءىما بحسف طاعتو ،-كإلخكتي كزمبلئي كأصدقائي
كما كأقدـ شكرم إلى ك َّ

األحباء ,الذيف لـ يتأخركا في مساعدتي كلك لحظة كاحدة.

كأخي انر أقدـ شكرم لكؿ مف :أعانني ،كأسيـ في إخراج ىذه الرسالة عمى أفضؿ ما تككف.

فجزاىـ هللا  -سبحانو كتعالى -خير الجزاء.

ً ً
م في سننو ،كتاب :البر كالصمة ،باب :ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ (ح ،)1954:عف أبي
) - )1أخرجو اإلماـ التٌرمذ ٌ
ىريرة رضي هللا عنو (.)403 /3

ت

خص بي ِ ِبا ُّ َغ ِ َع َرِب َّ
ُم َّ ُ
أما ىب ٍع يد:
َّ

الحمد هلل رب العالميف ،الحمد هلل حمدان كثي انر طيبان مباركان فيو كـ ينبغي لجبل كجيؾ كعظيـ سمطانؾ

بعنكاف« :اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كمنيجو في الجرح كالتعديؿ» ،بينت فيو منيج اإلماـ
ىذا ه
بحث ي
عثماف بف أبي شيبة في عمـ نقد الرجاؿ كالجرح كالتعديؿ.
ً
مقد و
مة ،كأربعة فصكؿ ،كخاتمة.
ككانت ىيكمية
ي
البحث فيٌ :
ً
ً
أىداؼ البحث،
اعث
َّ
المقدمة :فقد تحدثت فييا عف تقديـ لممكضكع كأىميةى المكضكًع كبك ى
اختياره ،ك ى
أما ٌ
ً
الدر ً
ً
البحث.
اسات َّ
كخطَّةى
السابقة ،ي
كمنيج البحث ،ك ٌ
ى
األكؿ :فقد تحدثت فيو عف عصر اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،كترجمتو ،كتمييد في عمـ
ك َّ
أما الفصؿ َّ
نقد الرجاؿ كالجرح كالتعديؿ ،كطرؽ تعريؼ اإلماـ عثماف بالرجاؿ.

كأما الفصؿ الثاني :فقد تحدثت فيو عف مصطمحات الجرح المطمؽ ،كالجرح النسبي عند اإلماـ

عثماف بف أبي شيبة ،كمنيجو في استعماليا ،كمقارنة أحكامو عمى الركاة بأحكاـ غيره مف النقاد ،مع بياف
خبلصة ذلؾ ،كمراتب الجرح عند بعض النقاد ثـ مراتب الجرح عنده ،كخصائص منيجو في استعماؿ
مصطمحات التعديؿ.

كأما الفصؿ الثالث :فقد تحدثت فيو عف مصطمحات التعديؿ المطمؽ ،كالتعديؿ النسبي عند اإلماـ

عثماف بف أبي شيبة ،كمنيجو في استعماليا ،كمقارنة أحكامو عمى الركاة بأحكاـ غيره مف النقاد ،مع بياف

خبلصة ذلؾ ،كمراتب التعديؿ عند بعض النقاد ثـ مراتب التعديؿ عنده ،كخصائص منيجو في استعماؿ
مصطمحات التعديؿ.

كأما الفصؿ الرابع :فقد تحدثت فيو عف المصطمحات التي جمع فييا اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بيف

التَّجريح كالتَّعديؿ ،كمنيجو في استعماليا ،كمقارنة أحكامو عمى الركاة بأحكاـ غيره مف النقاد ،مع بياف
خبلصة ذلؾ ،ثـ بياف في أم المراتب ىذه المصطمحات.

ىـ النتائج ،كالتكصيات.
كأ َّما الخاتمةي :فقد تحدثت فييا عف أ َّ
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Abstract
Praise be to Allah and peace and mercy be upon his prophet, his family and his companions.
This research entitled " Imam Uthman Bin Abi Shaibah and his method of Jarh, dispraise of men,
and amendment, praise of men "
The research dealt with the method of Imam Uthman Bin Abi Shaibah in defining men and
talking about their narration of "Hadith" in praise and dispraise.
This study has its effective impact on criticism among narrators to focus on the connotations of
words and phrases the Imam used in criticizing men.
The importance of this research increases to know the place of Imam Uthman Bin Abi Shaibah
among critics and his rank regarding being strict, moderate or lenient. For these reasons the study
was written.
The research consists of an introduction, four chapters and a conclusion.
Introduction: The researcher talked about the importance of the topic, reasons for choosing it,
research methodology, previous studies and plan of the research.
First Chapter: It includes biography of Imam Uthman Bin Abi Shaibah, whether it is political,
social, scientific and cultural status for his age and his name, lineage, nickname, title, birth,
scientific origination, trips, teachers, students, creed, scientific position, death, knowledge of
men's circumstances and a preface to men's criticism science.
Second Chapter: the researcher stated the methods of Imam Uthman Bin Abi Shaibah in Jarh,
science which studies the states of Hadith narrators in dispraise, through the clarification of the
implication of his phrases. Then the researcher compared the provision of Imam Uthman Bin Abi
Shaibah with other critics' provision, highlighting its results, the knowledge of the steps of Jarh
for the Imam and the characteristics of his methods.
Third Chapter: he researcher mentioned the methods of Imam Uthman Bin Abi Shaibah in
amendment "praise" through the clarification of the implication of his phrases, then he compared
the Imam's provision with other critics' provision, highlighting its results, the knowledge of the
steps of amendment for him and the features of his methods.
Fourth Chapter: The researcher mentioned the methods of Imam Uthman Bin Abi Shaibah in
the idioms and phrases in which the Imam combined both Jarh, dispraise, and amendment,
praise, through the clarification of the implication of his phrases and comparing his provision
with other critics' provision.
Conclusion: The researcher outlined the most important results and recommendations of the
research.
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إلى الجرح.
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المطمب الثاني :الركاة الذيف ىع َّدليـ ى
إلى التعديؿ.
خاتم .
قائم

مصادر

162

163
163
169
171
171
187
193

مرجع.

197

فيارس.

209

د

ُمقَ ِّد َم
طيبا مباركان فيو كما
حمدا نا
إف الحمد هلل نحمده ك نستعينو ك نستيديو كنستغفره ،يا رب لؾ الحمد ن
كثير ن
ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ ،الميـ ال عمـ إال ما عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ ،كأشيد أف ال الو إال

محمدا رسكؿ هللا ،بعث إلى الناس بالحؽ بشي انر كنذي انر كداعيان إلى الخير
هللا كحده ال شريؾ لو ،كأشيد أف
ن
كسراجان مني انر ،أما بعد:

إف خير األعماؿ االشتغاؿ بالعمـ َّ
َّ
الشرعي ،كأجمٌيا كأعظميا بركة معرفة صحيح حديث رسكؿ هللا -

صمى هللا عميو كسمٌـ -مف سقيمو ،كمقطكعو مف مكصكلو ،كسالمو مف معمكلو.
ثـ ندب رسكؿ هللا -
كخص هللا  -جؿ كعبل -ىذه األمة اإلسبلمية بضبط حديث ىنبًٌيًيا باإلسنادَّ ،
صمى هللا عميو كسمٌـ -إلى األخذ منو كالتبميغ عنو ،كبياف مراد الكتاب العزيز ،كأَّىنيا المفصمة المفسرة لمجممو،
المبينة لمشكمو ،كالفاتحة لمقفمو ،امتثؿ أصحابو أمره ،كنقمكا أقكالو كأفعالو ،كغير ذلؾ.
كالمكضحة ٌ
ثـ إف ىم ٍف بعد الصحابة تمقكا ذلؾ منيـ ،كبذلكا أنفسيـ في حفظو كتبميغو ،ككذلؾ مف بعدىـ ،إال أنو

تحممكا كنقمكا،
دخؿ فيمف بعد الصحابة في كؿ عصر قكـ ممف ليس لو أىمية ذلؾ كتبميغو ،فأخطؤكا فيما َّ

كمنيـ مف تى ىع َّمد ذلؾ ،فدخمت اآلفة مف ىذا الكجو.
يمة َّ
لمذب عف يسَّنة ىنبًٌيًو  -صمى هللا عميو كسمٌـ ، -فتكممكا في الركاة عمى
فأقاـ هللا طائفة كثيرة مف ىذه األ َّ
قصد النصيحة ،كلـ يعد ذلؾ مف الغيبة المذمكمة ،بؿ كاف ذلؾ كاجبان عمييـ كجكب كفاية(.)1

كمف ىذه الطائفة اإلماـ َّ
الناقد عثماف بف أبي شيبة .كلذلؾ كقع اختيارم عمى مكضكع بعنكاف" :اإلماـ
عثماف بف أبي شيبة كمنيجو في الجرًح كالتى ٍعًد ً
يؿ".
ىٍ
ىى ي
ىذا اإلماـ الذم قاؿ فيو اإلماـ محمد بف عبد هللا بف ين ىم ٍير" :سبحاف هللا كمثمو ييسأؿ عنو! إنما ىك

يي ٍسأؿ عنا"( ،)2حيث إف أقكاؿ كعبارات اإلماـ عثماف بف أبي شيبة تناثرت في المصنفات ،كلـ يعمؿ أحد عمى
جمعيا حسب عممي.
أ ًل :أىم

م ضع ب ع

خت اره:

تكمف أىمية المكضكع ،كبكاعث اختياره في نقاط عدة ،منيا:

َّ -1
السَّنة النبكية ،كالذب عنيا ،فيك مف
إف عمـ الجرح كالتعديؿ ،كالترؼ إلى مراتب العمماء يم ًي هـ لحفظ ي
أشرؼ عمكـ الحديث.
 -2لـ تيفرد دراسة مستقمة  -في حدكد عممي -تكشؼ عف منيج اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الجرح
كالتعديؿ.
 -3تقديـ خدمة لطمبة العمـ في مجاؿ دراسة مناىج العمماء في الجرح كالتعديؿ.
) - )1انظر :لساف الميزاف ( )2،3/1بتصرؼ يسير.
) - )2انظر :تاريخ بغداد ( ،)287،286/11تيذيب الكماؿ (.)482/19
ذ

 -4إف لو عبلقة مباشرة بعمـ العمؿ ،الذم يسرم في عمكـ الحديث األخرل كالركح في الجسد.
 -5إف لو دك انر ميمان رائدان في قبكؿ األحاديث أك ردىا.
بي :

ثان ًا :أىد
ييدؼ البحث إلى تحقيؽ أىداؼ عدة ،أىميا:

و
 -1إظيار منزلة اإلماـ عثماف بف ابي شيبة بيف ُّ
بشكؿ عاـ ،كعمـ الجرح كالتعديؿ
النقَّاد ،في عمكـ الحديث
و
بشكؿ خاص.
ً
كمنيجو في الجرح كالتعديؿ.
جيكد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،
 -2بياف
ي
 -3جمع مصطمحات اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الجرح كالتعديؿ ،كبياف المراد منيا.

تفرىد بيا اإلماـ عثماف بف أبي شيبة  ،كالمصطمحات التي ييكثر
 -4الكقكؼ عمى المصطمحات الخاصة التي َّ
أك ييقؿ مف استعماليا.
 -5محاكلة كضع مراتب ليذه المصطمحات ،كمقارنتيا بمراتب غيره مف ُّ
النقَّاد.

المتكمـ فييـ عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،كمقارنة قكلو بقكؿ غيره مف النُّقَّاد.
 -6بياف أحكاؿ الركاة ي
 -7التعرؼ إلى خصائص منيج اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الجرح كالتعديؿ.
 -8بياف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا في الركاة المعدليف كالمجركحيف.
ابق :
ثا ثًاِّ :در ا

بعد البحث كالتنقيب عف مكضكع الدراسة مف خبلؿ مراكز البحكث العممية ،عبر شبكة اإلنترنت،

كسؤاؿ أىؿ العمـ كالتخصص مف مشايخنا كأساتذتنا ،لـ يتبيف لي كجكد دراسات عممية سابقة تتعمؽ بمنيج

اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الجرح كالتعديؿ ،كالذم سيككف مكضكع دراستي.

بعا :منيج بي :
رً
اعتمدت المنيج االستقرائي في جمع المادة العممية المتعمقة بالدراسة ،كمف ثـ عممت عمى انتقاء
نماذج لمدراسة مف ىذه المادة العممية ،كمف ثـ استعنت بالمنيج الكصفي لعرض منيج اإلماـ عثماف بف أبي

شيبة في الجرح كالتعديؿ ،كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

 - 1تقسيـ البحث إلى :فصكؿ ،كمباحث ،كمطالب ،حسب الحاجة ،كمتطمبات الدراسة.
 - 2عزك اآليات القرآنية بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.

 - 3تخريج األحاديث النبكية كاآلثار مف مصادرىا األصيمة.

أ -إف كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما ،فأكتفى بالعزك إلييما.
ب -إف لـ يكف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما ،أحكـ عميو فقط.

 - 4تصنيؼ أقكاؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في نقد الرجاؿ كدراستيا ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أ -جمع ألفاظ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كمصطمحاتو في نقد الرجاؿ.
ب -دراسة نماذج تطبيقية مف الركاة الذيف تكمـ فييـ جرحان كتعديبلن.
ر

ج -مقارنة أحكاـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بأحكاـ غيره مف ُّ
النقَّاد.
د -دراسة المراد بيذه المصطمحات الصادرة منو كبيانيا.

ق -حيثما ذكرت الفعؿ الماضي "قمت" ،فيك مف الطالب.
 -5الترجمة الكافية المكضحة لحاؿ الراكم فيما يتعمؽ بالجرح كالتعديؿ؛ كذلؾ لمكصكؿ إلى خبلصة الحكـ
في الراكم.

َّ
مظاف لذلؾ.
 -6التعريؼ باألماكف كالبمداف غير المشيكرة المعركفة ،مف الكتب التي تعد
 -7بياف غريب األلفاظ مف الكتب المختصة بذلؾ.

 -8التعريؼ ببعض المصطمحات الحديثية عند الحاجة.
 -9ضبط األسماء كالكممات اٍل يم ٍش ًكمىة التي ييتىىك َّى يـ في ضبطيا.
 -10تذييؿ البحث بفيارس عممية متنكعة.
 -11التكثيؽ مف المصادر كالمراجع باختصار ،كذلؾ بذكر اسـ المرجع كالجزء كالصفحة ،أما سائر بيانات
المصدر أك المرجع فسأذكرىا مفصمة في قائمة المصادر كالمراجع.
بي :

خام ً ا :خطّ
تتككف خطٌة البحث مف :يمقىًٌدمة ،كأربعة فصكؿ ،كخاتمة ،كفيارس فنية ،عمى النحك اآلتي:
المقىًٌدمة :كاشتممت عمى :أىمية المكضكع كبكاعث اختياره ،كأىداؼ البحث ،كالدراسات السابقة ،كمنيج
ي
البحث ،كخطة البحث.
إلمام عثمان بن أبي

مبي

ب

فصل

ل

عصره ،ترجمتو ،تمي ٌد في ع م نقد رجال

كيشتمؿ عمى أربعة مباحث-:

ل :عصر إلمام عثمان بن أبي

ب .

كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب-:

 المطمب األكؿ :الحياة السياسية. المطمب الثاني :الحياة االجتماعية. -المطمب الثالث :الحياة العممية.

مبي

ثاني :ترجم إلمام عثمان بن أبي

ب .

كيشتمؿ عمى أربعة مطالب-:
 المطمب األكؿ :اسمو كنسبو ككنيتو كلقبو كمكلده كنشأتو. المطمب الثاني :رحبلتو العممية ،كشيكخو كتبلميذه. المطمب الثالث :مكانتو العممية ،كآثاره ،كغرائبو. -المطمب الرابع :عقيدتو ،ككفاتو.

ز

جر ِح

تعد ِل

مبي

ثا  :تمي د في ع م نقد رجال

جرح

تعد ل.

كيشتمؿ عمى أربعة مطالب-:
 المطمب األكؿ :تعريؼ النقد كعمـ الجرح كالتعديؿ. المطمب الثاني :نشأة َّالن ٍقد كتطكره.
 -المطمب الثالث :مشركعية النَّ ٍقد.

 المطمب الرابع :طبقات ُّالنقَّاد في الجرح كالتعديؿ.

مبي

ربع :م ا ك تعر

إلمام عثمان بن أبي

ب با رجال.

كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب-:
 المطمب األكؿ :التعريؼ بالرجاؿ مف خبلؿ ما يتعمؽ بأسمائيـ. المطمب الثاني :التعريؼ ًٌبالرجاؿ باستخداـ التاريخ كاألماكف.
 المطمب الثالث :التعريؼ ًٌبالرجاؿ مف خبلؿ نقد ركاياتيـ.
فصل ثاني

منيج إلمام عثمان بن أبي
مبي

ب في جرح ر .

كيشتمؿ عمى أربعة مباحث-:
ل :مصط يا

جرح عند إلمام عثمان بن أبي

ب

مد لتيا.

كيشتمؿ عمى مطمبيف-:
 المطمب األ َّىكؿ :مصطمحات الجرح المطمؽ عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كمنيجو في استعماليا. -المطمب الثاني :مصطمحات الجرح النسبي عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كمنيجو في استعماليا.

مبي

مج َّر ُي ن عند إلمام عثمان بن أبي
ثاني :ر
َ
كيشتمؿ عمى مطمبيف-:

مبي

ب

ب .

الج ٍرح المطمؽ.
 المطمب األكؿُّ :الم ىج َّرحكف بمصطمحات ى
الركاة ي
الج ٍرح النسبي.
 المطمب الثانيُّ :الم ىج َّرحكف بمصطمحات ى
الركاة ي
ثا  :مرتب جرح عند إلمام عثمان بن أبي

كيشتمؿ عمى مطمبيف-:

الج ٍرح عند بعض النُّقَّاد.
 المطمب األكؿ :مراتب ىالج ٍرح عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة.
 -المطمب الثاني :مراتب ى

مبي

ربع :خصائص منيج إلمام عثمان بن أبي


س

ب في جرح.

فصل ثا

منيج إلمام عثمان بن أبي

مبي

ب في تعد ل ر .

كيشتمؿ عمى أربعة مباحث-:
ل :مصط يا

تعد ل عند إلمام عثمان بن أبي

ب

مد لتيا.

كيشتمؿ عمى مطمبيف-:

 المطمب األ َّىكؿ :مصطمحات التعديؿ المطمؽ عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كمنيجو في استعماليا. -المطمب الثاني :مصطمحات التعديؿ النسبي عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كمنيجو في استعماليا.

مبي

ثاني :ر

َّ
معد ن عند إلمام عثمان بن أبي

ب .

كيشتمؿ عمى مطمبيف-:

َّ
المعدلكف بمصطمحات التعديؿ المطمؽ.
الركاة
 المطمب األكؿُّ :َّ
المعدلكف بمصطمحات التعديؿ النسبي.
الركاة
 -المطمب الثانيُّ :

مبي

ب

ثا  :مرتب تعد ل عند إلمام عثمان بن أبي

كيشتمؿ عمى مطمبيف-:

 -المطمب األكؿ :مراتب التعديؿ عند بعص النُّقَّاد.

 -المطمب الثاني :مراتب التعديؿ عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة.

مبي

ربع :خصائص منيج إلمام عثمان بن أبي

منيج إلمام عثمان بن أبي

مبي

ل :مصط يا

فصل ربع

ب في مصط يا

كيشتمؿ عمى مبحثيف-:

إلمام عثمان بن أبي

ب في تعد ل.

ب

تي جمع ف يا ب ن تَّجر ح

تي جمع ف يا ب ن تَّجر ح

تَّعد ل.

تَّعد ل مد لتيا.

كيشتمؿ عمى مطمبيف-:

 -المطمب األ َّىكؿ :مصطمحات اإلماـ عثماف بف أبي شيبة التي جمع فييا بيف التَّجريح كالتَّعديؿ كىي

أقرب إلى التَّجريح ،كمنيجو في استعماليا.

 -المطمب الثاني :مصطمحات اإلماـ عثماف بف أبي شيبة التي جمع فييا بيف التَّجريح كالتَّعديؿ كىي

أقرب إلى التَّعديؿ ،كمنيجو في استعماليا.

ذ ن َع َّد يم َج َّرييم إلمام عثمان بن أبي
مبي ثاني :ر
كيشتمؿ عمى مطمبيف-:

ب بعبار يد .

كج َّرحيـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بعبارة كاحدة ،أقرب إلى الجرح.
 -المطمب األ َّىكؿ :الركاة الذيف ىع َّدليـ ى


ش

كج َّرحيـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بعبارة كاحدة ،أقرب إلى
 المطمب الثاني :الركاة الذيف ىع َّدليـ ىالتعديؿ.
خاتم  :كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات.

قائم

مصادر

مرجع.

فيارس فن  :كتشتمؿ عمى:
 فيرست اآليات القرآنية. فيرست األحاديث النبكية الشريفة. -فيرست الركاة المترجـ ليػـ.


ص

ُ
ُ
ُ
ُ

َ
الفصلُاألول ُ
اإلمامُعثمانُبهُأبيُشيبة ُ
عصريُوترمجتً ُ

تمي د في ع ِم َن ْق ِد ِر َج ِ
ال
ّ

جرح

تعد ل ،تعر فو رجال

كيشتمؿ عمى أربعة مباحث-:
-

مبي

َ َّ ل :عصر إلمام عثمان بن أبي

-

مبي

ثاني :ترجم إلمام عثمان بن أبي

-

مبي

ثا  :تمي د في ع م َن ْق ِد ِر َج ِ
ال
ّ

-

مبي

ربع :م ا ك تعر

ب .
ب .
جرح

إلمام عثمان بن أبي

1

تعد ل.
ب با رجال.

َ َّ ل

مبي

عصر إلمام عثمان بن أبي

ب

َّ
إف شخصية اإلنساف تتككف كتبرز متأثرة بالبيئة ك األحكاؿ كالظركؼ المحيطة بيا ،سكاء أكانت

سياسية أك اجتماعية أك عممية ثقافية أك غير ذلؾ.

لذلؾ لقد جرت عادة الباحثيف في الدراسات المعاصرة؛ أف يميدكا لمترجمة ببياف البيئة كاألحكاؿ

عمي أف أتحدث بفكرة مكجزة عف الفترة التي
اما َّ
المحيطة لممتر ىجـ لو ،ألف اإلنساف ابف بيئتو ؛ لذا كاف لز ن
عاشيا اإلماـ الناقد عثماف بف أبي شيبة لمكقكؼ مف خبلليا عمى العكامؿ كالمؤثرات التي َّأدت إلى بركز
شخصيتو كنبكغيا ،كذلؾ مف خبلؿ المطالب اآلتية-:
 -مط ب َ َّ ل :ي ا

ِّ ا

.

 مط ب ثاني :ي ا لجتماع . -مط ب ثا  :ي ا

عم

ثَّقاف .

2

مط ب َ َّ ل :ي ا ِّ ا
()2
كلد اإلماـ الجيبذ الناقد عثماف بف أبي شيبة سنة ست كخمسيف كمائة( ،)1كقيؿ :سنة ستيف ك ىنٌيًؼ
السنة التي كلي
كمائة ىجرية( ،)3إلى كفاتو سنة تسع كثبلثيف كمائتيف ىجرية( ،)4في ظؿ الدكلة العباسية ،في َّ
:

()5

فييا أبك العباس السفاح

()6

الخبلفة ،إلى أف زالت ىذه الدكلة مف بغداد عمى أيدم التتار سنة(656ىػ)"

؛

كبير مف العصر العباسي األكؿ ،كفترة يسيرة مف العصر العباسي الثاني ،كعاصر ثمانية مف
قدر نا
فشيد نا
الخمفاء ،ىـ :الميدم حيث تكلى الخبلفة سنة(158ىػ) ،كاليادم تكلى الخبلفة سنة(169ىػ) ،كىاركف الرشيد

تكلى الخبلفة سنة(170ىػ) ،كاألميف تكلى الخبلفة سنة(193ىػ) ،كالمأمكف تكلى الخبلفة سنة(198ىػ)،
كالمعتصـ تكلى الخبلفة سنة(218ىػ) ،كالكاثؽ تكلى الخبلفة سنة(227ىػ) ،كجميعيـ مف خمفاء العصر

العباسي األكؿ ،باإلضافة إلى المتككؿ عمى هللا الذم تكلى الخبلفة سنة(232ىػ) كىك مف خمفاء العصر

العباسي الثاني(.)7

()8

كامتاز العصر العباسي كخاصة األكؿ باالستقرار السياسي ،قاؿ المؤرخ ابف طباطبا

في كتابو

ت الخير -أف ىذه دكلة مف كبار الدكؿ ،ساست العالـ سياسة ممزكجة با ًٌلديف كالممؾ،
مم ى
"الفخرم"" :كاعمـ -ىع ٍ
تدينا ،كالباقكف ييطيعكنيا ىرٍى ىبةن أك رغبةن ،ثـ مكثت فييا الخبلفة كالممؾ
فكاف
كصمحاؤىـ ييطيعكنيا ن
أخيار الناس ي
ي
حدكد ستمائة سنة"(.)9

) – )1انظر :تيذيب التيذيب (. )137/7

ؼ كىك لحف عند الفصحاء،
كن ٍي ه
النٌيًؼ :بتشديد الياء ،أىم :زيادة ،كىي كبلـ العرب ،كعػك ُّاـ الناس يخففػكف فيقكلكف :ى
) - )2ى
كحاصؿ أىقاكيؿ ح َّذاؽ البصرييف كالككفييف أىف النيؼ مف ك و
بلف عمى
ضع مف أربع إلى تسع ،كيقاؿ :ىني ى
احدة إلى ثبلث ،كالبً ٍ
َّؼ في ه
ٌ ٌ
ي

ؼ ،بالتشديد ؛ قاؿ المحياني يقاؿ :عشركف كنيؼ كمائة  ،كنيؼ
الستيف كنحكىا إذا زاد عمييا؛ ُّ
الع ٍقد ،فيك ىنٌيً ه
ككؿ ما زاد عمى ى
كألؼ  ،كال يقاؿ نيؼ إال بعد عقد .انتيى .انظر :لساف العرب (.)342/9

) - )3انظر :سير أعبلـ النببلء (.)151/11

) - )4انظر تيذيب الكماؿ ( ،)486/19تاريخ بغداد ( ،)287/11تذكرة الحفاظ (.)444/2
) - )5أبك العباس السفاح :عبد هللا بف محمد بف عمي،
ٌ
مناؼ ،القيىرشي ،الياشمي ،العباسي ،أكؿ الخمفاء مف بني
كلكف لـ تىطيؿ أياـ السفاح ،كمات في ذم ً
الحجَّة ،سنة

ابف ىح ٍبر األيمة عبد هللا بف عباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد
العباس ،يب ٍكيً ىع في ثالث ربيع األكؿ ،سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة ىجرية،
و
ست كثبلثيف كمائة ىجرية ،كعاش ثماف كعشريف سنة .انظر :سير

أعبلـ النببلء (.)77/6

ً
الديني كالثقافي (.)23/2
) - )6انظر :تاريخ اإلسبلـ السياسي ك ٌ
) - )7انظر :تاريخ اإلسبلـ السياسي كال ًٌديني كالثقافي (.)22/2
بحاث ،ناقد ،مف
) - )8ابف طباطبا :محمد بف عمي بف محمد بف طباطبا العمكم ،أبك جعفر ،المعركؼ بابف الطقطقي :مؤرخٌ ،
أىؿ المكصؿ ،خمؼ أباه سنة (672ىػ) في نقابة العمكييف ً
بالحمة كالنجؼ ككرببلء ،كتزكج بفارسية مف يخ ىراساف ،كزار مراغة سنة
كقدمو إلى كلييا
(696ىػ) ،كعاد إلى المكصؿ فألؼ فييا سنة (701ىػ) ًكتىابو "الفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسبلمية"ٌ ،
ً
الديف عيسى بف إبراىيـ" .كلعمو تيكًفٌي بيا .انتيى .انظر :األعبلـ (.)284-283/6
"فخر ٌ
السمطانية كالدكؿ اإلسبلمية (.)137/
) - )9انظر :الفخرم في اآلداب ٌ
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يخؿ ىذا العصر مف بعض الظركؼ السياسية المتقمبة كالفتنة التي قامت بيف األميف
كلكف لـ ي
األميف في العمؿ عمى خمع
كالمأمكف ،ككاف الرشيد أبكىما قد ىعقى ىد بالعيد لؤلميف ،ثـ ًم ٍف بعده لممأمكف ،فشرع
ي
ً
ىف قيتًؿ( ،)1ككمحنة كفتنة
أىخيو يليقى ٌدـ كلده ابف خمس سنيف ،كنصحو أيكلك ال أرٍم فمـ ىي ٍرىع ًك ،حتى آؿ األمر إلى أ ٍ

المعتصـ اإلماـ أحمد بف
المأمكف بيا القضاةى كال يمحدثيف( ،)2كامتحف بيا
القكؿ بخمؽ القرآف التي امتحف
ي
ي
()3
كحبًس
جمدا
فجمد ن
عظيما حتى غاب عقمو ،كتقطع جمده ي
حنبؿ  ،فمـ يجبو إلى القكؿ بخمقو ،فأىمر بو ي
ن
مقيدا(.)4
ن

جمة المكارـ ،أسكاؽ العمكـ فييا قائمة،
كعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ كانت ىذه الدكلة "كثيرة المحاسفٌ ،
ً
عية،
الديف فييا معظمة ،كالخيرات فييا َّ
كبضائعي اآلداب فييا نافقة ،كشعائر ٌ
دارة ،كالدنيا عامرة ،كالحرمات مر ٌ
الج ٍبر ،كاضطرب األمر ،كانتقمت الدكلة"(.)5
كالثغكر
ٌ
محصنة ،كمازالت عمى ذلؾ حتى كانت أكاخرىا ،فانتشر ى
كقد ىيأ ىذا االستقرار السياسي لئلماـ عثماف بف أبي شيبة فرصة االىتماـ بالعمـ كالنبكغ فيو ،خاصة

ك َّأنو لـ ينشغؿ باألحداث كالتقمبات السياسية الطارئة في ىذا العصر.

) - )1انظرً :
العبر في خبر مف ىغىبر ( ،)244/1شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)333 /1
) - )2انظر :البداية كالنياية (.)207/14
الم ٍرىكزم ،نزيؿ بغداد ،أبك عبد هللا ،مات سنة إحدل كأربعيف
) - )3أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد ى
الش ٍيىباني ى
كمائتيف ىجرية ،كلو سبع كسبعكف سنة .انظر (.)84/
) - (4انظر :الكامؿ في التاريخ (.)17/6
السمطانية كالدكؿ اإلسبلمية (.)147/
) - )5انظر :الفخرم في اآلداب ٌ
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مط ب ثاني :ي ا لجتماع :
كما تحدثنا في المطمب السابؽ أف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة قد عاش في العصر العباسي ،كىك
يتأثر بالبيئة المحيطة بو اجتماعيان ،لذلؾ فإف استقرار الحياة االجتماعية ميـ جدان بالنسبة ألم عالـ ،فيذا
يعطيو استقرار في نفسو.

كانت الدكلة العباسية تتككف مف عدة طبقات ،ككاف يسكدىا األمف ،كالتسامح ،كذلؾ مف الخمفاء

العباسييف ،لذلؾ قاؿ الدكتكر حسف ابراىيـ حسف" :ككاف النصارل كالييكد يقيمكف شعائرىـ الدينية في أديارىـ
كبيعيـ خارج مدينة بغداد في أمف كدعة ،مما يدؿ عمى أف الخمفاء العباسييف كانكا عمي جانب عظيـ مف

التسامح الديني مع أىؿ الذمة"(.)1

كىذا العصر كاف فيو نكع مف التكافؿ االجتماعي ،كمف التكسعة عمى الفقراء كغيرىـ ،فقد قاؿ اإلماـ

الطبرم عف الرشيد أنو" :كاف يتصدؽ مف صمب مالو في كؿ يكـ بألؼ درىـ بعد زكاتو ككاف إذا حج حج

معو مائة مف الفقياء كأبنائيـ كاذا لـ يحج أحج ثبلثمائة رجؿ بالنفقة السابغة كالكسكة الباىرة ككاف يقتفي آثار

المنصكر كيطمب العمؿ بيا إال في بذؿ الماؿ فإنو لـ ير خميفة قبمو كاف أغطى منو لمماؿ"(.)2

إف العباسييف أقكـ لمعبادة ،لكنيـ أقؿ نفعان لممجتمع كالناس ممف كاف قبميـ مف األمكييف ،كقد ذكر

اإلماـ الذىبي أف اإلماـ "عثماف بف أبي شيبة قاؿ  :أحضر ىاركف الرشيد أبا بكر بف عياش مف الككفة،
فجاء كمعو ككيع ،فدخؿ كككيع يقكده ،فأدناه الرشيد ،كقاؿ لو :قد أدركت أياـ بني أمية كأيامنا ،فأينا خير؟
قاؿ :أنتـ أقكـ بالصبلة ،كأكلئؾ كانكا أنفع لمناس.

قاؿ :فأجازه الرشيد بستة آالؼ دينار ،كصرفو ،كأجاز ككيعا بثبلثة آالؼ"(.)3
ثـ إف خمفاء الدكلة العباسية كانكا عمى قدر مف االىتماـ بالمكسيقى كالميك كالترؼ ،كبذلؾ فقد نقؿ

الدكتكر حسف ابراىيـ عف سيد عمى تكضيح ذلؾ فقاؿ" :كال غرك فقد ازدىرت المكسيقى في العصر العباسي،
بفضؿ اىتماـ الخمفاء كاألمراء ،ككبار رجاؿ الدكلة الذيف عممكا عمى رفع شأنيا .ككثي انر ما كانت األميرات

كسيدات الطبقة الراقية في بغداد يشتركف في حفبلت مكسيقية خاصة"(.)4

كلمعيديف مظاىر خاصة في العصر العباسي لذلؾ "كاف الخمفاء يحتفمكف بالعيديف احتفاالن دينيان،

فيؤمكف الناس في الصبلة ،كيمقكف عمييـ خطبة في فضائؿ العيد كما يجب عمى المسمميف اتباعو لممحافظة

عمي شعائر االسبلـ ،كال غرك فقد كانت مظاىر االسبلـ تتحمى في االحتفاؿ بيذيف العيديف في األمصار

االسبلمية"(.)5

ً
الديني كالثقافي (.)325/2
) - )1تاريخ اإلسبلـ السياسي ك ٌ
) - )2تاريخ األمـ كالممكؾ (.)16 /5
) - )3سير أعبلـ النببلء (.)498 /8
ً
الديني كالثقافي (.)332/2
) - )4تاريخ اإلسبلـ السياسي ك ٌ
ً
الديني كالثقافي (.)354/2
) -)5تاريخ اإلسبلـ السياسي ك ٌ
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كاعتنى خمفاء الدكلة العباسية بالميف التي تقكـ بيا المجتمعات ،لذلؾ فقد عمؿ بعض الناس في

مجاؿ الزراعة باىتماـ كجدارة ،كعمؿ بعضيـ في الصناعة ،ك البعض اآلخر في التجارة( ،)1فيذه األعماؿ إف
كانت قائمة في المجتمع ،فإف تجعؿ الحالة االجتماعية في استقرار ،كربما تينيض األمكر األخرل لمبمد.

ً
الديني كالثقافي (.)255-249/2
) - )1انظر :تاريخ اإلسبلـ السياسي ك ٌ
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مط ب ثا  :ي ا

عم

ثَّقاف :

انتشر العمـ ،كاتسعت ثقافة الناس بشكؿ ممحكظ في نياية القرف الثاني ،كفي القرف الثالث ،لما حظي
بو مف اىتماـ كبير ،كذلؾ بسبب "تشجيع الخمفاء كالسبلطيف كاألمراء كرجاؿ العمـ كاألدب ككثرة العمراف
كاتساع أفؽ الفكر االسبلمي بارتحاؿ المسمميف إلى مشارؽ األرض كمغاربيا"(.)1

كمف مظاىر اىتماـ الخمفاء بالعمـ كالتحديث ،ما ذكره الذىبي في التذكرة حيث قاؿ" :بعث الرشيد

بخمسة آالؼ الى بف إدريس فقاؿ لمرسكؿ كصاح بو مر مف ىاىنا فبعث اليو الرشيد لـ تكرمنا كلـ تقبؿ

صمتنا فإذا جاءؾ ابنى المأمكف فحدثو فقاؿ اف جاءنا مع الجماعة حدثناه"(. )2

كقد قاؿ اإلماـ الطبرم عف المأمكف" :كاف ال يضيع عنده إحساف محسف كال يؤخر ذلؾ في أكؿ ما

يجب ثكابو ككاف يحب الشعراء كالشعر كيميؿ إلى أىؿ األدب كالفقو كيكره المراء في الديف كيقكؿ ىك شيء ال
نتيجة لو كبالحرم إال يككف فيو ثكاب ككاف يحب المديح كال سيما مف شاعر فصيح كيشتريو بالثمف

الغالي"(.)3

ككاف خمفاء العصر العباسي يحترمكف كيقدركف كيكقركف العمماء ،كيتكاضعكف ليـ إجبلالن لمعمـ ،فقد

يكما مف
قاؿ أبك معاكية الضرير -ككاف مف عمماء الناس" :-أكمت مع ىاركف الرشيد أمير المؤمنيف طعامان ن
ب عمى يدم رجؿ ال أعرفو ،فقاؿ ىاركف الرشيد :يا أبا معاكية ،تدرم مف يصب عمى يدؾ؟،
ص َّ
األياـ ،فى ى
إجبلال لمعمـ"(.)4
فقمت :ال ،قاؿ :أنا ،قمت :أنت يا أمير المؤمنيف قاؿ :نعـ
ن

كقد زخر ىذا العصر باألئمة كالعمماء الجيابذة مف المحدثيف كالفقياء كغيرىـ ،كقد بيف لنا ذلؾ ما

قالو الدكتكر حسف ابراىيـ" :كقد ظير في القرف الثاني لميجرة طائفة مف أئمة الحديث مف أشيرىـ في المدينة
اإلماـ مالؾ بف أنس المتكفى سنة 179ق ،كفي البصرة حماد بف سممة المتكفى سنة  ،176كفي الككفة

سفياف الثكرم المتكفى سنة 161ق ،كفي الشاـ األكزاعي المتكفى سنة 181ق ،كاشتير في العصر العباسي

الثاني مف كبار أئمة الحديث اإلماـ أحمد بف حنبؿ المتكفى سنة 241ق ،...،كقد صنؼ بعض أئمة الحديث

يكتيبان أخرم –أم غير الصحيحيف -تعد في المرتبة األكلى مف بيف كتب الحديث ،كأطمؽ عمييا اسـ الصحاح.
كىؤالء المحدثكف ىـ :أبك داكد السجستاني المتكفى سنة 275ق صاحب السنف ،كأبك عيسى محمد بف عيسى
الترمذم المتكفى سنة 278ق صاحب الجامع ،كأبك عبد هللا محمد بف يزيد القزكيني المعركؼ بابف ماجة

المتكفى سنة 275ق ،كأبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي المتكفى سنة 303ق صاحب السنف"(.)5

إذف ىذا العصر امتاز بكثرة العمماء كالمحدثيف ،ككثرة التصانيؼ ،كأميات الكتب مف أكلئؾ العمماء

الجيابذة ،كلذلؾ سمي بالعصر الذىبي.

ً
الديني كالثقافي (.)339/3
) - )1تاريخ اإلسبلـ السياسي ك ٌ
) -)2تذكرة الحفاظ (.)283 /1
) -)3تاريخ األمـ كالممكؾ (.)16 /5
) -)4تاريخ بغداد (.)8 /14

ً
الديني كالثقافي (.)353-351/3
) -)5تاريخ اإلسبلـ السياسي ك ٌ
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اإلماـ عثماف بف أبي شيبة عاش خبلؿ حاالت ىذا العصر ،االجتماعية كالعممية الثقافية كالسياسية،
كقد جعؿ االستقرار في ىذه الجكانب اإلماـ عثماف يعتني بالعمـ كالعمماء ،كيسير عمى نيجيـ ،مجدان مجتيدان

طمبان لمعمـ ،حتى أصبح مف العمماء الجيابذة في عمـ نقد الرجاؿ كالجرح كالتعديؿ ،فأسأؿ هللا العظيـ رب
العرش الكريـ أف يرحمو كعمماء المسمميف.

8

ثاني

مبي

ترجم إلمام عثمان بن أبي
مط ب

أ لً:

مو:

ل:

ب

(.)1

مو ن بو كن تو قبو م ده ن أتو:

الك ٍكًف ُّي.
الع ٍب ًس ُّي ي
عثماف بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف يخ ىك ٍ
استىى ى
ثان اً :ن بو:
الع ٍب ًسي  -بفتح العيف كسككف الباء المكحدة كفي آخرىا سيف ميممة  -ىذه النسبة إلى عبس بف
ى
بغيض بف ريث بف غطفاف بف سعد بف قيس عيبلف بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف كالى عبس مراد
كالى عبس األزد فأما عبس غطفاف كىك األشير فينسب إليو كثير مف العمماء كغيرىـ(.)2

كمنيـ زىير بف قيس  -أم مف بني عبس  -صاحب حرب داحس كالغب ار كىك فارس ،كانت داحس

لقيس كاألخرل كىي الغب ار لحذيفة بف بدر سيد ف ازرة فتشاحنا في الحكـ بالسبؽ ،كقتؿ قيس حذيفة ،فدامت

الحرب بيف عبس كف ازرة؛ قاؿ الجكىرم :كالعبس األسد كبو سمي الرجؿ كالييـ ينسب عنترة بف شداد العبسي

المشيكر بالشجاعة(.(3

عثماف بف أبي شيبة أخك أبك بكر كالقاسـ كىك األكبر ،قاؿ يعقكب بف شيبة :اإلماـ عثماف بف أبي

شيبة مف كلد أبي سعده الذم دعا عميو الصحابي الجميؿ سعد بف أبي كقاص (.)4
الككفي :نسبة إلى مدينة الككفة(.)5

) -)1انظر :ترجمتو في :الجرح كالتعديؿ ( ،)166/6تيذيب الكماؿ ( ،)478/19تاريخ بغداد ( ،)283/11الطبقات الكبرل
( ،)412/6معرفة الثقات :لمعجمي ( ،)130/2تذكرة الحفاظ ( ،)444/2سير أعبلـ النببلء ( ،)151/11العبر في خبر مف
غبر ( ،)81/المغني في الضعفاء ( ،)425/2الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة ( ،)12/2تاريخ االسبلـ

ككفيات المشاىير ( ،)270/17الثقات :البف حباف ( ،)454/8التاريخ الكبير ( ،)250/6تيذيب التيذيب ( ،)135/7تقريب
التيذيب ( ،)386/1فتح الباب في الكنى كاأللقاب ( ،)233/1مغاني األخيار في شرح أسامى رجاؿ معانى اآلثار (،)355/3

أسامي مف ركل عنيـ البخارم في الصحيح مف مشايخو ( ،)161/1مكسكعة أقكاؿ الدار قطني ( ،)162/24األسامي كالكنى:

ألبي أحمد الحاكـ ( ،)342/3رجاؿ مسمـ ( ،)48/2التعديؿ كالجرح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح (،)946/3

شرح أبي داكد :ألبك محمد محمكد العيني ( ،)69/1خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ ( ،)262/1اليداية كاإلرشاد في معرفة
(رجاؿ صحيح البخارم) ( ،)522/2الضعفاء الكبير( ،)222/3األسماء كالكنى :لمسمـ بف الحجاج ( ،)229/1شذرات الذىب

في أخبار مف ذىب ( ،)91 /2األعبلـ :لمزركمي(.)213/4

) - )2انظر :المباب في تيذيب األنساب (.)315/2

) - )3انظر :نياية االرب في معرفة األنساب العرب (.)115/
) - )4انظر :تيذيب الكماؿ ( ،)478/19تاريخ بغداد (.)283/11
) - )5الككفة :الككفة بالضـ المصر المشيكر بأرض بابؿ مف سكاد العراؽ كيسمييا قكـ خد العذراء قاؿ أبك بكر محمد بف
كككفانا بضـ الكاؼ كفتحيا لمرميمة المستديرة كقيؿ سميت
القاسـ سميت الككفة الستدارتيا أخذا مف قكؿ العرب رأيت يككفانا ى
الككفة ككفة الجتماع الناس بيا مف قكليـ تككؼ الرمؿ انتيى  .انظر :معجـ البمداف (.)490/4
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:

ثا ثاً :كن تو

بيَّنت معظـ المصادر كالمراجع التي ترجمت لئلماـ عثماف بف أبي شيبة ،عمى أنو ييكنى" :أبا
الحسف" كال خبلؼ في ذلؾ.
ربعاً :قبو:

بالبحث كبالرجكع إلى جميع المصادر كالمراجع التي ترجمة لئلماـ عثماف بف أبي شيبة لـ أقؼ عمى

لقب لو.

خام اً :م ده:

كلد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة سنة ستان كخمسيف كمئة ،كقيؿ سنة ستيف ك ىنٌيًؼ كمائة ىجرية
بالككفة (:)1
اد اً :ن أتو:

نشأ في العراؽ كبالتحديد في الككفة "المدينػة الكػبرل بالعػراؽ ،كالمصػػر األعظػػـ ،كقبػػة اإلسػػبلـ"(،)2

قديما كحديثنا"( ،)3كلقد عاصر اإلماـ عثماف بف
كالتي خػ ػػرج منيػ ػ ػػا م ػ ػػف ال يحصى مف العمم ػػاء في كؿ فف ن
أبي شيبة العصر الذىبي لمعمـ كالعمماء كىك بداية القرف الثالث كمف أبرز ما كقفت عميو مف صكر نشأتو،
ىك طمبو لمعمـ كذلؾ عندما قاؿ جاء يحيى بف معيف كأصحابو إلى جرير كقد كتبت نصؼ الكتب فأخذكا

معي مف حيث بمغت ثـ رجعكا( ،)4كالمتأمؿ في ذلؾ يجد أف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كاف حريصان عمى

ص َّكر لنا نشأتو.
العمـ ،كمف ىذا تي ى

) - )1انظر :تيذيب التيذيب ( ،)137 /7سير أعبلـ النببلء (.)151/11
) - )2الركض ً
المعطار في خبر األقطار (.)501/
ي
) - )3المباب في تيذيب األنساب (.)118،119/3
) - )4انظر :تاريخ بغداد (.)284/11
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مط ب ثاني :ريالتو ع م

خو تالم ذه:

أ لً :ريالتو ع م :
كانت مدينة الككفة مف المراكز العممية في دراسة الحديث النبكم كعمكمو في عصره ،كمع ذلؾ ارتحؿ
المحدثيف في أمصار مختمفة.
مف الككفة إلى مكة كالرم كنزؿ بغداد( )1رغبة في سماع الحديث مف أعبلـ
ٌ

ككانت الرحمة في طمب العمـ شائعة في زمنو رغبة في سماع الحديث عمى أعبلـ المحدثيف في المراكز

كسعيا في تكثير طرقو ،كطمبان لئلسناد العالي ،كرغبة في التحقؽ مف
الفكرية المختمفة في العالـ االسبلمي،
ن
صحة بعض األحاديث ،كحبِّا في التعرؼ عمى الشيكخ المكثريف كمذاكرتيـ(.)2

ثان اً:

خو:

َّ
إف مف الطبيعي لمف كاف بمده الككفة أف يمتقي بشيكخ يكثر ،كبذلؾ فقد ركل اإلماـ عثماف بف أبي
(،)4
شيبة عف خمؽ يكثر عرؼ منيـ :أبك إسماعيؿ إبراىيـ بف سميماف المؤدب( ،)3كأحمد بف إسحاؽ الحضرمي
كأحمد بف المفضؿ الحفرم( ،)5كاسحاؽ بف منصكر السمكلي( ،)6كاسماعيؿ بف أباف الكراؽ( ،)7كاسماعيؿ بف

عمية( ،)8كاسماعيؿ بف عياش( ،)9كاألسكد بف عامر شاذاف( ،)10كبشر بف المفضؿ( ،)11كجرير بف عبد
) - )1انظر :تيذيب الكماؿ ( ،)479/19تاريخ بغداد (.)284/11
) - )2انظر :بحكث في تاريخ السنة المشرفة (.)221-220/

) - )3إبراىيـ بف سميماف بف رزيف أبك إسماعيؿ المؤدب األردني نزيؿ بغداد مشيكر بكنيتو صدكؽ يغرب مات بعد المائتيف.

تقريب التيذيب (.)90 /

) - )4أحمد بف إسحاؽ بف زيد بف عبد هللا بف أبي إسحاؽ الحضرمي أبك إسحاؽ البصرم ثقة كاف يحفظ مات بالبصرة سنة
إحدل عشرة كمائتيف .تقريب التيذيب (.)77 /

المفىضؿ الحفرم أبك عمي الككفي صدكؽ شيعي في حفظو شيء مات سنة خمس عشرة كمائتيف .تقريب
) - )5أحمد بف ى
التيذيب (.)84 /
) - )6إسحاؽ بف منصكر السمكلي مكالىـ أبك عبد الرحمف صدكؽ تكمـ فيو لمتشيع مات سنة أربع كمائتيف كقيؿ بعدىا .تقريب
التيذيب (.)103 /

) - )7إسماعيؿ بف أباف الكراؽ األزدم أبك إسحاؽ أك أبك إبراىيـ ككفي ثقة تكمـ فيو لمتشيع مات سنة ست عشرة كمائتيف.

تقريب التيذيب (.)105 /

) - )8إسماعيؿ بف إبراىيـ بف مقسـ األسدم مكالىـ أبك بشر البصرم المعركؼ بابف عمية ثقة حافظ مات سنة ثبلث كتسعيف

كمائة كىك بف ثبلث كثمانيف .تقريب التيذيب (.)105 /

) - )9إسماعيؿ بف عياش بف سميـ العنسي أبك عتبة الحمصي صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده مخمط في غيرىـ مات سنة
إحدل أك اثنتيف كثمانيف كمائة .تقريب التيذيب (.)109 /

) - )10األسكد بف عامر الشامي نزيؿ بغداد يكنى أبا عبد الرحمف كيمقب شاذاف ثقة مات في أكؿ سنة ثماف كمائتيف .تقريب
التيذيب (.)111 /

) - )11بشر بف المفضؿ بف الحؽ الرقاشي أبك إسماعيؿ البصرم ثقة ثبت عابد مات سنة ست أك سبع كثمانيف كمائة تقريب
التيذيب (.)124 /
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الحميد( ،)1كحاتـ بف إسماعيؿ المدني( ،)2كالحسيف بف عيسى الحنفي( ،)3كالحسيف بف محمد المركزم( ،)4كأبك
أسامة حماد بف أسامة( ،)5كحميد بف عبد الرحمف الرؤاسي( ،)6كزياد بف الربيع اليحمدم( ،)7كزيد بف

()10
()9
()8
ص سبلـ بف سميـ(،)11
األح ىك ٍ
الحَّباب  ،كسفياف بف عيينة  ،كأبك خالد سميماف بف حياف األحمر  ،كأبك ٍ
ى
()14
()13
()12
ً
كش ىب ىابة بف س ىكار  ،كشريؾ بف عبد هللا  ،كطمحة بف يحيى الزرقي األنصارم  ،كطمؽ بف غناـ
ى
()2
()1
()16
()15
النخعي  ،كعبد هللا بف إدريس  ،كعبد هللا بف المبارؾ  ،كعبد هللا بف نمير  ،كعبد الحميد بف عبد

) - )1جرير بف عبد الحميد بف قيٍرط الضبي الككفي نزيؿ الرم كقاضييا ثقة صحيح الكتاب قيؿ كاف في آخر عمره ييـ مف
حفظو مات سنة ثماف كثمانيف كمائة كلو إحدل كسبعكف سنة .تقريب التيذيب (.)139 /

) - )2حاتـ بف إسماعيؿ ا لمدني أبك إسماعيؿ الحارثي مكالىـ أصمو مف الككفة صحيح الكتاب صدكؽ ييـ مات سنة ست أك

سبع كثمانيف كمائة .تقريب التيذيب (.)144 /

) - )3الحسيف بف عيسى بف مسمـ الحنفي أبك عبد الرحمف ضعيؼ مات قبؿ المائتيف .تقريب التيذيب (.)168 /
) - )4الحسيف بف محمد المركزم بتخفيؼ الراء كبزام مجيكؿ مات بعد المائتيف .تقريب التيذيب (.)168 /

) - )5حماد بف أسامة القرشي مكالىـ الككفي أبك أسامة مشيكر بكنيتو ثقة ثبت ربما دلس ككاف بأخرة يحدث مف كتب غيره

مات سنة إحدل كمائتيف كىك بف ثمانيف .تقريب التيذيب (.)177 /

الرؤاسي أبك عكؼ الككفي ثقة مات سنة تسع كثمانيف كمائة كقيؿ
) - )6حميد بف عبد الرحمف بف حميد بف عبد الرحمف ي
تسعيف كقيؿ بعدىا .تقريب التيذيب (.)182 /
الي ٍح ًمدم أبك ًخداش البصرم ثقة مات سنة خمس كثمانيف كمائة .تقريب التيذيب (.)219 /
) - )7زياد بف الربيع ي
لع ٍكمي ك أصمو مف خراساف ككاف بالككفة كرحؿ في الحديث فأكثر منو كىك صدكؽ
الحباب أبك الحسيف ا ي
) - )8زيد بف ي
يخطىء في حديث الثكرم مات سنة ثبلثيف كمائتيف .تقريب التيذيب (.)222 /
) - )9سفياف بف عيينة بف أبي عمراف ميمكف اليبللي أبك محمد الككفي ثـ المكي ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تغير حفظو

بأ خرة ككاف ربما دلس لكف عف الثقات ككاف أثبت الناس في عمرك بف دينار مات في رجب سنة ثماف كتسعيف كمئة كلو إحدل
كتسعكف سنة .تقريب التيذيب (.)245 /

) - )10سميماف بف حياف األزدم أبك خالد األحمر الككفي صدكؽ يخطىء مات سنة تسعيف كمائة أك قبميا كلو بضع

كسبعكف .تقريب التيذيب (.)250 /

) - )11سبلـ بف سميـ الحنفي مكالىـ أبك األحكص الككفي ثقة متقف صاحب حديث مات سنة تسع كسبعيف كمائة .تقريب
التيذيب (.)261 /

) - )12شبابة بف سكار المدائني أصمو مف خراساف يقاؿ كاف اسمو مركاف مكلى بني ف ازرة ثقة حافظ رمي باإلرجاء مات سنة
أربع أك خمس أك ست كمائتيف .تقريب التيذيب ( .)263

) - )13شريؾ بف عبد هللا النخعي الككفي القاضي بكاسط ثـ الككفة أبك عبد هللا صدكؽ يخطىء كثي ار تغير حفظو منذ كلي
القضاء بالككفة ككاف عادال فاضبل عابدا شديدا عمى أىؿ البدع مات سنة سبع أك ثماف كسبعيف كمائة .تقريب التيذيب

(.)266/

) - )14طمحة بف يحيى بف النعماف بف أبي عياش الزرقي األنصارم المدني نزيؿ بغداد صدكؽ ييـ مات قبؿ المائتيف .تقريب
التيذيب (.)283 /

) - )15طمؽ بف غناـ بف طمؽ بف معاكية النخعي أبك محمد الككفي ثقة مات في رجب سنة إحدل عشرة كمائتيف .تقريب
التيذيب ( .)283

األكدم أبك محمد الككفي ثقة فقيو عابد مات سنة اثنتيف كتسعيف كمائة
) - )16عبد هللا بف إدريس بف يزيد بف عبد الرحمف ٍ
كلو بضع كسبعكف سنة .تقريب التيذيب (.)295 /
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الرحمف الحماني( ،)3كعبد الرحمف بف ميدم( ،)4كعبد السبلـ بف حرب( ،)5كعبدة بف سميماف( ،)6كعبيد هللا بف
ً ()8
()7
كع ىب ٍيدة بف حميد( ،)9كعفاف بف مسمـ( ،)10كعمي بف ظى ٍبياف( ،)11كعمي بف
مكسى  ،كعبيد هللا ٍ
األش ىجعي  ،ي
يم ٍس ًير( ،)12كعمر بف سعد أبي داكد الحفرم( ،)13كأبك حفص عمر بف عبد الرحمف األبار( ،)14كعمر بف عبيد

) - )1عبد هللا بف المبارؾ المركزم مكلى بني حنظمة ثقة ثبت فقيو عالـ جكاد مجاىد جمعت فيو خصاؿ الخير مات سنة
إحدل كثمانيف كمائة كلو ثبلث كستكف .تقريب التيذيب (.)320 /

) - )2عبد هللا بف نمير بنكف مصغر اليمداني أبك ىشاـ الككفي ثقة صاحب حديث مف أىؿ السنة مات سنة تسع كتسعيف

كمائة كلو أربع كثمانكف .تقريب التيذيب (.)327 /
) - )3عبد الحميد بف عبد الرحمف ً
الح ٌماني أبك يحيى الككفي لقبو ىب ٍش ًميف صدكؽ يخطىء كرمي باإلرجاء مات سنة اثنتيف
كمائتيف :تقريب التيذيب ( .)334
) - )4عبد الرحمف بف ميدم بف حساف العنبرم مكالىـ أبك سعيد البصرم ثقة ثبت حافظ عارؼ بالرجاؿ كالحديث قاؿ بف
المديني ما رأيت أعمـ منو مات سنة ثماف كتسعيف كمائة كىك بف ثبلث كسبعيف سنة .تقريب التيذيب (.)351 /

) - )5عبد السبلـ بف حرب بف سمـ النيدم بالنكف المبلئي بضـ الميـ كتخفيؼ البلـ أبك بكر الككفي أصمو بصرم ثقة حافظ
لو مناكير مات سنة سبع كثمانيف كمائة كلو ست كتسعكف سنة .تقريب التيذيب (.)355 /

) - )6عبدة بف سميماف الكبلبي أبك محمد الككفي يقاؿ اسمو عبد الرحمف ثقة ثبت مات سنة سبع كثمانيف كمائة كقيؿ بعدىا.

تقريب التيذيب (.)369 /

) - )7عبيد هللا بف مكسى بف باذاـ العبسي الككفي أبك محمد ثقة كاف يتشيع قاؿ أبك حاتـ كاف أثبت في إسرائيؿ مف أبي نعيـ
كاستصغر في سفياف الثكرم مات سنة ثبلث عشرة كمائتيف عمى الصحيح .تقريب التيذيب (.)375 /
) - )8عبيد هللا بف عبيد الرحمف األشجعي أبك عبد الرحمف الككفي ثقة مأمكف أثبت الناس كتابا في الثكرم مات سنة اثنتيف

كثمانيف كمائة .تقريب التيذيب (.)373 /
) - )9عبيدة بف حميد الككفي أبك عبد الرحمف المعركؼ بالحذاء التيمي أك الميثي أك الضبي صدكؽ نحكم ربما أخطأ مات
سنة تسعيف كمائة كقد جاكز الثمانيف .تقريب التيذيب (.)379 /
) - )10عفاف بف مسمـ بف عبد هللا الباىمي أبك عثماف الصفار البصرم ثقة ثبت قاؿ بف المديني كاف إذا شؾ في حرؼ مف
الحديث تركو كربما كىـ كقاؿ بف معيف أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة كمائتيف كمات بعدىا بيسير .تقريب التيذيب (/
.)393
) - )11عمي بف ظى ٍبياف بف ىبلؿ العبسي بالمكحدة الككفي قاضي بغداد ضعيؼ مات سنة اثنتيف كتسعيف كمائة .تقريب
التيذيب (.)401 /
) - )12عمي بف يم ٍس ًير القرشي الككفي قاضي المكصؿ ثقة لو غرائب بعد أف أضر مات سنة تسع كثمانيف كمائة .تقريب
التيذيب (.)405 /
) - )13عمر بف سعد بف عبيد أبك داكد الحفرم بفتح الميممة كالفاء نسبة إلى مكضع بالككفة ثقة عابد مات سنة ثبلث
كمائتيف .تقريب التيذيب (.)413 /
األبار بتشديد المكحدة الككفي نزيؿ بغداد صدكؽ ككاف يحفظ كقد عمي مات قبؿ
) - )14عمر بف عبد الرحمف بف قيس ٌ
المائتيف .تقريب التيذيب (.)415 /
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()3
()2
()1
ً
الم ٍزنًي( ،)4كقيىب ٍيصة بف
الطى ىنافسي  ،كعمراف بف عيينة  ،كغساف بف مضر األزدم  ،كالقاسـ بف مالؾ ي
عقبة( ،)5ككثير بف ىشاـ( ،)6كمحمد بف بشر العبدم( ،)7كأبك معاكية محمد بف خازـ الضرير( ،)8كمحمد ابف
عبيد الطنافسي( ،)9كمحمد بف أبي عبيدة بف ىم ٍعف المسعكدم( ،)10كمحمد بف يزيد الكاسطي( ،)11ك ًم ٍخ ًِلد بف
()14
()13
ً ()12
كى ىش ٍيـ بف بشير( ،)15كككيع بف الجراح(،)16
الح ىراني  ،كالمطمب بف زياد  ،كمعاكية بف ىشاـ  ،ي
يزيد ى
الش ٍي ىبانًي( ،)17كيحيى بف آدـ( ،)18كيحيى بف أبي ىب ًك ٍير( ،)1كيحيى بف زكريا بف أبي زائدة(،)2
كالكليد بف عقبة ى

) - )1عمر بف عبيد بف أبي أمية الطىىن ًافسي الككفي صدكؽ مات سنة خمس كثمانيف كمائة كقيؿ بعدىا .تقريب التيذيب (/
.)415

) - )2عمراف بف عيينة بف أبي عمراف اليبللي أبك الحسف الككفي أخك سفياف صدكؽ لو أكىاـ مات قبؿ المائتيف .تقريب
التيذيب (.)430 /
) - )3غساف بف مضر األزدم أبك مضر البصرم المكفكؼ ثقة مات سنة أربع كثمانيف كمائة .تقريب التيذيب (.)442 /
) - )4القاسـ بف مالؾ المزني أبك جعفر الككفي صدكؽ فيو ليف مات بعد التسعيف كالمائة .تقريب التيذيب (.)451 /
) - )5قبيصة بف عقبة بف محمد بف سفياف السكائي بضـ الميممة كتخفيؼ الكاك كالمد أبك عامر الككفي صدكؽ ربما خالؼ
مات سنة خمس عشرة كمائتيف عمى الصحيح .تقريب التيذيب (.)453 /
) - )6كثير بف ىشاـ الكبلبي أبك سيؿ الرقي نزيؿ بغداد ثقة مات سنة سبع كمائتيف كقيؿ ثماف .تقريب التيذيب (.)460 /
) - )7محمد بف بشر العبدم أبك عبد هللا الككفي ثقة حافظ مات سنة ثبلث كمائتيف تقريب التيذيب (.)469 /
) - )8محمد بف خازـ بمعجمتيف أبك معاكية الضرير الككفي عمي كىك صغير ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش كقد ييـ في
حديث غيره مات سنة خمس كتسعيف كمائة كلو اثنتاف كثمانكف سنة كقد رمي باإلرجاء .تقريب التيذيب (.)475 /
) - )9محمد بف عبيد بف أبي أمية الطنافسي الككفي األحدب ثقة يحفظ مات سنة أربع كمائتيف .تقريب التيذيب (.)495 /

) - )10محمد بف أبي عبيدة بف معف بف عبد الرحمف بف عبد هللا بف مسعكد المسعكدم الككفي اسـ أبيو عبد الممؾ ثقة مات
سنة خمس كمائتيف .تقريب التيذيب (.)495 /

) - )11محمد بف يزيد الكبلعي مكلى خكالف أبك سعيد أك أبك يزيد أك أبك إسحاؽ الكاسطي أصمو شامي ثقة ثبت عابد مات
سنة تسعيف كمائة أك قبميا أك بعدىا .تقريب التيذيب (.)514 /

) - )12مخمد بف يزيد القرشي الحراني صدكؽ لو أكىاـ مات سنة ثبلث كتسعيف كمائة .تقريب التيذيب (.)524 /

) - )13المطمب بف زياد بف أبي زىير الثقفي مكالىـ الككفي صدكؽ ربما كىـ مات سنة خمس كثمانيف كمائة .تقريب التيذيب
(.)534 /

) - )14معاكية بف ىشاـ القصار أبك الحسف الككفي مكلى بني أسد كيقاؿ لو معاكية بف أبي العباس صدكؽ لو أكىاـ مات
سنة أربع كمائتيف .تقريب التيذيب (.)538 /

) - )15ىشيـ بالتصغير بف بشير بف القاسـ بف دينار السممي أبك معاكية بف أبي خازـ بمعجمتيف الكاسطي ثقة ثبت كثير
التدليس كاإلرساؿ الخفي مات سنة ثبلث كثمانيف كمائة كقد قارب الثمانيف تقريب التيذيب (.)574 /

الرؤاسي أبك سفياف الككفي ثقة حافظ عابد مات في آخر سنة ست كأكؿ سنة سبع كتسعيف
) - )16ككيع بف الجراح بف مميح ي
كمائة كلو سبعكف سنة .تقريب التيذيب (.)581 /
) - )17الكليد بف عقبة بف المغيرة أك بف كثير الشيباني الككفي الطحاف صدكؽ مات بعد المائتيف .تقريب التيذيب (.)583 /

) -)18يحيى بف آدـ بف سميماف الككفي أبك زكريا مكلى بني أمية ثقة حافظ فاضؿ مات سنة ثبلث كمائتيف .تقريب التيذيب
(.)587 /
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()3
الم ىح ًاربًي( ،)4كيحيى بف يماف( ،)5كيزيد بف ىاركف( ،)6كيعمى
كيحيى بف ى
الض ًريس الرازم  ،كيحيى بف ىي ٍعمىى ي
بف عبيد الطنافسي( ،)7كيكنس بف محمد المؤدب( ،)8كيكنس بف أبي ىي ٍعفيكر العبدم( ،)9كغيرىـ(.)10

ثا ثاً :تالم ذه:

تتممذ عمى يد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة عدد كبير مف طبلب العمـ كالحديث حتى قيؿ :إنو كاف

يحضر مجمسو ثبلثكف ألفان( ،)11كقد يع ًرؼ منيـ :البخارم( ،)12كمسمـ( ،)13كأبك داكد( ،)14كابف ماجة(،)15
كابراىيـ بف أسباط بف السكف البغدادم( ،)16كابراىيـ بف إسحاؽ الحربي( ،)17كابراىيـ بف أبي طالب

) - )1يحيى بف أبي بكير كاسمو نسر بفتح النكف كسككف الميممة الكرماني ككفي األصؿ نزؿ بغداد ثقة مات سنة ثماف أك

تسع كمائتيف .تقريب التيذيب (.)588 /

) - )2يحيى بف زكريا بف أبي زائدة اليمداني بسككف الميـ أبك سعيد الككفي ثقة متقف مات سنة ثبلث أك أربع كثمانيف كمائة

كلو ثبلث كستكف سنة .تقريب التيذيب (.)590 /

) - )3يحيى بف الضريس بمعجمة ثـ ميممة مصغر البجمي الرازم القاضي صدكؽ مات سنة ثبلث كمائتيف .تقريب التيذيب
(.)592 /

) - )4يحيى بف يعمى بف الحارث المحاربي الككفي ثقة مات سنة ست عشرة كمائتيف .تقريب التيذيب (.)598 /

) -)5يحيى بف يماف العجمي الككفي صدكؽ عابد يخطىء كثي ار كقد تغير مات سنة تسع كثمانيف كمائة .تقريب التيذيب (.)598 /

) - )6يزيد بف ىاركف بف زاذاف السممي مكالىـ أبك خالد الكاسطي ثقة متقف عابد مات سنة ست كمائتيف كقد قارب التسعيف.

تقريب التيذيب (.)606 /

) - )7يعمى بف عبيد بف أبي أمية الككفي أبك يكسؼ الطنافسي ثقة إال في حديثو عف الثكرم ففيو ليف مات سنة بضع كمائتيف

كلو تسعكف سنة .تقريب التيذيب (.)609 /

) - )8يكنس بف محمد بف مسمـ البغدادم أبك محمد المؤدب ثقة ثبت مات سنة سبع كمائتيف .تقريب التيذيب (.)614 /

) - )9يكنس بف أبي ىي ٍعفيكر كاسمو كقداف بالقاؼ العبدم الككفي صدكؽ يخطىء كثي ار مات قبؿ المائتيف .تقريب التيذيب ( .)614
) - )10انظر :تيذيب الكماؿ ( ،)479،480/19تاريخ بغداد ( ،)284/11تذكرة الحفاظ ( ،)444/2سير أعبلـ النببلء (.)152 /11

) - )11شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)91 /2

) - )12محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي أبك عبد هللا البخارم جبؿ الحفظ كاماـ الدنيا في فقو الحديث مات
سنة ست كخمسيف كمائتيف في شكاؿ كلو اثنتاف كستكف سنة .تقريب التيذيب (.)468 /

) - )13مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم ثقة حافظ إماـ مصنؼ عالـ بالفقو مات سنة إحدل كستيف كمائتيف كلو
سبع كخمسكف سنة .تقريب التيذيب (.)529 /
) - )14سميما ف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد األزدم السجستاني أبك داكد ثقة حافظ مصنؼ السنف كغيرىا مف
كبار العمماء مات سنة خمس كسبعيف كمائتيف .تقريب التيذيب (.)250 /

) - )15محمد بف يزيد الربعي بفتح الراء كالمكحدة القزكيني أبك عبد هللا بف ماجة بتخفيؼ الجيـ صاحب السنف أحد األئمة
حافظ صنؼ السنف كالتفسير كالتاريخ كمات سنة ثبلث كسبعيف كمائتيف كلو أربع كستكف .تقريب التيذيب (.)514 /
) - )16إبراىيـ بف أسباط بف السكف أبك إسحاؽ البزاز ككفي األصؿ مات سنة اثنتيف كثبلثمائة .تاريخ بغداد (.)44 /6
) - )17إبراىيـ بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف بشير بف عبد هللا بف ديسـ أبك إسحاؽ الحربي كلد في سنة ثماف كتسعيف كمائة
كمات سنة خمس كثمانيف كمائتيف .تاريخ بغداد (.)27،39/6
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النيسابكرم( ،)1كأحمد ابف إبراىيـ بف أيكب اٍل ىح ٍكىرانًي( ،)2كأحمد بف الحسف بف عبد الجبار الصكفي( ،)3كأبك

بكر أحمد بف عمي بف سعيد المركزم القاضي( ،)4كأبك ىي ٍعمىى أحمد بف عمي بف المثنى المكصمي( ،)5كاسحاؽ
اإلسفى ىراييني الشافعي( ،)6كجعفر بف محمد بف الحسف اٍل ًف ٍرىيابًي( ،)7كحامد بف محمد بف
بف مكسى بف عمراف ٍ
()9
ً ()8
م(،)10
شعيب اٍلىبٍمخي  ،كالحسف بف عمي بف شبيب المعمرم  ،كالحسيف بف إدريس األنصارم اٍليى ىرًك ٌ
كالحسيف بف إسحاؽ التُّ ٍستىًرم( ،)11كالحسيف بف حميد بف الربيع المخمي( ،)12كحمداف بف عمي الكراؽ(،)13

كزكريا بف يحيى السجزم( ،)14كزياد بف أيكب الطُّ ً
كسي دلكيو( ،)15كالضحاؾ بف الحسيف األزدم
ًٍ
اإل ٍستىىرىاب ًاذم( ،)16كعبد هللا بف أحمد بف حنبؿ( ،)17كأبك بكر عبد هللا بف محمد بف أبي الدنيا( ،)1كأبك القاسـ

) - )1إبراىيـ بف أبي طالب محمد بف نكح بف عبد هللا االماـ الحافظ شيخ خراساف أبك إسحاؽ النيسابكرم مات سنة خمس

كتسعيف .تذكرة الحفاظ (.)638،639 /2

) - )2أحمد بف إبراىيـ بف أيكب أبك بكر الحكراني مات سنة تسع كتسعيف كمائتيف .تاريخ اإلسبلـ (.)39 /22

) - )3احمد بف الحسف بف عبد الجبار بف راشد أبك عبد هللا الصكفي مات سنة ست كثبلثمائة .تاريخ بغداد (.)82،86 /4

) - )4أحمد بف عمي بف سعيد بف إبراىيـ المركزم أبك بكر القاضي ثقة حافظ مات سنة اثنتيف كتسعيف كمائتيف كلو نحك مف

تسعيف سنة .تقريب التيذيب (.)82 /

) - )5أبك يعمى المكصمي الحافظ الثقة محدث الجزيرة احمد بف عمي بف المثنى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي
صاحب المسند الكبير مات سنة سبع كثبلث مائة .تذكرة الحفاظ (.)707،708 /2

) - )6إسحاؽ بف أبي عمراف أبك يعقكب اإلسفراييني اإلماـ ،الفقيو ،الحافظ ،شيخ خراساف ،أبك يعقكب اإلسفراييني مات في

شير رمضاف ،سنة أربع كثمانيف كمائتيف .سير أعبلـ النببلء (.)456،457 /13

) - )7جعفر بف محمد بف الحسف بف المستفاض أبك بكر الفريابي قاضي الدينكر أحد أكعية العمـ في المحرـ سنة إحدل
كثبلثمائة كىك بف أربع كتسعيف .تاريخ بغداد (.)199،201 /7

) - )8حامد بف محمد بف شعيب بف زىير أبك العباس البمخي المؤدب ،مات سنة تسع كثبلثمائة .تاريخ بغداد (.)169 /8

) - )9الحسف بف عمي بف شبيب أبك عمي المعمرم الحافظ مات سنة خمس كتسعيف كمائتيف .تاريخ بغداد (.)369،371 /7

) - )10الحسيف بف إدريس بف مبارؾ بف الييثـ األنصارم اإلماـ ،المحدث ،الثقة ،الرحاؿ ،أبك عمي األنصارم اليركم ،كاف
صاحب حديث كفيـ مات في سنة إحدل كثبلث مائة .سير أعبلـ النببلء (.)113،114 /14

) - )11الحسيف بف إسحاؽ بف إبراىيـ التسترم الدقيؽ مات في سنة تسعيف كمائتيف .سير أعبلـ النببلء (.)57 /14

) - )12الحسيف بف حميد بف الربيع بف حميد بف مالؾ بف سحيـ بف مالؾ بف عائذ هللا أبك عبيد هللا المخمي الخزاز الككفي
مات في ذم الحجة سنة اثنتيف كثمانيف كمائتيف .تاريخ بغداد (.)38 /8

) - )13محمد بف عمى بف عبد هللا بف ميراف أبك جعفر الكراؽ ييعرؼ بحمداف مات في محرـ سنة اثنتيف كسبعيف كمائتيف.
تاريخ بغداد (.)61 /3

) - )14زكريا بف يحيى بف إياس بف سممة السجزم بكسر الميممة كسككف الجيـ بعدىا زام أبك عبد الرحمف نزيؿ دمشؽ

يعرؼ بخياط السنة ثقة حافظ مات سنة تسع كثمانيف كمائتيف كلو أربع كتسعكف .تقريب التيذيب (.)216 /

) - )15زياد بف أيكب بف زياد البغدادم أبك ىاشـ طكسي األصؿ يمقب دلكيو ككاف يغضب منيا كلقبو أحمد شعبة الصغير
ثقة حافظ مات سنة اثنتيف كخمسيف كمائتيف كلو ست كثمانكف .تقريب التيذيب (.)218 /

) - )16الضحاؾ بف الحسيف األزدم اإلستراباذم الفقيو مات سنة تسع كثمانيف كمائتيف .تاريخ اإلسبلـ (.)194 /21

) - )17عبد هللا بف أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني أبك عبد الرحمف كلد اإلماـ ثقة مات سنة تسعيف كمئتيف كلو بضع
كسبعكف .تقريب التيذيب (.)295 /
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م( ،)2كأبك زرعة عبيد هللا بف عبد الكريـ الرازم( ،)3كعثماف بف خرزاذ
عبد هللا بف محمد بف عبد العزيز اٍل ىب ىغ ًك ُّ

األنطاكي( ،)4كعثماف بف يحيى اآلدمي( ،)5كعمي بف أحمد بف النضر األزدم( ،)6كعمي بف سيؿ بف المغيرة

البزاز( ،)7كأبك الحسف محمد بف أحمد بف البراء العبدم( ،)8كأبك حاتـ محمد بف إدريس الرازم( ،)9كمحمد بف

إسحاؽ الثقفي السراج( ،)10كمحمد بف سعد كاتب الكاقدم( ،)11كابنو محمد بف عثماف بف أبي شيبة(،)12
كمحمد بف غالب بف حرب تمتاـ( ،)13كمحمد بف محمد بف سميماف الباغندم( ،)14كغيرىـ(.)15

) - )1عبد هللا بف محمد بف عبيد بف سفياف القرشي مكالىـ أبك بكر بف أبي الدنيا البغدادم صدكؽ حافظ صاحب تصانيؼ
مات سنة إحدل كثمانيف كمائتيف كلو ثبلث كسبعكف .تقريب التيذيب (.)321 /
) - )2البغكم الحافظ الثقة الكبير مسند العالـ أبك القاسـ عبد هللا بف محمد بف عبد العزيز بف المرزباف البغكم األصؿ
البغدادم مات سنة سبع عشرة كثبلث مائة .تذكرة الحفاظ (.) 340-737 /2

) - )3عبيد هللا بف عبد الكريـ بف يزيد بف فركخ أبك زرعة الرازم إماـ حافظ ثقة مشيكر مات سنة أربع كستيف كمائتيف كلو
أربع كستكف .تقريب التيذيب (.)373 /
) - )4عثماف بف عبد هللا بف محمد بف خرزاذ بضـ المعجمة كتشديد الراء بعدىا زام ثقة مات سنة إحدل كثمانيف كمائتيف
كقيؿ في أكؿ التي بعدىا .تقريب التيذيب (.)385 /

) - )5عثماف بف يحيى بف عمرك بف بياف بف فركخ اآلدمي .تاريخ بغداد (.)291 /11
) - )6عمي بف احمد بف النضر بف عبد هللا بف مصعب أبك غالب األزدم كىك أخك محمد بف احمد بف النضر مات في رجب
سنة خمس كتسعيف كمائتيف .تاريخ بغداد (.)316 /11

) - )7عمي بف سيؿ بف المغيرة البزاز البغدادم نسائي األصؿ أيضا يعرؼ بالعفاني بميممة كفاء ثقيمة لمبلزمتو عفاف بف
مسمـ كىك ثقة مات بعد المائتيف .تقريب التيذيب (.)402 /
) - )8محمد بف أحمد البراء بف المبارؾ أبك الحسف العبدم القاضي مات سنة إحدل كتسعيف كمائتيف .انظر :تاريخ بغداد (/1
.)281،282
) - )9أبك حاتـ الرازم االماـ الحافظ الكبير محمد بف إدريس بف المنذر الحنظمي أحد االعبلـ مات في شعباف سنة سبع

كسبعيف كمائتيف .تذكرة الحفاظ (.)567،569 /2

) – )10السراج :محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف ميراف ،االماـ الحافظ الثقة ،شيخ االسبلـ ،محدث خراساف ،أبك العباس
الثقفي مات في شير ربيع اآلخر سنة ثبلث عشرة كثبلثمائة بنيسابكر .سير أعبلـ النببلء (.)388،397 /14
) - )11محمد بف سعد بف منيع الياشمي مكالىـ البصرم نزيؿ بغداد كاتب الكاقدم صدكؽ فاضؿ مات سنة ثبلثيف كمائتيف
كىك بف اثنتيف كستيف .تقريب التيذيب (.)480 /

) - )12محمد بف عثماف بف أبي شيبة اإلماـ الحافظ المسند ،أبك جعفر العبسي الككفي مات سنة سبع كتسعيف كمائتيف .سير
أعبلـ النببلء (.)21،22 /14
) - )13محمد بف غالب بف حرب أبك جعفر الضبي التمار المعركؼ بالتمتاـ مف أىؿ البصرة مات في شير رمضاف سنة

ثبلث كثمانيف كمائتيف .تاريخ بغداد (.)143،146 /3

) - )14محمد بف محمد بف سميماف بف الحارث ،اإلماـ الحافظ الكبير ،محدث العراؽ أبك بكر ،ابف المحدث أبي بكر ،األزدم
الكاسطي الباغندم مات سنة اثنتي عشرة كثبلثمائة .سير أعبلـ النببلء (.)383،387 /14
) - )15انظر :تيذيب الكماؿ ( ،)480،481/19تاريخ بغداد ( ،)284/11تذكرة الحفاظ ( ،)444/2سير أعبلـ النببلء (/11
.)152
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مط ب ثا  :مكانتو ع م  ،أثاره،

أ لً :مكانتو ع م :

رئبو:

ييعد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مف أشير عمماء الككفة ،كمف أبرز محدثي القرف الثالث اليجرم،
(.)1
كقد َّ
عده اإلماـ الذىبي في الطبقة الرابعة مف النقاد في كتابو "ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ"

كقد حظي اإلماـ بتقدير العمماء ،ككبار ُّ
النقاد ،فقاؿ اإلماـ أبك بكر األثرـ
ى
اإلماـ أحمد بف حنبؿ -:ابف أبي شيبة ما تقكؿ فيو أعني أبا بكر فقاؿ ما عممت إال خي انر ،ككأنو أنكر المسألة
()2

قمت ألبي عبد هللا -أم

عنو قمت ألبي عبد هللا فأخكه عثماف ،فقاؿ كأخكه عثماف ما عممت عميو إال خي انر كأثنى عميو كقاؿ :عثماف

رجؿ سميـ(.)3

()4

فسئؿ مف أحب إليؾ محمد بف حميد
كقد يسئؿ ابف معيف عف عثماف بف أبي شيبة؟ فقاؿ :ثقة ،ي
عثماف بف أبي شيبة؟ فقاؿ :ثقتاف أميناف مأمكناف(.)5
()6

كقاؿ الحسيف بف حباف:

أك

عف يحيى ابف معيف أيضان ابنا أبي شيبة عثماف ،كعبد هللا  -أم ابي

بكر -ثقتاف صدكقاف ليس فييما شؾ(.)7

كقاؿ أبك حاتـ :سمعت رجبلن يسأؿ محمد بف عبد هللا بف نمير عف عثماف فقاؿ سبحاف هللا كمثمو

ييسأؿ عنو إنما ىك ييسأؿ عنا(.)8
كسئؿ أبك حاتـ عف عثماف بف أبي شيبة فقاؿ ىك صدكؽ(.)9
ي

كقاؿ أحمد بف عبد هللا العجمي :عبد هللا بف محمد بف أبي شيبة ككفي ثقة ،كأخكه عثماف ككفي

ثقة( ،)10كذكره ابف حباف في الثقات(.)11

(.)12

قاؿ ابف حجر :عثماف بف أبي شيبة ثقة حافظ شيير كلو أكىاـ

) - )1انظر.)186 /( :
) - )2أحمد بف محمد بف ىاني الطائي كيقاؿ الكمبي؛ أبك بكر األثرـ البغدادم اإلسكافي الفقيو الحافظ مات سنة ثبلث كسبعيف

كمائتيف .تيذيب التيذيب (.)67،68 /1

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)481/19تاريخ بغداد ( ،)287/11تذكرة الحفاظ (.)444/2

) - )4محمد بف حميد بف حياف الرازم حافظ ضعيؼ ككاف بف معيف حسف الرأم فيو مات سنة ثماف كأربعيف كمائة .تقريب
التيذيب (.)475 /

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)482/19تاريخ بغداد ( ،)287/11سير أعبلـ النببلء ( ،)152 /11تذكرة الحفاظ (.)444/2

) - )6الحسيف بف حباف بف عمار بف الحكـ بف عمار بف كاقد أبك عمي صاحب يحيى بف معيف مات سنة اثنتيف كثبلثيف

كمائتيف .تاريخ بغداد (.)36 /8

) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)482/19تاريخ بغداد (.)287/11

) - )8تاريخ بغداد ( ،)287،286/11تيذيب الكماؿ (.)482/19
) - )9الجرح كالتعديؿ ( ،)166 /6تيذيب الكماؿ (.)482/19

) - )10الثقات لمعجمي ( ،)130 /2تيذيب الكماؿ ( ،)482،483/19تاريخ بغداد (.)287/11
) - )11الثقات البف حباف ( ،)454 /8تيذيب التيذيب (.)137 /7
) - )12تقريب التيذيب (.)386 /
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ثان اً :آثاره:

ُّ
يعد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مف العمماء البارعيف في التصنيؼ ،كقد كتب الكثير ،فمو "المسند،

كالتفسير"(.)1

ثا ثاً :رئبو:

كاف اإلماـ عثماف يتصحؼ في القرآف ،فقاؿ بعض العمماء أنو ال يحفظ القرآف جيدان كقاؿ بعضيـ

األخر ىذا مزاح منو ،كدعابة ،فق أر مف سكرة يكسؼ (فمما جيزىـ بجيازىـ جعؿ السفينة في رحؿ أخيو) اآلية

( ،)70فقيؿ لو إنما ىك جعؿ السقاية في رحؿ أخيو قاؿ أنا كأخي أبك بكر ال نق أر لعاصـ ،كقيؿ إنو ق أر في

اتبعكا ما تتمكا الشياطيف) اآلية ( )102قرأىا بكسر الباء (كاتبًعكا) ك ق أر في التفسير
التفسير مف سكرة البقرة (ك ى
مف سكرة الفيؿ (ألـ تر كيؼ فعؿ ربؾ بأصحاب الفيؿ) اآلية ( )1قرأىا ألؼ الـ ميـ(.)2

) -)1ذكره الذىبي :تذكرة الحفاظ ( ،)444/2الخطيب البغدادم :تاريخ بغداد ( ،)284/11ابف حجر :تيذيب التيذيب
( ،)135/7العيني :مغاني االخيار( ،)355/3المزم :تيذيب الكماؿ ( ،)479/19العكرم :في شذرات الذىب في أخبار مف
ذىب (.)91 /2
) -)2انظر تيذيب الكماؿ ( ،)486/19تيذيب التيذيب ( ،)137/7تذكرة الحفاظ ( ،)444/2سير أعبلـ النببلء (/11
.)153
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مط ب ربع :عق دتو،

أ لً :عق دتو:

فاتو:

كاف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة عمى عقيدة أىؿ السنة كالجماعة ،فقد قاؿ عف القرآف " القرآف كبلـ

هللا كل يس بمخمكؽ ،كقاؿ مرة أخرل :مف لـ يقؿ القرآف كبلـ هللا كليس بمخمكؽ فيك شر مف ىؤالء

الجيمية"(.)1

كىك عمى مذىب أىؿ الحديث ،فقد قاؿ محمد بف الصديؽ البزاز :سمعت عثماف بف أبي شيبة يقكؿ

"فساؽ أصحاب الحديث خير مف عباد غيرىـ"(.)2

مف خبلؿ تتبع بعض األحاديث الذم ركاىا في أمكر العقيدة ،تبيف أنو أحد المبرزيف في ذلؾ،

خاصة فيما يتعمؽ برؤية هللا تعالى ،كما يتعمؽ بعذاب النار.
ثان اً :فاتو:

أجمع العمماء ،كالمؤرخكف عمى أنو تكفي سنة تسع كثبلثيف كمائتيف ،لكنيـ اختمفكا في يكـ كفاتو عمى

قكليف:

القكؿ األكؿ :قيؿ مات لثبلث مضيف مف المحرـ سنة تسع كثبلثيف كمائتيف(.)3

القكؿ الثاني :قيؿ مات يكـ األحد في المحرـ لسبع بقيف سنة تسع كثبلثيف كمائتيف(.)4
كبير؛ ألنيـ أجمعكا عمى سنة كفاتو ،فأسأؿ هللا العظيـ أف يرحمو رحمةن كاسعة.
كمع ذلؾ ال يعد خبلفان ان

) - )1السنة لعبد هللا بف أحمد ( ،)160 /1اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة البللكائي (.)266 /2
) - )2ذـ الكبلـ كأىمو (.)109 /1
) – )3انظر :تاريخ بغداد ( ،)287/11تيذيب الكماؿ ( ،)486/19تاريخ اإلسبلـ (.)271 /17
) - )4التاريخ الصغير :لمبخارم (.)369/2
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ثا

مبي
تمي د في ع م َن ْق ِد ِر َج ِ
ال
ّ
مط ب

ل :تعر

أ لً :تعر
َّ -ن ْقد غ :

َّن ْقد غ

َّن ْقد ع م َج ْرح

صطاليا:
ً

تَّ ْع ِد ل

جرح

تعد ل

عالق ب نيما:

اغتىٍبتيـ ،ىنقى ٍدت َّ
بأص ىب ًعي ٍأنقي يده
أنقد الشيء :أم أعيبو كأغتابو ،كنقدت الناس :أم إف ًع ٍبتىيـ ك ٍ
الشيء ٍ
الدر ً
كاحدان كاحدان ىن ٍق ىد َّ
ب ىي ٍنقي يده إذا كاف ىيٍمقيطو كاحدان كاحدان(.)1
كنقىد
الح َّ
اىـ -أم إظيار جيده مف رديئو .-ى
الطائر ى
ي
صطاليا:
 َّن ْقدً

عرؼ بعض عمماء الحديث النقد بأنو "ىك بياف أحكاؿ األحاديث كركاتيا مف حيث القكة كالضعؼ ،

كما يتعمؽ بذلؾ"(.)2

كقيؿ" :الكشؼ عف حالو – أم الراكم -في أىميتو لمركاية أك عدـ ذلؾ"(.)3
قاؿ الجديع" :كقد اصطمح عمماء الحديث عمى تسمية النقد ىذه بػ (الجرح كالتعديؿ) ،بناء عمى ما

ينتج عنيا مف ثبكت أىمية الراكم أك عدميا ،كىذاف الكصفاف يشعراف بثنائية القسمة عندىـ ،فالناقد إما أف

يصير إلى جرح الراكم ،كاما إلى تعديمو"(.)4
صطاليا:
ثان اً :تعر ع م َج ْرح تَّ ْع ِد ل غ
ً
الن ٍي ىس ٍايبكرم في النكع الثامف عشر :معرفة الجرح كالتعديؿ" :ىذا النكع مف عمـ الحديث:
قاؿ الحاكـ ى
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ ،كىما في األصؿ نكعاف ،كؿ نكع منيما عمـ برأسو"(.)5
معرفة ى
يبلحظ مف كبلـ اإلماـ الحاكـ –رحمو هللا -أف عمـ الجرح مستقؿ عف عمـ التعديؿ ،كسأقكـ بتعريؼ

كؿ عمى حده كمف ثـ أ ًٌ
يعرؼ عمـ الجرح كالتعديؿ.
 ع م جرح: -جرح غ ً :

الحاكـ
ربما يأتي الجرح بمعنى الشتـ ،أك غير ذلؾ ،كمنو قكلو " ىج ىر ىحو بمسانو شتمو ...،كيقاؿ ىج ىرح
ي
ً
ىً
جؿ
الشاىد إذا ىعثر منو عمى ما تى ٍسقيطي بو عدالتو مف كذب كغيره كقد قيؿ ذلؾ في غير الحاكـ فقيؿ ىج ىرىح الر ى
ىغ َّ
النقصاف كالعيب كالفساد"(.)6
اح
استي ٍجرىح
ي
ي
ض شيادتو كقد ٍ
الشاىد كاالستجر ي
) - )1انظر :النياية في غريب الحديث كاألثر ابف األثير (.)217 /5
) - )2لساف المحدثيف (معجـ مصطمحات المحدثيف) (.)223 /5
) - )3تحرير عمكـ الحديث (.)191 /1
) - )4المرجع السابؽ (.)191 /1
) - )5معرفة عمكـ الحديث (.)99 /
) - )6لساف العرب (.)422 /2
21

 -جرح صطالياً:

الج ٍرح" في ًكتىابو
الجزرم " ى
ىناؾ عدة تعريفات لمجرح عند عمماء المحدثيف ،فقد ىع َّرؼ اإلماـ ابف األثير ى
بالراكم ك الشاىد سقط االعتبار بقكلو ،كبطؿ العمؿ بو"(.)1
"جامع األصكؿ" ،فقاؿ" :كصؼ ىمتىى التى ىحؽ َّ
كقد عرفو بعض عمماء الحديث بأنو "كصؼ الراكم بما يقتضي أف يككف األصؿ فيو رد ركاياتو"(.)2

 ع م تعد ل: -تعد ل غ :

و
الع ٍدؿ :ما قاـ في النفكس أىنو يم ٍستقيـ
كردت ىذه المفظة كليا
معاف عدة كىي في نفس المحكر ؼ " ى
ض ُّد الجكر ،...،كالعدؿ :الح ٍكـ بالحؽ يقاؿ ىك ي ٍقضي بالحؽ كيعًدؿ كىك ح ىكـ ً
كىك ً
عاد هؿ ذك ىم ٍع ىدلة في
ى
ىٍ ي ي
ى ه
ىٍ ي
ىٍ
ً
ً
كريج هؿ ىع ٍد هؿ
حكمو ك ى
الم ٍرض ُّي قكليو ي
كح ٍك يمو ،كقاؿ الباىمي :رجؿ ىع ٍد هؿ كعاد هؿ جائز الشيادة ى
الع ٍد يؿ مف الناس ى

()3
الع ٍدؿ
كم ٍق ىنعه في الشيادة"  ،قاؿ ابف ىع ىرفة" :تعديؿ الرجؿ ٍ
أف يقكؿ القاضي :ىك عندنا مف أىؿ ى
ًرضان ى
()4
ُم ً َ َ طًا ِتَ ُك نُ ُ َي َد َء َع َى َّن ِ
ك ًٌ
اس َ َ ُك َن َّر ُ ُل
اك ْم أ َّ
جائز الشيادة"  .قاؿ تعالى ( َ َك َذِ َك َج َع ْ َن ُ
الرضا ،ي
()5
ي َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم)( ،)6كقاؿ ( َ ْي ُك ُم ِب ِو َذ َ َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم)(.)7
َع َ ْ ُك ْم َ ِي ًد )  ،كقاؿ تعالى ( َ أَ ْ ِي ُد َذ َ ْ

صطاليا:
 تعد لً

الجزرم التَّ ٍعًديؿ في ًكتىابو
لمتعديؿ عدة تعريفات عند عمماء المحدثيف ،فقد ىع َّرفو اإلماـ ابف األثير ى
اعتيبًر قكليما ،كأ ً
يخ ىذ بو"(.)8
"جامع األصكؿ" ،فقاؿ" :كصؼ متىى التى ىحؽ بيما ٍ ى
كقد عرفو بعض عمماء الحديث بأنو "كصؼ الراكم بما يقتضي أف يككف الغالب في حقو قبكؿ

ركاياتو"(.)9
 -تعر

ع م جرح

تعد ل:

َّ ً
الم ىحًٌدثيف َّ
الرىكاة كتى ٍعًديميـ بألفاظ
بأنو" :عمـ ييبحث فيو عف ىجرح ُّ
يمكف تعريؼ عمـ ى
الج ٍرح كالت ٍعديؿ عند ي
مخصكصة ،كالبحث عف مر ً
اتب تمؾ األلفاظ"(.)10
) - )1جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ (.)126/1

) - )2لساف المحدثيف (معجـ مصطمحات المحدثيف) (.)217 /2
) - )3لساف العرب (.)430 /11
) - )4شرح حدكد ابف عرفة (.)592/
) - )5سكرة البقرة اآلية.143 :

) - )6سكرة الطبلؽ :مف اآلية .2
) - )7سكرة المائدة :مف اآلية .95
) - )8جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ (.)126/1
) - )9لساف المحدثيف (معجـ مصطمحات المحدثيف) (.)217 /2
) - )10أبجد العمكـ (.)211 /2
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كقد عرؼ البعض عمـ الجرح كالتعديؿ بأنو ىك "نقد الركاة كبياف أحكاليـ في الركاية كأحكاميـ مف

حيث قبكؿ ركاياتيـ كردىا"(.)1

إذف مف خبلؿ عمـ الجرح كالتعديؿ نستكضح الحكـ عمى الركاة بألفاظ مخصكصة بعد التحرم عف
أحكاليـ كأحكاؿ ركاياتيـ.
ثا ثاً :عالق ب ن َّن ْقد ع م َج ْرح

تَّ ْع ِد ل:

ً
ً
تحدث اإلماـ ابف أبي حاتـ عف َّ
لقد َّ
ؼ اآلثار
عر ي
الن ٍقد في يم ٌ
قدمة كتابو " ى
الج ٍرح كالتَّ ٍعديؿ" فقاؿ" :بماذا تي ى
الصحيحة كالسقيمة؟ ،قيؿ :بنقد العمماء الجيابذة الذيف خصيـ هللا -ىع َّز ىك ىج ٌؿ– بيذه الفضيمة ،كرزقيـ ىذه

المعرفة ،في كؿ دىر كزماف" ،كقاؿ " ككجب الفحص عف الناقمة كالبحث عف أحكاليـ كاثبات الذيف عرفناىـ
بشرائط العدالة كالثبت في الركاية مما يقتضيو حكـ العدالة في نقؿ الحديث كركايتو بأف يككنكا امناء في

أنفسيـ عمماء بدينيـ.)2("...

كقاؿ الدكتكر ىماـ سعيد" :تطكر النقد الحديثي كتنكع  ،كاتسعت مباحثو حتى أصبح صناعة كفنان مع

منتصؼ القرف اليجرم الثاني ،كقد انقسـ إلى قسميف كبيريف:

القسـ األكؿ :عمـ الجرح كالتعديؿ  ،كىك نقد أكلي سيؿ ميسكر  ،ييتـ بالقكادح الظاىرة كالضعؼ كالجيالة،
كالغفمة  ،ككثرة الخطأ  ،كالفسؽ

القسـ الثاني  :عمـ العمؿ ،كىك نقد ثانكم أعمى مف سابقو كأدؽ"(.)3

كمف خبلؿ ما تبيف لنا مف كبلـ العمماء في النقد ،كعمـ الجرح كالتعديؿ ،نبلحظ َّ
أف ىناؾ عبلقة
بينيما كىي عبلقة عمكـ كخصكص؛ فعمـ َّ
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ ،ألف عمـ النقد يبيف
الن ٍقد أ ُّ
ىعـ كأشمؿ مف عمـ ى
أحكاؿ الركاة كمركياتيـ ،كأما عمـ الجرح كالتعديؿ يبيف أحكاؿ الركاة.

) - )1لساف المحدثيف (معجـ مصطمحات المحدثيف) (.)217 /2
) - )2انظر :الجرح كالتعديؿ (.)2،5 /1
) - )3شرح عمؿ الترمذم (.)31 /1
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مط ب ثاني :م ر ع

َّن ْقد ع م جرح

تعد ل:

تعددت اآليات التي تثبت مشركعية النقد كعمـ الجرح كالتعديؿ ،كفاضت السنة النبكية باألحاديث التي
تدلؿ عمى ذلؾ ،كتبينت آراء العمماء باإلجماع ،لذلؾ ال يمكف ألحد أف يتج أر عمى إنكار ىذه المشركعية التي

ىي مف عند هللا –عز كجؿ ،-ثـ مف النبي – صمى هللا عميو كسمـ ،-ثـ مف اجتماع عمماء األمة عمى ذلؾ.
فمف القرآف الكريـ:

َِّ
ٍ
ق ِب َنبٍأ فَتَب َّ ُن أ ْ ِ
ِ
ص ِب ُي
َن تُص ُب قَ ْ ًما ِب َج َيا َ فَتُ ْ
اء ُك ْم فَا ٌ َ َ
َم ُن ِإ ْن َج َ
قاؿ هللا تعالىَ ( :ا أَُّ َيا ذ َن آ َ
()1
اد َ ِ
ِِ
لل)(.)2
ي َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم َ أ َِق ُم
َّ َي َ
َع َى َما فَ َع ْتُ ْم َنادم َن)  ،كقاؿ في مكضع آخر َ ( :أَ ْ ِي ُد َذ َ ْ
كمف السنة النبكية الشريفة:
ىف عائًشة-ر ً
الحديث الًَّذم ىركاهي يع ٍركةي ٍب يف ُّ
الزىب ٍي ًر أ َّ
استىٍأ ىذ ىف ىريج هؿ ىعمىى
ضي َّ
ي
اّللي ىع ٍنيىا -أ ٍ
ىخ ىب ىرتٍوي قىالى ٍ
تٍ :
ى
ى
ى ىى ى ى
كؿ ًَّ
رس ً
يرة ،أىك ا ٍب يف اٍل ىع ًش ً
ً ً
اؿ( :ا ٍئ ىذينكا لىوي بًٍئ ىس أ ي
يرة) ،ىفمى َّما ىد ىخ ىؿ أ ىىال ىف لىوي
ىي
ى
ىخك اٍل ىعش ى ٍ
اّلل صمى هللا عميو كسمـ فىقى ى
ً
اٍل ىك ىبلـ ،يقٍمت :يا رسكؿ ًَّ
الن ً
ىم ىعائً ىشةي ،إً َّف ىش َّر َّ
ت ،ثيَّـ أىلى ٍن ى
ت الَّذم يقٍم ى
اّلل ،يقٍم ى
اس ىم ٍف تىىرىكوي
اؿ( :أ ٍ
ت لىوي اٍل ىك ىبل ىـ ،قى ى
ي ى ىي ى
ى
ً ً ()3
ً
اس أ ٍىك ىكىد ىعوي َّ
َّ
اء في ٍحشو) .
الن ي
الن ي
اس اتٌقى ى
كمف اإلجماع:

أىؿ العمـ عمى أَّىنو ال ييقبؿ َّإال خبر العدؿ كما أَّىنو ال تيقبؿ َّإال
ما قالو الخطيب ى
الب ٍغدادم" :أىجمع ي
شيادة العدؿ" ،كقاؿ أيضان" :أىؿ العمـ أجمعكا عمى َّ
أف الخبر ال يجب قبكلو ٌإال مف العاقؿ الصدكؽ المأمكف
الج ٍرح لمف لـ يكف صدكقنا في ركايتو"(.)4
عمى ما ييخبر بو ،كفي ذلؾ دليؿ عمى جكاز ى
ىذه داللة كاضحة مف كتاب هللا -عز كجؿ ،-كمف السنة المطيرة كمف إجماع أىؿ العمـ عمى

مشركعية ذلؾ.

) - )1سكرة الحجرات اآلية.6 :
) - (2سكرة الطبلؽ اآلية.2 :

م في صحيحوً :كتىاب :األدب ،باب :ما يجكز مف اغتياب أىؿ الفساد كالريب( ،ح،)6054:عف
) - )3أخرجو اإلماـ البخار ٌ
ً
ً
الصمة كاآلداب ,باب :يمدارًاة ىم ٍف ييتَّقى
عائشة رضي هللا عنيا (ج ،)17 /8ك أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتىاب :البًًٌر ك ٌ
فيحشو( ،ح ،)2591:عف عائشة رضي هللا عنيا (ج.)2002 /4
) - )4الكفاية في عمـ الراكية (.)38،33/
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مبي
م ا ك تعر

ربع

إلمام عثمان بن أبي

ب با رجال

اية ك و
اىتـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بالركاة كبمركياتيـ ،كبالتعريؼ بيـ كبمركياتيـ ،فكاف ذك در و
اسعة

في ىذه الصنعة ،لذلؾ تعددت مسالؾ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بالتعريؼ بالرجاؿ كسأبيف ذلؾ فيما يمي.
مط ب

ل :تعر

با رجال من خالل ما تع ق بأ مائيم:

تحديد شخص الراكم كالتعريؼ بو مف خبلؿ ما يتعمؽ باسمو مف أىـ العمكـ ،لذلؾ يجب عمى مف

يقصد ىذا العمـ معرفة أسامي الركاة ،كأنسابيـ ،كألقابيـ ،ككناىـ ،كما يتعمؽ بيـ لمتعرؼ عمييـ.

لذلؾ اىتـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بالتعريؼ بالرجاؿ مف خبلؿ ما يتعمؽ بأسمائيـ ،كىذا كاف

كاضحان في عباراتو التي أطمقيا بتعريفو ًٌ
لمرجاؿ ،كذلؾ فيما يمي:
مقصد

ل :ب ان

ن اب:

اعتنى الكثير مف أىؿ العمـ ببياف أنساب الركاة ،كىك عمـ مشيكر كاسع النطاؽ ،قد اعتنى بو العرب
القنكجي" :كالعرب قد اعتنى في ضبط نسبو إلى أف كثر أىؿ اإلسبلـ كاختمط أنسابيـ
صديؽ ٌ
قديمان ،فقد قاؿ ٌ
باألعاجـ فتعذر ضبطو باآلباء فانتسب كؿ مجيكؿ النسب إلى بمده أك حرفتو أك نحك ذلؾ حتى غمب ىذا
عمـ ييتعرؼ منو أنساب الناس ،كقكاعده الكمية كالجزئية"(.)1
النكع" ،كقد َّ
عرفو بأنو " ه

اك ْم ِم ْن
اس ِإ َّنا َخ َ ْق َن ُ
إف هللا -جؿ كعبل -قد أشار إلى ذلؾ في كتابو العزيز حيث قاؿ ( َا أَُّ َيا َّن ُ
اكم ُ ع با قَب ِائل ِتَعارفُ ِإ َّن أَ ْكرم ُكم ِع ْن َد ِ
اك ْم ِإ َّن للاَ َعِ ٌم َخ ِب ٌر)( ،)2كقد تحدث
للا أَتْقَ ُ
ََ ْ
َذ َك ٍر َ أُْنثَى َ َج َع ْ َن ُ ْ ُ ً َ َ َ َ َ
صمي ً ً
النبي –صمى هللا عميو كسمـ -بشأف ذلؾ فقاؿ( :تىعمَّمكا ًمف أ ٍىنسابً يكـ ما تى ً
ام يك ٍـ)(.)3
ى
كف بو أ ٍىر ىح ى
ىي ٍ ى ٍ ى
إذف االنتساب ليس مقتص انر إلى اآلباء أك االجداد فقط ،بؿ كأصبح إلى القبيمة كالبمد كالكطف كالحرفة،
الرىكاة ،كتمثؿ ذلؾ فيما يمي-:
كقد اعتنى اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في ضبط أنساب ُّ
صل في ب ان ن اب أي ا ًنا:
 -1ف ّ
ٍ ابف َّ
الن ٍرًس ًي محمد حسنكف البغدادم(.)4
ٌ

) - )1أبجد العمكـ (.)114 /2
) - )2سكرة الحجرات :اآلية.13 :
ً ً
م في سننو ،كتاب :البر كالصمة ،باب :ما جاء في تعميـ النسب (ح ،)1979:عف أبي ىريرة رضي
) - )3أخرجو اإلماـ التٌرمذ ٌ
اؿ اإلماـ الترمذم :ىذا حديث غريب مف ىذا الكجو انتيى .اسناد الحديث حسف؛ ألف رجالو ثقات إال
هللا عنو ( ،)419 /3كقى ى
عبد الممؾ بف عيسى الثقفي فيك صدكؽ.
) - )4ابف النرسي أبك الحسيف محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد حسنكف البغدادم في صفر عف تسع كثمانيف كمائة .انظر
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)300 /3
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قاؿ عثماف بف أبى شيبة أخبرنا محمد بف احمد بف محمد بف حسنكيو النرسي

(.)1

 -2ب ان من ن ب إ ى ب ده:

 عبد هللا بف محمد بف نصر الرممي(.)3(،)2

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :حدثنا عبد هللا بف محمد بف نصر الرممي(.)4

 -3ب ان من ن ب إ ى قب تو:

 محمد بف الحسف األسدم(.)6(،)5

قاؿ عثماف بف أبي شيبة حدثنا محمد بف الحسف األسدم(.)7

مقصد ثاني :ب ان

خ

تالم ذ:

معرفة الشيكخ كالتبلميذ مف أىـ األمكر لمتعرؼ عمى شخصية الراكم ،خاصة أكلئؾ المبيميف أك
الميمميف عمى و
حد سكاء ،فمف أفضؿ الطرؽ لمتعرؼ كالكشؼ عف شخصياتيـ كىكياتيـ ىي معرفة تبلميذىـ
كبير في التعريؼ بمف ركل عنو الراكم ،كركل عمف ىك،
كشيكخيـ ،كاإلماـ عثماف بف أبي شيبة لو باعه ه
كبياف ذلؾ كاآلتي:
 -1ب ان

خ:

 إسماعيؿ بف مجالد الككفي(.)8

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :كاف إسماعيؿ بف مجالد يحدث عف أبي إسحاؽ كسماؾ كبياف(.)9

 -2ب ان تالم ذ:

 محمد بف عبدالممؾ بف أبي الشكارب(.)10

) - )1تاريخ بغداد (.)269 /6
) - )2عبد هللا بف محمد بف نصر بف طكيط كيقاؿ  :طكيت أبك الفضيؿ البزاز الرممي الحافظ .انظر :مختصر تاريخ دمشؽ
(.)1877/
) - )3الرممي :بفتح الراء كسككف الميـ كفي آخرىا البلـ ىذه النسبة إلى بمدة مف ببلد فمسطيف كىي قصبتيا يقاؿ ليا الرممة.
انظر :األنساب (.)91 /3

) - )4الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)64 /5

) - )5أبك عبد هللا  :محمد بف الحسف األسدم  ،ككفي .انظر :فتح الباب في الكنى كاأللقاب (.)500 /

) - )6األسدم :بفتح األلؼ كالسيف الميممة كبعدىا الداؿ الميممة ىذه النسبة إلى أسد كىك اسـ عدة مف القبائؿ .انظر:
األنساب (.)138 /1

) - )7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)173 /6

) - )8إسماعيؿ بف مجالد بف سعيد اليمداني أبك عمر الككفي نزيؿ بغداد صدكؽ يخطىء مات قبؿ المائتيف .انظر :تقريب
التيذيب ( ،)109 /تاريخ بغداد ( ،)245/6تيذيب الكماؿ (.)184/3

) - )9تاريخ أسماء الثقات (.)28 /

) - )10محمد بف عبدالمم ؾ بف أبي الشكارب محمد بف عبدهللا بف أبي عثماف ابف عبدهللا بف خالد بف أسد بف أبي العيص بف
أمية القرشي االمكم أبك عبدهللا االبمي البصرم مات سنة أربع كأربعيف كمائتيف .انظر :تيذيب التيذيب (.)281 /9
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قاؿ عثماف بف أبي شيبة :ركل عنو مسمـ(.)1

مقصد ثا  :ب ان كنى ،أ ماء أصيابيا ،ب ان من فق

مو

م أب و:

المكًفي خمسيف :معرفة األسماء كالكنى) ":كىذا
قاؿ ابف الصبلح-رحمو هللا -في مقدمتو في (النكع ي
()2
مطمكب لـ يزؿ أىؿ العمـ بالحديث يعنكف بو كيتحفظكنو كيتطارحكنو فيما بينيـ كيتنقصكف مف جيمو"
فف
ه
ه
 -1ب ان م من تير بكن تو:
م(.)3
 سعيد بف أبي عمراف أيىبك ا ىلب ٍختىًرًٌ
م سعيد بف أبي عمراف(.)4
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :أيىبك ى
الب ٍختىًرًٌ
 -2ب ان كن من تير با مو:
 الكليد بف كثير بف سناف الككفي (.)5

كناه عثماف بف أبي شيبة :أبا سعيد(.)6

 -3ب ان من فق

مو

م أب و:

 معاذ بف معاذ التميمي(:)7

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :حدثنا معاذ بف معاذ(.)8

مقصد ربع :ب ان م ي:

و
أضرب ،أك أنكاع
المكلى تطمؽ عمى العبد الذم أيعتًؽ كأصبح حر ،فيك مكلى لمذم أعتقو ،كأيضان ليا

ؽ ،أك الذم أسمـ عمى يد غيره"(.)9
الم ٍعتى ي
الم ىحالىؼ ،أك ي
الم ٍكلىى" :ىك الشخص ي
أخرل ،كيكضح ذلؾ أف ى
الركاة ،كالعمماء "مف ً
فربَّما ينسب أحدىـ إلى القبيمة ،فىىيعتقد السامع َّأنو
المي ٌمات ،ي
ي
كمعرفة المكالي مف ُّ ى
صمًيبو ،كاَّنما ىك مف مكالييـ .فىيي ىمي يَّز ذلؾ ليعمـ"(.)10
منيـ ى
) - )1تيذيب التيذيب (.)281 /9

) - )2مقدمة ابف الصبلح (.)329،330/1

) - )3سعيد بف فيركز أبك البخترم بفتح المكحدة كالمثناة بينيما معجمة بف أبي عمراف الطائي مكالىـ الككفي ثقة ثبت فيو
تشيع قميؿ كثير اإلرساؿ مات سنة ثبلث كثمانيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)240/تيذيب الكماؿ ( ،)34-32/11لساف
الميزاف (.)452/7
) - )4األسامي كالكنى (.)327/2

) - )5الكليد بف كثير بف سناف المزني أبك سعيد المدني الراذاني سكف الككفة مقبكؿ مات قبؿ المائتيف .انظر :تقريب التيذيب
( ،)583 /تيذيب الكماؿ ( ،)71،72/31التاريخ الكبير (.)152/8
) - )6فتح الباب في الكنى كاأللقاب (.)374/
) - )7معاذ بف معاذ بف نصر بف حساف العنبرم أبك المثنى البصرم القاضي ثقة متقف ،مات سنة ست كتسعيف كمائة .انظر:

تقريب التيذيب ( ،)536/تيذيب الكماؿ ( ،)137-132 /28تاريخ بغداد ( ،)133-131 /13تذكرة الحفاظ (/1
.)324،325
) - )8اإلبانة الكبرل (.)100 /4
) - )9تيسير مصطمح الحديث (.)282 /
) - )10الباعث الحثيث إلى اختصار عمكـ الحديث (.)246 /
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كالفائدة مف معرفة المكالي مف الركاة كالعمماء "األمف مف المبس ،كمعرفة المنسكب إلى القبيمة نسبان،

الء عمف يشاركو في اسمو مف تمؾ القبيمة نسبان"(.)1
الء؛ كمف ثـ ليتميز المنسكب إلى القبيمة ك ن
أك ك ن
كقد جاءت ألفاظ (مكلى)عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بعدة صيغ ،كىي( :مكلى فبلف)( ،مكلى بني
فبلف)( ،مكلى ليـ)( ،مكلى الككفي فبلف) ،كبياف ذلؾ كاآلتي:
(م ى فالن):

 حمراف بف أباف(:)2

()3

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :كاتب عثماف

(م ى بني فالن):

حمراف مكاله(.)4

 داكد بف أبي ىند أبك ىند(:)5

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :مكلى بني قشير(.)6

(م ى يم):

 النعماف بف ثابت:

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :أبك حنيفة النعماف بف الثابت التيمي( -)7تيـ ربيعة  -مكلى ليـ(.)8

(م ى ك في فالن):

 عبد الرحمف بف أبي ليمى(:)9

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :عبد الرحمف بف أبي ليمى ىك مكلى الككفي أبك عيسى).)10

) - )1تيسير مصطمح الحديث (.)283 /
) - )2حمراف بف أباف :كيقاؿ بف أبي كيقاؿ بف أبا بف خالد بف عبد عمرك بف عقيؿ بف عامر بف جندلة بف جذيمة بف كعب
بف سعد بف أسمـ بف أكس مناة بف النمر بف قاسط بف ىنب بف أفصى النمرم المدني مكلى عثماف بف عفاف مف سبي عيف

التمر مات بعد سنة خمس كسبعيف .انظر :تيذيب الكماؿ (.)301،306 /7
) - )3الصحابي الجميؿ الخميفة الثالث :عثماف بف عفاف رضي هللا عنو.
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)304/7تاريخ دمشؽ (.)178/15

) - )5داكد بف أبي ىند كاسمو دينار بف عذافر كيقاؿ طيماف القشيرم أبك بكر كيقاؿ أبك محمد البصرم مات سنة أربعيف

كمائة .انظر :تيذيب الكماؿ ( ،)461،466 /8تقريب التيذيب ( ،)200/1تاريخ دمشؽ (.)122/17
) - )6تاريخ دمشؽ (.)119 /17

) - )7التيمي بفتح التاء المثناة مف فكقيا كسككف الياء المثناة مف تحتيا كفي آخرىا الميـ  -ىذه النسبة إلى عدة قبائؿ اسميا
تيـ .انظر :المباب في تيذيب األنساب ( ،)233 /1األنساب (.)501-498 /1
) - )8مسند أبي حنيفة ركاية أبي نعيـ (.)17/

) - )9عبد الرحمف بف أبي ليمى كاسمو يسار كيقاؿ ببلؿ كيقاؿ داكد بف ببلؿ بف بميؿ بف أحيحة بف الجبلح بف الحريش بف
جحجبا بف كمفة بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف مالؾ بف األكس األنصارم األكسي أبك عيسى الككفي مات سنة ثبلث
كثمانيف .انظر :تيذيب الكماؿ ( ،)376-372 /17تاريخ دمشؽ (.)84-79 /36
) - )10تاريخ دمشؽ (.)84/36
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ر ،

مقصد خامس :ب ان صفا

ظائفيم:

لعؿ ىذا المطمب ذك فائدة كبيرة في معرفة األحاديث المتسمسمة ،كالتسمسؿ مف نعكت األسانيد ،كىك
عبارة عف تتابع رجاؿ اإلسناد كتكاردىـ فيو ،كاحدا بعد ك و
حالة ك و
صفة أك و
و
احدة ،كينقسـ ذلؾ إلى ما
احد ،عمى
ن
يككف صفة لمركاية كالتحمؿ ،كالى ما يككف صفة لمركاة أك حالة ليـ ،ثـ إف صفاتيـ في ذلؾ كأحكاليـ -أقك ناال

أفعاال كنحك ذلؾ -تنقسـ إلى ما ال نحصيو(.)1
ك ن
 -1ب ان صفا ر :

الخميقية ،كىذا األمر يدلؿ عمى شدة دقة
الخٍمقية ك ي
تكمـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في صفات الركاة ى
اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تتبع الركاة كمعرفتيـ كالتعريؼ بيـ ،كسأتعرض لذلؾ:
ُخ ُق :
 ب ان صفا ر محمد بف يزيد الككفي(:)2

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :أبك ىشاـ الرفاعي رجؿ حسف الخمؽ قارئ لمقراف(.)3
ر :

 -2ب ان ظائ
ً
بف يم ٍس ًي ور القرشي(:)4
 ىعم ُّي ي
ً
بف يم ٍس ًي ور قاضي المكصؿ(.)5
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :ىعم ُّي ي
ادس :ب ان ص

مقصد

أ ًل :ب ان ص

 -1ب ان آلباء

ن ب ب ن ر  ،ب ان مفاض ب نيم:

ن ببن ر :
بناء:

ً
حدث كيركم األب عف االبف .كلذا فًإ َّف معرفة اآلباء
األصؿ أف يركم االبف عف األبَّ ،إال أنو قد يي ٌ
ً
االبف نأبا"( .)6كقد بيَّف
ظ ًٌف التحريؼ الناشئ عنو ككف
كاألبناء مف األىمية بمكاف ،كفائدة معرفتو "األمف مف ى

اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ذلؾ في غير مكطف.
ل :ر

لبناء عن آلباء:

قاؿ اإلماـ ابف الصبلح :النكع الخامس كاألربعكف "معرفة ركاية األبناء عف اآلباء" كىك نكعاف:

أيدىما :ركاية االبف عف األب عف الجد نحك عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده.
) - )1انظر :مقدمة ابف الصبلح (.)275/

) - )2محمد بف يزيد بف محمد بف كثير العجمي أبك ىشاـ الرفاعي الككفي قاضي المدائف ليس بالقكم ،مات سنة ثماف
كأربعيف كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)514/تيذيب الكماؿ ( ،)29-25/27تاريخ بغداد (.)377-375/3
) - )3تاريخ بغداد (.)376/3

) - )4عمي بف مسير بضـ الميـ كسككف الميممة ككسر الياء القرشي الككفي قاضي المكصؿ ثقة لو غرائب بعد أف أضر،
مات سنة تسع كثمانيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)405/تيذيب الكماؿ (.)138 -135/21
) - )5شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة (.)1193 /6
) - )6فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)180 /4
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ثاني :ركاية االبف عف أبيو دكف الجد كذلؾ باب كاسع كىك نحك ركاية أبي العشراء أسامة بف مالؾ بف ًق ٍيطىًـ

الدارمي عف أبيو(.)1

 محمد بف فضيؿ بف غزكاف(:)2

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :حدثنا ابف أبي فضيؿ عف أبيو(.)3

ر ي بذكر م أب و مع يكم ع و:
ثاني :تعر
 محمد بف منصكر َّ
الزٍعفى ىرانً ُّي (:)4
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :حدثنا محمد بف منصكر َّ
الزٍعفى ىرانً ُّي ككاف ثقة(.)5
ر ي بذكر م أب و مجرد ً عن يكم:
ثا  :تعر
 عبد هللا بف عبد الرحمف(:)6

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :أيىبك طي ىكالىةى عبد هللا بف عبد الرحمف بف معمر(.)7
خ :
 -2ب ان إلخ
ً
معارؼ أىؿ الحديث المفردة بالتصنيؼ ،كمف فائدتو فيما نرل أنو قد يشتير أحد
عمـ عز هيز مف
كىك ه
كىـ(.)8
األخكة بالركاية ،فبل يظف الباحث إذا كجد الركاية عف بعض إخكتو أنيا ه

الرىكاة ،ككاف ذلؾ عمى كجكه:
كقد ىع َّرؼ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة باإلخكة كاألخكات مف ُّ
أ -ب ان خ ن:
 الحسيف بف عيسى الحنفي(:)9

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :حدثنا حسيف بف عيسى أخك سميـ القارئ(.)10

) - )1انظر :مقدمة ابف الصبلح (.)317-315 /

) - )2محمد بف فضيؿ بف غزكاف بفتح المعجمة كسككف الزام الضبي مكالىـ أبك عبد الرحمف الككفي صدكؽ عارؼ رمي
بالتشيع ،مات سنة خمس كتسعيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)502/تيذيب الكماؿ (.)299-293 /26
) - )3حمية األكلياء ألبي نعيـ (.)99 /2
) - )4لـ أقؼ لو عمى ترجمة.

) - )5اإلبانة الكبرل (.)85 /4
) - )6عبد هللا بف عبد الرحمف بف معمر بف حزـ األنصارم أبك طكالة بضـ الميممة المدني قاضي المدينة لعمر بف عبد
العزيز ثقة ،مات سنة أربع كثبلثيف كمائة ،كيقاؿ :بعد ذلؾ .انظر :تقريب التيذيب ( ،)311/تيذيب الكماؿ (-217/15
.)219

) - )7تاريخ دمشؽ (.)325/29
) - )8منيج النقد في عمكـ الحديث (.)153/
) - )9الحسيف بف عيسى بف مسمـ الحنفي أبك عبد الرحمف ضعيؼ مات قبؿ المائتيف .انظر :تقريب التيذيب (،)168/
تيذيب الكماؿ (.)463،464 /6
) - )10سنف ابف ماجو (.)466 /1
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من صياب :

ب -ب ان

خ

 -3ب ان

عمام،

()1

 يرقى ٍيقىةى بنت خكيمد :
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :رقيقة أيخت خديجة بنت خكيمد(- )2رضي هللا عنيما. -

أ -ب ان ر

عن

خ ل،

عمام:

ميا :

 عبد هللا بف إدريس(:)3

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :حدثنا عبد هللا بف إدريس عف عمو(-)4داكد بف يزيد األكدم.-

ب -ب ان

خ ل:

المتَّئًد(:)5
 يعقكب بف أبي ي

المتَّئًد خاؿ سفياف بف عيينة(.)6
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :يعقكب بف أبي ي
ج -ب ان ميا :
 أيميمة بنت رقيقة(:)7

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :أيميمة بنت رقيقة كأيميا أيخت خديجة بنت خكيمد(.)8

ثان ًا :مفاض ب ن ر :
أحيانا بيف
الكبلـ في المفاضمة بيف الركاة متفرع عما سبؽ ،فاإلماـ عثماف بف أبي شيبة كاف يفاضؿ
ن
غالبا ،كمف ذلؾ:
األقارب في األعمار ن

) - )1رقيقة بنت خكيمد بف أسد بف عبد العزل أخت خديجة بنت خكيمد زكج النبي صمى هللا عميو ك سمـ كيقاؿ رقيقة بنت أبي
صيفي بف ىاشـ بف عبد مناؼ أـ مخرمة بف نكفؿ .انظر :تيذيب الكماؿ ( ،)130 /35االستيعاب في معرفة األصحاب (/4

 ،)1791أسد الغابة ( ،)30 /7الطبقات الكبرل ( ،)255 /8تاريخ دمشؽ (.)47 /69
) - )2تاريخ دمشؽ (.)53/69
) - )3عبد هللا بف إدريس بف يزيد بف عبد الرحمف األكدم بسككف الكاك أبك محمد الككفي ثقة فقيو عابد مات سنة اثنتيف

كتسعيف كمائة ،كلو بضع كسبعكف سنة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)295/تيذيب الكماؿ ( ،)300-293 /14تذكرة الحفاظ
( ،)282 /1الطبقات الكبرل ( ،)389 /6تاريخ بغداد (.)415 /9
) - )4بغية الطمب في تاريخ حمب (.)468/3
) - )5لـ أقؼ لو عمى ترجمة.

) – )6جزء مف مسائؿ محمد ابف أبي شيبة عف شيكخو (.)117/
الد رسكؿ هللا صمى
يم ٍي ىمةي ي
أسد  ،أيخت خديجة بنت خكيمد  ،فأيميمة ابنة خالة أك ي
بنت يرقىٍيقىة  ،كأيميا يرقىيقة بنت يخ ىكيمد بف ى
) - )7أ ى
هللا عميو كسمٌـ مف ىخ ًديجة  ،كىي أيميمة بف عبد بً ىجاد بف يع ىمير بف الحارث بف حارثة بف سعد بف تىيـ بف مرة .انظر :أسد
الغابة ( )30 /7االستيعاب في معرفة األصحاب (.)1791 /4
) - )8تاريخ دمشؽ (.)53/69
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عمية(:)1
 إسماعيؿ ابف ٌ

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :ابف يعميو اثبت مف الحماديف -حماد بف سممة ،كحماد بف أيسامة -كال اقدـ
عميو احدا مف البصرييف(.)2
مقصد

ابع :ب ان ن ب صياب

تعر فيم ،ب ان ن

فا  ،أعمارىم ،ب ان بب

فا إن أمكن:

كلمتعري ػػؼ بالصحاب ػػة  -رضي هللا عنيـ -كالكق ػػكؼ عمػػى أحكالي ػػـ أىميػ ػػة بالغػ ػ ػػة ،ق ػ ػػاؿ اإلم ػ ػػاـ اب ػػف
عبد البر في "االستيعاب" :كاف كاف الصحابة  -رضي هللا عنيـ -قد كفينا البحث عف أحكاليـ إلجماع ً
أىؿ
ى
السَّنة كالجماعة ،عمى َّأنيـ كميـ عدكؿ ،فكاجب الكقكؼ عمى أسمائيـ ،كالبحث
أىؿ ُّ
ٌ
الحؽ مف المسمميف ،كىـ ي
المرسؿ
خير مػف يسمً ىؾ سبيمػو ،كاقتيدل بًػو ،ك ُّ
عف سيرىـ كأحكاليـ؛ يلييتدل بيدييـ فيـ ي
أقؿ ما في ذلؾ معرفةي ي
ينسب إلى عمـ الحديث بجيمو.
يعذر أ ه
ىحد ى
المسند كىك عمـ جسيـ ال ي
مف ي

َّ
إف الكقكؼ عمى معرفة أصحاب رسكؿ هللا  -صمى هللا عميو كسمـ -مف أككد عمـ الخاصة ،كأرفع
عمـ أىؿ الخبر ،كبو ساد أىؿ ً
الس ىير ،كما أظف أىؿ ديف مف األدياف إال كعمماؤىـ معنيكف بمعرفة أصحاب
أصح تعريؼ لمصحابي ىك ما قالو الحافظ ابف حجر
أنبيائيـ ألنيـ الكاسطة بيف النبي كبيف أمتو( ،)3كلعؿ
َّ
كقفت عميو ًمف ذلؾَّ ،
مؤمنا
أف الصحابي ىمف ًلقي النَّبًي  -صمى هللا عميو كسمـ-
أصح ما
في "اإلصابة"" :ك ُّ
ن
ي
ٌ
ً
كمف ركل عنو أك لـ ً
كمف
بو كمات عمى
فيمف لًقيو ىمف طالى ٍ
اإلسبلـ .ي
ت مجالستيو لو أك ي
يرك ،ى
فيدخ ىؿ ى
قصرت ،ى ى
ً
و
لعارض كالعمى"(.)4
كمف لـ ىي ىره
كمف رآه رؤيةن كلك لـ ييجال ٍسو ،ى
غ از معو أك لـ ىي ٍغ يز ،ى
كقد بيَّف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بعضان مف األمكر التي تتعمؽ بالصحابة  -رضكاف هللا عمييـ ،-كمف

ذلؾ ما يمي:

 -1ب ان ن ب صياب :
 عمرك بف العاص  -رضي هللا عنو:-
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :عمرك بف العاص بف كائؿ بف ىاشـ بف سعيد بف سيـ بف عمرك بف

ىصيص بف كعب(.)5

 -2معرفتو بكنى صياب :
 عقبة بف عمرك األنصارم  -رضي هللا عنو:-

) - )1إسماعيؿ بف إبراىيـ بف مقسـ األسدم مكالىـ أبك بشر البصرم المعركؼ بابف عمية ثقة حافظ ،مات سنة ثبلث كتسعيف
كمائة كىك بف ثبلث كثمانيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)105/تيذيب الكماؿ ( ،)32-23 /3تاريخ بغداد (،)240-229/6

تذكرة الحفاظ (.)323-322

) - )2تيذيب التيذيب (.)242 /1
) - )3االستيعاب في معرفة األصحاب (.)19 /1
) - )4االصابة في تمييز الصحابة (.)4 /1
) - )5تاريخ دمشؽ (.)110/46
32

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :أبك مسعكد :ىك عقبة بف عمرك(.)1

 -3ب ان ن

فا :

 أيـ المؤمنيف عائشة  -رضي هللا عنيا:-

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :ماتت عائشة سنة ثماف كخمسيف(.)2

 -4ب ان أعمار صياب :

 عثماف بف عفاف  -رضي هللا عنو:-
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :قيتًؿ عثماف سنة خمس كثبلثيف في ذم الحجة ككلي عثماف اثنتي عشرة

سنة ،كقتؿ كىك ابف إحدل كثمانيف سنة(.)3
 -5ب ان بب

فا :

 عمر بف الخطاب  -رضي هللا عنو:-

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :قيتًؿ عمر سنة ثبلث كعشريف مف مياجر النبي  -صمى هللا عميو كسمـ -في ذم الحجة(.)4

مقصد ثامن:

تعمال مبيم ب ان ميمل:

 -1استعماؿ المبيـ:

سمى الراكم
كالمراد بالمبيـ :ما أيبيـ مف الركاة سكاء كاف في اإلسناد أك في المتف ،كذلؾ بأف ال يي َّ
اختصا انر مف الراكم عنو ،كقكلو :أخبرني فبلف ،أك شيخ ،أك رجؿ ،أك بعضيـ ،أك ابف فبلف ،كنحك ذلؾ مما
مسمى مف طريؽ أخرل(.)5
لـ يي َّ
كيستدؿ عمى معرفة اسـ الراكم المبيـ بكركده َّ
عرؼ بو الراكم ،ي
كالغرض منو الكشؼ عف الغمكض في األسماء المبيمة ،أك ييدفع عف الحديث شبية الضعؼ بسبب
الراكم المبيـ.

كقد ظير ىذا الفف جميِّا عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،كمف ذلؾ:

ص ٍب يف ىج ىكاب(:)6
ىح ىك ي
 األ ٍ
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :حدثنا أبك الجكاب (.)7

) - )1تاريخ دمشؽ (.)514/40
) - )2تاريخ دمشؽ (.)201/3
) - )3تاريخ دمشؽ (.)520/39
) - )4تاريخ دمشؽ (.)466/44
) – )5انظر :تدريب الراكم ( ،)855-853 /2اليكاقيت كالدرر في شرح نخبة ابف حجر ()136 /2بتصرؼ.
) - )6أبك الجكاب :األحكص بف جكاب بفتح الجيـ كتشديد الكاك الضبي يكنى أبا الجكاب ككفي صدكؽ ربما كىـ ،مات سنة
إحدل عشرة كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)96/تيذيب الكماؿ (.)289-288 /2
) - )7غكامض األسماء المبيمة (.)137/1
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 -2ب ان ميمل:
كصكرة الميمؿ :أف يركم الراكم عف شخصيف متفقيف في االسـ فقط ،أك في اسـ الراكم كاسـ أبيو
يخص كبلن منيما ،فإف كانا ثقتيف فبل يضر ذلؾ ،كالفرؽ بيف المبيـ كالميمؿ أف
كنحك ذلؾ ،كلـ يتمي از بما
ُّ

اسمو مع االشتباه ،كأف ييقاؿ :إبراىيـ ،أك يحيى ،أك البصرم ،كنحك
المبيـ لـ ييذكر لو ه
اسـ ،كالميمؿ يذكر ي
المعرفة(.)1
ذلؾ مف األعبلـ غير
َّ
كقد أكرد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بعضان مف ذلؾ أثناء تحديثو ،كمف ذلؾ:

 ىش ىب ىابة بف ىس َّكار(:)2
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :حدثنا شبابة يعني ابف سكار(.)3
مقصد تا ع :ب ان م تبو

 -1ب ان م تبو

ماء:

ماء ،تعدد

ماء

خص

يد:

كأقصد بذلؾ المتفؽ كالمفترؽ مف األسماء كاألنساب كنحكىا:
كقد قاؿ نكر الديف عتر" :كىك ما يتفؽ لفظا كخطِّا ،أم أف يككف االسـ الكاحد قد أطمؽ عمى أكثر

مف راك ،فيـ متفقكف في اسميـ مفترقكف في شخصيـ ،كىك فف ميـ جدان ،ال غنى عف معرفتو لؤلمف مف

المبس ،فربما يظف األشخاص شخصا كاحدان ،كربما يككف أحد المتفقيف ثقة كاآلخر ضعيفان ،فيضعؼ ما ىك
صحيح ،أك يصحح ما ىك ضعيؼ"(.)4

كقد تحدث اإلماـ عثماف بف أبي شيبة عمى ىذا النكع ،كمف ذلؾ:
 إسماعيؿ بف أباف الكراؽ(:)5

قاؿ عثماف بف أبي شيبة" :إسماعيؿ بف أباف الكراؽ ثقة صحيح الحديث ،قيؿ لو فاف إسماعيؿ بف

أباف عندنا غير محمكد فقاؿ :كاف ىا ىنا إسماعيؿ آخر يقاؿ لو ابف أباف غير الكراؽ ،ككاف كذابان"(.)6

 -2ب ان تعدد

ماء

خص

يد:

إف الذم يقكـ بالعمؿ عمى معرفة الركاة كالتعرؼ عمييـ يجب أف يككف نبيو مف ىذه الناحية ،ألف

بعض الركاة مف لو اسماف فأكثر ،كىك شخص كاحد ،فربما الذم يقكـ بالتعرؼ عمى رواك لو أكثر مف اسـ

) - )1اليكاقيت كالدرر في شرح نخبة ابف حجر (.)267 /2
) - )2شبابة بف سكار المدائني أصمو مف خراساف يقاؿ كاف اسمو مركاف مكلى بني ف ازرة ثقة حافظ رمي باإلرجاء ،مات سنة
أربع أك خمس أك ست كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)263 /تيذيب الكماؿ (.)348-343 /12

) – )3الشريعة لآلجرم (.)2150/5

) - )4منيج النقد في عمكـ الحديث (.)180/
) - )5إسماعيؿ بف أباف الكراؽ األزدم أبك إسحاؽ أك أبك إبراىيـ ككفي ثقة تكمـ فيو لمتشيع مات سنة ست عشرة كمائتيف.
انظر :تقريب التيذيب ( ،)105/تيذيب الكماؿ ( ،)10-5 /3سير أعبلـ النببلء (.)347،348 /10
) - )6تيذيب التيذيب (.)236،237 /1
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يظف أنو أكثر مف راكم بسبب تعدد األسماء لو ،فيذا يكقعو في الخطأ مف ناحية قبكؿ األحاديث أك ردىا،
لذلؾ التعرؼ بيذا الفف ميـ.

ككاف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة يي ىنٌبو عمى ىذا ،كمف ذلؾ:
 داكد بف أبي ىند أبك ىند(:)1

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :داكد بف أبي ىند أبك ىند اسمو طيماف(.)2

) - )1داكد بف أبي ىند كاسمو دينار بف عذافر كيقاؿ طيماف القشيرم أبك بكر كيقاؿ أبك محمد البصرم مات سنة أربعيف
كمائة .انظر :تيذيب الكماؿ ( ،)461،466 /8تقريب التيذيب ( ،)200/1تاريخ دمشؽ (.)122/17
) - )2تاريخ دمشؽ (.)119 /17
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مط ب ثاني :تعر با ِّرجال با تخد م تار خ
ىك فف ذك أىمية ك فكائد لمعرفة تكاريخ الركاة سكاء الكالدة أك الكفاة ،كمعرفة التاريخ في اصطبلح
ماكن:

المحدثيف "ىك التعريؼ بالكقت الذم تضبط بو األحكاؿ مف المكاليد كالكفيات كالكقائع كغيرىا"(.)1
الكًذب ،استعممنا ليـ
كألىمية ىذا العمـ قاؿ سفياف الثَّكرم-رحمو هللا تعالى" :-لما استعمؿ ُّ
الرىكاة ى
نستعف عمى الكذابًي ىف ً
التاريخ"( ،)2كقاؿ حساف ً
أقر
نقكؿ
بف يزيد" :لى ٍـ
دت؟ فإذا َّ
ً
بمثؿ التار ً
كـ يكلً ى
ٍ
ٍ
لمشيخ سنةى ٍ
يخ ي
بمكلًًد ًه عرفنا ً
صدقىوي مف كذبً ًو"(.)3
كقاؿ حفص ابف غياث-رحمو هللا تعالى" :-إذا اتيمتـ الشيخ فحاسبكه بالسنيف" يعني أحسبكا ًسَّنو
ً
ب عنو"(.)4
كس ٌف ىم ٍف ىكتى ى
كلعمـ معرفة تكاريخ الركاة فكائد مف ذلؾ "معرفة اتصاؿ السند أك انقطاعو ،كقد ادعى قكـ الركاية عف

قكـ فنظر في التاريخ ،فظير أنيـ زعمكا الركاية عنيـ بعد كفاتيـ بسنيف"(.)5
ً
لكفاة الركًاة كمك ً
يخ ً
كضع ً
اليدى ٍـ
كقاؿ الحافظ العراقي – رحمو هللا" :-الحكمةي في
ً
أىؿ الحديث التار ى

يخ ً
قدكـ و
بذلؾ ىم ٍف لى ٍـ يعممكا صحةى دعكاه"(.)6
البمد
يخ
السماع كتار ً
ً
كتكار ً
َّ
فبلف مثبلن ى
الفبلني؛ ليختبركا ى
الراكم مف
كالمتتبع ألقكاؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كعباراتو ،يبلحظ اىتمامو بتحديد شخص َّ

عدة في بياف ذلؾ ،منيا:
الناحية التاريخية ،كقد كاف لو مسالؾ ٌ
مقصد ل :ب ان تار خ فا ر  ،مكان فاتيم ،ببيا ،أعمارىم:

قكـ الركاية عف و
قكـ ،فنظر في التأريخ
ىك ه
ميـ بو ييعرؼ اتصاؿ الحديث كانقطاعو ،كقد ادعى ه
فف ه
فظير أنيـ زعمكا الركاية عنيـ بعد كفاتيـ بسنيف(.)7

 -1ب ان تار خ فا

ر

من صياب :

 عمي بف أبي طالب رضي هللا عنو:
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :قتؿ عمي -كرـ هللا كجيو -في سنة أربعيف مف مياجر النبي  -صمى هللا

عميو كسمـ -في شير رمضاف في ليمة إحدل كعشريف يكـ الجمعة كمات ليمة األحد(.)8

) - )1تيسير مصطمح الحديث (.)122 /
) - )2الكفاية في عمـ الركاية ( ،)119/فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ( ،)308 /4تدريب الراكم (.)866/2
) - )3شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي (.)294 /2

) - )4الكفاية في عمـ الركاية ( ،)119/فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ( ،)308 /4تدريب الراكم (.)866/2
) - )5تيسير مصطمح الحديث (.)122 /
) - )6شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي (.)294 /2
) - )7تدريب الراكم ( ،)866/2التقريب كالتيسير لمنككم (.)117/
) - )8بغية الطمب في تاريخ حمب (.)4140 /9
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 -2ب ان مكان فا

ر :

 النعماف بف ثابت:

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :مات أبك حنيفة النعماف بف ثابت التيمي ببغداد سنة مائة كخمسيف(.)1

 -3ب ان بب فا

ر

من صياب :

 الحسيف بف عمي رضي هللا عنيما(:)2

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :قتؿ الحسيف يكـ عاشكراء أكؿ سنة ستيف(.)3

 -4ب ان أعمار ر :

 عمر بف عبد العزيز(:)4

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :ىمؾ عمر بف عبد العزيز كىك ابف تسع كثبلثيف سنة كثمانية أشير(.)5
ر :

مقصد ثاني :ب ان طبقا
ً
َّ
ً
الس ًٌف كاإلسناد ،أك في اإلسناد فقط؛ بأف يككف شيكخ ىذا ىـ
الم ىح ٌدثيف" :قكـ تىقىاربكا في ٌ
الط ىبقة عند ي
شيكخ اآلخر ،أك ييقاربكا شيكخو"(.)6

الرىكاة األمف مف تداخؿ المشتبييف ،كالمتفقيف في اسـ ،أك كنية ،أك نحك
التعرؼ إلى طبقات ُّ
كفائدة ُّ
ذلؾ ،كامكاف االطبلع عمى تبييف التدليس ،كالكقكؼ عمى حقيقة المراد مف العنعنة(.)7
كقد اىتـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بيذا الفف ،كذلؾ عبر سؤالو لشيكخو كتسجيؿ ما سمعو منيـ ،مف ذلؾ:
 سفياف بف عيينة(.)8

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :كنا عند أبي نعيـ فذكرنا سفياف بف عيينة كعمراف بف عيينة كابراىيـ بف
ً
ً
الب ًطٌ(.)9
عيينة كمحمد بف عيينة ،فقاؿ أبك نعيـ :سفياف بف عيينة الح ٍنطىةي (البلزكردية) ،كسائر القكـ ىشع يير ى

) - )1مسند أبي حنيفة ركاية أبي نعيـ (.)17/
) - )2الحسيف بف عمي رضي هللا عنيما :جده النبي صمى هللا عميو كسمـ.
) - )3بغية الطمب في تاريخ حمب (.)2661 /6
) - )4عمر بف عبد العزيز بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص األمكم أمير المؤمنيف أمو أـ عاصـ بنت عاصـ بف عمر بف
الخطاب كل ي إمرة المدينة لمكليد ككاف مع سميماف كالكزير ككلي الخبلفة بعده فعد مع الخمفاء الراشديف ،مات في رجب سنة
إحدل كمائة كلو أربعكف سنة كمدة خبلفتو سنتاف كنصؼ .انظر :تقريب التيذيب (.)415/
) - )5تاريخ دمشؽ (.)273 /45
) - )6تدريب الراكم (.)909 /2

) - (7فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)388،389 /4
) - )8سفياف بف عيينة بف أبي عمراف ميمكف اليبللي أبك محمد الككفي ثـ المكي ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تغير حفظو
بأخرة ككاف ربما دلس لكف عف الثقات ،ككاف أثبت الناس في عمرك بف دينار مات في رجب سنة ثماف كتسعيف كمائة كلو
إحدل كتسعكف سنة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)245/تاريخ بغداد ( ،)184-174 /9تيذيب الكماؿ (.)196-177/11
) – )9جزء مف مسائؿ محمد ابف أبي شيبة عف شيكخو (.)116/
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مقصد ثا  :ب ان ري

ر  ،مكان ماعيم:

القرف الثالث اليجرم العصر الذىبي لمعمـ كارتحاؿ العمماء إلى األمصار ،حتى يتزكدا يتحصمكا عمى
العمـ مف كبار العمماء ،كطمبان لمسماع ،كلمركاية باألسانيد العالية التي يقؿ فييا الخطأ ،لقد اعتنى اإلماـ
عثماف بف أبي شيبة بذلؾ كبيَّف رحمتو ،كمكاف سماعو مف الركاة ،كمف ذلؾ:

الي ىس ًع(:)1
الي ىسعي بف أحمد بف ى
 ى
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :حدثنا اليسع بف أحمد بف اليسع بدمياط(.)3(،)2

) - )1اليسع بف أحمد بف اليسع بف الشريد السممي .اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى (/3
.)213
) - )2دمياط :مدينة قديمة مف مدف مصر عمى زاكية بيف بحر الركـ الممح كالنيؿ ،كمف شماؿ دمياط يصب ماء النيؿ إلى
البحر الممح ،كىي مخصكصة باليكاء الطيب كىي ثغر مف ثغكر اإلسبلـ .انظر :معجـ البمداف (.)472 /2
) - )3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)64 /5
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مط ب ثا  :تعر با ِّرجال من خالل نقد ر اتيم:
مقصد ل :ب ان من أ ِ
تد س،
ُع َّ ْ ر اتو بالختالط،

تفرد،

نكار  ،لضطرب:

إف معرفة عمؿ الحديث مف أدؽ العمكـ كأجميا ،ألف ذلؾ يدخؿ في أحاديث الثقات ،التي ىي مظنة

لقبكؿ الركايات.

عرؼ ابف الصبلح –رحمو هللا -الحديث المعمؿ فقاؿ" :فالحديث المعمؿ ىك الحديث الذم اطمع
كقد َّ

فيو عمى عمة تقدح في صحتو مع أف ظاىرة السبلمة منيا"(.)1

إذف ظاىر الحديث المعمكؿ السبلمة مف العمؿ ،سكاء كانت نكارة ،أك تدليس ،أك اضطراب أك غير

ذلؾ؛ كلذلؾ ىذا العمـ مف أدؽ العمكـ كأجمٌيا.

كقد اىتـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بيذا العمـ ،كبيف بعض الركاة الذيف أيعمَّت ركاياتيـ و
بعمؿ مختمفة
ٌ
كالتدليس ،كاالضطراب ،كالتفرد ،كاالختبلط ،كالنكارة ،كالسرقة ،كالكذب ،كالكضع ،كفيما يمي بياف ذلؾ:
 -1ب ان َم ْن أُع َّ ر اتو بالختالط:
اذا أيصيب الراكم باالختبلط فإنو بذلؾ يصبح ضعيؼ ،كيسمى مختمط ،كالمختمط ىك كما قاؿ فيو

المناكم-رحمو هللا" :-إف كاف سكء الحفظ طارئا عمى الراكم الثقة  :إما لكبره أك لعماة أك خرافة أك فساد عقؿ
أك لذىاب بصره  ،أك الحتراؽ كتبو  ،أك عدميا بأف كاف يعتمدىا فرجع إلى حفظو فساء أم حفظو فيذا ىك

المختمط أم يسمى ذلؾ الراكم مختمطا"(.)2

أ َّمػػا االختػػبلط فيك كما قػػاؿ اإلماـ السخػػاكم –رحمو هللا" :-كحقيقتػػو فس ػػاد العقػػؿ كعػػدـ انتظػػاـ

بخػ ػ ىػرؼ ،أك ضػػرر ،أك مػػرض ،أك عػػرض :م ػػف م ػػكت ابػ وػف ،كس ػ ػرقة م ػػاؿ
األق ػكاؿ كاألفعػ ػ ػػاؿ إمػػا ى
كالمسعػ ػ ػػكدم( ،)3أك ذىاب كتب كابف لى ًييعة ،أك احتراقيا كابف المم ًقٌف(.")5()4
االختبلط طارئ يط أر عمى الراكم ،فيبلزمو فبل تقبؿ ركايتو ،كترد بعد أف تككف مف قبؿ مقبكلة ،لذلؾ

قاؿ اإلماـ ابف الصبلح –رحمو هللا" -ىذا فف عزيز ميـ لـ أعمـ أحدا أفرده بالتصنيؼ كاعتنى بو مع ككنو
حقيقا بذلؾ جدا كىـ منقسمكف فمنيـ مف خمط الختبلطو كخرفو كمنيـ مف خمط لذىاب بصره أك لغير ذلؾ
كالحكـ فييـ أنو يقبؿ حديث مف أخذ عنيـ قبؿ االختبلط كال يقبؿ حديث مف أخذ عنو بعد االختبلط أك أشكؿ

أمره فمـ يدر ىؿ أخذ عنو قبؿ االختبلط أك بعده فمنيـ عطاء بف السائب اختمط في آخر عمره فاحتج أىؿ
) - )1مقدمة ابف الصبلح (.)89 /
) - )2اليكاقيت كالدرر (.)165 /2
) - )3عبد الرحمف بف عبد هللا بف عتبة بف عبد هللا بف مسعكد الككفي المسعكدم صدكؽ اختمط قبؿ مكتو كضابطو أف مف
سمع منو ببغداد فبعد االختبلط ،مات سنة ستيف كمائة ،كقيؿ سنة خمس كستيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)344/تاريخ

بغداد ( ،)218 /10تذكرة الحفاظ (.)197 /1

ً
م الشافعي ،المعركؼ بابف
) - )4عمر بف
صارم األنسي التكركرم األصؿ ،الم ٍ
عمي بف أحمد بف عبد هللا السراج األ ٍىن ى
صرًٌ
ٌ
الممًقٌف ،كلد في ربيع االكؿ سنة ثبلث كعشريف كسبعمائة بالقاىرة .انظر :البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع
(.)508/1
) - )5فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)366 /4
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العمـ بركاية األكابر عنو مثؿ سفياف الثكرم كشعبة ألف سماعيـ منو كاف في الصحة كترككا االحتجاج بركاية

مف سمع منو آخ انر"(.)1

كقد بيَّف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مف أيعمَّت ركاياتو باالختبلط ،كبيَّف سبب االختبلط كمف ذلؾ:

 خمؼ بف خميفة االشجعي(:)2

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :صدكؽ ثقة لكنو خرؼ فاضطرب عميو حديثو(.)3
 -2ب ان من أُع َّ ر اتو با تد س:

يدؿ عمى ىستٍ ور كظممةَّ ،
لس الظبلـ .كمنو قكليـ:
التدليس لغة :الداؿ كالبلـ كالسيف،
أصؿ ُّ
فالدلس :ىد ي
ه
يدالس ،أم ال يخادع(.)4
ال
ي

اصطبلحا ،فقاؿ اإلماـ ابف الصبلح" :التدليس قسماف:
كأما التدليس
ن
 القسـ األكؿ :تدليس ًٍمكىما أَّىنو سمعو منو ،أك عمف
اإل ٍس ىن ًاد :كىك أف يركم عمف لقيو ما لـ يسمع منو،
ن
مكىما أىنَّو قد لقيو كسمعو منو ،ثـ قد يككف بينيما كاحد كقد يككف أكثر.
عاصره ،كلـ يمقو
ن
 القسـ الثاني :تدليس الشيكخ :كىك أف يركم عف شيخ حديثنا سمعو منو ،فيسميو أك يكنيو ،أك ينسبو ،أكؼ"(.)5
ؼ بو ،كي ال يي ٍع ىر ى
يصفو بما ال يي ٍع ىر ي
كزاد عمى ذلؾ اإلماـ الحاكـ –رحمو هللا :-فجعؿ التدليس ًستَّة أقساـ:

ميًيزكا بيف ما سمعكهي كما لـ يسمعكهي.
" َّ
قكـ لـ يي ٌ
األكؿ :ه
ً
َّ
كقع ليـ مف ينقر عنيـ ،كيمح في سماعاتيـ ذكركا لو ،كمثَّموي بما حكى ابف خشرـ
الثاني :ه
قكـ ييدلٌ يسكف ،فإذا ى
عف ابف يعيينة.
َّ
َّ
َّ
المًديني قاؿ :حدثني يحسيف
الثالث :ه
قكـ دلسكا عف ىم ٍجيكليف ،ال ييدرل مف يىـ ،كمثمو بما يركم عف ابف ى
حدثنا يشعيب بف عبد هللا ،عف أبي عبد هللا ،عف نكؼ ،قاؿُّ :
األشقرَّ ،
كبلما ،قاؿ ابف
بت عند عمي فذكر
ٍ
ن
ً
سمعت ىذا؟ فقاؿَّ :
فقمت لشعيب :مف
فقمت لحسيف ًم َّمف
حدثنيو يشعيب عف أبي عبد هللا ،عف نكؼ ،ي
ى
المديني :ي
ى

َّ
فقمت لو :مف
صار،
حماد القى َّ
الج َّ
فمقيت َّ
عمف؟ قاؿ :عف َّ
صاص ،فقمتَّ :
ادا ي
ي
حم ن
حدثؾ بيذا؟ فقاؿ أبك عبد هللا ى
َّ
السبخي عف نكؼ.
حدثؾ بيذا؟ قاؿ :بمغني عف فى ٍرقد َّ
كحماد ال يدرل مف ىك ،كبمغو عف فرقد ،كفرقد لـ ييدرؾ
فإذا ىك قد دلَّس عف ثبلثة ،كأبك عبد هللا مجيكؿَّ ،
نكفنا.
َّ
َّ
فيدلًٌ يسكنو.
َّ
قكـ دل يسكا عف قكـ ي
سمعكا منيـ الكثير ،كربَّما فاتيـ الشيء عنيـ ي
الرابع :ه
) - )1مقدمة ابف الصبلح (.)391 /
) - )2خمؼ بف خميفة بف صاعد األشجعي مكالىـ أبك أحمد الككفي نزؿ كاسط ثـ بغداد صدكؽ اختمط في اآلخر كادعى أنو

رأل عمرك بف حريث الصحابي فأنكر عميو ذلؾ بف عيينة كأحمد ،مات سنة إحدل كثمانيف كمائة عمى الصحيح .انظر :تقريب

التيذيب ( ،)194/تاريخ بغداد ( ،)318 /8تيذيب الكماؿ (.)288-285 /8
) - )3تيذيب التيذيب (.)131 /3
) - )4انظر :معجـ مقاييس المغة ( ،)296 /2لساف العرب (.)86 /6
) - )5مقدمة ابف الصبلح (.)73،74/
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كليس عندىـ
ذلؾ عنيـ عمى َّ
قكـ ىريككا عف يشيكخ لـ يركىـ ،ىفيقيكلكف :قاؿ فيبلف ،فحمؿ ى
السماع ،ى
الخامس :ه
سماع.
ً
ُّ
سمي شيخوي أك يي ىكنيو ،أك ينسبوي ،أك يصفوي بً ىما ال يعرؼ"(.)1
َّ
السادس :تدليس الشيكخ ،بأف يي ٌ
كلكف ىذه األقساـ الستة متداخمة كما قاؿ الحافظ ابف حجر" :كليس ىذه األقساـ متغايرة؛ بؿ ىي
متداخمة كحاصميا يرجع إلى القسميف المذيف ذكرىما ابف الصبلح"(.)2
ً
ؼ بالتدليس ،كبذلؾ فقد قاؿ اإلماـ
كالتدليس عمَّة ،كقد اختمؼ عمماء الحديث في تقبؿ ركاية مف يع ًر ى
أف ما ركاه المدلًٌس و
ابف الصبلح" :كالصحيح التفصيؿ ،ك َّ
بمفظ محتمؿ لـ يبيَّف فيو السماع ،كاالتصاؿ حكمو
ي

حكـ المرسؿ كأنكاعو ،كما ركاه بمفظ يم ىبٌيًف لبلتصاؿ نحك سمعت ،كحدثنا ،كأخبرنا ،كأشباىيا فيك مقبكؿ يمحتج
بو"(.)3

الرىكاة ،مف ذلؾ:
كقد بيَّف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بعض المدلسيف مف ُّ
 حميد بف الربيع المَّ ٍخ ًم ُّي (:)4
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :أنا أعمـ الناس بحميد بف الربيع ىك ثقة لكنو شره يدلس(.)5
فرد:
 -3ب ان من أُع ّ ر اتو با تَّ ُّ

التفرد ىك األفراد ،كجعؿ اإلماـ الشافعي كجماعة مف عمماء الحجاز الشاذ ىك التفرد مع اعتبار

المخالفة ،كقاؿ اإلماـ أبك يعمى الخميمي أف الشاذ ىك مطمؽ التفرد ال مع اعتبار المخالفة(.)6
ً
طمى و
ؽ ىكفى ٍرود
يـ ٍاألى ٍف ىرًاد إًلىى فى ٍرود يم ٍ
كينقسـ األفراد إلى قسميف كما قاؿ اإلماـ السخاكم –رحمو هللا" :-تى ٍقس ي
احد عف يك ًؿ أىحود ًمف الثًٌقى ً
ً
ات ىك ىغ ٍي ًرًى ٍـ.
ىف ىي ٍنفى ًرىد بً ًو َّ
نً ٍسبً وٌي ،ىيقىعي يم ٍ
طمىقىا :ىك يى ىك أ َّىكلييي ىما بًأ ٍ
الرًاكم اٍل ىك ي ى ٍ ٌ ى ى
اص وة ىك يى ىك ثىانًي ًي ىما ىك يى ىك أ ٍىن ىكاعه ىما قىي ٍَّدتىوي بًثًقى وة أ ٍىك ىبمىود يم ىعي و
َّف"(.)7
النً ٍس ىب ًة إًلىى ًجيى وة ىخ َّ
ىكاٍلفى ٍريد بً ٌ
يعمَّت أحاديثو بالتفرد ،مف ذلؾ:
كقد ٌبيف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مف أ ى
 ىعثَّاـ بف عمي بف ىجير العامرم(:)8
قاؿ عثماف بف أبي شيبة :كاف صدكقا كذكر لو البزار حديثا تفرد بو كقاؿ كىك ثقة(.)9

) - )1تدريب الراكم (.)260،161 /1
) - )2النكت عمى كتاب ابف الصبلح (.)622/2
) - )3مقدمة ابف الصبلح (.)75/

) - )4حميد بف الربيع بف حميد بف مالؾ بف سحيـ بف عائذ هللا بف عكذ بف معاكية بف عبيد بف زر بف غنـ بف أرش بف أريش
بف جديمة بف لخـ أبك الحسف المخمي الككفي مات في سنة ثماف كخمسيف كمائتيف .انظر :تاريخ بغداد (.)164-162/8
) - )5المدلسيف (.)49/

) - )6انظر :تدريب الراكم (.)267 /1
) - )7فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)268 /1
) - )8عثاـ بف عمي بف ىجير بجيـ مصغر العامرم الكبلبي أبك عمي الككفي صدكؽ ،مات سنة أربع أك خمس كتسعيف
كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)382/تيذيب الكماؿ (.)335،336 /19
) - )9تيذيب التيذيب (.)97 /7
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 -4ب ان من أُع َّ ر اتو با َّنكار :
اختمؼ عمماء الحديث في تعريؼ الحديث المنكر ،فقاؿ بعضيـ أنو مثؿ تعريؼ الشاذ ،منيـ اإلماـ
"الشافعي كجماعة مف عمماء الحجاز ،كىك ما ركل الثقة مخالفان ركاية الناس ال أف يركم ما ال يركم
غيره"(.)1

()2
كنقؿ اإلماـ السخاكم عف الحافظ ابف حجر أف المنكر ىك " ىما ىرىكاهي َّ
يؼ يم ىخالًفنا"  ،أم مخالفان
الض ًع ي
لما ركاه الثقة ،فيذا التعريؼ أصكب ألف راكم المنكر فيو ضعيؼ.
ًَّ
ؼ متٍينو ًمف ىغي ًر ًجي ًة رًاك ً
يو،
كقاؿ فيو اإلماـ السخاكم " :ىكاٍل يم ٍن ىك ير :اٍل ىحًد ي
يث اٍلفى ٍريد :ىك يى ىك الذم ىال يي ٍع ىر ي ى ي ٍ ٍ
ى ى
يو ،بؿ كىال ىش ً
ًً
ً
اى ىد"(.)3
فى ىبل يمتىاب ىع لىوي ف ى ٍ ى
يبيف ىذه
لقد حكـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة عمى أحاديث بعض الركاة بأنيا منكرة،
كغالبا كاف ال ٌ
ن

األحاديث ،كمف ذلؾ:


سفياف بف حبيب البصرم(.)4

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :سفياف بف حبيب ال بأس بو كلكف كاف لو أحاديث مناكير(.)5

 -5ب ان َم ْن أُع َّ ر اتو بالضطرب:
إً َّف االضطراب في الركايات يجعميا ضعيفة ،إال اذا ترجحت إحدل ىذه الركايات بأم المرجحات فبل

يسمي اضطراب ،كبذلؾ قاؿ اإلماـ النككم –رحمو هللا" :-المضطرب ىك الذم يركل عمى أكجو مختمفة

متقاربة ،فإف رجحت إحدل الركايتيف بحفظ راكييا أك كثرة صحبتو المركم عنو ،أك غير ذلؾ :فالحكـ

لمراجحة ،كال يككف مضطربان ،كاالضطراب يكجب ضعؼ الحديث إلشعاره بعدـ الضبط ،كيقع في اإلسناد تارة
كفي المتف أخرل كفييما مف راك أك جماعة"(.)6

يعمَّت أحاديثو باالضطراب ،مف ذلؾ:
كقد ب ٌيف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مف أ ى
 عبيد هللا بف مكسى الككفي(:)7

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :صدكؽ ثقة ككاف يضطرب في حديث سفياف اضطرابا قبيحان(.)8

) - )1التقريب كالتيسير لمنككم (.)40 /

) - )2فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)250 /1
) - )3فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)249 /1
) - )4سفياف بف حبيب البصرم الب ازز أبك محمد كقيؿ غير ذلؾ ثقة ،مات سنة اثنتيف كقيؿ ست كثمانيف كمائة كلو ثماف
كخمسكف سنة ،انظر :تقريب التيذيب ( ،)244/تيذيب التيذيب (.)95 /4

) - )5تيذيب التيذيب (.)95 /4

) - )6التقريب كالتيسير لمنككم (.)45 /
) - )7عبيد هللا بف مكسى بف باذاـ العبسي الككفي أبك محمد ثقة كاف يتشيع ،مات سنة ثبلث عشرة كمائتيف عمى الصحيح.
انظر :تقريب التيذيب ( ،)375/تيذيب الكماؿ ( ،)169-164/19تيذيب التيذيب (.)46 /7
) - )8تيذيب التيذيب (.)48 /7
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مقصد ثاني :ب ان من أع ّ ر اتو با رق ،

 -1ب ان من أع ّ ر اتو با رق :

ضع

كذب:

تحدث بعض عمماء الحديث بأف الحديث المقمكب عمدان ،ما كاف متنو مشيك ار برواك ىك الحديث

المسركؽ ،كىك القسـ األكؿ مف المقمكب عمدان ،كقاؿ اإلماـ السخاكم" :قد قيؿ في فاعؿ ىذا :يسرؽ الحديث،
كربما قيؿ في الحديث نفسو :مسركؽ ،كفي إطبلؽ السرقة عمى ذلؾ نظر ،إال أف يككف الراكم المبدؿ بو عند
بعض المحدثيف منفردا بو ،فيسرقو الفاعؿ منو ،كلمخكؼ مف ىذه اآلفة كره أىؿ الحديث تتبع الغرائب"(.)1
قاؿ ابف دقيؽ العيد" :كىك الذم يطمؽ عمى راكيو أنو يسرؽ الحديث"(.)2
كقد بيَّف ذلؾ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،كمف ذلؾ:

 محمد بف يزيد الرفاعي(:)3

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :إنو يسرؽ حديث غيره فيركيو(.)4

 -2ب ان َم ْن أُع َّ ر اتو با ضع
الم ٍختىمىؽ المصنكع ،كىك شر الضعيؼ ،كأقبحو كتحرـ ركايتو مع العمـ
المكضكع :ىك الكذب" :كىك ي
مبيًف أنو مكضكع
بو ،أم ب كضعو في أم معنى كاف سكاء األحكاـ كالقصص كالترغيب كغيرىا إال مبينا-أم ٌ
كذب:

كمكذكب ،)5("-كمثاؿ ذلؾ:

فقد ركل ابف عساكر في تاريخو مف طريؽ عمي بف فارس ثنا مكي بف بندار ثنا الحسف بف عبد

الكاحد القزكيني ،ثنا ىشاـ بف عمار ثنا مالؾ عف الزىرم عف أنس مرفكعا« :خمؽ هللا الكرد األحمر مف عرؽ

جبريؿ ليمة المعراج ،كخمؽ الكرد األبيض مف عرقي ،كخمؽ الكرد األصفر مف عرؽ البراؽ»  .قاؿ ابف

عساكر :ىذا حديث مكضكع ،كضعو مف ال عمـ لو ،كركبو عمى ىذا اإلسناد الصحيح(.)6
كقد بيَّف ذلؾ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،كمف ذلؾ:

 عمارة بف جكيف(:)7

قاؿ عثماف بف أبي شيبة :كاف كذابان(.)8

) - )1فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)336،337/1
) - )2تدريب الراكم (.)343 /1

) - )3محمد بف يزيد بف محمد بف كثير العجمي أبك ىشاـ الرفاعي الككفي قاضي المدائف ليس بالقكم ،كقاؿ البخارم رأيتيـ
مجمعيف عمى ضعفو مات سنة ثماف كأربعيف كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)514/تيذيب الكماؿ ( ،)29-25 /27تاريخ
بغداد (.)377-375 /3
) - )4تيذيب الكماؿ (0)27 /27

) - )5انظر :تدريب الراكم ( ،)323 /1فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)310 /1
) - )6تدريب الراكم (.)161،162 /1
) - )7عمارة بف جكيف بجيـ مصغر أبك ىاركف العبدم مشيكر بكنيتو متركؾ كمنيـ مف كذبو شيعي ،مات سنة أربع كثبلثيف
كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)408/تيذيب الكماؿ ( )235-233 /21لساف الميزاف (.)487 /7
) - )8تيذيب التيذيب (.)361 /7
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ُ
ُ
الفصلُالثاوي ُ
مىهجُاإلمامُعثمانُبهُأبيُشيبةُيفُاجلرح ُ
كيشتمؿ عمى أربعة مباحث -:
مبي

ل :مصط يا

جرح عند إلمام عثمان بن أبي

مج َّر ُي ن عند إلمام عثمان بن أبي
َ

مبي

ثاني :ر

مبي

ثا  :مرتب جرح عند إلمام عثمان بن أبي

مبي

ربع :خصائص منيج إلمام عثمان بن أبي
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ب

مد لتيا.

ب .

ب .
ب في جرح.

ل

مبي
ِ
إلمام عثمان بن أبي
عند
مصط يا ُ َج ْر ِح َ
(در ٌ تطب ق ٌ من خالل أ فاظ إلمام عثمان بن أبي

ب

مد لتيا

ب

عبارتو في َج ْرح)

اىتـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بنقد الركاة ،كأطمؽ عمييـ مصطمحات كعبارات لمجرح ،كما فعؿ

العمماء مف الجيابذة النقاد ،لكف كاف ىذا منو ،أك مف النقاد بدقة ككرع ،حتي ال يقع في الخطأ كالزلؿ ،كىذه

األلفاظ متى أيطمقت عمى الراكم مف النقاد ،ترد ركايتو ،بذلؾ فقد قاؿ الحافظ الذىبي" :كالكبلـ في الركاة
و
تاـ ،كبر و
يحتاج إلى كروع و
كاممة بالحديث ،كعممو كرجالو ،ثـ نحف نفتقر إلى تحرير
اءة مف اليكل كالميؿ ،كخبروة

المتىجاذبة ،ثـ أىـ مف ذلؾ أف نعمـ باالستقراء التاـ يع ٍرؼ
عبارات التعديؿ كالجرح كما بيف ذلؾ مف العبارات ي
ذلؾ اإلماـ الجيبذ ،كاصطبلحو ،كمقاصده ،بعباراتو الكثيرة"(.)1
كقاؿ المي ٍكنكم " :قد اكثر عمماء عصرنا مف نقؿ جركح الركاة مف ميزاف االعتداؿ مع عدـ اطبلعيـ

عمى انو ممخص مف كامؿ ابف عدم كعدـ كقكفيـ عمى شركطيما فيو في ذكر احكاؿ الرجاؿ فكقعكا بو في

الزلؿ كاكقعكا الناس في الجدؿ فاف كثي انر ممف ذكر فيو الفاظ الجرح معدكد في الثقات سالـ مف الجرح

فميتبصر العاقؿ كليتنبو الغافؿ كليتجنب عف المبادرة الى جرح الركاة بمجرد كجكد الفاظ الجرح في حقو في
الميزاف فانو خسراف"(.)2

الرىكاة،
كسأعرض المصطمحات كالعبارات التي استعمميا اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في نقد ك جرح ُّ

مع اجتيد في بياف ماذا تدلؿ ىذه المصطمحات ،كسأقسميا إلى قسميف رئيسيف:
 -أ ًل :مصط يا

َج ْرح مط ق تي
َج ْرح ن بي تي

تعم يا إلمام عثمان بن أبي

تعم يا إلمام عثمان بن أبي

ب

 ثان ًا :مصط ياالراكم بمفظ مطمؽ ،دكف قصد مقارنة حاؿ الراكم بحاؿ
"الج ٍرح المطمؽ" :الحكـ بجرح َّ
كأقصد بعبارة ى
الرىكاة ،أك دكف تحديد نسبة تجريح بزيادة عبارة عمى مصطمح الجرح ،مثؿ "قميؿ ،كثير" أك غير
غيره مف ُّ

ذلؾ.

ب

منيجو في

منيجو في

تعما يا.

تعما يا.

كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة عدة مصطمحات في جرح ًٌ
الرجاؿَّ ،
لكف أغمب ىذه
النًسبي.
المصطمحات استعمميا في الجرح المطمؽ ،كبعضيا في الجرح ٌ

) - )1المكقظة في عمـ مصطمح الحديث (.)82 /
) - )2الرفع كالتكميؿ لمكنكم (.)339 /
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مط ب َ َّ ل :مصط يا

جرح مط ق عند إلمام عثمان بن أبي

ب

منيجو في

تعما يا:

استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مصطمحات كعبارات لمجرح المطمؽ ،كما استعمؿ ُّ
النقَّاد ىذه

المصطمحات ،كىي ما يمي:

«ضعيؼ»« ،ضعيؼ الحديث»« ،ضعيؼ ليس يركم عنو أحد»« ،ال يسكل شيئان»« ،ىك كالريح

سكاء ال شيء في الحديث»« ،ىك عندم ال شيء كما كتبنا عنو حديثان كاحدان»« ،كاف كذاب»« ،الندخؿ في

حديثنا الكذابيف»« ،رماه بالكذب»« ،يسرؽ حديث غيره فيركيو»« ،يضع أحاديث كبلـ حؽ عف رسكؿ هللا»،

«أرل أنو يبعث يكـ القيامة دجاالن»« ،تكمـ فيو»« ،ليس بكذاب ،كلكف ليس مف ىك يتكؿ عميو » ،كفيما يمي
تفصيؿ ذلؾ:

أ ًل« :ضع

»« ،ضع

يد »:

ييكثر ُّ
ػدؿ عمى ضع ػ ػػؼ
اد مف استعماؿ ىذه المصطمحات في ج ػػرح ُّ
الرىكاة ،كىي مصطمحات ت ػ ُّ
النقَّ ي
الراكم صراحةنَّ ،
كلكف الضعؼ درجات ،فين ػػاؾ ضعؼ يسير ،كآخػ ػػر شديػػد.
َّ
كحديػث مف يعرؼ بالضعؼ اليسير ييعتبر بو ،كيتقكل بالمتابعات كالشكاىد ،بخبلؼ مف يعرؼ
الج ٍرح كأسيمو مراتب ال تخفى ،فقكليـ:
بالضعؼ الشديد ،قاؿ الحافظ ابف حجر في "نزىة النظر"" :كبيف أسكأ ى

بالقكم ،أك فيو
ىشد مف قكليـ :ضعيؼ ،أك ليس
متركؾ ،أك ساقط ،أك فاحش الغمط ،أك منكر الحديث ،أ ٌ
ًٌ
مقاؿ"(.)1

أف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كغيره مف ُّ
كالمبلحظ َّ
النقَّاد قد فىَّرؽ بيف النكعيف ،فكاف إذا أراد الضعؼ
الراكم يذكر ىذه المصطمحات ثـ يقيدىا بزيادة
أما إذا أراد الضعؼ الشديد في َّ
اليسير يطمقيا دكف زيادة َّ ،
تدؿ عمى ذلؾ.

كمف أمثمة ما استعممو اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مف المصطمحات التي تدلؿ عمى الجرح اليسير :ما يمي:
" الربيع بف بدر التميمي"(:)2

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ضعيؼ"(.)3

" عمر بف قيس المكي"(:)4

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ضعيؼ الحديث"(.)5

) - )1انظر :نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر (.)256 /
) - )2الربيع بف بدر بف عمرك بف جراد التميمي السعدم أبك العبلء البصرم متركؾ ،مات سنة ثماف كسبعيف كمائة .انظر:
تقريب التيذيب ( ،)206 /تاريخ بغداد ( ،)415 /8الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم ( ،)279،280 /1الكاشؼ (.)391 /1
) - )3تيذيب التيذيب (.)208 /3

) - )4عمر بف قيس المكي المعركؼ بسندؿ بفتح الميممة كسككف النكف كآخره الـ متركؾ ،مات قبؿ المائتيف .انظر :تقريب
التيذيب ( ،)416 /تيذيب الكماؿ (،)490-487/21الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)214 /2الكامؿ في ضعفاء
الرجاؿ ()8-6/5
) - )5ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو (.)66 /
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" بكر بف خنيس الككفي"(:)1

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ضعيؼ الحديث"(.)2
س ر ي عنو أيد»:

ثان ًا« :ضع
مصطمح "ضعيؼ ليس يركم عنو أحد" كنحكه مف مصطمحات الجرح المطمؽ ،التي تككف بزيادة لفظ

حتج بحديثو كال ييستشيى يد بو كال
الراكم" ،فبل يي ُّ
تدؿ صراحة عمى الضعؼ الشديد في َّ
مثؿ "ضعيؼ جدان" كالتي ُّ
عتبر بو"( ،)3بخبلؼ المصطمحات السابقة.
يي ي
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،مف ذلؾ:
" حماد بف نجيح"(:)4
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ضعيؼ ليس يركم عنو أحد"(.)5

ى ئاً»:
ثا ثاً« :ل
تدؿ عمى َّ
الراكم في مرتبة الضعؼ
أف َّ
شيئا" مف مصطمحات الجرح المطمؽ التي ُّ
مصطمح "ال يسكل ن
تج بكاحد مف أىميا ،كال ييستشيى يد بو ،كال ييعتى يبر بو"( ،)6قاؿ اإلماـ السخاكم في "فتح
الشديد التي "ال يي ىح ُّ

المغيث"" :كفبلف ىـ -أم أىؿ الحديث -قد طرحكا حديثو ،كفبلف ً
ارـ بو ،كفبلف مطرح ،أك مطرح الحديث،
اعتبارا ،كال تحؿ ًكتٍىبةي حديثو ،أك ال تحؿ ًٌ
الركاية عنو ،كفبلف
احتجاجا كال
ب حديثيو :أم ال
ن
كفبلف ال ييكتى ي
ن
شيئا ،كنحك ذلؾ"(.)7
فمسا ،أك ال يساكم ن
ليس بشيء ،أك ال شيء ،أك فبلف ال يساكم ن
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،مف ذلؾ:
" إسماعيؿ بف محمد جحادة العطار"(:)8

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال يسكل شيئان"(.)9

) - )1بكر بف خنيس بالمعجمة كالنكف كآخره سيف ميممة مصغر ككفي عابد سكف بغداد صدكؽ لو أغبلط أفرط فيو بف حباف،
مات قبؿ المائتيف .انظر :تقريب التيذيب ()126 /تيذيب التيذيب ( ،)422،423 /1تيذيب الكماؿ ( ،)211-208 /4تاريخ
بغداد (.)90-88 /7
) - )2تيذيب التيذيب (.)423 /1

) - )3فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)129 /2
) - )4حماد بف نجيح اإلسكاؼ السدكسي أبك عبد هللا البصرم صدكؽ ،مات بعد المائة .انظر :تقريب التيذيب (،)178 /
تيذيب الكماؿ (.)288-285 /7
) - )5ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو (.)47 /

) - )6انظر :فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)129 /2
) - )7انظر :فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)127 /2
) - )8إسماعيؿ بف محمد بف جحادة العطار الككفي المكفكؼ صدكؽ ييـ ،مات بعد المائتيف .انظر :تقريب التيذيب (/
 ،)109تيذيب التيذيب ( ،)286 /1تيذيب الكماؿ (.)188،189 /3
) - )9تيذيب التيذيب (.)286 /1
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ر ح ء ل يء في يد »« ،ى عندي ل يء ما كتبنا عنو يد ثاً يد ً»:
ربعاً« :ى
مصطمح "ال شيء" يأتي في المرتبة التي يي ىرُّد فييا الحديث ،كمع الزيادة عمى لفظ "ال شيء" أم مثؿ

يتبيف الضعؼ
«ىك كالريح سكاء ال شيء في الحديث»« ،ىك عندم ال شيء كما كتبنا عنو حديثان كاحدان» ٌ
كيطرح حديث الراكم بسبب ذلؾ ،كقد ٌبيف ذلؾ اإلماـ السخاكم -رحمو هللا -فقاؿ" :كفبلف ىـ -أم
الشديد ي
فمسا ،أك ال يساكم
أىؿ الحديث -قد طرحكا حديثو ،...،كفبلف ليس بشيء ،أك ال شيء ،أك فبلف ال يساكم ن
شيئا ،كنحك ذلؾ"( ،)1كقاؿ اإلماـ السيكطي -رحمو هللا(":-ال شيء) ىذه مف مرتبة رد حديثو"(:)2
ن
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،مف ذلؾ:
" أسد بف عمر البجمي"(:)3

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ىك كالريح سكاء ال شيء في الحديث إنما كاف يبصر الرأم"(.)4

" عبد هللا بف كىب"(:)5

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ىك عندم ال شيء ،كما كتبنا عنو حديثان كاحدان"(.)6

رغـ ىذا العبارة التي قاليا في عبد هللا بف كىب لكنو ليس ضعيفان ،كلكف رٌبما أف اإلماـ عثماف بف
أبي شيبة لـ يكف يريد أف يصفو بالضعؼ الشديد ،كأنو متركؾ الحديث كما قاؿ اإلماـ عثماف" :فتركنا ابف
كىب إلى يكمنا ىذا" ،كقاؿ فيو أيضان" :ىك عندم ال شيء ،كما كتبنا عنو حديثان كاحدان" ،كانما قاؿ ذلؾ؛ ألنو

كجده نائمان في مجمس ابف عيينة كىك يحدث الناس(.)7

كعندما قاؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة "فتركنا ابف كىب إلى يكمنا ىذا" ربما أنو لـ يقصد الترؾ
تركا :ىخمٍَّيتيوي"(.)8
ت الشيء ن
االصطبلحي مع أف الترؾ في لغة العرب" :التخمٌي عف الشيء ،كيقاؿ تىىرٍك ي
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ"" :معمكـ َّ
أف الترؾ االصطبلحي
كقاؿ مصطفى اسماعيؿ في كتابو "شفاء العميؿ بألفاظ كقكاعد ى

يطمؽ عمى مف تيرؾ حديثو فبل ييكتب ،سكاء كاف سبب ذلؾ كثرة الخطأ أك الفسؽ أك البدعة أك الكذب في
ًٌ
لمراكم َّ
ككثير
نا
مترككا فقد يكثقو مف ىك أعمـ بو ممف تركو،
أف يككف
الركاية ،كما َّأنو ال يمزـ مف ترؾ أحدىـ َّ
ن
) - )1انظر :فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)127 /2
) - )2تدريب الراكم (.)410 /1
) - )3أسد بف عمرك بف عامر بف عبد هللا بف عمرك بف عامر بف أسمـ أبك المنذر البجمي الككفي قاضي كاسط مات سنة

تسعيف كمائة .انظر :تاريخ بغداد ( ،)18-16/7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)398 /1ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد
الحديث فيو ( ،)41 /تاريخ جرجاف (.)552 /
) - )4تاريخ بغداد ( ،)17 /7تاريخ جرجاف ( ،)552 /ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو (.)41 /
) - )5عبد هللا بف كىب بف مسمـ القرشي مكالىـ أبك محمد المصرم الفقيو ثقة حافظ عابد ،مات سنة سبع كتسعيف كمائة كلو
اثنتاف كسبعكف سنة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)328 /تيذيب الكماؿ ( ،)286-277 /16التاريخ الكبير ( ،)218 /5لساف
الميزاف ( ،)273 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)202 /4الثقات البف حباف (.)346 /8
) - )6الكفاية في عمـ الركاية (.)151 /
) - )7انظر :الكفاية في عمـ الركاية ( ،)151 /الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)202 /4
) - )8انظر :لساف العرب (.)405 /10
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ما يقؼ الباحث عمى قكليـ :فبلف تركو يحيى بف سعيد ،كابف ميدم أك أحدىما أك لـ أ ىىر يحيى يركم لو،
يدؿ عمى َّ
كتب حديثيو عند يحيى أك ابف ميدم"(.)1
أف َّ
فيذا ُّ
الراكم ال يي ي
كقد يقاؿ" :تركو فبلف" كال ييقصد الترؾ االصطبلحي َّ
الراكم متركؾ مطركح ،كلكف يقصد
بأف حديث َّ
الراكم لسبب أك آلخػ ػػر كاف كاف ثًقىة ،مف ذلؾ :ما أخرجو الحافػ ػػظ الذىػ ػػبي في
اإلعراض كعدـ األخذ عف َّ

"ميزاف االعتداؿ" في ترجمة "عطاء بف أبي رباح"(َّ )2
ىخرة قد
أف اإلماـ
عمي بف المديني ،قاؿ" :كاف عطاء بأ ى
ٌ
()4
()3
ػرؾ االصطػ ػػبلحي؛ بؿ عنى
تركو ابف جريج  ،كقيس بف ىس ٍعد " ،كقاؿ الحافظ الذىبي" :قم ػ ػػت :لـ ىي ٍع ًف التػ ػ ى

َّأنيما بطبل الكتابة عنو ،كا ٌال فعطاء ثىٍبت رضي"(.)5

خام اً« :كان كذ باً»« ،لندخل في يد ثنا كذ ب ن»:
مصطمح « ىك َّذاب» مف أشد مصطمحات الجرح المطمؽ ،قاؿ الحافظ الذىبي-رحمو هللا تعالى:-
"كأردء عبارات الجرح :دجَّاؿ ىك َّذاب ،أك َّ
كضاع يضع الحديث"(.)6

الك َّذاب حديث مكضكع تحرـ ركايتو إً َّال لبياف كضعو ،قاؿ اإلماـ السيكطي-رحمو هللا تعالى-
كحديث َّ
الراكم ى
كتحرـ ركايتو
في تعريفو لمحديث المكضكع كحكمو" :ىك الكذب المختمؽ المصنكع ،كىك شر الضعيؼ كأقبحو،
ي
مع العمـ بو-أم بكضعو -في أم معنى كاف سكاء في األحكاـ كالقصص كالترغيب كغيرىا ،إً َّال مبينَّنا -أم

ً
ً
ً و
مقركنا ببياف كضعو"( ،)7لحديث مسمـ" :مف ح َّد ى ً
يف"(.)8
ن
ىح يد اٍل ىكاذبً ى
ث ىعٌني بً ىحديث يي ىرل أَّىنوي ىكذ ه
ب فىيي ىك أ ى
ىٍ ى
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،مف ذلؾ:
" أبك ىاركف العبدم"(:)9

).)330/( - )1
) - )2عطاء بف أبي رباح ،كاسـ أبي رباح أسمـ القرشي مكالىـ المكي ثقة فقيو فاضؿ لكنو كثير اإلرساؿ ،مات سنة أربع
عشرة كمائة عمى المشيكر .انظر :تقريب التيذيب ( ،)391 /تذكرة الحفاظ (.)98 /1

) - )3عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج األمكم مكالىـ المكي ثقة فقيو فاضؿ ككاف يدلس كيرسؿ ،مات سنة خمسيف كمائة
أك بعدىا كقد جاز السبعيف كقيؿ جاز المائة كلـ يثبت .انظر :تقريب التيذيب ( ،)363 /تيذيب الكماؿ ( ،)339 /18تاريخ
بغداد (.)400 /10
) - )4قيس بف سعد المكي ثقة مف السادسة مات سنة بضع عشرة كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)457 /تيذيب الكماؿ
( )48 /24الكاشؼ (.)140 /2

) - )5ميزاف االعتداؿ (.)90 /5
) - )6ميزاف االعتداؿ (.)114 /1
) - )7تدريب الراكم (.)323 /1

) - )8أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب :المق ٌدمة ،باب :كجكب ًٌ
الركاية عف الثقات كترؾ الكذابيف .عف ىس يمرة بف يج ٍن ىدب،
اّلل عنيما (.)8/1
كالمغيرة بف شعبة ،رضي َّ

) - )9عمارة بف جكيف بجيـ مصغر أبك ىاركف العبدم مشيكر بكنيتو متركؾ كمنيـ مف كذبو شيعي ،مات سنة أربع كثبلثيف

كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)408 /تيذيب الكماؿ ( ،)235-233/21تيذيب التيذيب ( ،)361،362 /7الكامؿ في
ضعفاء الرجاؿ ( ،)77 /5الضعفاء كالمترككيف (.)203 /2
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قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف كذابان"(.)1

" إسماعيؿ بف أباف الغنكم"(:)2

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف كذابان"(.)3

" محمد بف ربيعة الكبلبي"(:)4

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة " :نحف ال ندخؿ في حديثنا الكذابيف"(.)5

اد اً« :رماه با كذب»:

الراكم بالكذب ،كقد جعؿ الحافظ ابف حجر المتيـ بالكذب في المرتبة
ىذا المصطمح يدؿ عمى تيمة َّ
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ ،فقاؿ" :مف اتُّيـ بالكذب"(.)6
الحادية عشرة مف مراتب ى
ك إتياـ الراكم بالكذب يرجع إلى أمريف ىما:

العامة
الكمية
 األمر األكؿ :ركاية الراكم لمحديث بحيث يككف متفردان بو مع مخالفة الحديث لمقكاعدٌ
ٌ
المعمكمة.

 األمر الثاني :كأف ييعرؼ عنو الكذب في كبلمو كاف لـ يظير منو كقكع ذلؾ في الحديث النبكم(.)7قاؿ الحافظ الذىبي" :أحمد بف محمد بف أحمد بف يحيى ،ال أعرفو لكف ركل عنو شيخ ً
اإلسبلـ اليركم خب انر

مكضكعان ،كركاتو سكاه ثقات فيك المتيـ بو"(.)8
قاؿ عبد الرحمف بف ميدم "ثبلثة ال يحمؿ عنيـ الرجؿ المتيـ بالكذب ،كالرجؿ كثي ار الكىـ كالغمط،
كرجؿ صاحب ىكل يدعك إلى بدعة"(.)9

كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،مف ذلؾ:
" محمد بف الفضؿ العبدم"(:)10

) - )1تيذيب التيذيب (.)361 /7

) - )2إسماعيؿ بف أباف الغنكم الخياط الككفي أبك إسحاؽ متركؾ رمي بالكضع مات سنة عشر كمائتيف .انظر :تقريب
التيذيب ( ،)105 /تيذيب الكماؿ ( ،)13-11 /3تيذيب التيذيب ( )236،237 /1تاريخ بغداد ( ،)242-240 /6الكامؿ
في ضعفاء الرجاؿ (.)308 /1
) - )3انظر :تيذيب التيذيب ( )236،237 /1ترجمة إسماعيؿ بف أباف الكراؽ.

) - )4محمد بف ربيعة الكبلبي الككفي بف عـ ككيع صدكؽ ،مات بعد التسعيف كالمائة .انظر :تقريب التيذيب (،)478 /
تيذيب التيذيب ( )142،143 /9تيذيب الكماؿ (.)196،197 /25
) - )5تيذيب التيذيب (.)143 /9
) - )6تقريب التيذيب (.)74 /

) - )7نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر (.)106 /
) - )8لساف الميزاف ( ،)251 /1ميزاف االعتداؿ (.)273 /1
) - )9العمؿ كمعرفة الرجاؿ ( ،)218 /3الضعفاء الكبير لمعقيمي (.)8 /1
) - )10محمد بف الفضؿ بف عطية بف عمر العبدم مكالىـ الككفي كذبكه ،مات سنة ثمانيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب (/
 ،)502تيذيب الكماؿ ( ،)286-281 /26تاريخ بغداد ( ،)151-147 /3تيذيب التيذيب (.)357،356 /9
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قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة :أنو "رماه بالكذب"(.)1

ابعاً « :رق يد

ره ف ر و»:

أطمؽ عمماء المحدثيف عمى مف يقمب الحديث بقصد أم متعمدان فإنو يسرؽ الحديث سكاء كاف القمب
في اإلسناد بالكامؿ أك القمب برواك كاحد مف اإلسناد.
قاؿ اإلماـ السخاكم :قد قيؿ في فاعؿ ىذا :يسرؽ الحديث ،كربما قيؿ في الحديث نفسو :مسركؽ.

كفي إطبلؽ السرقة عمى ذلؾ نظر ،إال أف يككف الراكم المبدؿ بو عند بعض المحدثيف منفردا بو،

فيسرقو الفاعؿ منو ،كلمخكؼ مف ىذه اآلفة كره أىؿ الحديث تتبع الغرائب(.)2

قاؿ ابف دقيؽ العيد :كىك الذم يطمؽ عمى راكيو أنو يسرؽ الحديث(.)3
كقد جعؿ اإلماـ السخاكم مرتبة مف يسرؽ الحديث المرتبة الثالثة مف مراتب الجرح بعد مصطمح

صيغة المبالغة في الجرح ،كبعد مصطمح كذاب ،يضع الحديث ،كىذه مف شر المراتب التي ييرد بيا الحديث،
كىي فبلف يسرؽ الحديث ; فإنيا  -كما قاؿ الذىبي " :-أىكف مف كضعو كاختبلفو في اإلثـ; إذ سرقة
كي َّد ًعي أنو سمعو أيضا مف شيخ ذاؾ المحدث"(.)4
الحديث أف يككف محدث ينفرد بحديث ،فيجيء السارؽ ى
قاؿ ابف عدم -رحمو هللا" :-صالح بف أحمد بف أبي مقاتؿ يسرؽ األحاديث كيمزؽ أحاديث تعرؼ
بقكـ لـ يرىـ عمى قكـ آخريف لـ يكف عندىـ كقد رآىـ"(.)5

كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،مف ذلؾ:
" محمد بف يزيد الرفاعي"(:)6
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :يسرؽ حديث غيره فيركيو"(.)7

ثامناً « :ضع أياد

كالم يق عن ر ل للا»:

أشدىا ،قاؿ اإلماـ السخاكم في "فتح المغيث"" :أسكأ
مصطمح "يضع الحديث" مف أسكأ ألفاظ الجرح ك ٌ
َّ
صمَّى
التَّجريح الكصؼ بما َّ
دؿ عمى المبالغة" ،ثـ قاؿ" :ثـ يمييا ىكذاب ،أك يضع الحديث عمى رسكؿ هللا -ى
اّللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ،-أك يكذب ،أك َّ
كك ىذا دجَّاؿ ،أك كضع حديثنا"(.)8
َّ
كضاع ،ى
) - )1تيذيب التيذيب (.)356 /9

) - )2فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)336،337/1
) - )3تدريب الراكم (.)343 /1
) - )4فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)125 /2
) - )5الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)73 /4

) - )6محمد بف يزيد بف محمد بف كثير العجمي أبك ىشاـ الرفاعي الككفي قاضي المدائف ليس بالقكم ،كقاؿ البخارم رأيتيـ
مجمعيف عمى ضعفو مات سنة ثماف كأربعيف كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)514/تيذيب الكماؿ ( ،)29-25 /27تاريخ
بغداد ( ،)377-375 /3الثقات البف حباف ( ،)109 /9الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)274 /6
) - )7انظر :تيذيب الكماؿ (.)27 /27
) - )8فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)124،125 /2
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كتحرـ ركايتو مع
كحديثو ببل أدنى شؾ "ىك الكذب المختمؽ المصنكع ،كىك شر الضعيؼ كأقبحو،
ي
معنى كاف سكاء في األحكاـ كالقصص كالترغيب كغيرىا ،إً َّال مبينَّنا -أم
العمـ بو -أم بكضعو -في أم ٌ
مقركنا ببياف كضعو.)1("-
ن
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،مف ذلؾ:
" عبد هللا بف ًم ٍس ىكر الياشمي"(:)2
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :يضع أحاديث كبلـ حؽ عف رسكؿ هللا  -صمى هللا عميو كسمـ.)3("-
تا عاً« :أرى أنو بع

دجالً»:
م ق ام ّ

أشدىا ،كأسكأىا قاؿ اإلماـ الذىبي" :لمجرح مراتب أسكأىا
"دجاؿ" مف أشر ألفاظ الجرح ك ٌ
مصطمح ٌ
الكصؼ بما دؿ عمى المبالغة فيو ،كأصرح ذلؾ التعبير بأفعؿ ،كأكذب الناس ،ككذا قكليـ :إليو المنتيى في

الكضع ،أك ركف الكذب ،كنحك ذلؾ ،ثـ دجاؿ ،أك كضاع ،أك كذاب؛ ألنيا كاف كاف فييا نكع مبالغة ،لكنيا
دكف التي قبميا"(.)4

دؿ عمى المبالغة" ،ثـ قاؿ" :ثـ يمييا ىك َّذاب ،أك يضع
قاؿ اإلماـ السخاكم" :أسكأ التَّجريح الكصؼ بما َّ
اّللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ،-أك يكذب ،أك َّ
كك َّذاب دجَّاؿ ،أك كضع حديثنا"(.)5
صمَّى َّ
كضاع ،ى
الحديث عمى رسكؿ هللا -ى
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،مف ذلؾ:
" كىب بف زمعة القرشي"(:)6

دجاالن"(.)7
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :أرل أنو يبعث يكـ القيامة ٌ

عا رً« :تك م ف و»:

مصطمح "تكمـ فيو" مف أدنى مرتبة في الجرح أم قريبة مف التعديؿ ،كمف ىذه المرتبة ما ذكره اإلماـ

العراقي -رحمو هللا" :-فيو ليف ،فيو مقاؿ ،ضعؼ ،تعرؼ كتنكر ،كليس بذاؾ ،ليس بالمتيف ،ليس بحجة ليس
بعمدة ،ليس بمرضي لمضعؼ ما ىك ،فيو خمؼ ،تكممكا فيو ،مطعكف فيو ،سيء الحفظ"(.)8

) - )1تدريب الراكم (.)323 /1
) - )2عبد هللا بف مسكر بف عكف بف جعفر بف أبى طالب أبك جعفر الياشمي تابعي صغير .انظر :تاريخ بغداد (/10
 ،)171،172لساف الميزاف ( ،)360 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)166 /4اإلصابة في تمييز الصحابة (.)210 /5

) - )3تاريخ بغداد (.)171 /10
) - )4نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر (.)256 /
) - )5فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)124،125 /2

) - )6كىب بف كىب بف كثير بف عبد هللا بف زمعة بف األسكد بف المطمب بف أسد بف عبد العزل بف قصي بف كبلب أبك
البخترم القرشي مات سنة مائتيف .انظر :تاريخ بغداد ( ،)487-481 /13أسد الغابة ( ،)475 /5لساف الميزاف (/6
 ،)232،233ميزاف االعتداؿ ( )149 /7الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم (.)189 /3
) - )7تاريخ بغداد ( )486 /13لساف الميزاف ( ،)232 /6ميزاف االعتداؿ (.)149 /7
) - )8تدريب الراكم (.)408 /1
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قاؿ اإلماـ الدار قطني" :إذا قمت فبلف ليف ال يككف ساقطا متركؾ الحديث ،كلكف مجركحا بشيء ال

يسقط بو عف العدالة .كفبلف (تكممكا فيو)  ،ككذا سكتكا عنو ،أك فيو نظر"(.)1

كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،مف ذلؾ:
" يكنس بف بكير الشيباني"(:)2
الذم كرد فيو عف عثماف بف أبي شيبة ،أنو "تكمـ فيو"(.)3

يادي ع ر « :س بكذ ب ،كن س ممن ى

تكل ع و»:

مصطمح "ليس بكذاب ،كلكف ليس ممف ىك يتكؿ عميو" مف أدنى مرتبة في الجرح أم قريبة مف
التعديؿ ،كذلؾ قياسان عمى مصطمحات ىذه المرتبة ،منيا" :ليف الحديث" ،ك"ليس بذاؾ" ،ك"فيو ضعؼ"،
ك"ليس بالمتيف" ،ك"ليس بعمدة" ،ك"ليس بالمرضي" ،ك"تكممكا فيو" ،كغير ذلؾ()4؛ إذف ىذا المصطمح كسابقو.
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،مف ذلؾ:
" عبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ"(:)5
قاؿ فيو عثماف ابف أبي شيبة" :ليس بكذاب كلكف ليس ىك ممف يتكؿ عميو"(.)6

) - )1فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)129 /2

) - )2يكنس بف بكير بف كاصؿ الشيباني أبك بكر الجماؿ الككفي صدكؽ يخطئ ،مات سنة تسع كتسعيف كمائة .انظر:
تقريب التيذيب ( ،)613 /تيذيب التيذيب ( ،)383،383/11تيذيب الكماؿ ( ،)494،497 /32تذكرة الحفاظ (/1
 ،)326،327الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)176،177 /7لساف الميزاف (.)448 /7
) - )3تيذيب التيذيب (.)383 /11

) – )4انظر :تدريب الراكم (.)408 /1
) - )5عبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ أبك نصر العجمي مكالىـ البصرم نزيؿ بغداد صدكؽ ربما أخطأ ،مات سنة أربع كيقاؿ
سنة ست كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)368 /تيذيب الكماؿ ( ،)509 /18تاريخ بغداد ( ،)21،24 /11تيذيب
التيذيب ( ،)400-398 /6تذكرة الحفاظ ( ،)339 /1الثقات البف حباف (.)133 /7
) - )6تيذيب التيذيب (.)398 /6
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مط ب ثاني :مصط يا جرح ن بي عند إلمام عثمان بن أبي ب منيجو في تعما يا
النًسبي :ىك جرح الراكم مقارنة بغيره ،أك زيادة لفظ عمى مصطمح الجرح عمى سبيؿ التحديد
الجرح ٌ
في الضعؼ مثؿ "قميؿ ،كثير" أك غير ذلؾ ،كاف كانت المقارنة في الجرح بيف ثقتيف ال تنافي أصؿ الثقة ،إال
أف تككف المقارنة بيف ضعيفيف(.)1
المقارنة بيف الركاة تحدد ضعؼ الراكم كدرجتو ،فقد قاؿ الجديع " :المقارنة بيف الضعفاء فتدؿ عمى
التفاكت بينيـ في الضعؼ خفة كشدة  ،كقد تساعد في تقدير درجة الراكم في حفظو"(.)2
سئؿ يحيى بف معيف عف المثنى بف الصباح؟ فقاؿ" :ضعيؼ الحديث ،ىك أقكل مف طمحة بف عمرك"(.)3
كمجالد ال ييعتبر بو"(.)4
"مجالد بف سعيد الككفي ليس بثقة ،يزيد بف أبي زياد أرجح منو،
ه
كقاؿ الدارقطني :ي
م نصر بف طريؼ أسكأ
كقاؿ البرقاني :سألتو عف عدم بف الفضؿ؟ قاؿ :ي"يترؾ" ،ثـ قاؿ" :كأبك يج ىزوٌ
حاالن منو"(.)5
الرىكاة ،كقد استعمؿ مصطمحات
كقد تى ىكمَّـ اإلماـ الناقد عثماف بف أبي شيبة في جرح عدد مف ُّ
أحيانا ،كجاءت ىذه المصطمحات كالعبارات في سياؽ
كعبارات متنكعة في ألفاظيا ،مختمفة في مدلكالتيا
ن
لمرىكاة ،كمف ذلؾ:
الجرح النسبي ُّ
 «كان مضطرباً في يد ق الً»:االضطراب يككف في الحديث اذا تساكت الركايتاف ،ككؿ ركاية تككف عمى كجو يخالؼ اآلخر ،لذلؾ
فقد عرؼ ابف الصبلح الحديث المضطرب ،فقاؿ" :ىك الذم تختمؼ الركاية فيو فيركيو بعضيـ عمى كجو
كبعضيـ عمى كجو آخر مخالؼ لو ،كانما نسميو مضطرنبا إذا تساكت الركايتاف ،أما إذا ترجحت إحداىما
بحيث ال تقاكميا األخرل بأف يككف راكييا أحفظ ،أك أكثر صحبة لممركم عنو ،أك غير ذلؾ مف كجكه
الترجيحات المعتمدة ،فالحكـ لمراجحة ،كال يطمؽ عميو حينئذ كصؼ المضطرب كال لو حكمو ،ثـ قد يقع
االضطراب في متف الحديث ،كقد يقع في اإلسناد ،كقد يقع ذلؾ مف راك كاحد :كقد يقع بيف ركاة لو جماعة.
كاالضطراب مكجب ضعؼ الحديث؛ إلشعاره بأنو لـ يضبط ،كهللا أعمـ"(.)6
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،لكف
بتحديد االضطراب بأنو قميؿ ،كىذا يدلؿ عمى خفة الضعؼ ،مف ذلؾ:
" سفياف بف حسيف الكاسطي"(:)7
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف مضطرنبا في الحديث قميبلن"(.)8
) - )1انظر :تحرير عمكـ الحديث ()465 /1بتصرؼ.
) - )2تحرير عمكـ الحديث (.)469 /1
) - )3سؤاالت ابف الجنيد (.)307 /
) - )4سؤاالت البرقاني (.)64 /
) - )5سؤاالت البرقاني (.)68 /

) - )6مقدمة ابف الصبلح (.)93 /
) - )7سفياف بف حسيف بف حسف أبك محمد أك أبك الحسف الكاسطي ثقة في غير الزىرم باتفاقيـ ،مات قبؿ المائتيف .انظر:
تقريب التيذيب ( ،)244 /تيذيب الكماؿ ( ،)141-139 /11تاريخ بغداد ( ،)149 /9تيذيب التيذيب ( ،)96 /4الكامؿ في
ضعفاء الرجاؿ (.)414 /3
) – )8تيذيب الكماؿ (.)141/11
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مبي
ر

ثاني

مج َّر ُي ن عند إلمام عثمان بن أبي
َ

(در ٌ مقارن ُ ب ن أيكام إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ب .

ره من ُّنقَّاد)

تمي د:
تحدث بعض عمماء الحديث في بعض القكاعد العممية التي يجب أف يعتبرىا مف أراد أف يتعرؼ إلى

أحكاؿ الراكم كالحكـ عميو بدقة ،كالكبلـ في الركاة يحتاج إلى خبرة كبيرة في عمكـ الحديث ،كالى تكسيع
المدارؾ كاألفكار ،حتى تدرؾ ىذه المصطمحات كالعبارات التي تطمؽ بحؽ الركاة.

تاـ ،كبر و
كبصدد ذلؾ فقد قاؿ الحافظ الذىبي" :كالكبلـ في الركاة يحتاج إلى كروع و
اءة مف اليكل
و
كاممة بالحديث ،كعممو كرجالو ،ثـ نحف نفتقر إلى تحرير عبارات التعديؿ كالجرح كما بيف ذلؾ
كالميؿ ،كخب ورة
المتىجاذبة ،ثـ أىـ مف ذلؾ أف نعمـ باالستقراء التاـ يع ٍرؼ ذلؾ اإلماـ الجيبذ ،كاصطبلحو،
مف العبارات ي
كمقاصده ،بعباراتو الكثيرة"(.)1
كقد َّ
حذر بعض العمماء مف أىؿ الصنعة الحديثية بأف ال نأخذ بالجرح دكف أف نتأكد كننقح ما قالو

الجارح كلك كاف الجارح مف العمماء المشيكريف ألنو ربما يككف ىناؾ مانعان يمنع جرحو ،كبصدد ذلؾ تحدث

الراكم بكجكد حكمو مف
اإلماـ المكنكم-رحمو هللا -حيث قاؿ" :يجب عميؾ أف ال تبادر إلى الحكـ بجرح َّ
ً
يمزيـ عميؾ أف تنقح األمر فيو َّ
حؿ لؾ أف
فإف األمر ذك خطر كتيكيؿ ،كال ىي ُّ
الج ٍرح كالتَّ ٍعديؿ ،بؿ ى
بعض أىؿ ى
فكثير
نا
األمة،
تأخذ بقكؿ كؿ جارح في أم رواك كاف ،كاف كاف ذلؾ الجاريح مف األئمة ،أك مف مشيكرم عمماء َّ

مانعا مف قىيبكؿ ىج ٍرحو كحينئذ ييحكـ برد جرحو"(.)2
ما ي
أمر يككف ن
يكجد ه
كالمتتبع ألقكاؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كعباراتو في نقد ًٌ
الرىكاة،
جرح الكثير مف ُّ
جد َّأنو َّ
الر ىجاؿ ىي ي
كبألفاظ مختمفة.
الرىكاة الذيف ىج َّرحيـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،مع المقارنة بيف أحكامو
كسأعرض في ىذا المبحث ُّ
كأحكاـ غيره مف ُّ
الراكم.
النقَّاد ،ثـ أجتيد بخبلصة القكؿ في الحكـ عمى َّ

) - )1المكقظة في عمـ مصطمح الحديث (.)82 /
) - )2الرفع كالتكميؿ (.)264،265 /
55

َج ْرح مط ق:
ُم َج َّري ن بمصط يا
مط ب لُّ :ر
الج ٍرح المطمؽ كعباراتو ،كىـ
عددا مف ُّ
َّ
جرح اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ن
الرىكاة باستعماؿ مصطمحات ى
بحسب الترتيب السابؽ في مصطمحات الجرح المطمؽ ،عمى النحك اآلتي-:

أ لً :ر

ذ ن قال ف يم« ،ضع

 " -1رب ع بن بدر تم مي"(:)1

»« ،ضع

يد » :

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ضعيؼ"(.)2

 -أق ل نقاد في ر ي:

ضعفو قتيبة( ،)3كقاؿ أبك حاتـ الرازم :ال يشتغؿ بو كال بركايتو فإنو ذاىب الحديث(.)4
كقاؿ يحيى بف معيف :الربيع بف بدر بصرم ضعيؼ ليس بشيء(.)5

كقاؿ النسائي كاألزدم كالدارقطني :متركؾ الحديث( ،)6كزاد النسائي :ليس بثقة كال يكتب حديثو،

كقاؿ العجمى كمحمد بف عثماف ابف أبي شيبة :ضعيؼ(.)7

كقاؿ ابف عدم :عامو ركاياتو عف مف يركم عنو مما ال يتابعو عميو أحد(.)8

كقاؿ يعقكب بف سفياف :كالربيع بف بدر ضعيؼ متركؾ كقاؿ مرة أخرل ال يكتب حديثو(.)9

كقاؿ أبك داكد :الربيع بف بدر :ضعيؼ الحديث ،كقاؿ في مكضع آخر ال يكتب حديثو ،كقاؿ عبد

الرحمف بف يكسؼ بف خراش :الربيع بف بدر متركؾ الحديث(.)10

كقاؿ الحاكـ كابف حباف :يقمب األسانيد كيركم عف الثقات المقمكبات كعف الضعفاء

المكضكعات(.)11

كقاؿ الجكزجاني :كاىي الحديث(.)12

) - )1سبؽ ترجمتو ( )46 /حاشية.
) - )2تيذيب التيذيب (.)208 /3

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)65 /9تيذيب التيذيب ( ،)208 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (،)127 /3الضعفاء كالمتركككف
البف الجكزم (.)280 /1
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)65 /9تيذيب التيذيب ( ،)208 /3الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم(.)280 /1

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)65 /9تيذيب التيذيب ( ،)208 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)127 /3تاريخ بغداد (.)415 /8
) - )6تيذيب التيذيب ( ،)208 /3الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)280 /1
) - )7تيذيب التيذيب (.)208 /3
) - )8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)131 /3تيذيب الكماؿ ( ،)65 /9تيذيب التيذيب (.)208 /3
) - )9تاريخ بغداد ( ،)415 /8تيذيب التيذيب (.)208 /3

) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)65 /9تاريخ بغداد ( ،)415 /8تيذيب التيذيب (.)208 /3
) - )11تيذيب التيذيب ( ،)208 /3الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم(.)280 /1
) - )12أحكاؿ الرجاؿ ( ،)113 /تيذيب الكماؿ ( ،)65 /9تاريخ بغداد ( ،)415 /8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (/3
،)127الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)280 /1
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كقاؿ الحافظ ابف حجر :متركؾ(.)1
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو.

قمت :الربيع بف بدر :متركؾ.

" -2عمر بن ق س مكي"(:)2

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ضعيؼ الحديث"(.)3

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :متركؾ الحديث ،ليس يسكل حديثو شيئان ،لـ يكف حديثو بصحيح ،أحاديثو

بكاطيؿ(.)4

كقاؿ يحيى بف معيف :ضعيؼ الحديث( ،)5كقاؿ مرة :ليس بشيء( ،)6كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم:

ضعيؼ الحديث(.)7

كقاؿ عمرك بف عمي ،كالنسائي :متركؾ الحديث( ،)8كزاد النسائي ليس بثقة كال يكتب حديثو(.)9
كقاؿ البخارم :منكر الحديث ،كقاؿ أبك داكد :سندؿ ك واه كقاؿ متركؾ ،كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب

الجكزجاني :ساقط ،كقاؿ أبك حاتـ :ضعيؼ الحديث متركؾ الحديث منكر الحديث ،كقاؿ ابف حباف :كاف فيو
دعابة يركم عف الثقات ما ال يشبو حديث األثبات( ،)10كقاؿ أبك زرعة :ليف الحديث(.)11

كقاؿ ابف سعد :فيو بذاء كتسرع إلى الناس فأمسككا عف حديثو كألقكه كىك ضعيؼ كحديثو ليس

جدا يحدث عف عطاء ببكاطيؿ ال تحفظ عنو ككاف عطاء يستثقمو،
بشيء ،كقاؿ الساجي :ضعيؼ الحديث ن
كقاؿ ابف صاعد :غيره أكثؽ منو ،كقاؿ ابف عدم كعامة ما يركيو ال يتابع عميو كىك ضعيؼ بإجماع لـ يشؾ

أحد فيو ،كقد كذبو مالؾ كذكره ابف البرقي :في باب مف كاف الغالب عميو الضعؼ ،كقد تركو بعض أىؿ

) - )1تقريب التيذيب (.)206 /
) - )2سبؽ ترجمتو ( )46 /حاشية.
) - )3ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو (.)66 /

) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)489 /21الجرح كالتعديؿ ( ،)129 /6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)6،7 /5
) - )5تيذيب الكماؿ ( )489 /21الجرح كالتعديؿ ( )129 /6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)7 /5
) - )6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)6 /5
) - )7الجرح كالتعديؿ ( ،)129 /6تيذيب التيذيب (.)432 /7

) - )8قالو النسائي في الضعفاء كالمتركككف لمنسائي ( ،)81/كنقمو ابف أبي حاتـ في الجرح كالتعديؿ ( )129 /6عف عمرك
بف عمي ،تيذيب الكماؿ ( ،)490 /21الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)7 /5
) - )9تيذيب التيذيب (.)432 /7
) - )10تيذيب الكماؿ (.)490 /21
) - )11الجرح كالتعديؿ ( ،)129 /6تيذيب الكماؿ (.)490 /21
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العمـ ،كذكره يعقكب بف يكسؼ :في باب مف يرغب عف الراكية عنيـ كسمعت أصحابنا يضعفكنيـ ،كقاؿ ال
يكتب حديثو ككاف بطٌاالن ،كقاؿ إبراىيـ الحربي في العمؿ :أمسككا عنو كضعفو أبك زرعة الدمشقي كابف

الجاركد كالدارقطني كاألزدم كالخميمي ،كقاؿ أبك بكر البزار :ضعيؼ الحديث ركل عف عطاء كغيره أحاديث
مناكير كأنو شبيو بالمتركؾ.)1( .

كقاؿ البغكم :في حديثو ليف(.)2

كقاؿ الحافظ ابف حجر :متركؾ(.)3

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو.
قمت :عمر بف قيس المكي :ضعيؼ الحديث ك واه.
" -3بكر بن خن س ك في"(:)4

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ضعيؼ الحديث"(.)5

 أق ل نقاد في ر ي:قاؿ يحيى بف معيف :صالح ال بأس بو إال أنو يركم عف ضعفاء كيكتب مف حديثو الرقاؽ ،كقاؿ مرة

ليس بشيء(،)6

كقاؿ فيو عمي بف المديني :لمحديث رجاؿ( ،)7كمرة ضعفو( ،)8كقاؿ محمد بف عبد هللا بف عمار

المكصمي :ليس بمتركؾ كىك شيخ صاحب غزك ،كقاؿ أحمد بف صالح المصرم كعبد الرحمف بف يكسؼ بف
خراش كالدارقطني :متركؾ (،)9

كقاؿ عمرك بف عمي كيعقكب بف شيبة السدكسي كالنسائي :ضعيؼ ،زاد يعقكب ككاف يكصؼ

بالعبادة كالزىد ،كقاؿ النسائي في مكضع آخر :ليس بالقكم ،كقاؿ أبك داكد :ليس بشيء(،)10

) - )1تيذيب التيذيب (.)432،433 /7
) - )2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)7 /5
) - )3تقريب التيذيب (.)416 /

) - )4سبؽ ترجمتو ( )47 /حاشية.
) - )5تيذيب التيذيب (.)423 /1
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)210 /4تاريخ بغداد ( ،)89 /7الجرح كالتعديؿ ( ،)384 /2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (،)25 /2
الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)148 /1

) - )7تيذيب الكماؿ (.)210 /4
) - )8تاريخ بغداد (.)89 /7
) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)210 /4تاريخ بغداد (.)89 /7
) - )10تيذيب الكماؿ (.)210 /4
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كقاؿ أبك حاتـ :كاف رجبلن صالحان غزاء كليس بقكم في الحديث ،قاؿ ابنو عبد الرحمف :ىك متركؾ

الحديث ،قاؿ ال يبمغ بو الترؾ(.)1

كقاؿ أبك زرعة :بكر بف خنيس ذاىب الحديث(.)2

كقاؿ العجمى :ككفي ثقو( ،)3كقاؿ العقيمي :ضعيؼ ،كقاؿ البزار :ليس بقكم ،كقاؿ ابف حباف :ركل

عف البصرييف كالككفييف أشياء مكضكعة(.)4

كذكره يعقكب بف سفياف في باب مف يرغب في الركاية عنيـ ككنت أسمع أصحابنا يضعفكنيـ(،)5

كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني :كاف يركم كؿ منكر عف كؿ منكر ككاف ال بأس بو في نفسو(.)6

كقاؿ أبك أحمد بف عدم :ىك ممف يكتب حديثو كيحدث بأحاديث مناكير عف قكـ ال بأس بيـ كىك في

نفسو رجؿ صالح ،إال أف الصالحيف يشبو عمييـ الحديث ،كربما حدثكا بالتكىـ كحديثو في جممة حديث

الضعفاء كليس ممف يحتج بو(.)7

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ لو أغبلط(.)8

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو.

قمت :بكر بف خنيس :ضعيؼ.
ثان اً :ر

ذ ن قال ف يم« :ضع

" -1يماد بن َن ِج ْ ٍح"(:)9

س ر ي عنو أيد»:

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ضعيؼ ليس يركم عنو أحد"(.)10

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)210 /4الجرح كالتعديؿ (.)384 /2
) - )2تاريخ بغداد ( ،)90 /7تيذيب التيذيب (.)423 /1

) - )3تيذيب التيذيب ( ،)423 /1الثقات لمعجمي (.)250 /1
) - )4تيذيب التيذيب (.)423 /1
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)211 /4تاريخ بغداد ( ،)89 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)25 /2

) - )6أحكاؿ الرجاؿ ( ،)108 /تيذيب الكماؿ ( ،)211 /4تاريخ بغداد ( ،)89 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)25 /2
) - )7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)25 /2تيذيب الكماؿ (.)211 /4
) - )8تقريب التيذيب (.)126 /
) - )9سبؽ ترجمتو ( )47 /حاشية.
) - )10ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو (.)47 /
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 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ثقة مقارب الحديث( ،)1كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)2كقاؿ أبك حاتـ :ال بأس بو

ثقة( ،)3كقاؿ ككيع :حماد بف نجيح ثقة( ،)4كذكره ابف حباف في الثقات(.)5
كذكره ابف عدم في الكامؿ ثـ قكاه(.)6

كقاؿ الحافظ ابف حجر :حماد بف نجيح صدكؽ(.)7
كقاؿ الذىبي :حماد بف نجيح ثقة(.)8

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو ،فمنيـ مف كثقو ،كمنيـ مف ضعفو.
قمت :حماد بف نجيح :صدكؽ.
ثا ثاً :ر

ذ ن قال ف يم« :ل

" -1إ ماع ل بن ميمد جياد

ى

ئاً»:

عطار"(:)9

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال يسكل شيئان"(.)10

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ يحيى بف معيف :ليس بذاؾ كقد رأيتو( ،)11كقاؿ مرة لـ يكف بو بأس كقد سمعت منو( ،)12كقاؿ أبك

حاتـ صدكؽ صالح الحديث( ،)13كقاؿ أبك داكد ليس بذاؾ القكم( ،)14كقاؿ ابف حباف كاف يخطئ حتى خرج
عف حد االحتجاج بو إذا انفرد كذا قاؿ في الضعفاء( ،)15ثـ تناقض فيو فذكره في الثقات(.)16

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)286 /7الجرح كالتعديؿ ( ،)149 /3تاريخ جرجاف ( ،)554 /ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث
فيو (.)46 /
) - )2الجرح كالتعديؿ ( ،)149 /3ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو ( ،)46 /تيذيب الكماؿ (.)286 /7
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)286 /7الجرح كالتعديؿ (.)149 /3

) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)286 /7التاريخ الكبير ( ،)24 /3المغني في الضعفاء (.)190 /1
) - )5الثقات البف حباف ( ،)220 /6تيذيب الكماؿ (.)286 /7
) - )6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)250 /2تيذيب التيذيب (.)18 /3
) - )7تقريب التيذيب (.)178 /
) - )8الكاشؼ (.)350 /1

) - )9سبؽ ترجمتو ( )47 /حاشية.
) - )10تيذيب التيذيب (.)286 /1
) - )11التاريخ الكبير ( ،)371 /1تيذيب الكماؿ (.)189 /3

) - )12تيذيب الكماؿ ( ،)189 /3تاريخ ابف معيف (.)34 /4
) - )13الجرح كالتعديؿ ( ،)195 /2تيذيب الكماؿ (.)189 /3
) - )14تيذيب التيذيب (.)286 /1
) - )15الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)119 /1تيذيب التيذيب (.)286 /1
) - )16الثقات البف حباف ( ،)96 /8تيذيب التيذيب (.)286 /1
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كقاؿ الحافظ بف حجر :صدكؽ ييـ(.)1

كقاؿ الذىبي :صدكؽ(.)2

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو؛ ألف النقاد منيـ مف َّ
عدؿ

كجرحو.
الراكم ،كمنيـ مف ٌ
ضعفو ٌ
قمت :إسماعيؿ بف محمد جحادة العطار :صدكؽ ييـ.
ربعاً :ر

يد ثاً يد ً»:

ذ ن قال ف يم« :ى

" -1أ د بن َع ْم ٍر

رح

ء ل يء في يد »« ،ى عندي ل يء ما كتبنا عنو

َب َجِ ِّي"(:)3

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ىك كالريح سكاء ال شيء في الحديث إنما كاف يبصر الرأم"(.)4

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ يزيد بف ىاركف :أسد بف عمرك ال تحؿ الركاية عنو ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :صالح الحديث ككاف

مف أصحاب الرأم ،كقاؿ مرة :صدكؽ ،كقاؿ يحيى بف معيف :أسد بف عمرك كذكب ليس بشيء ال يكتب

حديثو ،كقاؿ مرة :ىك أكثؽ مف نكح ابف دراج ،كاف ال بأس بو ،كقاؿ أيخرل :كاف أسد بف عمرك صدكقان،
كقاؿ مرة :أسد بف عمرك ثقة ،كقاؿ البخارم :أسد بف عمرك أبك المنذر البجمي ككفي صاحب رأم

ضعيؼ(.)5

كقاؿ عمي بف المديني :أسد بف عمرك ضعيؼ ،كقاؿ بف عمار المكصمي :أسد بف عمرك البجمي

صاحب رأم ال بأس بو ،كقاؿ أبك حفص عمرك بف عمي الفبلس :أسد بف عمرك الككفي صاحب الرأم

ضعيؼ الحديث ،كقاؿ أبك داكد :أسد بف عمرك :صاحب رأم كىك في نفسو ليس بو بأس ،كقاؿ النسائي:
أسد بف عمرك صاحب أبي حنيفة ليس بالقكم ،كقاؿ الدارقطني :أسد بف عمرك البجمي يعتبر بو(.)6
كقاؿ ابف حباف :كاف يسكل الحديث (.)7

) - )1تقريب التيذيب (.)109 /
) - )2الكاشؼ (.)249 /1
) - )3سبؽ ترجمتو ( )48 /حاشية.

) - )4تاريخ بغداد ( ،)17 /7تاريخ جرجاف ( ،)552 /ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو (.)41 /
) - )5تاريخ بغداد ( ،)17،18 /7لساف الميزاف ( ،)383 /1مغاني األخيار (.)17،18 /6
) - )6تاريخ بغداد ( ،)17،18 /7مغاني األخيار (.)17،18 /6
) - )7المجركحيف البف حباف ( ،)214 /1الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)106 /1لساف الميزاف ( ،)383 /1مغاني
األخيار (.)17 /6
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منكرا ،كأرجك أنو ال بأس بو ،كقاؿ :ما بأحاديثو كركاياتو بأس ،كليس
كقاؿ ابف عدل :لـ أر لو ن
شيئا ن
في أصحاب الرأم بعد أبى حنيفة أكثر حديثنا منو ،كقاؿ الساجي :عنده مناكير( .)1كقاؿ ابف سعد :كاف عنده
حديث كثير ،كىك ثقة إف شاء هللا تعالى(.)2
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو ،ككافؽ بعضيـ؛ ألف منيـ

مف َّ
كجرحو.
عدؿ الراكم ،كمنيـ مف ٌ
ضعفو ٌ
قمت :أسد بف عمرك البجمي :ال بأس بو.
" -2عبد للا بن ىب"(:)3

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ىك عندم ال شيء ،كما كتبنا عنو حديثان كاحدان"(.)4

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :عبد هللا بف كىب صحيح الحديث يفضؿ السماع عمى العرض كالحديث مف
الحديث ،ما أصح حديثو كأثبتو ،قيؿ لو :أليس كاف يسيء األخذ؟ قاؿ :قد يسيء األخذ ،كلكف إذا نظرت في
حديثو كما ركل عف مشايخو كجدتو صحيحان ،كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة(.)5

كقاؿ أحمد بف صالح المصرم :حدث بف كىب بمائة ألؼ حديث ما رأيت حجازيان كال شاميان كال

مصريان أكثر حديثان منو ،كقع عندنا عنو سبعكف ألؼ حديث ،كقاؿ ىاركف بف عبد هللا الزىرم :كاف الناس
يختمفكف في الشيء عف مالؾ فينتظركف قدكـ ابف كىب حتى يسألكه عنو ،كقاؿ أبك زرعو :سمعت بف بكير

يقكؿ :ابف كىب أفقو مف بف القاسـ ،كقاؿ عمي بف الحسيف بف الجنيد :سمعت أبا مصعب يعظـ ابف كىب،
كسمع أبك مصعب مسائؿ مالؾ مف ابف كىب ،كيقكؿ :مسائؿ ابف كىب عف مالؾ صحيحو(،)6

لي مف الكليد بف مسمـ كأصح حديثان منو بكثير( ،)7كقاؿ
كقاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث صدكؽ أحب إ َّ
أبك زرعة :نظرت في نحك ثبلثيف ألؼ حديث مف حديث ابف كىب بمصر كغير مصر ،ال أعمـ أني رأيت لو
حديثا ال أصؿ لو كىك ثقة(.)8

كقاؿ أبك أحمد بف عدم كعبد هللا بف كىب :مف أجمة الناس كمف ثقاتيـ ،...،كال أعمـ لو حديثان منك انر،

إذا حدث عنو ثقة مف الثقات(،)9

) - )1مغاني األخيار (.)17،18 /6
) - )2الطبقات الكبرل ( ،)331 /7مغاني األخيار (.)17،18 /6
) - )3سبؽ ترجمتو ( )48 /حاشية.
) - )4الكفاية في عمـ الركاية (.)151 /

) - )5تيذيب الكماؿ (،)283،282 /16الجرح كالتعديؿ (.)189 /5
) - )6تيذيب الكماؿ (.)284 /16
) - )7الجرح كالتعديؿ ( ،)189 /5تيذيب الكماؿ (.)284 /16
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)284 /16الجرح كالتعديؿ ( ،)189 /5تذكرة الحفاظ (.)305 /1
) - )9الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)204 /4تيذيب الكماؿ (.)285 /16
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كقاؿ يحيى بف معيف :ليس بذاؾ ،كقاؿ مرة :أرجكا أف يككف صدكقان(.)1

كقاؿ النسائي :ابف كىب ثقة ما أعممو ركل عف ثقة حديثان منك انر(.)2

كذكره ابف حباف في الثقات ،كقاؿ :جمع ابف كىب كصنؼ ،كىك حفظ عمى أىؿ الحجاز كمصر حديثيـ(.)3
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة حافظ عابد(.)4

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كجرحو؛ ألنو رأه نائمان
خالؼ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو ،كقد ٌ
ضعفو ٌ
في مجمس ابف عيينة ،كالنقاد َّ
عدلكا الراكم.
قمت :عبد هللا بف كىب القرشي :ثقة.
خام اً :ر

ذ ن قال ف يم« :كان كذ باً»« ،لندخل في يد ثنا كذ ب ن»:

" -1أب ىار ن عبدي"(:)5

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف كذ نابا"(.)6

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ شعبة :ضعيؼ( ،)7كتركو يحيى القطاف( ،)8كقاؿ أحمد بف حنبؿ :ليس بشيء( ،)9كقاؿ مرة:

متركؾ الحديث(.)10

كقاؿ يحيى بف معيف :كانت عنده صحيفة يقكؿ ىذه صحيفة الكصي ككاف عندىـ ال يصدؽ في

حديثو( ،)11كقاؿ مرة :ليس بثقة( ،)12كقاؿ أيخرل :ضعيؼ ،كقاؿ ليس بشيء( ،)13كقاؿ أيضان :كاف غير ثقة
يكذب(.)14

) - )1الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)202 /4
) - )2تذكرة الحفاظ (.)306 /1
) - )3الثقات البف حباف (.)346 /8
) - )4تقريب التيذيب (.)328 /

) - )5سبؽ ترجمتو ( )49 /حاشية.
) - )6تيذيب التيذيب (.)361 /7
) - )7تيذيب الكماؿ (.)234 /21

) - )8التاريخ الكبير ( ،)499 /6تيذيب الكماؿ (،)234 /21الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)77 /5
) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)234 /21الجرح كالتعديؿ ( ،)363 /6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)77 /5الضعفاء كالمتركككف
البف الجكزم (.)203 /2
) - )10الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)203 /2

) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)234 /21الجرح كالتعديؿ ( ،)363 /6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)77 /5الضعفاء كالمتركككف
البف الجكزم (.)203 /2
) - )12الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)203 /2
) - )13الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)77 /5
) - )14تيذيب التيذيب (.)361 /7
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كقاؿ أبك زرعة :ضعيؼ الحديث ،كقاؿ أبك حاتـ :ضعيؼ أضعؼ مف بشر بف حرب( ،)1كقاؿ

النسائي :متركؾ الحديث( ،)2كقاؿ في مكضع آخر :ليس بثقة كال يكتب حديثو ،كقاؿ الحاكـ أبك أحمد:
متركؾ الحديث ( ،)3كقاؿ حماد بف زيد :كاف أبك ىاركف العبدم كذابا بالغداة شيء كبالعشي شيء( ،)4كقاؿ

السعدم :كذاب مفترم(.)5

كقاؿ شعبة :ألف أقدـ فيضرب عنقي أحب إلي مف أف أقكؿ حدثنا أبك ىاركف ،كقاؿ الدارقطني:

يتمكف خارجي كشيعي يعتبر بما يركيو عنو الثكرم ،كقاؿ بف حباف :كاف يركم عف أبي سعيد ما ليس مف
ٌ
()6
حديثو ال يحؿ كتب حديثو إال عمى جية التعجب .

كقاؿ ابف عمية :كاف يكذب ،قاؿ ابف عدم كابف البرقي :أىؿ البصرة يضعفكنو كقاؿ عمي ابف

المديني :لست أركم عنو (.)7

كقاؿ ابف سعد :كاف ضعيفا في الحديث(.)8

كقاؿ الحافظ ابف حجر :متركؾ(.)9
كقاؿ الذىبي :متركؾ(.)10

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو.

ره من نقاد:

قمت :أبك ىاركف العبدم :متركؾ الحديث.
ي"(:)11
" -2إ ماع ل بن أبان َغ َن ِ ُّ

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :إسماعيؿ بف أباف كاف كذابان"(.)12

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)235 /21الجرح كالتعديؿ (.)363 /6
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)235 /21الضعفاء كالمتركككف لمنسائي ( ،)84 /الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)77 /5
) - )3تيذيب الكماؿ (.)235 /21

) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)235 /21الجرح كالتعديؿ ( ،)363 /6الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم (.)203 /2

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)235 /21الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)77 /5الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم (.)203 /2
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)235 /21الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم (.)203 /2
) - )7تيذيب التيذيب (.)361،362 /7

) - )8الطبقات الكبرل ( ،)246 /7تيذيب التيذيب (.)361 /7
) -)9تقريب التيذيب (.)408 /
) - )10الكاشؼ (.)53 /2

) - )11سبؽ ترجمتو ( )50 /حاشية.

) - )12انظر :تيذيب التيذيب ( )236،237 /1ترجمة إسماعيؿ بف أباف الكراؽ.
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 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة :إسماعيؿ بف أباف الغنكم تيًرؾ حديثو( ،)1كقاؿ يحيى بف معيف إسماعيؿ ابف
أباف الغنكم كضع حديثا كذكره( ،)2كمرة كذبو( ،)3كقاؿ أيخرل :إسماعيؿ بف أباف الغنكم كذاب ال يكتب

حديثو( ،)4كقاؿ مرة :كضع احاديث عمى سفياف لـ تكف(.)5

كقاؿ :أبك حاتـ :إسماعيؿ بف أباف الغنكم صاحب ىشاـ بف عركة متركؾ الحديث كاف كذابان(.)6

كقاؿ البخارم :متركؾ تركو أحمد كالناس ،كقاؿ الجكزجاني :ظير منو عمى الكذب( ،)7كقاؿ النسائي :ليس بثقة(.)8
كضعفو جدان عمي بف المديني كقاؿ :إسماعيؿ بف أباف الغنكم فكتبت عنو كتركتو(.)9
كقاؿ احمد بف عبد هللا بف صالح العجمي :إسماعيؿ بف أباف ضعيؼ الحديث يحدث عف بف أبي

خالد كىشاـ بف عركة أدركناه كلـ نكتب عنو شيئا ،كقاؿ مسمـ كالنسائي كالساجي :متركؾ الحديث(.)10

كقاؿ ابف حباف :كاف يضع الحديث عمى الثقات ،كقاؿ العقيمي كالدارقطني كالبزار :متركؾ الحديث،

كقاؿ الحاكـ أبك أحمد :ذاىب الحديث ،كقاؿ أبك داكد كاف كذابا حكاه ابف عدم كقاؿ الخطيب قدـ بغداد
كحدث بيا احاديث تبيف لمناس كذبو فييا فتجنبكا السماع منو كاطرحكا الركاية عنو(.)11
كقاؿ احمد ركل أحاديث مكضكعة ،كقاؿ مسمـ كالنسائي متركؾ(.)12

كقاؿ الحافظ ابف حجر :متركؾ رمي بالكضع(.)13
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو،

ره من نقاد:

قمت :إسماعيؿ بف أباف الغنكم :كذاب يضع الحديث.

) - )1الجرح كالتعديؿ ( ،)160 /2تيذيب الكماؿ (.)12 /3

) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)9 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)160 /2تاريخ بغداد (.)241 /6
) - )3لساف الميزاف ( ،)176 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)308 /1
) - )4تاريخ بغداد (.)241 /6

) - )5تيذيب التيذيب (.)237 /1
) - )6الجرح كالتعديؿ (.)160 /2

) - )7تاريخ بغداد ( ،)242 /6تيذيب الكماؿ ( ،)12 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)309 /1
) - )8تيذيب الكماؿ (.)12 /3
) - )9تاريخ بغداد (.)241 /6

) - )10تاريخ بغداد ( ،)242 /6تيذيب التيذيب (.)237 /1
) - )11تيذيب التيذيب (.)237 /1
) - )12لساف الميزاف (.)176 /7

) - )13تقريب التيذيب (.)105 /
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ِك َال ِب ُّي"(:)1

" -3ميمد بن رب ع

()2

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة " :نحف ال ندخؿ في حديثنا الكذابيف" .

 -أق ل نقاد في ر ي.

()3

قاؿ يحيى بف معيف :ليس بو بأس

حاتـ صالح الحديث(.)6

كقاؿ مرة :ثقة صدكؽ( ،)4كقاؿ أبك داكد ثقة( ،)5كقاؿ أبك حاتـ

كقاؿ محمد بف إبراىيـ بف فرنة الخكارزمي كالدارقطني ثقة( ،)7كذكره ابف حباف في كتاب الثقات(.)8

كقاؿ الساجي :فيو ليف(.)9

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ(.)10
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كجرحو؛ لكف جرحو
خالؼ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو ،كقد ٌ
ضعفو ٌ
غير مفسر ،كالنقاد َّ
عدلكا الراكم.

قمت :محمد بف ربيعة الكبلبي :صدكؽ.
اد اً :ر

ذ ن "رماىم با كذب":

" -1ميمد بن فضل عبدي"(:)11

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة :أنو "رماه بالكذب"(.)12

) - )1سبؽ ترجمتو ( )50 /حاشية.
) - )2تيذيب التيذيب (.)143 /9

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)197 /25الجرح كالتعديؿ (.)252 /7

) - )4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)272 /3تيذيب الكماؿ ( ،)197 /25الجرح كالتعديؿ ( ،)252 /7تاريخ بغداد (/5
 ،)274لساف الميزاف (.)357 /7

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)197 /25تاريخ بغداد ( ،)274 /5الكاشؼ (.)170 /2
) - )6الجرح كالتعديؿ ( ،)252 /7تيذيب الكماؿ ( ،)197 /25الكاشؼ (.)170 /2
) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)197 /25تاريخ بغداد (.)274 /5

) - )8الثقات البف حباف ( ،)38 /9تيذيب الكماؿ (.)197 /25
) - )9تيذيب التيذيب (.)143 /9
) - )10تقريب التيذيب (.)478 /
) - )11سبؽ ترجمتو ( )50 /حاشية.
) - )12تيذيب التيذيب (.)356 /9
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 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ليس بشيء حديثو حديث أىؿ الكذب( ،)1كقاؿ ذاؾ عجب يجيئؾ بالطامات(،)2
كذابا(.)3
كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني :كاف ن
كقاؿ يحيى بف معيف :ضعيؼ( ،)4كقاؿ مرة :ليس بشيء كال يكتب حديثو ،كقاؿ أيخرل :كاف كذابان لـ
يكف ثقة( ،)5كقاؿ مرة :كذاب ،كقاؿ :كتبت عف محمد بف الفضؿ كذا ثـ مزقتو.
كقاؿ عمي بف المديني :ركل عجائب كضعفو( ،)6كقاؿ عمرك بف عمي :متركؾ الحديث كذاب(.)7
كقاؿ المفضؿ بف غساف الغبلبي :ليس بثقة كقاؿ مسمـ بف الحجاج كالنسائي كبف خراش :متركؾ
الحديث ،كقاؿ صالح بف محمد الحافظ :كاف يضع الحديث ( ،)8كقاؿ أبك زرعة :ضعيؼ الحديث ،كقاؿ أبك
حاتـ :ذاىب الحديث ترؾ حديثو (.)9
كقاؿ أبك داكد :ليس بشيء كقاؿ النسائي :في مكضع آخر كذاب( ،)10ككذلؾ قاؿ بف خراش(،)11
كقاؿ الدارقطني ضعيؼ( ،)12كقاؿ في مكضع أخر متركؾ(.)13
كقاؿ بف حباف :يركم المكضكعات عف األثبات ال يحؿ كتب حديثو إال عمى سبيؿ االعتبار(،)14
كقاؿ أبك أحمد بف عدم :كعامة حديثو مما ال يتابعو الثقات عميو(.)15
كسئؿ إسحاؽ بف سميماف عف حديث مف حديث محمد بف الفضؿ بف عطية فقاؿ تسألكني عف حديث
الكذابيف ،كقاؿ يحيى بف الضريس :ىذا كذاب( ،)16كقاؿ الحافظ أبك بكر الخطيب البغدادم :سكف بخا ار
كحدث بيا مناكير كأحاديث معضمة(.)17

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)282 /26تاريخ بغداد ( ،)150 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)161 /6الضعفاء كالمتركككف

البف الجكزم (.)92 /3

) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)282 /26تاريخ بغداد ( ،)150 /3أحكاؿ الرجاؿ ( ،)202 /الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)161 /6
) - )3أحكاؿ الرجاؿ ( ،)202 /تيذيب الكماؿ ( ،)282 /26تاريخ بغداد ( ،)150 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)161 /6
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)282 /26تاريخ بغداد ( ،)150 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)161 /6

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)282 /26تاريخ بغداد (،)150 /3الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)92 /3
) - )6تيذيب الكماؿ (.)283 /26

) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)284 /26الجرح كالتعديؿ ( ،)56 /8تاريخ بغداد ( ،)151 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)161 /6

) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)284 /26تاريخ بغداد (.)151 /3

) - )9الجرح كالتعديؿ ( ،)56 /8تيذيب الكماؿ ( ،)284 /26تاريخ بغداد (.)151 /3
) - )10تيذيب الكماؿ (.)284 /26

) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)284 /26تاريخ بغداد (.)151 /3

) - )12تيذيب الكماؿ ( ،)284 /26الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)92 /3
) - )13تيذيب الكماؿ ( ،)284 /26تاريخ بغداد (.)151 /3

) - )14المجركحيف البف حباف ( ،)213 /2تيذيب الكماؿ ( ،)285 /26الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)92 /3
) - )15الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)165 /6تيذيب الكماؿ (.)285 /26

) - )16تيذيب الكماؿ ( ،)285 /26الجرح كالتعديؿ ( ،)56 /8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)162 /6
) - )17تاريخ بغداد ( ،)147 /3تيذيب الكماؿ (.)285 /26
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كقاؿ أبك أحمد الحاكـ :ذاىب الحديث ،كقاؿ الحاكـ أبك عبد هللا :ركل عف أبي إسحاؽ كداكد بف أبى
ىند أحاديث مكضكعة( ،)1كقاؿ الترمذم :ذاىب الحديث( ،)2كقاؿ البخارم :محمد بف الفضؿ بف عطية سكتكا
عنو( ،)3كقاؿ الذىبي :ترككه(.)4
كقاؿ الحافظ ابف حجر :كذبكه(.)5
 خالص ق ل ف و ،مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي ب أيكام ره من نقاد:كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو.
قمت :محمد بف الفضؿ العبدم :كذاب متركؾ الحديث.
ره ف ر و»:
ذ ن قال ف يم « :رق يد
ابعاً :ر
" -1ميمد بن ز د رفاعي"(:)6
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :يسرؽ حديث غيره فيركيو"(.)7
 أق ل نقاد في ر ي:()9
()8
قاؿ يحيى بف معيف :ما أرل بو بأسان  ،كقاؿ العجمي :ككفي ال بأس بو صاحب قرأف  ،كقاؿ
البخارم :رأيتيـ مجتمعيف عمى ضعفو(.)10
كقاؿ النسائي :ضعيؼ( ،)11كقاؿ عبد هللا بف نمير :كاف أضعفنا طمبا كأكثرنا غرائب( ،)12كقاؿ أبك
حاتـ :ضعيؼ يتكممكف فيو(.)13
كذكره ابف حباف في كتاب الثقات كقاؿ :كاف يخطئ كيخالؼ( ،)14كقاؿ أبك بكر البرقاني :ثقة أمرني
أبك الحسف الدارقطني أف أخرج حديثو في الصحيح(.)15

) - )1تيذيب التيذيب (.)357 /9

) - )2خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ (.)356/
) - )3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)161 /6
) - )4الكاشؼ (.)210 /2

) - )5تقريب التيذيب (.)502 /

) - )6سبؽ ترجمتو ( )51 /حاشية.

) - )7انظر :تيذيب الكماؿ (.)27 /27

) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)26 /27تاريخ بغداد (.)376 /3

) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)27 /27تاريخ بغداد ( ،)376 /3المغني في الضعفاء (.)644 /2

) - )10تقريب التيذيب ( ،)514 /تيذيب الكماؿ ( ،)27 /27تاريخ بغداد ( ،)376 /3الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم
( ،)107 /3المغني في الضعفاء (.)644 /2

) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)27 /27تاريخ بغداد ( ،)376 /3الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم ( ،)107 /3الكاشؼ (/2
.)231

) - )12تيذيب الكماؿ ( ،)28 /27الجرح كالتعديؿ ( ،)129 /8المغني في الضعفاء (.)644 /2

) - )13الجرح كالتعديؿ ( ،)129 /8تيذيب الكماؿ ( ،)29 /27الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم ( ،)107 /3الكاشؼ (.)231 /2

) - )14الثقات البف حباف ( ،)109 /9تيذيب الكماؿ (.)29 /27
) - )15تيذيب الكماؿ ( ،)29 /27تاريخ بغداد (.)376 /3
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كقاؿ الدارقطني :تكمـ فيو أىؿ بمده ،كقاؿ الحاكـ أبك أحمد :ليس بالقكم ،كقاؿ مسممة :ال بأس بو،
كقاؿ محمد بف عبدهللا الحضرمي :القيت عمى ابف نمير حديثان فقاؿ القو عمى أىؿ الككفة كميـ كال تمقو عمى

أبي ىشاـ فيسرقو(. )1

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ليس بالقكم(.)2

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كجرحو،
كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو ،فمنيـ مف ٌ
ضعفو ٌ
كمنيـ مف َّ
عدلو .
قمت :أبك ىشاـ محمد بف يزيد الرفاعي :ضعيؼ.

كالم يق عن ر ل للا»:

ذ ن قال ف يم « :ضع أياد
ثامناً :ر
 " -1عبد للا بن ِم ْ َ ُر َيا ِ ِم ُّي"(:)3
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :يضع أحاديث كبلـ حؽ عف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ"(.)4
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ عبد هللا بف أحمد بف حنبؿ :قاؿ أبى :اضرب عمى حديثو كأحاديثو مكضكعة( ،)5كقاؿ النسائي:

عبد هللا بف مسكر المدائني متركؾ الحديث( ،)6كقاؿ مرة :كذاب(.)7

قاؿ جرير عف رقبة :أف عبد هللا بف المسكر المدائني يضع أحاديث ليس مف النبي صمى هللا عميو

كسمـ( ، )8كقاؿ عمي بف المديني أبك جعفر عبد هللا بف المسكر الياشمي كاف ينزؿ المدائف في حديثو بعض

الشيء كضعفو( ،)9كقاؿ مرة :كاف يضع الحديث(.)10

) - )1تيذيب التيذيب (.)464،465 /9
) - )2تقريب التيذيب (.)514 /
) - )3سبؽ ترجمتو ( )52 /حاشية.
) - )4تاريخ بغداد (.)171 /10

) - )5العمؿ كمعرفة الرجاؿ ( ،)345 /1تاريخ بغداد ( ،)171 /10الجرح كالتعديؿ ( ،)169 /5لساف الميزاف (،)360 /3
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)166 /4اإلصابة في تمييز الصحابة (.)210 /5
) - )6تاريخ بغداد ( ،)171 /10الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)166 /4
) - )7لساف الميزاف (.)360 /3

) - )8الجرح كالتعديؿ ( ،)169 /5تاريخ بغداد ( ،)171 /10التاريخ الكبير ( ،)195 /5لساف الميزاف ( ،)360 /3اإلصابة
في تمييز الصحابة ( ،)210 /5الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)166 /4
) - )9تاريخ بغداد (.)171 /10
) - )10لساف الميزاف (.)360 /3
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كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني :أبك جعفر المدائني أحاديثو مكضكعة(.)1

كقاؿ أبك حاتـ :ىك ضعيؼ الحديث يحدث بمراسيؿ ال يكجد ليا أصؿ في أحاديث الثقات( ،)2كقاؿ

مغيرة :كاف عبد هللا بف مسكر يفتعؿ الحديث(.)3

كقاؿ البخارم :يضع الحديث ،كقاؿ بف عبد البر :عندىـ متركؾ الحديث ال يكتب حديثو اتيمكه
بكضع الحديث ،كقاؿ إسحاؽ بف راىكيو :كاف معركفا عند أىؿ العمـ بكضع الحديث كركايتو إنما ىي عف

التابعيف كلـ يمؽ أحدا مف الصحابة ،كقاؿ أبك نعيـ األصبياني كضاع لؤلحاديث ال يسكم شيئا(.)4
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو.
قمت :عبد هللا بف مسكر الياشمي :يضع الحديث.

ره من نقاد:

م ق ام دجالً»:

ذ ن قال ف يم« :أرى أنو بع
تا عاً :ر
 " -1ىب بن َزْم َع َ قَُر ِ ُّي"(:)5
دجاالن"(.)6
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :أرل أنو يبعث يكـ القيامة ٌ
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :كاف كذابان يضع الحديث( ،)7كقاؿ مرة :مطركح الحديث( ،)8كقاؿ أيخرل :أكذب الناس(،)9
كقاؿ أبك بكر بف عياش كابف المديني كالرازم :كاف كذابان( ،)10كقاؿ أبك بكر مرة :لـ يكف صاحب حديث(.)11
كقاؿ يحيى :كذاب خبيث كاف عامة الميؿ يضع الحديث( ،)12كقاؿ مرة :ضعيؼ( ،)13كقاؿ السعدم:
كاف يكذب( ،)14كقاؿ عمرك بف عمي :كاف يكذب كيحدث بما ليس لو أصؿ(.)15

) - )1أحكاؿ الرجاؿ ( ،)196 /تاريخ بغداد ( ،)171 /10الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)166 /4لساف الميزاف (.)360 /3
) - )2الجرح كالتعديؿ ( ،)169 /5لساف الميزاف (.)360 /3

) - )3الجرح كالتعديؿ ( ،)169 /5لساف الميزاف ( )360 /3اإلصابة في تمييز الصحابة (.)210 /5
) - )4لساف الميزاف (.)360 /3

) - )5سبؽ ترجمتو ( )52 /حاشية.

) - )6تاريخ بغداد ( ،)486 /13لساف الميزاف ( ،)232 /6ميزاف االعتداؿ (.)149 /7

) - )7الجرح كالتعديؿ ( ،)25 /9تاريخ بغداد ( ،)486 /13الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)63 /7الضعفاء كالمتركككف البف
الجكزم ( ،)189 /3لساف الميزاف (.)233 /6

) - )8الجرح كالتعديؿ (.)25 /9

) - )9الجرح كالتعديؿ ( ،)25 /9لساف الميزاف (.)232 /6

) - )10تاريخ بغداد ( ،)484 /13الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)189 /3
) - )11تاريخ بغداد ( ،)485 /13الضعفاء لمعقيمي (.)324 /4

) - )12الجرح كالتعديؿ ( ،)25 /9تاريخ بغداد ( ،)484،485 /13الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)63 /7لساف الميزاف (/6
 ،)231الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)189 /3الضعفاء لمعقيمي (.)325 /4

) - )13تاريخ بغداد ( ،)485 /13الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)63 /7

) - )14الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)64 /7الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)189 /3

) - )15الجرح كالتعديؿ ( ،)25 /9الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)64 /7الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)189 /3
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كقاؿ مسمـ بف الحجاج كالنسائي :متركؾ الحديث(.)1

كقاؿ الدارقطني :متركؾ كذاب( ،)2كقاؿ العقيمي ال أعمـ لو حديثا مستقيما كميا بكاطيؿ( ،)3كقاؿ أبك حاتـ:

كاف كذابان( ،)4كقاؿ أحمد بف زىير :سمعت أبي يقكؿ لك اجترأت أف أقكؿ ألحد إنو يكذب عمى رسكؿ هللا
صمى هللا عميو ك سمـ لقمت ،كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي :أبك البخترم كىب بف كىب كاف كذابان ،كقاؿ أبك

داكد :كاف يضع الحديث بالميؿ(.)5

كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني :أبك البخترم كىب بف كىب كاف يكذب( ،)6كقاؿ ابف سعد

صاحب الطبقات :لـ يكف في الحديث بذاؾ ركل منكرات فتيًرؾ حديثو(.)7
كقاؿ أبك عبد هللا األصبياني :صاحب مناكير( ،)8كقاؿ البخارم :أبك البخترم كىب بف كىب :سكتكا
عنو(.)9

كقاؿ إسحاؽ بف راىكيو :كاف كذابان ،كقاؿ شعيب بف إسحاؽ كذاب ،كقاؿ ابف أبي حاتـ ذكرت ألبي

زرعة شيئا مف حديثو فقاؿ ال تجعؿ في حكصمتؾ مف حديثو شيئا( ،)10ككاف ككيع يرميو بالكذب(.)11

ككذبو حفص بف غياث ،كقاؿ ابف الجاركد :كذاب خبيث كاف عامة الميؿ يضع الحديث ،كقاؿ

النسائي في التمييز :ليس بثقة كال يكتب حديثو كذاب خبيث ،كقاؿ الحاكـ :ركل عف جعفر كىشاـ

المكضكعات(.)12

(.)13

كقاؿ ابف عدم :بعد أف ساؽ لو أحاديث كىذه بكاطيؿ كأبك البخترم مف الكذابيف الكاضعيف
كقاؿ الذىبي :متركؾ الحديث(.)14

) - )1تاريخ بغداد ( ،)486 /13الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)64 /7الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)189 /3
) - )2الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)189 /3

) - )3الضعفاء لمعقيمي ( ،)325 /4لساف الميزاف ( ،)233 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)189 /3
) - )4الجرح كالتعديؿ (.)25 /9
) - )5تاريخ بغداد (.)485،486/13
) - )6أحكاؿ الرجاؿ ( ،)134 /تاريخ بغداد (.)486 /13

) - )7الطبقات الكبرل ( ،)332 /7لساف الميزاف (.)233 /6
) - )8فتح الباب في الكنى كاأللقاب (.)165 /
) - )9التاريخ الكبير ( ،)169 /8فتح الباب في الكنى كاأللقاب ( ،)165 /لساف الميزاف ( ،)232 /6الكامؿ في ضعفاء
الرجاؿ ( ،)64 /7سير أعبلـ النببلء ( ،)375 /9الضعفاء لمعقيمي (.)325 /4

) - )10الجرح كالتعديؿ ( ،)25 /9لساف الميزاف (.)232 /6

) - )11لساف الميزاف ( ،)232 /6الضعفاء لمعقيمي (.)325 /4
) - )12لساف الميزاف (.)232،233 /6
) - )13الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)65 /7لساف الميزاف (.)233 /6
) - )14سير أعبلـ النببلء (.)374 /9
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 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو.
قمت :كىب بف كىب بف زمعة القرشي :كذاب يضع الحديث.
عا رً :ر

ذ ن« :تك م ف يم»:

 " -1نس بن بك ر

باني"(:)1

الذم كرد فيو عف عثماف بف أبي شيبة ،أنو "تكمـ فيو"(.)2

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ يحيى بف معيف :كاف صدكقان( ،)3كقاؿ مرة :ثقة( ،)4كقاؿ أيخرل :ثقة صدكؽ(.)5

كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي :ليس بو بأس( ،)6كقاؿ أحمد بف عبد هللا العجمي :ضعيؼ( ،)7كقاؿ أبك

داكد ليس ىك عندم حجة يأخذ كبلـ ابف إسحاؽ فيكصمو باألحاديث(.)8

كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :سئؿ أبك زرعة :أم شيء ينكر عميو قاؿ :أما في الحديث فبل

أعممو ،كقاؿ أبك حاتـ :محمو الصدؽ(.)9

كقاؿ النسائي :ليس بالقكم ،كقاؿ في مكضع آخر :ضعيؼ ،كذكره ابف حباف في كتاب الثقات(.)10

كقاؿ الساجي :كاف صدكقان إال أنو كاف يتبع السمطاف ككاف مرجئا(.)11

كقاؿ السعدم :يكنس بف بكير ينبغي أف يتثبت في أمره لميمو عف الطريؽ ،كقاؿ محمد بف عبد هللا

بف نمير :يكنس بف بكير ثقة(.)12

كقاؿ عمي بف المديني :كتبت عنو ،كليس أحدث عنو(.)13

) - )1سبؽ ترجمتو ( )53 /حاشية.
) - )2تيذيب التيذيب (.)383 /11

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)495 /32الجرح كالتعديؿ ( ،)236 /9تذكرة الحفاظ ( ،)327 /1الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (/7
 ،)176سير أعبلـ النببلء (.)246 /9
) - )4تاريخ ابف معيف ( ،)274 /3تيذيب الكماؿ ( ،)495 /32الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)177 /7سير أعبلـ النببلء
( ،)246 /9لساف الميزاف (.)448 /7

) - )5تيذيب الكماؿ (،)495 /32سير أعبلـ النببلء (.)246 /9
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)496 /32الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)177 /7سير أعبلـ النببلء (.)246 /9
) - )7الثقات لمعجمي ( ،)377 /2تيذيب الكماؿ ( ،)496،497 /32تذكرة الحفاظ (.)327 /1
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)496،497 /32تذكرة الحفاظ (.)327 /1

) - )9الجرح كالتعديؿ ( ،)236 /9تيذيب الكماؿ ( ،)496،497 /32تذكرة الحفاظ (.)327 /1
) - )10الثقات البف حباف ( ،)651 /7تيذيب الكماؿ ( ،)497 /32سير أعبلـ النببلء (.)247 /9
) - )11تيذيب التيذيب (.)383 /11
) - )12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)176 /7
) - )13سير أعبلـ النببلء (.)247 /9
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كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ يخطئ(.)1
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كخالفو بعضيـ األخر في جرح الراكم كتضعيفو ،منيـ

ضعفو ،كمنيـ مف َّ
عدلو.
مف ٌ
قمت :يكنس بف بكير الشيباني :صدكؽ يخطئ.
يادي ع ر :ر
" -1عبد

ذ ن قال ف يم « :س بكذ ب ،كن س من ى

ىاب بن عطاء خفا "(:)2

تكل ع و»:

قاؿ فيو عثماف ابف أبي شيبة" :ليس بكذاب كلكف ليس ىك ممف يتكؿ عميو"(.)3

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ يحيى بف معيف :ليس بو بأس( ،)4كقاؿ مرة :لعمو دلٌس عف ثكر كىك ثقة ،كقاؿ أيخرل :يكتب
حديثو ،كقاؿ في مكضع آخر :ثقة ،كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي صدكؽ ليس بالقكم(.)5
كقاؿ ابف نمير :عبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ ليس بو بأس(.)6

كقاؿ البخارم :ليس بالقكم( ،)7كقاؿ مرة :يكتب حديثو قيؿ لو يحتج بو قاؿ أرجك إال أنو كاف يدلس

عف ثكر كأقكاـ أحاديث مناكير(.)8

كقاؿ النسائي ليس بالقكم( ،)9كقاؿ أبك حاتـ :يكتب حديثو محمو الصدؽ( ،)10كقاؿ أبك زرعة الرازم:

الخفاؼ عبد الكىاب بف عطاء أصمح مف عمي بف عاصـ قميبلن(.)11
كقاؿ الدارقطني :عبد الكىاب بف عطاء ثقة(.)12

كقاؿ ابف سعد كاف صدكقان ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ ضعيؼ الحديث ،كقاؿ النسائي ليس بو بأس ككذا

قاؿ ابف عدم كقاؿ الحسف ابف سفياف ثقة ،كقاؿ البزار ليس بقكم كقد احتمؿ أىؿ العمـ حديثو(.)13
) - )1تقريب التيذيب (.)613 /

) - )2سبؽ ترجمتو ( )53 /حاشية.
) - )3تيذيب التيذيب (.)398 /6
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)512 /18الجرح كالتعديؿ ( ،)72 /6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)296 /5
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)514-512 /18تاريخ بغداد (.)22،23/11
) - )6الجرح كالتعديؿ (.)72 /6

) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)513 /18تاريخ بغداد (.)23 /11
) - )8تيذيب التيذيب (.)400 /6
) - )9الضعفاء كالمتركككف لمنسائي ( ،)68 /تيذيب الكماؿ ( ،)513 /18تاريخ بغداد ( ،)23 /11الكامؿ في ضعفاء
الرجاؿ (.)296 /5

) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)514 /18الجرح كالتعديؿ (.)72 /6
) - )11تاريخ بغداد (.)24 /11
) - )12تاريخ بغداد ( ،)24 /11تيذيب التيذيب (.)400 /6
) - )13تيذيب التيذيب (.)400 /6
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كذكره ابف حباف في الثقات(.)1

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ ربما أخطأ(.)2

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

ضعفو ،كمنيـ مف َّ
عدلو.
كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح كتضعيؼ الراكم ،منيـ مف ٌ
قمت :عبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ :ليس بو بأس.

) - )1الثقات البف حباف ( ،)133 /7تيذيب التيذيب (.)400 /6
) - )2تقريب التيذيب (.)368 /
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جرح ن بي.

مج َّري ن بمصط يا
مط ب ثاني :ر
َ
الج ٍرح النسبي كعباراتو ،كىـ
جرح اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بعضان مف ُّ
َّ
الرىكاة باستعماؿ مصطمحات ى
بحسب الترتيب السابؽ في مصطمحات الجرح النسبي ،عمى النحك التالي-:
ذ ن قال ف يم« :كان مضطرب في يد

 -ر

 " -1ف ان بن ي ن

طي"(:)1

ق الً»:

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف مضطرب في الحديث قميبلن"(.)2
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ليس بذاؾ في حديثو عف الزىرم( ،)3كقاؿ في مكضع أخر :ليس بذاؾ

كضعفو( ،)4كقاؿ يحيى بف معيف :ليس بو بأس كليس مف كبار أصحاب الزىرم كفي حديثو ضعؼ ما ركل
عف الزىرم ،كقاؿ في مكضع آخر :ثقة في غير الزىرم( ،)5كقاؿ مرة :ليس بالحافظ( ،)6كقاؿ أيضان :حديثو
عف الزىرم ليس بذاؾ(.)7

كقاؿ أحمد بف عبد هللا العجمي :ثقة( ،)8كقاؿ محمد بف سعد :ثقة يخطئ في حديثو كثي انر( ،)9كقاؿ
النسائي :ليس بو بأس إال في الزىرم(.)10
كقاؿ أبك أحمد بف عدم :ىك في غير الزىرم صالح الحديث كفي الزىرم يركم أشياء خالؼ

الناس(.)11

كقاؿ يعقكب بف شيبة :صدكؽ ثقة كفي حديثو ضعؼ كقد حمؿ الناس عنو ،كقاؿ عبد الرحمف بف

يكسؼ بف خراش :ليف الحديث( ،)12قاؿ في مكضع أخر :ثقة(.)13

) - )1سبؽ ترجمتو ( )54 /حاشية.
) - )2تاريخ بغداد (.)149/9

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)140 /11تاريخ بغداد (.)149 /9
) - )4تاريخ بغداد (.)149 /9
) - )5تاريخ ابف معيف (ركاية عثماف الدارمي) ( ،)44 /تيذيب الكماؿ ( ،)140 /11الجرح كالتعديؿ ( ،)227 /4تاريخ بغداد
( ،)149 /9سير أعبلـ النببلء ( ،)303 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)415 /3
) - )6تيذيب التيذيب ( ،)96 /4الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)415 /3

) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)141 /11الجرح كالتعديؿ ( ،)227 /4سير أعبلـ النببلء ( ،)303 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ
(.)415 /3
) - )8الثقات لمعجمي ( ،)407 /1تيذيب الكماؿ ( ،)141 /11تاريخ بغداد (.)149 /9

) - )9الطبقات الكبرل ( ،)312 /7تيذيب الكماؿ ( ،)141 /11تاريخ بغداد ( ،)149 /9الكاشؼ (.)448 /1
) - )10الكاشؼ ( ،)448 /1تيذيب الكماؿ (.)141 /11
) - )11تيذيب الكماؿ (.)141 /11
) - )12تيذيب الكماؿ ( ،)141 /11تاريخ بغداد (.)149 /9
) - )13تيذيب التيذيب (.)96 /4
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كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :ىك ثقة في غير حديث الزىرم( ،)1كقاؿ في الضعفاء :يركم عف

الزىرم المقمكبات كذلؾ أف صحيفة الزىرم اختمطت عميو(.)2

كقاؿ أبك حاتـ صالح الحديث يكتب حديثو كال يحتج بو ،كقاؿ البزار كاسطي ثقة(.)3

كقاؿ الذىبي :حافظ صدكؽ(.)4

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة في غير الزىرم(.)5

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح الراكم كتضعيفو ،لكف عمى األغمب تجريحو
في حديثو عف الزىرم ،كنقؿ المزم عف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تيذيب الكماؿ أنو قاؿ :ثقة لكف

يضطرب في الحديث.

قمت :سفياف بف حسيف الكاسطي :صدكؽ في غير حديث الزىرم.

) - )1الثقات البف حباف ( ،)404 /6تيذيب التيذيب (.)96 /4

) - )2المجركحيف البف حباف (دار الكعي) ( ،)395 /1الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)3 /2تيذيب التيذيب (/4
.)96
) - )3الجرح كالتعديؿ ( ،)227 /4تيذيب التيذيب ( ،)96 /4سير أعبلـ النببلء (.)303 /7
) - )4سير أعبلـ النببلء (.)302 /7
) - )5تقريب التيذيب (.)244 /
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ثا

مبي

مرتب جرح عند إلمام عثمان بن أبي

(در ٌ مقارن ٌ بمرتب َج ْرح عند نُّقَّاد)

ب

عندما تحدثكا العمماء المحدثيف مف ُّ
النقَّاد كمنيـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كتمفظكا بألفاظ الجرح

المجرحكف ،تفاكتت األلفاظ في عباراتيا كاختمفت في دالالتيا كذلؾ بحسب مكانة
التي أطمقكىا عمى الركاة
ٌ
الم ىعافىى ،كمنيـ :مف ىك ثًقىة
الحجَّة،
الراكم جرحان كتعديبلن ،فمف ُّ
َّ
الرىكاة" :مف ىك ٌ
ًٌ
الع ٍدؿ ي
كالشاب القكم ي
الم ىعافىى،
ص يدكؽ،
ص يدكؽ أك ال بأس بو ،ى
كالشاب الصحيح المتكسط في القي َّكة ،كمنيـ :مف ىك ى
ى
ًٌ
كالك ٍيؿ ي
و
أسو أك بو يد َّمؿ ،كمنيـ :الضعيؼ كالذم
جعوي ر ي
الص يدكؽ الذم فيو ليف ،كمف ىك في عافية لكف ىي ٍك ى
كمنيـ :ى
محمكما ،كال يرمي ىج ٍن ىبو ،كمنيـ :الضعيؼ الكاىي ،كالرجؿ المريض في الفراش
حامؿ كيشيى يد الجماعة
ن
تى ى
َّ
الخ ًطر ،كآخر :حالو كحاؿ مف
اد ى
الح ٌ
الم ىرض ى
كبالتطبيب تيرجى عافيتو ،كمنيـ :الساقط المتركؾ ،كصاحب ى
ت قي َّكتيو ،كأشرؼ عمى التَّمىؼ ،كآخر :مف اليالكيف ،كالمحتىضر الذم ينازع ،كآخر :مف َّ
الكذابيف
ىسقىطى ٍ
ي ى
ي
الدجاليف"(.)1
ٌ

الج ٍرح ،ثـ اجتيد في
سأبيف الترتيب الذم قاـ عميو بعض النقاد الذيف سطركا في مكضكع مراتب ى
ترتيب مصطمحات الجرح كألفاظو الذم أطمقيا اإلماـ الناقد عثماف بف أبي شيبة بالنسبة إلى ىذه المراتب،
حيث أف اإلماـ عثماف ابف أبي شيبة لـ يضع ىذه األلفاظ في مراتب.

مط ب ل :مرتب َج ْرح عند بعض ُّنقَّاد.
تعددت مراتب الجرح ،كتنكعت ألفاظيا ،فمنيا الشديدة كمنيا اليسيرة ،كمنيا غير ذلؾ ،ككؿ مرتبة مف
مراتب الجرح تدؿ عمييا ألفاظ معينة ،كقد تحدث الكثير مف عمماء الجرح كالتعديؿ في ترتيب مراتب الجرح،
كمف ذلؾ ما يمي:

ذكر اإلماـ عبد الرحمف بف أبي حاتـ –رحمو هللا -مراتب الجرح فأحسف فييا ،فقد جعميا في أربع

مراتب ،بدأ فييا بأخؼ مراتب الجرح ،حتى انتيى إلى أسكأىا ،كأشدىا عنده ،فقاؿ" :كاذا اجابكا في الرجؿ
بميف الحديث فيك ممف يكتب حديثو كينظر فيو اعتبا انر ،كاذا قالكا ليس بقكم فيك بمنزلة األكلى في كتبو حديثو

اال انو دكنو ،كاذا قالكا ضعيؼ الحديث فيك دكف الثاني ال يطرح حديثو يعتبر بو ،كاذا قالكا متركؾ الحديث

أك ذاىب الحديث أك كذاب فيك ساقط الحديث ال يكتب حديثو كىي المنزلة الرابعة"(.)2

ثـ تحدث بعد ذلؾ عف مراتب الجرح اإلماـ ابف الصبلح –رحمو هللا -في مقدمتو كرتبيا كما رتبيا

تماما ،إال أنو أضاؼ عمييا بعض مف األلفاظ التي كردت عف غيره(.)3
ابف أبي حاتـ ن
) - )1ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ (.)184،185 /
) – )2الجرح كالتعديؿ (.)37 /2
) - )3انظر :مقدمة ابف الصبلح (.)126-122 /
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بعدما تحدث اإلماـ ابف الصبلح عف مراتب الجرح ،جاء اإلماـ النككم –رحمو هللا -كتحدث عف

مراتب الجرح ،كلـ يخالؼ ابف الصبلح أك مف كاف قبمو ،كانما تبعيـ عمى نفس الترتيب(.)1

ثـ جاء بعد ذلؾ اإلماـ الذىبي –رحمو هللا -فجعؿ ألفاظ الجرح في خمس مراتب فقاؿ" :كأردل

عبارات الجرح :دجاؿ كذاب ،أك كضاع يضع الحديث ،ثـ متيـ بالكذب ،كمتفؽ عمى تركو ،ثـ متركؾ ليس

بثقة ،كسكتكا عنو ،كذاىب الحديث ،كفيو نظر ،كىالؾ ،كساقط ،ثـ كاه بمرة ،كليس بشيء ،كضعيؼ جدا،
كضعفكه ،ضعيؼ ككاه كمنكر الحديث كنحك ذلؾ ،ثـ يضعؼ ،كفيو ضعؼ ،كقد ضعؼ ،ليس بالقكل ،ليس

بحجة ،ليس بذاؾ ،يعرؼ كينكر ،فيو مقاؿ ،تكمـ فيو ،ليف ،سيئ الحفظ ،ال يحتج بو ،اختمؼ فيو ،صدكؽ

لكنو مبتدع ،كنحك ذلؾ مف العبارات التي تدؿ بكضعيا عمى إطراح الراكم باألصالة ،أك عمى ضعفو ،أك
عمى التكقؼ فيو ،أك عمى جكاز أف يحتج بو مع ليف ما فيو"(.)2

ثـ أتى الحافظ العراقي –رحمو هللا -كجعؿ ألفاظ الجرح في ىخ ٍم ً
اتب كما فعؿ قبمو اإلماـ
س مر ى
ً
ىف يقاؿ :ه َّ
ب ،أك ه
فبلف كذ ه
الذىبي ،فقاؿ الحافظ العراقي" :المرتبةي األيكلى :كىي أ ي
اب ،أك يكذ ي
فبلف يضعي
ىسكؤىا أ ٍ ي ى
الحديث ،أك ىك َّ
اؿ،...
ى
ضاعه ،أك ىك ى
ض ىع حديثان ،أك ىد َّج ه
ً
ً
الحديث،
ذاىب
ذاىب ،أك
كفبلف
ىالؾ،
كفبلف
كفبلف ساقطه،
الكضع،
بالكذب ،أك
فبلف يمتَّيى هـ
ً
ه
ه
ه
المرتبةي الثانيةي :ه
ه
ه
ي
ً
كىاتاف العبار ً
ً
تاف يقكليي يما
كفبلف سكتكا عنو -
نظر،
الحديث أك ترككهي،
متركؾ
متركؾ ،أك
كفبلف
ه
ه
ه
ه
ي
كفبلف فيو ه
ً
بالثقة ،أك ليس و
ً
بثقة ،أك
ليس
البخار ُّ
فبلف ال يي ٍعتىىب ير بً ًو ،أك ال يي ٍعتىىب ير بحديث ًو ،ه
فيم ٍف ترككا حديثىوي  ،-ه
ى
فبلف ى
م ى
غير و
و
كنحك ذلؾ.
مأمكف،
ثقة كال
ي
ي
ً
ه و
بمروة،
ضعيؼ ًج َّدان،
كفبلف
الحديث،
مردكد
فبلف يرَّد حديثيوي ،أك ىرُّدكا حديثىوي ،أك
ه
ه
المرتبةي الثالثةي :ه
ي
كفبلف كاه ٌ
ً
كفبلف ً
كفبلف ال
كفبلف ليس بشيء ،أك ال شيء،
أرـ بً ًو،
الحديث،
مطريح
طرهح ،أك َّ
كفبلف طرحكا حديثىوي ،أك يم َّ
ه
ه
ه
ه
ً
الثبلث ،ال يحتى ُّج ً
فيو ذلؾ مف ً
ككؿ مف ًقيؿ ً
ىذه المر ً
بو ،كال يي ٍستى ٍشيى يد بً ًو ،كال
اتب
يي ىساكم شيئان،
ى
يٍ
كنحك ذلؾ ُّ .ى ٍ ٍ ى
ي
يي ٍعتىىب ير بً ًو.
ً
ً
كفبلف
كفبلف ك واه،
الحديث،
مضطرب
منكر ،أك
فبلف
فبلف يم ى
ه
ه
ه
ضعيؼ ،ه
المرتبةي الرابعةي :ه
نك ير الحديث ،أك حديثيوي ه
ي
كفبلف ال يي ٍحتى ُّج بً ًو.
ضعَّفيكهي،
ه
ى
ًً
ؼ كتيٍن ًك ير،
ؼ،
ض ٍع ه
ض ٍع ه
كفبلف تى ٍع ًر ي
ض ًٌع ى
ه
مقاؿ ،ه
المرتبةي الخامسة :ي ه
ؼ ،أك في حديثو ى
ؼ ،أك فيو ى
فبلف ي
فبلف فيو ه
ً
و
ً
بالمرض ًي
كليس بً يع ٍم ىد وة ،كليس
بالمتيف ،كليس
القكم كليس
كفبلف ليس بذاؾ ،أك بذاؾ
ه
بحجَّة ،ى
بالقكم ،كليس ي
ًٌ
ًٌ
ٌ
ً
طعك هف فيو ،كسيًئ ً
ي ً
لمضع ً
الحديث ،أك فيو
الح ٍف ًظ ،ىكلىٌيً هف ،أك لىٌيً يف
ؼ،
ؼ ما ىك ،كفيو يخٍم ه
ه
كفبلف َّ ٍ
ى ىٌ ي
كطعنكا فيو ،أك ىم ٍ ي ٍ
()3
لًي هف ،كتكمَّمكا ً
ذلؾ .
فيو،
كنحك ى
ٍ
ي
ي
ثـ جاء بعد ذلؾ اإلماـ ابف حجر العسقبلني –رحمو هللا -فأبدع في ذلؾ ،كجعؿ مراتب الجرح تصؿ

إلى ً
ست مراتب ،كعندما تكمـ عف مراتب الجرح كالتعديؿ بدأ بمراتب التعديؿ ثـ تكمـ عف مراتب الجرح،
) - )1التقريب كالتيسير لمنككم (.)53 /
) - )2ميزاف االعتداؿ (.)4 /1
) - )3شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي (.)378-376 /1
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ككانت البداية لمراتب الجرح ىي المرتبة السابعة بعد ست مراتب لمتعديؿ ،كبدأ كبلمو لمراتب الجرح بأيسر
المراتب كأسيميا حتي كصؿ إلى أشد المراتب كأسكأىا جرحان فقاؿ" :السابعة  :مف ركل عنو أكثر مف كاحد
كلـ يكثؽ  ،كاليو اإلشارة بمفظ  :مستكر  ،أك مجيكؿ الحاؿ.

الثامنة  :مف لـ يكجد فيو تكثيؽ لمعتبر  ،ككجد فيو إطبلؽ الضعؼ  ،كلك لـ يفسر  ،كاليو اإلشارة بمفظ :
ضعيؼ.

التاسعة  :مف لـ يرك عنو غير كاحد  ،كلـ يكثؽ  ،كاليو اإلشارة بمفظ  :مجيكؿ.
العاشرة  :مف لـ يكثؽ البتة  ،كضعؼ مع ذلؾ بقادح  ،كاليو اإلشارة  :بمتركؾ  ،أك متركؾ الحديث  ،أك
كاىي الحديث  ،أك ساقط.

الحادية عشرة  :مف اتيـ بالكذب.

الثانية عشرة  :مف أطمؽ عميو اسـ الكذب  ،كالكضع(.)1
ثـ تكمـ في مراتب الجرح اإلماـ أبك الخير شمس الديف السخاكم –رحمو هللا -فتبع اإلماـ ابف حجر

في ذلؾ ،كبدأ ذكر المراتب بأشد ألفاظ لمتىجريح كأسكأىا حتى كصؿ إلى أيسر ىذه األلفاظ كأسيميا ،كذلؾ
عكس ما رتبيا اإلماـ ابف حجر(.)2

) - )1تقريب التيذيب (.)74،75 /
) - )2فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)128-124 /2
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ب :

مط ب ثاني :مرتب َج ْرح عند إلمام عثمان بن أبي
اإلماـ عثماف بف أبي شيبة لـ يرتب المصطمحات كالعبارات التي أطمقيا في حؽ الركاة ،كلـ يجعميا
في مراتب كما فعؿ بعض النقاد بأنيـ جعمكىا في مراتب ،لذلؾ سأقكـ بتقسيـ المصطمحات التي أطمقيا اإلماـ
الرىكاة ،كالحكـ عمييـ ،مف األخؼ إلى األشد ،كىي:
عثماف بف أبي شيبة في جرح ُّ
ر ( س با د د):
ى :مرتب جرح
مرتب

أ ًل :ص

مرتب :

كأىؿ ىذه المرتبة ىـ مف ُّ
ب أحاديثييـ كتيخرج لبلعتبار كاالستشياد ،كترتقي
الض ىعفىاء ،الذيف تيكتى ي
بالمتابعات كالشكاىد.

ثان ًا :مصط يا مرتب :
كقد أطمقت في ح ًقٌيـ المصطمحات كالعبارات التالية:

« -ضعيؼ الحديث».

« -ضعيؼ»،

« -تكمـ فيو».

« -كاف يضطرب في الحديث قميبلن»،

 «ليس بكذاب ،كلكف ليس مف ىك يتكؿ عميو ».مرتب

أ ًل :ص

ثان  :مرتب

مرتب :

جرح

د د:

كأىؿ ىذه المرتبة ىـ مف ُّ
حتج بيا ،كال ييستشيى يد ،كال ييعتىىب ير.
طريح أحاديثييـ كال يي ُّ
الض ىعفىاء ن
جدا ،الذيف تي ى
ثان ًا :مصط يا مرتب :
كقد أطمقت في ح ًقٌيـ المصطمحات كالعبارات التالية:

« -ضعيؼ ليس يركم عنو أحد»،

 «ىك كالريح سكاء ال شيء في الحديث»،مرتب

أ ًل :ص

ثا ث  :مرتب

مرتب :

َّرمي با كذب

« -ال يسكل شيئان».

« -ىك عندم ال شيء كما كتبنا عنو حديثان كاحدان».

ضع (أ أ مرتب):

الك َّذابيف ك َّ
اعتبارا؛ بؿ
احتجاجا كال
ب ال
كأىؿ ىذه المرتبة ىـ مف ى
ن
طريح أحاديثييـ كال تيكتى ي
ن
الكضاعيف ،تي ى
تحؿ ركايتيا إال لبياف كضعيا.
ال ُّ

ثان ًا :مصط يا مرتب :
كقد أطمقت في ح ًقٌيـ المصطمحات كالعبارات التالية:

« -كاف كذاب»،

« -رماه بالكذب»،

 «الندخؿ في حديثنا الكذابيف».« -يسرؽ حديث غيره فيركيو».

« -يضع أحاديث كبلـ حؽ عف رسكؿ هللا»،

من خالل ىذه مرتب ل بد من ت ج ل م ي ظا

 «أرل أنو يبعث يكـ القيامة دجاالن».آلت :

جرحيف عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة يمكف أف تحصر في درجات ثبلث:
الم َّ
 -1مراتب ُّ
الرىكاة ي
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الج ٍرح اليسير.
أ .درجة لبلعتبار ،كىي :المرتبة األكلى :مرتبة ى
الرٍمي بالكذب كالكضع.
الج ٍرح الشديد ،كالمرتبة الثالثة :مرتبة َّ
ب .درجتاف َّ
لمرد ،كىما :المرتبة الثانية :مرتبة ى
الج ٍرح عند اإلماـ عثماف بف أبي
 -2يترتب عمى مراتب ُّ
الرىكاة السابقة معرفة أقساـ الحديث ،فحديث أىؿ ى
شيبة عمى منزلتيف ،ىما:

ث لو عف شكاىد كمتابعات،
أ .يد
بح ي
كي ى
ب لبلعتبار ي
كيكتى ي
ضع  :كىك ما ال ييحتى ُّج بو مف الحديث ،ي
الج ٍرح اليسير.
كتشمؿ أحاديث ركاة المرتبة األكلى :ى
عتب ير بو ،كيشمؿ:
ب .يد
مرد د :كىك ما يطرح مف الحديث كال ييحتىجُّ ،كال ييستشيى يد ،كال يي ى
َّ
عتب ير.
الج ٍرح الشديد ،كأحاديثيـ تيطرح ،كال ييحتى ُّج بيا ،كال ييستشيى يد ،كال يي ى
 -أحاديث ركاة المرتبة الثانية :ى

تحرـ ركايتيا مع العمـ بكضعيا في أم
الرٍمي بالكذب كالكضع ،كأحاديثيـ
 كأحاديث ركاة المرتبة الثالثةَّ :ي
ي
مقركنا ببياف كضعيا.
معنى كاف سكاء في األحكاـ كالقصص كالترغيب كغيرىا ،إً َّال مبينَّنا أم
ن

الرىكاة أك األحاديث إلى مراتب ،سكاء
يقسـ ُّ
 -3لـ يصرح اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بيذه المراتب ،كلـ ٌ
بالشكؿ المذككر أك بأم شكؿ آخر.

كلكف ىذه المراتب استنبطت مف خبلؿ تتبع أقكاؿ كعبارات اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كالمصطمحات

التي أكردىا في ىج ٍرح ًٌ
الر ىجاؿ ،كالنظر في مدلكالتيا ،كالمقارنة بيف أحكامو كأحكاـ غيره مف ُّ
النقَّاد.
كالذم يبدك َّ
الرىكاة كاألحاديث إلى مراتب كدرجات لـ تدكف في
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ ،كتصنيؼ ُّ
أف مراتب ى
صنَّفات ،إً َّال َّأنيا كانت معركفة لدل ُّ
النقَّاد المشتغميف في
عصر اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كمف قبمو في يم ى
ىعمى يـ.-
ىذا العمـ -ىك َّ
اّللي أ ٍ

كيمكف القكؿ :إ َّف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كأقرانو مف ُّ
النقَّاد قد ميدكا الطريؽ لمف جاء بعدىـ مف
ُّ َّ
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ في صكرتيا العامة المشيكرة ،مع العمـ َّ
أف أكؿ ىم ٍف ىد َّكف ذلؾ ىك اإلماـ
النقاد؛ لبناء مراتب ى
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ"(.)1
ابف أبي حاتـ َّ
الرازم (ت327 :ىػ) في كتابو " ى

) - )1انظر :الجرح كالتعديؿ ( ،)37 /2الكفاية في عمـ الركاية (.)23 /
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ربع

مبي

منيج إلمام عثمان بن أبي
خصائص
ِ

ب في جرح

كاف لمنقد أىمية بالغة عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،لذلؾ مف خبلؿ النظر كالتأمؿ في مصطمحات

الجرح التي قاليا في حؽ الركاة ،عندما كاف يتتبع أحكاليـ ،كأحكاؿ مركياتيـ مف ناحية القبكؿ كالرد ،نجد أف
اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كاف دقيقان في منيجو في النقد ،كعمـ الجرح ،كلمنيج اإلماـ عثماف خصائص
يتميز بيا ،كىذه الخصائص تتمثؿ فيما يمي:

الج ٍرح:
 -1التَّشدد في ى

قسـ الحافظ الذىبي في كتابو "ذكر مف يعتمد قكلو في ال ىج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ" ُّ
النقَّاد إلى متشدديف متعنتيف،
ٌ
()1
كمعتدليف منصفيف ،كمتساىميف  ،ثـ بعد ذلؾ فصؿ ،كقاؿ " :قسـ منيـ في الجرح متثبت في التعديؿ يغمز

الراكم بالغمطتيف كالثبلث كيميف بذلؾ حديثو فيذا اذا كثؽ شخصا فعض عمى قكلو بناجذيؾ كتمسؾ بتكثيقو
كاذا ضعؼ رجبل فانظر ىؿ كافقو غيره عمى تضعيفو إف كافقو كلـ يكثؽ ذلؾ أحد مف الحذاؽ فيك ضعيؼ
كاف كثقو أحد فيذا الذم قالكا فيو ال يقبؿ تجرحو إال مفس ار يعني ال يكفي أف يقكؿ فيو ابف معيف مثبل ىك
ضعيؼ كلـ يكضح سبب ضعفو كغيره قد كثقو فمثؿ ىذا يتكقؼ في تصحيح حديثو كىك إلى الحسف اقرب
كابف معيف كأبك حاتـ كالجكزجاني متعنتكف"(.)2

كال تخمك أم طبقة مف طبقات ُّ َّ
أم زماف مف ىذه األقساـ.
النقاد في ًٌ
أف كؿ طَّىبقة مف نقاد ًٌ
كىذا ما أكده الحافظ ابف حجر في "النكت" ،فقاؿ" :كذلؾ َّ
الر ىجاؿ ال تخمك مف
متشدد كمتكسط:
أشد منو.
 فمف األكلى :شعبة كسفياف الثَّكرم ،كشعبة ٌأشد مف عبد الرحمف.
 كمف الثانية :يحيى القطاف كعبد الرحمف بف ميدم ،كيحيى ٌأشد مف أحمد.
 -كمف الثالثة :يحيى بف معيف كأحمد ،كيحيى ٌ

أشد مف البخارم.
 كمف الرابعة :أبك حاتـ كالبخارم ،كأبك حاتـ ٌكقاؿ َّ
فأما إذا كثَّقىوي ابف ميدم كضعفو يحيى القطاف
لرجؿ عندم حتى ييجمع عمى تركوَّ ،
النسائي :ال ييترؾ ا ي
فإنو ال ييترؾ لما يعرؼ مف تشديد يحيى كمف ىك مثمو في َّ
مثبلَّ ،
الن ٍقد"(.)3
ن
كالذم يترجح لي ،أف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مف المتشدديف المتعنتيف في جرح ًٌ
الر ىجاؿ ،كالذم ال
يي ٍقبؿ جرحيـ إال مفسر كما قاؿ اإلماـ الذىبي.

) - )1انظر :ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ (.)171/
) - )2ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ ()172،171 /
) - )3النكت عمى كتاب ابف الصبلح (.)482 /1
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كيرجع ذلؾ إلى ثبلثة أمكر-:
أ -إنو ً
ؼ بالتَّشدد في جرح ًٌ
الر ىجاؿ ،كذلؾ عندما قاؿ عف أحمد بف عبدهللا بف يكنس ثقة ليس بحجة فيذا
كص ى
و
سعيد
مف ألطؼ المعاني كأخفاىا  ،كانما يستعممو المتشددكف أمثاؿ  :عبد الرحمف بف ميدم  ،كيحيى بف
القطاف  ،كابف معيف  ،كأبي حاتـ الرازم ؛ كعميو يتنزؿ قكؿ عثماف بف أبي شيبة  ،كمف طالع أحكامو عمى

الرجاؿ حكـ مف غير تردد أنو في عدادىـ  ،كاف كثؽ بعض الضعفاء(.)1

ب -استعماؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مصطمحات كعبارات استعمميا المتشددكف مف النقاد.
ج -أف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة يغمز الراكم بالغمطة كالغمطتيف ،كىذا ما كصؼ بو المتشددكف ،كمف ذلؾ

قكلو في عبد هللا بف كىببف مسمـ القرشي" :ىك عندم ال شيء ،كما كتبنا عنو حديثان كاحدان" ،كقاؿ ذلؾ ألنو رأه
نائـ في مجمس ابف عيينة(.)2

أف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كاف مف النُّقَّاد المتشدديف المتعنتيف في جرح ًٌ
كلذلؾ نقكؿ ب َّ
الر ىجاؿ،

كليس مف المعتدليف أك المتساىميف.

 -2استخدـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مصطمحات كعبارات في الجرح المطمؽ في تجريح الرجاؿ ،مثؿ،
"ضعيؼ"" ،ضعيؼ ليس يركم عنو أحد"" ،ال يسكل شيئان"" ،يسرؽ حديث غيره فيركيو"" ،كاف كذاب" ،كغير

ذلؾ مف المصطمحات.

 -3استخدـ أيضان مصطمحات مف الجرح النسبي في تجريح الرجاؿ ،مف ذلؾ" ،كاف يضطرب في الحديث
قميبلن".

الج ٍرحَّ :
أحيانا ،كلكف بالنظر في أقكالو
الج ٍرح
ن
إف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كاف يفسر ى
 -4عدـ تفسير ى
الج ٍرح في بعض المكاطف ،مف ذلؾ قكلو في محمد بف
الج ٍرح يتبيَّف أنَّو كاف ال يفسر ى
كعباراتو الكاردة في ى
ربيعة الكبلبي " :نحف ال ندخؿ في حديثنا الكذابيف"( )3ىك جرحو لكف جرحو غير مفسر.
الرىكاة يتسـ بالنزاىة كسداد
 -5تفسير الجرح
أحيانا :كاف مف منيج اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في جرح ُّ
ن
أحيانا ،مما يساعد في الكقكؼ عمى أسباب
الرأم ،كمف األدلة الكاضحة عمى ذلؾ َّأنو كاف يفسر الجرح
ن
الراكم عنده ،كمف ذلؾ:
الجرح في َّ
قكلو في عبد هللا بف كىب بف مسمـ القرشي" :ىك عندم ال شيء ،كما كتبنا عنو حديثان كاحدان" ،كقاؿ ذلؾ ألنو
رأه نائـ في مجمس ابف عيينة(.)4

) - )1انظر :لساف المحدثيف (معجـ مصطمحات المحدثيف) (.)28 /3
) - )2الكفاية في عمـ الركاية (.)151 /
) - )3تيذيب التيذيب (.)143 /9
) - )4الكفاية في عمـ الركاية (.)151 /
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 -6دقة اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في إطبلؽ مصطمحات كعبارات الجرح عمى الركاة ،كيكضح ذلؾ ما قالو
في عبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ " :ليس بكذاب كلكف ليس ممف يتكؿ عميو"( ،)1كقكلو في سفياف بف حسيف

الكاسطي" :كاف مضطربان في الحديث قميبلن(.)2

 -7عندما كاف يحكـ عمى الركاة ،كيطمؽ عمييـ عبارات الجرح ،كاف يتكرع كيتأكد مف الراكم الذم يريد أف
ينقؿ الركاية ،كمف ذلؾ قكلو في محمد بف ربيعة الكبلبي" :نحف ال ندخؿ في حديثنا الكذابيف"(.)3

 -8استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة الكثير مف المصطمحات كالعبارات الجارحة ،ككاف يطمقيا عمى الركاة
بحسب درجة الراكم في الضعؼ كالتجريح ،مف حيث الخفة كالشدة.

 -9مف خبلؿ النظر في عبارات الجرح عند اإلماـ عثماف ،نبلحظ أنو كاف ال يكرر لفظة الجرح بمفظة
مماثمة ليا في المصطمح الكاحد ،مثبلن كأف يقكؿ" :ضعيؼ ضعيؼ"" ،كذاب كذاب".
 -10كاف صاحب رأم مستقؿ في الحكـ عمى الركاة ،أم إذا َّ
عدؿ النقاد رواك ،كىك يريد أف يجرحو لسبب
معيف ىك أعمـ بو منيـ فيجرحو ،مثؿ ما في ًعؿ مع عبد هللا بف كىب القرشي ،كذلؾ ألنو راه نائمان.
 -11أثناء الحكـ عمى الركاة ،كاف يي ٌبيف أف ىناؾ تشابو في األسماء ،حتى يستطيع إطبلؽ الحكـ الصحيح
عمى الراكم ،كال يككف ىناؾ خطأ في الحكـ ،كمف أمثمة ذلؾ ما قالو عندما سئؿ عف اسماعيؿ بف أباف
الكراؽ ،كاسماعيؿ الغنكم(.)4

 -12أطمؽ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مصطمحات كعبارات لمجرح ،في المصطمح الكاحد أكثر مف لفظة
جرح ،أم يكرر الجرح لكف ليس بمفظة مماثمة لمتي قبميا ،كمف ذلؾ :قكلو في حماد بف نجيح" :ضعيؼ ليس

يركم عنو أحد"( ،)5في ىذا المصطمح قاؿ لفظة "ضعيؼ" كقاؿ معيا لفظة أخرل "ليس يركم عنو أحد"،
كقكلو في أسد بف عمر البجمي" :ىك كالريح سكاء ال شيء في الحديث"( ،)6كأيضان ىذا المصطمح فيو لفظتيف

"ىك كالريح سكاء"" ،ال شيء في الحديث".

) – )1تيذيب التيذيب (.)398 /6
) – )2تيذيب الكماؿ (.)141/11
) – )3تيذيب التيذيب (.)143/9
) – )4انظر :تاريخ أسماء الثقات ( ،)28 /تيذيب التيذيب (.)236،237
) – )5ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو (.)47/
) – )6تاريخ بغداد (.)17/7
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ُ
ُ
ُ
الفصلُالثالث ُ
مىهجُاإلمامُعثمانُبهُأبيُشيبةُيفُالتعديل ُ
كيشتمؿ عمى أربعة مباحث -:

مبي

ل :مصط يا

تعد ل عند إلمام عثمان بن أبي

معد ن عند إلمام عثمان بن أبي
ّ

مبي

ثاني :ر

مبي

ثا  :مرتب تعد ل عند إلمام عثمان بن أبي

مبي

ربع :خصائص منيج إلمام عثمان بن أبي
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ب

مد لتيا.

ب .
ب .

ب في تَّ ْع ِد ل.

َ َّ ل

مبي

ِ
عند إلمام عثمان بن أبي
مصط يا ُ تَّ ْعد ِل َ

(در ٌ تطب ق ٌ من خالل مصط يا

إلمام عثمان بن أبي

ب
ب

مد لتيا

عبارتو في تَّ ْع ِد ل)

الناظر في كتب ًٌ
أف ُّ
الر ىجاؿ يرل َّ
بالراكم
النقَّاد قد استعممكا مصطمحات كعبارات لمتَّ ٍعًديؿ ،ىمتىى التى ىحقت َّ
اعتيبًر قكليما كأ ً
يخ ىذ بو كقيبًؿ ،كىي مصطمحات كعبارات متنكعة في ألفاظيا ،مختمفة في مدلكالتيا
أك بالشاىد ٍ ى
أحيانا باعتبار اإلماـ الناقد الذم أطمقيا ،كالسياؽ الذم قيمت فيو ،كغير ذلؾ مف االعتبارات.
ن
الرىكاة ،كقد استعمؿ مصطمحات
كقد تى ىكمَّـ اإلماـ الناقد عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ عدد مف ُّ
أحيانا ،كجاءت ىذه المصطمحات كالعبارات في سياؽ
كعبارات متنكعة في ألفاظيا ،مختمفة في مدلكالتيا
ن
لمرىكاة كسيأتي بياف ذلؾ.
التعديؿ المطمؽ كالنسبي ُّ

كفيما يمي عرض لممصطمحات كالعبارات التي استعمميا اإلماـ الناقد عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ

ًٌ
الر ىجاؿ ،مع االجتياد في بياف مدلكالتيا ،كيمكف تقسيـ ىذه المصطمحات إلى قسميف رئيسيف:
 َّ َ -ل :مصط يا

تَّ ْع ِد ل مط ق.

 -ثاني :مصط يا

تَّ ْع ِد ل ِّن بي.
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تعد ل مط ق عند إلمةةام عثمان بن أبي

ب

منيجو في

تعما يا:

مط ب َ َّ ل :مصط يا
الراكم بمفظ مطمؽ ،دكف قصد مقارنة حالو بحاؿ غيره مف
كأقصد بمصطمح "التَّ ٍعًديؿ المطمؽ" :الحكـ بتعديؿ َّ
الرىكاة ،أك دكف تحديد نسبة التعديؿ بزيادة عبارة عمى مصطمح الجرح ،مثؿ "قميؿ ،كثير" أك غير ذلؾ.
ُّ
كاستعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مصطمحات كعبارات لمتَّ ٍعًديؿ المطمؽ ،شأنو كشأف باقي ُّ
النقَّاد،

أحيانا ،كىي« :مثؿ فبلف ييسأؿ عنو ىك ثقة»« ،ثقة صدكؽ»« ،ثقة صادؽ»،
في استعماليا لفظنا كداللة
ن
«كثقو»« ،كاف ثقة»« ،ثقة»« ،ثقة صحيح في الحديث»« ،صدكؽ ثقة»« ،ثقة صدكؽ ثبت حجة مالـ
يخالؼ مف فكقو»« ،ثقة صحيح الكتاب»« ،بخ بخ ثقة صدكؽ»« ،ثقة صدكؽ لـ يكف المتبحر في العمـ»،

«ثقة كصدكؽ ليتني كنت كتبت عنو كليس بو بأس»« ،صدكؽ حسف العقؿ ثقة»« ،ثبت»« ،ثقة ال بأس
بو»« ،ثقة ثبت اذا حدث مف كتابو»« ،حدثنا األسد»« ،اثنى عميو»« ،اثنى عميو خير»« ،صدكؽ ثبت متقف
إماـ مف األئمة»« ،كاف معممان صدكؽ حسف الحديث»« ،كاف صدكقان»« ،صدكؽ»« ،ال بأس بو»« ،شيخ

صدكؽ البأس بو» ،كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:

أ ًل« :ثق » « ،ثقو»« ،كان ثق »:

مصطمح "ثقة" مف مصطمحات التعديؿ المطمؽ ،كيطمؽ عمى مف تقبؿ ركايتو ،كتدلؿ عمى التعديؿ
َّ
كنو :ىمف لـ يي ىكثَّؽ
كد ى
كثير ،كلـ ييضعَّؼ .ي
التاـ لمراكم ،لذلؾ قاؿ اإلماـ الذىبي –رحمو هللا" :-الثقة :ىمف كثقىو ه
َّ
الترمذم ك ً
ابف
مثؿ
ض ًٌعؼ .فإف يخ ًٌرج
ي
كال ي
حديث ىذا في "الصحيحيف" ،فيك يم ىكثؽ بذلؾ .كاف ى
صحَّح لو ي
ًٌ
فأقؿ أحك ً
الو :يح ٍس يف حديثو"(.)1
َّح لو كالدار ً
قطني كالحاكـُّ ،
فجيً هد أيضان .كاف ى
خزيمةٌ ،
صح ى
ٌ
كمف قمة درجتو عف الثقة ،حديثو ال يككف صحيحان لذاتو ،بؿ ينزؿ عف ذلؾ ،كىك يككف عدالن ،لكف ال
ً
درجات
نزؿ عف التماـ إلى أكؿ
يككف في تماـ الضبط ،كانما يككف ناقص الضبط ،فقد قاؿ البقاعي" :كمف ى
ً َّ
المبس"(.)2
النقصاف ،قيؿ فيو ى
يؿ ى
ص يدكؽ ،أك ال بأس بو ،كنحك ذلؾ ،كال يقاؿ فيو ثقىة إال مع اإلرداؼ بما يز ي
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" المطمب بف زياد الثقفي"(:)3

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)4

" داككد بف عبدهللا الجعفرم"(:)5

) - )1المكقظة في عمـ مصطمح الحديث (.)78 /
) - )2النكت الكفية بما في شرح األلفية (.)589 /1
) - )3المطمب بف زياد بف أبي زىير الثقفي مكالىـ الككفي صدكؽ ربما كىـ ،مات سنة خمس كثمانيف كمائة :انظر .تقريب
التيذيب ( ،)534 /تيذيب الكماؿ ( ،)80-78 /28الكاشؼ (.)270 /2

) - )4تيذيب التيذيب (.)161 /10
) - )5داكد بف عبد هللا بف أبي الكراـ محمد بف عمي بف عبد هللا بف جعفر بف أبي طالب الياشمي الجعفرم أبك سميماف
المدني صدكؽ ربما أخطأ ،مات بعد المائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)199 /تيذيب الكماؿ ( ،)409،410 /8تاريخ بغداد
(.)369 /8
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قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)1

" سميماف بف المغيرة القيسي"(:)2

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)3

" طمحة بف يحيى األنصارم"(:)4

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)5

" عقبة بف خالد السككني"(:)6

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)7

" عمي بف غراب الفزارم"(:)8

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)9

" يكسؼ بف صييب الكندم"(:)10

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)11

الحمراني"(:)12
" اشعث بف عبد الممؾ ي

) - )1تيذيب الكماؿ (.)410 /8
) - )2سميماف بف المغيرة القيسي مكالىـ البصرم أبك سعيد ثقة ثقة قالو يحيى بف معيف ،مات سنة خمس كستيف كمائة انظر.

تقريب التيذيب ( ،)254 /تيذيب الكماؿ ( ،)72-69 /12الثقات البف حباف ( ،)390 /6التاريخ الكبير (.)38 /4
) - )3تيذيب التيذيب (.)194 /4

) - )4طمحة بف يحيى بف النعماف بف أبي عياش الزرقي األنصارم المدني نزيؿ بغداد صدكؽ يو ،مات قبؿ المائتيف .انظر:
تقريب التيذيب ( ،)283 /تيذيب الكماؿ ( ،)444 /13تاريخ بغداد (.)347 /9
) - )5انظر :تيذيب الكماؿ ( ،)445 /13تاريخ بغداد (.)347 /9

) - )6عقبة بف خالد بف عقبة السككني أبك مسعكد الككفي المجدر بالجيـ صدكؽ صاحب حديث ،مات سنة ثماف كثمانيف
كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)394 /تيذيب الكماؿ ( ،)195 /20الكاشؼ (.)28 /2
) - )7تيذيب التيذيب (.)213 /7
) - )8عمي بف غراب الفزارم مكالىـ الككفي القاضي قاؿ الفمكي غراب لقب كىك عبد العزيز سماه مركاف بف معاكية كقاؿ مرة

عمي بف أبي الكليد صدكؽ ككاف يدلس كيتشيع كأفرط بف حباف في تضعيفو ،مات سنة أربع كثمانيف كمائة .انظر :تقريب

التيذيب ( ،)404 /تيذيب الكماؿ ( ،)95-91 /21تاريخ بغداد ( ،)45 /12الطبقات الكبرل ( ،)391 /6الكاشؼ (.)45 /2
) - )9تيذيب التيذيب (.)325 /7
) - )10يكسؼ بف صييب الكندم الككفي ثقة ،مات بعد المائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)611 /تيذيب الكماؿ (/32
 ،)433الجرح كالتعديؿ (.)224 /9

) - )11تيذيب التيذيب (.)365 /11
الحمراني بصرم يكنى أبا ىانئ ثقة فقيو ،مات سنة ثنتيف كأربعيف كقيؿ سنة ست كأربعيف كمائة.
) - )12أشعث بف عبد الممؾ ي
انظر :تقريب التيذيب ( ،)113 /تيذيب الكماؿ ( ،)286-277 /3الثقات البف حباف ( ،)62 /6الطبقات الكبرل (،)276 /7
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)370-367 /1التاريخ الكبير (.)431 /1
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"كثقة" عثماف بف أبي شيبة(.)1

الع ٍكمي"(:)2
الحباب ي
" زيد بف ي
"كثقة" عثماف بف أبي شيبة(.)3
" سممة بف ينبيط األشجعي"(:)4
"كثقة" عثماف بف أبي شيبة(.)5
" ىشاـ بف حساف االزدم"(:)6

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف ثقة"(.)7

" عمر بف عبد الرحمف األسدم"(:)8

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف ثقة"(.)9

 " حبٌيًب ٍب يف حبً و
يب اٍل يككًف ُّي"(:)10
ى
يى ي
()11
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف ثقة" .

ثان اً« :ثق صد ق»« ،ثق صادق»:

مصطمح "ثقة صدكؽ" مف مصطمحات التَّ ٍعًديؿ المطمؽ ،كىك مصطمح يمشكؿ في ظاىره ،حيث َّ
إف
ً
"الص يدكؽ" الذم فيو نزكؿ عف
"ج ىم ىع الكصفيف :العدالة ،كتماـ الضبط" ،كبيف ى
في ظاىره تردد بيف الثقىة الذم ى
) - )1تيذيب التيذيب (.)313 /1

الع ٍكمي أصمو مف خراساف ككاف بالككفة كرحؿ في الحديث فأكثر منو كىك صدكؽ يخطئ
الحباب أبك الحسيف ي
) - )2زيد بف ي
في حديث الثكرم ،مات سنة ثبلثيف كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)222 /تيذيب الكماؿ ( ،)46-41 /10الطبقات
الكبرل ( ،)402 /6تاريخ بغداد ( ،)442،443 /8التاريخ الكبير ( ،)391 /3الكاشؼ (.)415 /1
) - )3تيذيب التيذيب (.)348 /3
) - )4سممة بف نبيط بنكف كمكحدة مصغ ار بف شريط بفتح المعجمة األشجعي أبك فراس الككفي ثقة يقاؿ اختمط ،مات بعد
المائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)248 /تيذيب الكماؿ ( ،)320 /11الجرح كالتعديؿ (.)173 /4

) - )5تيذيب التيذيب (.)140 /4
) - )6ىشاـ بف حساف األزدم القى ٍريدكسي بالقاؼ أبك عبد هللا البصرم ثقة مف أثبت الناس في بف سيريف ،مات سنة سبع أك
ثماف كأربعيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)572 /تيذيب الكماؿ ( ،)193-181 /30التاريخ الكبير ( ،)197 /8الثقات

البف حباف ( ،)566 /7الطبقات الكبرل ( ،)271 /7تذكرة الحفاظ ( ،)163،164 /1رجاؿ مسمـ ( ،)317 /2الكاشؼ (/2
.)336
) - )7تيذيب التيذيب (.)35 /11

) - )8عمر بف عبد الرحمف بف قيس األبَّار الككفي نزيؿ بغداد صدكؽ ككاف يحفظ كقد عمي ،مات قبؿ المائتيف .انظر:

تقريب التيذيب ( ،)415 /تيذيب الكماؿ ( ،)427،428 /21الثقات البف حباف ( ،)189 /7تاريخ بغداد (.)191 /11
) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)428 /21تاريخ بغداد (.)191 /11

) - )10حبيب بف حبيب الككفي أخك حمزة الزيات القارئ ،كيقاؿ :إنو مكلى بني تيـ هللا مف ربيعة :انظر :الجرح كالتعديؿ (/3
 ،)309تمخيص المتشابو في الرسـ ( ،)160 /1التاريخ الكبير ( ،)126 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ()415 /2
) - )11الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)415 /2تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ (.)56 /3
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ً
تماـ الضبط ،قاؿ اإلماـ البقاعي في ُّ
نزؿ
"الن ىكت"" :الثقىة مف ىج ىم ىع الكصفيف :العدالة ،كتماـ الضبط .كمف ى
ً
ص يدكؽ ،أك ال بأس بو ،كنحك ذلؾ"(.)1
عف التماـ إلى أكؿ درجات النقصاف ،قيؿ فيو ى
لمراكم كالتكثيؽَّ ،إال إذا جاءت
األكلى ىك َّ
ىعمى يـ حمؿ أمثاؿ ىذه المصطمحات عمى التَّ ٍعًديؿ التَّاـ َّ
اّللي أ ٍ
ك ٍ
قرينة تصرفيا عف ذلؾ ،قاؿ الشيخ عبد الفتاح أبك يغ َّدة -رحمو هللا -في تحقيقو لكتاب "قكاعد في عمكـ
ً
ً
َّ
"ص يدكؽ" مقركنػة بمفظة "ثًقىة" أك
الم ىح ٌدثيف الثٌقات كصفيـ بمفظة ى
الحديث لمتيانكم"" :كجاء في تراجـ كثير مف ي
ما في مرتبتيا مما يدؿ عمى َّ
"ص يدكؽ" تكاد تساكم لفظة "ثًقىة" عندىـ"(.)2
أف لفظة ى
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
طكاني"(:)3
" خالد بف مخمد القى ى

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ"(.)4

" يكنس بف خباب األسيدم"(:)5

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ"(.)6

" خالد بف يزيد بف أبي مالؾ"(:)7

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صادؽ"(.)8

تبيف أف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة أراد بيذه المصطمحات إطبلؽ التعديؿ ،كلكف
مف خبلؿ الدراسة ٌ
ليس تماـ التعديؿ.

) - )1النكت الكفية بما في شرح األلفية (.)589 /1
) - )2قكاعد في عمكـ الحديث (.)247/

) - )3خالد بف مخمد القطكاني بفتح القاؼ كالطاء أبك الييثـ البجمي مكالىـ الككفي صدكؽ يتشيع كلو أفراد ،مات سنة ثبلث
عشرة كمائتيف ،كقيؿ بعدىا .انظر :تقريب التيذيب ( ،)190 /تيذيب الكماؿ ( ،)166-163 /8الطبقات الكبرل (،)406 /6
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)34 /3

) - )4تيذيب التيذيب (.)102 /3

) - )5يكنس بف خباب بمعجمة كمكحدتيف األسيدم مكالىـ الككفي صدكؽ يخطئ كرمي بالرفض ،مات بعد المائة .انظر:
تقريب التيذيب ( ،)613 /تيذيب الكماؿ ( ،)506-503 /32الجرح كالتعديؿ ( ،)238 /9الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (/7
 ،)172،173الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)224 /3

) - )6تيذيب التيذيب (.)385 /11

) - )7خالد بف يزيد بف عبد الرحمف بف أبي مالؾ كقد ينسب إلى جد أبيو أبك ىاشـ الدمشقي ضعيؼ مع ككنو كاف فقييا كقد
اتيمو بف معيف ،مات سنة خمس كثمانيف كمائة كىك ابف ثمانيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)191 /تيذيب الكماؿ (-196 /8
 ،)199الكاشؼ (.)370 /1
) - )8تاريخ أسماء الثقات (.)76 /
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ثا ثاً« :ثق صد ق م كن متبير في ع م»:

مصطمح "ثقة صدكؽ لـ يكف المتبحر في العمـ" مف مصطمحات التعديؿ المطمؽ ،كقد تحدثنا في

المصطمح السابؽ عف "ثقة صدكؽ" لكف ىنا أيضيؼ ليا لفظة "لـ يكف المتبحر في العمـ" كىذه ال تجعؿ

الراكم ذات منزلة رفيعة.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
ؽ بف ىغنَّاـ النَّ ٍخ ًع ُّي"(:)1
" طىٍم ي
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ لـ يكف المتبحر في العمـ"(.)2

ربعاً« :صد ق ثق »:

ىذا المصطمح مف مصطمحات التعديؿ المطمؽ كفي المفظ مقدمة لفظة "صدكؽ" عمى لفظة "ثقة" في

المفظ بعكس السابقة ليا ،كلكف ىي أرقى مف سابقتيا في التعديؿ كهللا أعمـ.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" جعفر بف زياد االحمر"(:)3
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ ثقة"(.)4

الب ىجمي"(:)5
 ي
"ى ىرٍيـ بف سفياف ى
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ ثقة"(.)6
خام اً« :بخ بخ ثق صد ق»« ،ثق صد ق تني كن كتب عنو

س بو بأس »:

"بخ بخ ثقة صدكؽ"" ،ثقة صدكؽ ليتني كنت كتبت عنو" مف مصطمحات التعديؿ المطمؽ ،كقد كرد

مف قبؿ مصطمح "ثقة صدكؽ" كاآلف بزيادة صفة كأيضان تدلؿ عمى الرضا في تعديؿ الراكم.

) - )1طمؽ بف غناـ بمعجمة كنكف بف طمؽ بف معاكية النخعي أبك محمد الككفي ثقة ،مات في رجب سنة إحدل عشرة
كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)283 /تيذيب الكماؿ ( ،)458-456 /13الطبقات الكبرل ( ،)405 /6الثقات البف حباف
( ،)327،328 /8سير أعبلـ النببلء ( ،)240 /10الكاشؼ (.)516 /1
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)122 /تيذيب التيذيب (.)30 /5
) - )3جعفر بف زياد األحمر الككفي صدكؽ يتشيع ،مات سنة سبع كستيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)140 /تيذيب
الكماؿ ( ،)41-38 /5التاريخ الكبير ( ،)192 /2الطبقات الكبرل ( ،)383 /6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (،)141،142 /2

تاريخ بغداد (.)150،151 /7

) - )4تيذيب التيذيب (.)80 /2
) - )5ىريـ بف سفياف البجمي أبك محمد الككفي ،مات قبؿ المائتيف .انظر :الطبقات الكبرل ( ،)382 /6تيذيب الكماؿ (/30
 ،)168الجرح كالتعديؿ ( )117 /9رجاؿ مسمـ (.)324 /2
) - )6تيذيب التيذيب (.)29 /11
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الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
الج ٍع ًف ُّي"(:)1
" الحسيف بف عمي بف ي
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :بخ بخ ثقة صدكؽ"(.)2
" إسماعيؿ بف مجالد اليى ٍم ىدانًي"(:)3
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ ليتني كنت كتبت عنو"(.)4

اد اً« :ثق صي ح كتاب»:

مصطمح "ثقة صحيح الكتاب" مف مصطمحات التعديؿ المطمؽ ،كيدلؿ عمى التكثيؽ ك التعديؿ التاـ

التي ىك مف المنزلة األكلى في التعديؿ ،كربما ىذا ما كاف يقصده اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كهللا أعمـ؛

كيبيف لنا ذلؾ ما قالو عبد هللا بف أحمد بف حنبؿ قاؿ" :سمعت أبي كذكر أبا أسامة فقاؿ كاف ثبتا ما
ٌ
كاف أثبتو ال يكاد يخطئ قاؿ كسئؿ أبي عف أبي أسامة كأبي عاصـ مف اثبتيما في الحديث فقاؿ أبك أسامة
اثبت مف مائة مثؿ أبي عاصـ كاف أبك أسامة صحيح الكتاب ضابطا لمحديث كيسا صدكقا"(.)5

كقاؿ يعقكب بف شيبة :عفاف بف مسمـ :ثقة ،ثبت ،متقف ،صحيح الكتاب ،قميؿ الخطأ"( ،)6كقاؿ عف

مالؾ بف إسماعيؿ النيدم :ثقة ،صحيح الكتاب ،مف العابديف"(.)7

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
الم ٍزنًي"(:)8
" عبد هللا بف عكف
ي ٌ
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صحيح الكتاب"(.)9

) - )1الحسيف بف عمي بف الكليد الجعفي الككفي المقرلء ثقة عابد ،مات سنة ثبلث أك أربع كمائتيف ،كلو أربع أك خمس
كثمانكف سنة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)167 /تيذيب الكماؿ ( ،)453-449 /6تذكرة الحفاظ ( ،)349 /1الكاشؼ (/1
.)334

) - )2تيذيب التيذيب (.)309 /2
) - )3إسماعيؿ بف مجالد بف سعيد اليمداني أبك عمر الككفي نزيؿ بغداد صدكؽ يخطىء ،مات قبؿ المائتيف .انظر :تقريب
التيذيب ( ،)109 /تيذيب الكماؿ ( ،)186-184 /3تاريخ بغداد ( ،)245،246 /6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (،)319 /1
الجرح كالتعديؿ (.)200 /2

) - )4تاريخ أسماء الثقات ( ،)28 /تيذيب التيذيب (.)285 /1
) - )5انظر :الجرح كالتعديؿ ( ،)132 /3طبقات الحفاظ ( ،)140 /سير أعبلـ النببلء (.)278 /9
) - )6سير أعبلـ النببلء (.)249 /10
) - )7سير أعبلـ النببلء (.)431 /10

) - )8عبد هللا بف عكف بف أرطباف أبك عكف البصرم ثقة ثبت فاضؿ مف أقراف أيكب في العمـ كالعمؿ كالسف ،مات سنة
خمسيف كمائة عمى الصحيح .انظر :تقريب التيذيب ( ،)317 /تيذيب الكماؿ ( ،)401-394 /15الثقات البف حباف (/7
 ،)3تذكرة الحفاظ ( ،)156،157 /1الطبقات الكبرل ( ،)268-261 /7صفة الصفكة ( ،)312-308 /3التاريخ الكبير (/5
 ،)163طبقات الحفاظ (.)76 /
) - )9تيذيب التيذيب (.)305 /5
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ابعاً« :ثق صي ح في يد »:

مصطمح "ثقة صحيح في الحديث" يدلؿ عمى التكثيؽ كالتعديؿ التاـ ،أما عبارة "صحيح الحديث"

دكف إقرانيا بمفظة "ثقة" فبل تدلؿ عمى تماـ التعديؿ ،كيكضح لنا ذلؾ ما قالو أبك حاتـ في إسحاؽ بف يكسؼ

األزرؽ أبك محمد الكاسطي" :ىك صحيح الحديث صدكؽ ال بأس بو"()1؛ كقاؿ في طمحة بف يحيى" :صالح

الحديث حسف الحديث صحيح الحديث"(.)2

كيبيف لنا ذلؾ ما قالو اإلماـ
كأما إف كانت مقركنة بمفظة أعمى منيا فتدلؿ عمى تماـ التعديؿ كالتكثيؽ ٌ
أحمد بف حنبؿ في ثابت البناني" :ثبت في الحديث مف الثقات المأمكنيف صحيح الحديث"(.)3
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
الكراؽ"(:)4
" إسماعيؿ بف أباف َّ
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صحيح الحديث"(.)5

ثامناً« :مثل فالن ُ أل عنو ى ثق »:
مصطمح "مثؿ فبلف ييسأؿ عنو ىك ثقة" مف مصطمحات التَّ ٍعًديؿ المطمؽ التي ،كتدؿ عمى التَّ ٍعًديؿ
لمراكم كهللا أعمـ.
التَّاـ َّ
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" جعفر بف محمد الصادؽ"(:)6
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة " :مثؿ جعفر ييسأؿ عنو ىك ثقة"(.)7

تا عاً« :صد ق ي ن عقل ثق »:

مصطمح "صدكؽ حسف العقؿ ثقة" مف مصطمحات التعديؿ المطمؽ ،كقصد بو اإلماـ عثماف بف أبي

شيبة التكثيؽ لمراكم كالتعديؿ التاـ كهللا أعمـ.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى

) - )1الجرح كالتعديؿ (.)238 /2
) - )2الجرح كالتعديؿ (.)477 /4
) - )3الجرح كالتعديؿ (.)449 /2
) - )4إسماعيؿ بف أباف الكراؽ األزدم أبك إسحاؽ أك أبك إبراىيـ ككفي ثقة تكمـ فيو لمتشيع مات سنة ست عشرة كمائتيف.
انظر :تقريب التيذيب ( ،)105 /تيذيب الكماؿ ( ،)10-5 /3الكاشؼ ( ،)242 /1سير أعبلـ النببلء (.)347،348 /10

) - )5تاريخ أسماء الثقات ( ،)28 /تيذيب التيذيب (.)236 /1

) - )6جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب الياشمي أبك عبد هللا المعركؼ بالصادؽ صدكؽ فقيو
إماـ ،مات سنة ثماف كأربعيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)141 /تيذيب الكماؿ ( ،)97-74 /5الثقات البف حباف (/6
 ،)131رجاؿ مسمـ ( ،)120 /1الكاشؼ (.)295 /1
) - )7تاريخ أسماء الثقات (.)54 /
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م"(:)1
 " ىش ىب ىابةي بف ىس َّك وار الفى ىزًار ُّ
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ حسف العقؿ ثقة"(.)2

عا رً« :صد ق ثب متقن إمام من

ئم »:

كما ٌبينا أف لفظة "صدكؽ" كحدىا تنزؿ عف تماـ الضبط ،كلفظة "ثبت" تدلؿ عمى تماـ الضبط
كالعدالة ،فقد قاؿ الصنعاني-رحمو هللا تعالى" :-الضابط الجيد الضبط ،فبل بد حينئذ مما يدؿ عمى العدالة
فإذا قاؿ :ثبت؛ أفاد ذلؾ كزيادة فإف معناه ما تطمئف بو النيي كتقنع بو ،فيثبت عندىا؛ أم ال تطمب عميو

يدا ،إذ ذلؾ ال يككف إال لمف جمع مع الضبط العدالة"(.)3
مز ن
ذكر اإلماـ لفظة "متقف إماـ مف األئمة" كىذا المفظة تدلؿ عمى الضبط التاـ فقد قاؿ اإلماـ السخاكم:
" كالظاىر أف مجرد الكصؼ باإلتقاف كذلؾ ،قياسا عمى الضبط; إذ ىما متقارباف ،ال يزيد اإلتقاف عمى الضبط
سكل إشعاره بمزيد الضبط"(.)4

كالذم يظير لنا مف مصطمح "صدكؽ ثبت متقف إماـ مف األئمة" ،أف ىناؾ داللة كاضحة عمى

التعديؿ كالتكثيؽ التاـ ،كعمى مكانة الراكم الرفيعة.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" مالؾ بف إسماعيؿ َّ
م"(:)5
الن ٍيًد ُّ
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ ثبت متقف إماـ مف األئمة"(.)6

يادي ع ر« :ثب »:

قاؿ السخاكم-رحمو هللا تعالى -معرفنا (الثبت)" :الثابت القمب كالمساف كالكتاب كالحجة"(.)7
قاؿ الصنعاني-رحمو هللا تعالى" :-ال ضابط الجيد الضبط ،فبل بد حينئذ مما يدؿ عمى العدالة فإذا قاؿ :ثبت؛
يدا ،إذ ذلؾ ال
أفاد ذلؾ كزيادة فإف معناه ما تطمئف بو النيي كتقنع بو ،فيثبت عندىا؛ أم ال تطمب عميو مز ن
يككف إال لمف جمع مع الضبط العدالة"(.)1
) - )1شبابة بف سكار المدائني أصمو مف خراساف يقاؿ كاف اسمو مركاف مكلى بني ف ازرة ثقة حافظ رمي باإلرجاء ،مات سنة
أربع أك خمس أك ست كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)263 /تيذيب الكماؿ ( ،)348-343 /12تاريخ بغداد (-295 /9
 ،)298التاريخ الكبير ( ،)270 /4الكاشؼ ( ،)477 /1سير أعبلـ النببلء (.)515-513 /9

) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)114 /تيذيب التيذيب (.)265 /4
) - )3تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار (.)160 /2
) - )4فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ()116 /2

) - )5مالؾ بف إسماعيؿ النيدم أبك غساف الككفي سبط حماد بف أبي سميماف ثقة متقف صحيح الكتاب عابد ،مات سنة تسع

عشرة كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)516 /تيذيب الكماؿ ( ،)89-86 /27طبقات الحفاظ ( ،)174 /سير أعبلـ النببلء

( ،)430،431 /10الثقات البف حباف ( ،)164 /9رجاؿ مسمـ ( ،)222 /2الكاشؼ ( ،)233 /2التاريخ الكبير (.)315 /7
) - )6تاريخ أسماء الثقات ( ،)219 /تيذيب التيذيب (.)4 /10
) - )7فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ( ،)115 /2تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار (.)159 /2
) - )1تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار (.)160 /2
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الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
ً " ش ىباؾ الضبي"(:)1
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثبت"(.)2

" عاصـ بف سميماف االحكؿ"(:)3

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثبت"(.)4
ذ يد من كتابو»:

ثاني ع ر« :ثق ثب
مصطمح "ثًقىة ثىٍبت إذا حدث مف كتابو" مف مصطمحات التَّ ٍعًديؿ المطمؽ ،كفيو تأكيد عمى تعديؿ
ً
"ج ىم ىع الكصفيف :العدالة ،كتماـ الضبط"( ،)5كالثبت "بسككف
َّ
الراكم كتكثيقو ،فالثقىة -كما ىك معمكـ -مف ى
ً
الم ىحًٌدث مسمكعة مع أسماء
المكحدة :الثابت القمب كالمساف كالكتاب الحجَّة ،ك َّ
أما بالفتح فما ييثٍبت فيو ي
المشاركيف فيوَّ ،
ماع غيره"(.)6
كس ً
لسماعو ى
ألنو كالحجَّة عند الشخص ى
كلكف اإلماـ عثماف ىنا قيد مصطمح "ثقة ثبت" كقاؿ "إذا حدث مف كتابو".

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" محمد بف بشر العبدم"(:)7
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة ثبت إذا حدث مف كتابو"(.)8

) - )1شباؾ بكسر أكلو ثـ مكحدة خفيفة ثـ كاؼ الضبي الككفي األعمى ثقة لو ذكر في صحيح مسمـ ككاف يدلس ،مات بعد
المائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)263 /تيذيب الكماؿ ( ،)349،350 /12التاريخ الكبير ( ،)269 /4الكاشؼ (،)477 /1
الجرح كالتعديؿ (.)390 /4

) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)114 /تيذيب التيذيب (.)266 /4
) - )3عاصـ بف سميماف األحكؿ أبك عبد الرحمف البصرم ثقة مف الرابعة لـ يتكمـ فيو إال القطاف فكأنو بسبب دخكلو في
الكالية مات بعد سنة أربعيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)285 /تيذيب الكماؿ ( ،)490-485 /13تاريخ بغداد (/12
 ،)247-243الثقات البف حباف ( ،)237،238 /5الطبقات الكبرل ( ،)256 /7تذكرة الحفاظ ( ،)149،150 /1رجاؿ مسمـ
( ،)96 /2صفة الصفكة ( ،)301 /3التاريخ الكبير ( ،)485 /6الكاشؼ ( ،)519 /1طبقات الحفاظ ( ،)71 /سير أعبلـ
النببلء (.)15-13 /6
) - )4تاريخ أسماء الثقات (.)149 /
) - )5النكت الكفية بما في شرح األلفية (.)589 /1
) - )6فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)115 /2

) -)7محمد بف بشر العبدم أبك عبد هللا الككفي ثقة حافظ ،مات سنة ثبلث كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)469 /تيذيب
الكماؿ ( ،)522-520 /24الثقات البف حباف ( ،)441 /7الطبقات الكبرل ( ،)394 /6طبقات الحفاظ ( ،)140 /سير أعبلـ
النببلء ( ،)265،266 /9الكاشؼ (.)159 /2
) - )8تيذيب التيذيب (.)64 /9
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ثا

ع ر« :ثق صد ق ثب يج ما م خا

من ف قو»:

مصطمح "ثقة صدكؽ ثبت حجة مالـ يخالؼ مف فكقو" مف مصطمحات التعديؿ المطمؽ ،أيضان ذكره

مقيد بعدـ مخالفة الراكم لمف فكقو؛ كذكر لفظة حجة في المصطمح ،ىذه المفظة أعمى مف قكليـ في الراكم

أنو "ثقة" .كالحجة أقكل مف الثقة(.)1
كمما يدؿ عمى ذلؾ:

اّلل بف يكنس" :ثقة كليس بحجَّة"(.)2
أ -قكؿ عثماف بف أبي شيبة في أىحمد بف عبد َّ
ب -قكؿ ابف معيف في محمد بف إًسحاؽ" :ثقة كليس بحجَّة"(.)3

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" يحيى بف آدـ األمكم"(:)4
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ ،ثبت حجة مالـ يخالؼ مف ىك فكقو"(.)5

ربع ع ر« :كان مع ماً صد قاً ي ن يد »:

مصطمح "كاف معممان صدكؽ حسف الحديث" مف مصطمحات التعديؿ المطمؽ ،لكف ليس مساكية

لمرتبة الثقة ،كعبارة "حسف الحديث" لمداللة عمى النزكؿ في مرتبة الراكم ،كيؤكد ذلؾ ما قالو بعض العمماء:

"كمعنى يقارب الناس في حديثو كيقاربكنو أم ليس حديثو بشاذ كال منكر "أك" يقاؿ فيو "جيد الحديث" مف

الجكدة "أك حسف الحديث أك صكيمح أك صدكؽ إف شاء هللا تعالى"()6؛ كقاؿ اإلماـ ابف أبي حاتـ-رحمو هللا

تعالى" :-شيباف النحكم ككفي ،حسف الحديث ،صالح الحديث ،يكتب حديثو كال يحتج بو"( ،)7كىذا ال يرتقي
بالراكم إلى مرتبة الثقة إال إذا كردت معيا زيادة ترفع بمرتبة الراكم إلى الثقة.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" شيباف بف عبد الرحمف التميمي"(:)8
) - )1فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)117 /2
) - )2تيذيب التيذيب (.)44 /1
) - )3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم (.)225 /3
) - )4يحيى بف آدـ بف سميماف الككفي أبك زكريا مكلى بني أمية ثقة حافظ فاضؿ ،مات سنة ثبلث كمائتيف .انظر :تقريب
التيذيب ( ،)587 /تيذيب الكماؿ ( ،)188 /31الثقات البف حباف ( ،)252 /9الطبقات الكبرل ( ،)402 /6رجاؿ مسمـ (/2

 ،)332التاريخ الكبير ( ،)261 /8الكاشؼ ( ،)360 /2طبقات الحفاظ (.)156 /
) - )5تيذيب التيذيب (.)155 /11
) - )6تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار (.)163 /2
) - )7الجرح كالتعديؿ (.)356 /4

) - )8شيباف بف عبد الرحمف التميمي مكالىـ النحكم أبك معاكية البصرم نزيؿ الككفة ثقة صاحب كتاب ،مات سنة أربع
كستيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)269 /تيذيب الكماؿ ( ،)597-592 /12الطبقات الكبرل ( ،)377 /6تاريخ بغداد
( ،)273-271 /9تذكرة الحفاظ ( ،)218 /1الثقات البف حباف ( ،)449 /6الكاشؼ ( ،)491 /1طبقات الحفاظ (،)99 /
سير أعبلـ النببلء (.)408-406 /7
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قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة": :كاف معممان صدكقان حسف الحديث"(.)1

خامس ع ر« :كان صد قاً»« ،صد ق»:

الراكم دكف البمكغ بو إلى
"ص يدكؽ" مف مصطمحات التَّ ٍعًديؿ المطمؽ ،كيدؿ عمى تى ٍعًديؿ َّ
مصطمح ى
ً
ً
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ عمى مراتب
"الج ٍرح كالتَّ ٍعديؿ"" :كجدت األلفاظ في ى
درجة "الثقىة" ،قاؿ اإلماـ ابف أبي حاتـ في ى
"ص يدكؽ" ،أك "محمٌو
بت" ،فيك ممف
شتَّى ،كاذا قيؿ لمكاحد" :ثًقىة" ،أك "متقف ثى ه
يحتج بحديثو" ،كاذا قيؿ لو :ى
ي

الصدؽ" ،أك "ال بأس بو" ،فيك ممف يكتب حديثو كينظر فيو ،كىي المنزلة الثانية"()2؛ كقاؿ اإلماـ ابف
الصبلح في "عمكـ الحديث" يمعمًٌقنا عمى ذلؾ" :قمت :ىذا كما قاؿ ،أل َّ
ىف ىذه العبارات ال تي ٍش ًع ير بشريطة
عرؼ ضبطيو"(.)3
كيختبر حتى يي ى
الضبط ،فينظر في حديثو ي
ً
كقاؿ اإلماـ البقاعي في ُّ
نزؿ
"الن ىكت الكفية"" :الثٌقىة مف ىج ىم ىع الكصفيف :العدالة ،كتماـ الضبط .كمف ى
ً
ص يدكؽ ،أك ال بأس بو ،كنحك ذلؾ ،كال يقاؿ فيو ثًقىة َّإال مع
عف التماـ إلى أكؿ درجات النقصاف ،قيؿ فيو ى
المبس"(.)4
يؿ ى
اإلرداؼ بما يز ي
كتبيف لنا َّ
"الص يدكؽ" َّإنما ىي مف باب ضبط المصطمحات ال أكثر،
أف ىذه التفرقة بيف "الثًٌقىة" ،ك
ى
ٌ
قاؿ الدكتكر كليد العاني -رحمو هللا" : -ىذه التفرقة ليست بيف شيئيف مختمفيف أك متضاديفَّ ،إنما ىي نكع
ً
الص يدكؽ كبلىما مقبكؿ خبره غير
مف التفرقة بيف الفاضؿ كاألفضؿ منو ،أك بيف الراجح كاألرجح منو ،فالثٌقىة ك ى
ً
قدر مف
ص يدكؽ ،كأضاؼ إلى صدقو نا
مردكد ،كلكنيما يتفاضبلف في قى ٍدر فكؽ الصدؽ ،كىك :الضبط ،فالثٌقىة ى
الص يدكؽ الذم أقؿ ضبطنا مف الثًٌقىة ،كىذه التفرقة في نظرم لـ يي ٍجمع عمييا المتقدمكف مف
ميزه عف ى
الضبط ٌ
"الص يدكؽ"َّ ،
ألف مؤداىما كاحد عندىـ ،كالتفرقة َّإنما
فرؽ بيف "الثًٌقىة" كبيف
ى
عمماء الحديث ،فغالبيـ لـ يكف يي ٌ
جاءت مف بعض المتأخريف ،كاستقر عمييا كضعيـ"(.)5
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
 ى َّ
اـ بف عمي العامرم"(:)6
"عث ي
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف صدكؽ"(.)7

) - )1تاريخ أسماء الثقات ( ،)114 /تيذيب التيذيب (.)327 /4
) - )2الجرح كالتعديؿ (.)37 /2
) - )3مقدمة ابف الصبلح (.)123/
) - )4النكت الكفية بما في شرح األلفية (.)589 /1

) - )5منيج دراسة األسانيد كالحكـ عمييا (.)128 ،127/
) - )6عثاـ بف عمي بف ىجير بجيـ مصغر العامرم الكبلبي أبك عمي الككفي صدكؽ ،مات سنة أربع أك خمس كتسعيف
كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)382 /تيذيب الكماؿ ( ،)335،336 /19الثقات البف حباف ( ،)305 /7الطبقات الكبرل
( ،)392 /6الكاشؼ (.)697 /1
) - )7تاريخ أسماء الثقات ( ،)181 /تيذيب التيذيب (.)97 /7
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"ً فراس بف يحيى اليى ٍم ىدانً ُّي"(:)1

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ"(.)2

ادس ع ر« :ل بأس بو»:
"ال بأس ً
الراكم دكف البمكغ بو إلى درجة "الثًقىة".
بو" ،مف مصطمحات التَّ ٍعًديؿ المطمؽ ،كتدؿ عمى تى ٍعًديؿ َّ
ه
الج ٍرح
كىي تساكم مصطمح ى
"ص يدكؽ" في المرتبة ،قاؿ اإلماـ ابف أبي حاتـ " :كجدت األلفاظ في ى
حتج بحديثو" ،كاذا قيؿ لو:
بت" ،فيك ممف يي ُّ
كالتَّ ٍعًديؿ عمى مراتب شتى ،كاذا قيؿ لمكاحد" :ثًقىة" ،أك "متقف ثى ه
"ص يدكؽ" ،أك "محمو الصدؽ" ،أك "ال بأس بو" ،فيك ممف ييكتب حديثو كينظر فيو ،كىي المنزلة الثانية"(.)3
ى
كتشترؾ مع مصطمح "ثًقىة" في مطمؽ الثًقىة ،كالتكثيؽ درجات ،يشيد لذلؾ :ما أخرجو اإلماـ أبك ىب ٍكر
أحمد بف أبي ىخ ٍيثىمة في "تاريخو"" :قمت ليحيى بف معيف :إنؾ تقكؿ فبلف "ليس بو بأس" ،كفبلف "ضعيؼ"،
قاؿ :إذا قمت "ليس بو بأس" فيك ثًقىة ،كاذا قمت لؾ ىك "ضعيؼ" ،فميس ىك بثًقىة ال يي ٍكتىب حديثو"()4؛ كعقَّب
"قمت :كلـ
المسمى بػ"التبصرة كالتذكرة" ،فقاؿ :ي
اإلماـ العراقي عمى قكؿ اإلماـ ابف معيف في شرحو عمى ألفتيو ي
ً
ً
َّ
و
بيف المَّفظى ٍي ًفَّ ،إنما قاؿَّ :
إف ىم ٍف
ابف
يمزـ منو التساكم ى
ليس بو ه
يقؿ ي
معيف إف قكلي :ى
بأس ،كقكلي :ثقىة ،ىحتى ى
ً
ً
التعبير عنو بأىنَّو ال بأس ً
ً
بو ،كا ًف
فالتعبير عنوي بقكليـ :ثًقىة أرفع مف
اتب.
ي
قاؿ فيو ىذا فيك ثقىة ،كلمثقىة مر ي
ي
اشتركا في يمطم ً
ىعمى يـ"(.)5
ؽ الثًقىة ،ىك َّ
اّللي أ ٍ
()6
ً
الد ىم ٍش ًقػػي في
كفي كبلـ اإلماـ يد ىح ٍيـ مػا يكافػؽ كبلـ اإلمػاـ ابف معػيف ،فقد أخػرج اإلم ػػاـ أبػك يزرع ػػة ٌ
"د ىح ٍيـ" -يعني الذم كاف في أىؿ الشاـ كأبي حاتـ في أىؿ
"تاريخو" قاؿ :قمت لعبد الرحمف بف إبراىيـ ي
الفزًارم؟" ،قاؿ" :ال بأس بو" ،قاؿ" :فقمت :كلً ىـ ال تقكؿ :ثًقىة ،كال
المشرؽ" :-ما تقكؿ في
عمي بف ىح ٍك ىشب ى
ى
ٌ
ً ()7
َّ
خيرا؟" ،قاؿ" :قد قمت لؾَّ :إنو ثقىة" .
نعمـ إال ن
ي

) - )1فراس بف يحيى اليمداني الخارفي أبك يحيى الككفي صدكؽ ربما كىـ ،مات سنة تسع كعشريف كمائة .انظر :تقريب
التيذيب ( ،)444 /تيذيب الكماؿ ( ،)152،153 /23الثقات البف حباف ( ،)322،323 /7الكاشؼ (.)119 /2

) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)187 /تيذيب التيذيب (.)233 /8
) - )3الجرح كالتعديؿ (.)37 /2
) - )4تاريخ ابف أبي خيثمة ( ،)227 /3لساف الميزاف (.)13 /1
) - )5شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي (.)373 /1

) - )6عبد الرحمف بف إب ارىيـ بف عمرك العثماني مكالىـ الدمشقي أبك سعيد لقبو دحيـ بميممتيف مصغر بف اليتيـ ثقة حافظ
متقف ،مات سنة خمس كأربعيف كمائتيف ،كلو خمس كسبعكف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)335 /تيذيب الكماؿ (-495 /16
 ،)500تاريخ بغداد ( ،)265،266 /10تذكرة الحفاظ ( ،)480 /2سير أعبلـ النببلء (.)517-515 /11
ً
الد ىم ٍشًقي ( ،)177/تاريخ دمشؽ ( ،)458 /41تيذيب الكماؿ ( ،)418 /20شرح التبصرة كالتذكرة
) - )7تاريخ أبي يزٍرىعةى ٌ
ألفية العراقي (.)374 /1
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الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" عبيدة بف معتًب الضبي"(:)1
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال بأس بو"(.)2

ابع ع ر« :ثق ل بأس بو»:

ىذا المصطمح مف مصطمحات التَّ ٍعًديؿ المطمؽ ،كىك مصطمح يمشكؿ في ظاىره ،حيث َّ
إف في ظاىره
ً
"الص يدكؽ" الذم فيو نزكؿ عف تماـ
"ج ىمعى الكصفيف :العدالة ،كتماـ الضبط" ،كبيف
ى
تردد بيف الثقىة الذم ى
ً
الضبط ،قاؿ اإلماـ البقاعي في ُّ
نزؿ عف
"الن ىكت"" :الثقىة مف ىج ىم ىع الكصفيف :العدالة ،كتماـ الضبط .كمف ى
ً
ص يدكؽ ،أك ال بأس بو ،كنحك ذلؾ"(.)3
التماـ إلى أكؿ درجات النقصاف ،قيؿ فيو ى
كربما أراد اإلماـ عثماف أف ينزؿ بالراكم مف مرتبة الثقة إلى المرتبة التي ىي أدنى منيا مباشرة كىي
المرتبة الثانية التي كرد فييا لفظ "صدكؽ"" ،محمو الصدؽ" ،ال بأس بو".

الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ عمى مراتب شتى،
كبصدد ذلؾ فقد قاؿ اإلماـ ابف أبي حاتـ " :كجدت األلفاظ في ى
"ص يدكؽ" ،أك "محمو الصدؽ"،
بت" ،فيك ممف يي ُّ
كاذا قيؿ لمكاحد" :ثًقىة" ،أك "متقف ثى ه
حتج بحديثو" ،كاذا قيؿ لو :ى

أك "ال بأس بو" ،فيك ممف ييكتب حديثو كينظر فيو ،كىي المنزلة الثانية"(.)4
كيحتمؿ أف اإلماـ عثماف أكرد ىذه المصطمحات ألنيا تشترؾ في مطمؽ الثقة كيككف بيا الثقة عمى
ي

ابف و
معيف
كيدلؿ عمى ذلؾ ما عقَّب بو اإلماـ العراقي عمى قكؿ اإلماـ ابف معيف فقاؿ :ي
"قمت :كلـ يقؿ ي
مراتب؛ ي
ً
ً
َّ
بيف المَّفظى ٍي ًفَّ ،إنما قاؿَّ :
إف ىم ٍف قاؿ فيو ىذا فيك
يمزـ منو التساكم ى
ليس بو ه
إف قكلي :ى
بأس ،كقكلي :ثقىة ،ىحتى ى
ً
ً
التعبير عنو بأَّىنو ال بأس ً
بو ،كا ًف اشتركا في يمطم ً
ً
ؽ
فالتعبير عنوي بقكليـ :ثًقىة أرفع مف
اتب.
ي
ثقىة ،كلمثقىة مر ي
ي
ىعمى يـ"(.)5
الثًقىة ،ىك َّ
اّللي أ ٍ
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" محمد بف يجحادة األكدم"(:)6
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة ال بأس بو"(.)7

) - )1عبيدة بف معتب بكسر المثناة الثقيمة بعدىا مكحدة الضبي أبك عبد الرحيـ الككفي الضرير ضعيؼ كاختمط بأخرة ،مات
قبؿ المائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)379 /تيذيب الكماؿ ( ،)275-273 /19الطبقات الكبرل ( ،)355 /6الكامؿ في
ضعفاء الرجاؿ ( ،)353 /5الجرح كالتعديؿ (.)94 /6
) - )2تاريخ أسماء الثقات (.)167 /
) - )3النكت الكفية بما في شرح األلفية (.)589 /1
) - )4الجرح كالتعديؿ (.)37 /2

) - )5شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي (.)373 /1
) - )6محمد بف جحادة بضـ الجيـ كتخفيؼ الميممة ثقة ،مات سنة إحدل كثبلثيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب (،)471 /
تيذيب الكماؿ ( ،)578-575 /24الكاشؼ ( ،)161 /2سير أعبلـ النببلء (.)174،175 /6
) - )7تيذيب التيذيب (.)81 /9
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ثامن ع ر« :يدثنا

د»:

مصطمح "حدثنا األسد" مف مصطمحات التعديؿ المطمؽ ألف ذلؾ مدح لمراكم ،كمف الكاضح أف
اإلماـ عثماف بف أبي شيبة يقصد بذلؾ التعديؿ التاـ.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
المبلئي"(:)1
" الفضؿ بف يدكيف ي
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :حدثنا األسد"(.)2

تا ع ع ر« :أثنى ع و»« ،أثنى ع و خ ر»:

دح أك ب ىذًٌـ"( ،)3كمصطمح "أثنى عميو" أك "أثنى عميو
ؼ ىب ٍم و
صه
كممة "أثنى" مف الثناء ،كفي المغة ى"ك ٍ
الراكم بالصبلح كالعمـ كنحك ذلؾ ،كبالنظر
خير" مف مصطمحات التَّ ٍعًديؿ المطمؽ ،كيحمؿ داللة الثناء عمى َّ
في سياؽ الكبلـ قد تنصرؼ ىذه الداللة إلى تعديؿ الراكم كتكثيقو ،أك مجرد التَّ ٍعًديؿ كنفي التيمة.
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" سعيد بف محمد الجرمي"(:)4

"أثنى عميو" عثماف بف أبي شيبة(.)5

 " مكسى بف نافع األسدم"(:)6

"أثنى عميو خير" عثماف بف أبي شيبة(.)7

ع ر ن « :خ صد ق لبأس بو»:

ً
َّ
ػيب ،كقػػيؿ :ىػك شػػيخ مف خمسػػيف إلى آخ ػره،
الش ٍي يخ لغػةن :ىمف استبانت فيػو ٌ
الس ُّػف كظيػػر عمػػيو الش ي
كقيؿ غير ذلؾ(.)8

) - )1الفضؿ بف دكيف الككفي كاسمو عمرك بف حماد بف زىير التيمي مكالىـ األحكؿ أبك نعيـ المبلئي بضـ الميـ مشيكر
بكنيتو ثقة ثبت ،مات سنة ثماني عشرة كقيؿ تسع عشرة كمائتيف ،ككاف مكلده سنة ثبلثيف كىك مف كبار شيكخ البخارم .انظر:

تقريب التيذيب ( ،)446 /تيذيب الكماؿ ( ،)220-197 /23تاريخ بغداد ( ،)356-346 /12تذكرة الحفاظ (/1
 ،)372،373رجاؿ مسمـ ( ،)131،132 /2طبقات الحفاظ (.)162،163 /
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)211 /23تاريخ بغداد (.)354 /12
) - )3تاج العركس (.)298 /37

) - )4سعيد بف محمد بف سعيد الجرمي الككفي صدكؽ رمي بالتشيع ،مات بعد المائتيف .انظر :تقريب التيذيب (،)240 /
تيذيب الكماؿ ( ،)45،46 /11تاريخ بغداد ( ،)87 /9سير أعبلـ النببلء (.)637،638 /10
) - )5تيذيب الكماؿ (.)46 /11

) - )6مكسى بف نافع األسدم كيقاؿ اليذلي أبك شياب الحناط بميممة كنكف مشيكر بكنيتو البصرم كىك األكبر صدكؽ ،مات
بعد المائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)554 /تيذيب الكماؿ ( ،)160-158 /29لساف الميزاف ( ،)405 /7الثقات البف حباف
(.)457 /7
) - )7تيذيب التيذيب (.)334 /10
) - )8انظر :لساف العرب ابف منظكر (.)31 /3
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كأما في اصطبلح ُّ
عدة ،منيا:
النقَّاد فقد أيطمؽ مصطمح ى
"شيخ ،ككاف لو دالالت ٌ
َّ -1
الرازم ،فقاؿ
الراكم في أدنى درجات التَّ ٍعًديؿ ،كأشير مف استعممو عمى ىذا النحك اإلماـ أبك حاتـ َّ
أف َّ
ً
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ عمى مراتب شتى ،كاذا قيؿ لمكاحد" :ثًقىة"،
في "الجرح كالتعديؿ"" :كجدت األلفاظ في ى
"ص يدكؽ" ،أك "محمو الصدؽ" ،أك "ال بأس بو"،
بت" ،فيك ممف يي ُّ
أك "متقف ثى ه
حتج بحديثو" ،كاذا قيؿ لو :ى
فيك ممف يكتب حديثو كينظر فيو ،كىي المنزلة الثانية ،كاذا قيؿ" :شيخ" ،فيك بالمنزلة الثالثة ،يكتب
()1
أيضا ،قاؿ
حديثو كينظر فيو ٌإال َّأنو دكف الثانية" إلى آخر كبلمو ،كىذا ما ذىب إليو اإلماـ المزم ن
ً
حتج بحديثو
الم ٌزم المراد بقكليـ شيخَّ :أنو ال يترؾ كال يي ُّ
اإلماـ الزركشي" :قاؿ الحافظ جماؿ ٌ
الديف ى

مستقبل"(.)2
ن

َّ -2
الراكم في مرتبة دكف مرتبة األئمة كالحفاظ ،فقد يككف ثًقىة
أف َّ
عمف دكف
الح ىنبمي" :كالشيكخ في اصطبلح أىؿ العمـ عبارة َّ
ى
كغيره"(.)3

أك ما دكف ذلؾ ،قاؿ اإلماـ ابف رجب
األئمة كالحفاظ ،كقد يككف فييـ الثًقىة

الراكم مقؿ في ً ً
َّ -3
"فأما قكؿ أبي حاتـ
أف َّ
ٌ
الرىك ىاية كليس مف أىؿ العمـ ،قاؿ اإلماـ ابف القىطٌاف الفىاسيٌ :
ي
فيو :شيخ ،فميس بتعريؼ بشيء مف حالوَّ ،إال َّأنو يمقؿ ليس مف أىؿ العمـ ،كاَّنما كقعت لو ركاية
أخذت عنو"(.)4

بالراكم ،مف ذلؾ :قكؿ اإلماـ يعقكب الفسكم في" :سعيد بف القىعقاع الطَّ
شيخا
 -4التعريؼ َّ
ائي"" :كاف ن
ٍ
ٌ
شاعر"(.)5
نا
قديما ،ككاف
ن
كعبارة "صدكؽ" ،ك "ال بأس بو" ىـ بنفس المرتبة كما تحدثنا سابقان ،إذف مصطمح "شيخ صدكؽ ال

بأس بو" مف مصطمحات التعديؿ المطمؽ الذم يشعر بخفة الضبط.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" محمد بف عبد الممؾ البصرم"(:)6
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :شيخ صدكؽ ال بأس بو"(.)7

) - )1الجرح كالتعديؿ (.)37 /2
) - )2النكت عمى مقدمة ابف الصبلح لمزركشي (.)434 /3
) - )3شرح عمؿ الترمذم (.)658 /2

) - )4بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ (.)627 /4
) - )5المعرفة كالتاريخ (.)684 /2
) - )6محمد بف عبد الممؾ بف أبي الشكارب األمكم البصرم صدكؽ ،مات سنة أربع كأربعيف كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب
( ،)494 /تيذيب الكماؿ ( ،)19،20 /26تاريخ بغداد ( ،)344،345 /2الثقات البف حباف (.)102 /9
) - )7تاريخ أسماء الثقات ( ،)211 /تيذيب التيذيب (.)281 /9
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ب

منيجو في

تعما يا:

مط ب ثاني :مصط يا تعد ل ن بي عند إلمام عثمان بن أبي
ً
النًسبي" َّ
نسبيا مقارنة بغيره مف الركاة أك بزيادة لفظة عمى
بأنو :تعديؿ َّ
يمكف تعريؼ "التَّ ٍعديؿ ٌ
الراكم ن
مصطمح التعديؿ لتحديد نسبة التعديؿ مثؿ "أقؿ ،أكثر ،أعظـ" أك غير ذلؾ.

الرىكاة ،كانتحاليـ ما ليس مف حديثيـ ،يتكشؼ بيا كذلؾ جكانب كثيرة مف كىـ
كبالمقارنة يظير كذب ُّ
الراكم بعدـ الضبط كاإلتقاف ،أك الخمؿ الكثير ،كأيضان يظير صدؽ الركاة
الرىكاة كسيكىـ كغمطيـ ،فيحكـ عمى َّ
ُّ
كعدالتيـ فيحكـ عمى الركاة بالضبط كاإلتقاف ،أك الخمؿ اليسير مع الصدؽ في المساف ،فيحكػـ لمشي ػػخ

باستقام ػػة حديث ػػو ،كيحك ػػـ بيػػا عند االختػبلؼ تارة لمشيخ كتارة لتبلميذه ،كيب أر منيا تارة أخرل لمجيئيا عف
حمؿ نتائجيا إف خالؼ الثًٌقات كأتى بالمعضبلت"(.)1
غيرىـ ي
كي ٌ
الركايات المختمفة لمعرفة الحديث الصحيح كتمييز الصكاب مف الخطأ ً
الرج ً
ك"المعارضة بيف ًٌ
اؿ،
ى
كن ٍقد ًٌ ى
اّللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّـ -كترعرعت كتفرعت كاستعممت مف قبؿ
صمَّى َّ
كان ازليـ منازليـ الطبيعية بدأت مف عيد النبي -ى
الم ىحًٌدثيف ُّ
النقَّاد كافة حتى أصبحت منيجيـ العممي في األقطار كاألزماف ،غير َّ
كثير
أف ىذا المنيج تكسع نا
ي
()2
بمركر الزمف َّ
كتنكعت طرقو كأسبابو كنشأت في ظمو مناىج أخرل لممقارنات" .
الرىكاة في مكاطف
ككاف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة يمتزـ بيذا المنيج العممي فقد عارض كقابؿ بيف ُّ
عديدة كباستخداـ مصطمحات كعبارات متعددة ،ىي" :غيره أثبت منو"" ،فبلف أثبت مف فبلف"" ،فبلف أثبت

الناس في فبلف"" ،ال يجكز عني في الذاكرة"" ،أمره أعظـ مف ذاؾ فيما يقكلكف مف البصر ك الحفظ كصيانة

النفس عافاه هللا" ،كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:
ره أثب منو":

أ لً" :ثق صد ق
لقد تحدثنا عف عبارة "ثقة صدكؽ" في مصطمحات التعديؿ المطمؽ ،لكف أضاؼ اإلماـ عثماف عبارة
"غيره أثبت منو" فأصبح المصطمح مف مصطمحات التَّ ٍعًديؿ النسبي الداؿ عمى تكثيؽ الراكم ،كبمقارنتو بغيره

ىك ثبت لكف أقؿ مف الذم قي ًرف بو بالتثبت فالثبت كما ىك معمكـ "مف ىج ىمعى الكصفيف :العدالة ،كتماـ
الضبط".

الرىكاة مف خبلؿ
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في المعارضة كالمقابمة بيف ُّ
نقده ليـ ،كمف ذلؾ:
الك ٍك ىس يج"(:)3
" إسحاؽ بف منصكر ى

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ غيره أثبت منو"(.)4

) - )1يحيى بف معيف ككتابو التاريخ (.)85/1
) - )2منيج َّ
النقد عند المحدثيف (.)66/

) - )3إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ الككسج أبك يعقكب التميمي المركزم ثقة ثبت ،مات سنة إحدل كخمسيف كمائتيف .انظر:
تقريب التيذيب ( ،)103 /تيذيب الكماؿ ( ،)477-474 /2تاريخ بغداد ( ،)362،363 /6التاريخ الكبير ( ،)404 /1رجاؿ
مسمـ ( ،)50 /1المقصد االرشد (.)252،253 /1
) - )4تاريخ أسماء الثقات ( ،)35 /تيذيب التيذيب (.)219 /1
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ثان اً" :فالن أثب من فالن":

مصطمح "فبلف أثبت مف فبلف" مف مصطمحات التَّ ٍعًديؿ النسبي الداؿ عمى تكثيؽ الراكم ،كبمقارنتو
بغيره ىك أثبت مف الذم قي ًرف بو بالتثبت.

الرىكاة مف خبلؿ
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في المعارضة كالمقابمة بيف ُّ
نقده ليـ ،كمف ذلؾ:
" إسماعيؿ ابف يعمىٌية"(:)1

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة :ابف عمية أثبت مف الحماديف -حماد بف سممة ،كحماد بف أيسامة -كال

أقدـ عميو أحدان مف البصرييف(.)2
ثا ثاً" :أثب

ناس في فالن":

ىذا المصطمح بصيغة أفعؿ التفضيؿ مف مصطمحات التَّ ٍعًديؿ النسبي الداؿ عمى تكثيؽ الراكم،
فالثبت كما ىك معمكـ "مف ىج ىم ىع الكصفيف :العدالة ،كتماـ الضبط" ،لكف اإلماـ عثماف حدد ذلؾ كقاؿ "أثبت

الناس في فبلف".

الرىكاة مف خبلؿ
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في المعارضة كالمقابمة بيف ُّ
نقده ليـ ،كمف ذلؾ:
" عبيد هللا بف ً
ىش ىج ًع ُّي"(:)3
عبيد الرحمف األ ٍ
ي ىٍ ي
()4
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف أثبت الناس في الثكرم إذا أخرج كتابو" .

ربعاً" :ل ج ز عني في ذ كر ":

مصطمح "ال يجكز عني في الذاكرة" مف مصطمحات التَّ ٍعًديؿ النسبي الداؿ عمى تكثيؽ الراكم،
كبمقارنتو باإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىك ثقة لكف ليس أكثؽ مف اإلماـ عثماف الذم قى ىرف نفسو بو  ،إما أف

يككف مساكيان لو كاما أف يككف أقؿ منو.

الرىكاة مف خبلؿ
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في المعارضة كالمقابمة بيف ُّ
نقده ليـ ،كمف ذلؾ:

) - )1إسماعيؿ بف إبراىيـ بف مقسـ األسدم مكالىـ أبك بشر البصرم المعركؼ بابف عمية ثقة حافظ ،مات سنة ثبلث كتسعيف
كمائة كىك بف ثبلث كثمانيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)105/تيذيب الكماؿ ( ،)32-23 /3تاريخ بغداد (،)240-229/6
الطبقات الكبرل ( ،)325 /7تذكرة الحفاظ ( ،)323-322المقصد االرشد (.)253،254 /1

) - )2تيذيب التيذيب (.)242 /1

) - )3عبيد هللا بف عبيد الرحمف األشجعي أبك عبد الرحمف الككفي ثقة مأمكف أثبت الناس كتابا في الثكرم ،مات سنة اثنتيف
كثمانيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)373 /تيذيب الكماؿ ( ،)110-107 /19الكاشؼ ( ،)684 /1سير أعبلـ النببلء
(.)517-514 /8
) - )4تاريخ أسماء الثقات (  ،)165تيذيب التيذيب (.)32 /7
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" عمي بف عاصـ التٍَّي ًم ُّي"(:)1

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال يجكز عني في الذاكرة"(.)2

خام اً" :أمره أعظم من ذ ك ف ما ق

ن من بصر

يفظ ص ان

نفس عافاه للا":

مصطمح "أمره أعظـ مف ذاؾ فيما يقكلكف مف البصر ك الحفظ كصيانة النفس عافاه هللا" كنحكه مف

الراكم.
تدؿ صراحة عمى التعديؿ في َّ
مصطمحات التعديؿ النسبي ،كالتي ُّ

كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ
الر ىجاؿ،

مف ذلؾ:

" عبد هللا بف عبد الرحمف الدارمي"(:)3

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :أمره أعظـ مف ذاؾ فيما يقكلكف مف البصر ك الحفظ كصيانة النفس

عافاه هللا"(.)4

) - )1عمي بف عاصـ بف صييب الكاسطي التيمي مكالىـ صدكؽ يخطئ كيصر كرمي بالتشيع ،مات سنة إحدل كمائتيف ،كقد
جاكز التسعيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)403 /تيذيب الكماؿ ( ،)519-504 /20الطبقات الكبرل ( ،)313 /7تاريخ بغداد
( ،)446 /11الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)191 /5تذكرة الحفاظ ( ،)316،317 /1الكاشؼ ( ،)42 /2سير أعبلـ النببلء
(.)249 /9

) - )2تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز (.)244،245/2
) - )3عبد هللا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ السمرقندم أبك محمد الدارمي الحافظ صاحب المسند ثقة فاضؿ متقف،
مات سنة خمس كخمسيف كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)311 /تيذيب الكماؿ ( ،)216-210 /15تاريخ بغداد (/10
 ،)31-29الثقات البف حباف ( ،)364 /8الكاشؼ (.)567 /1
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)214 /15تاريخ بغداد (.)31 /10
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مبي

ر

ثاني

ُم َع َّد ن عند إلمام عثمان بن أبي

(در ٌ مقارن ُ ب ن أيكام إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ب

ره من ُّنقَّاد)

بعد تتبع عبارات اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كمصطمحاتو في تعديؿ الركاة ،يظير لنا أنو قد َّ
عدؿ

الكثير مف الركاة  ،مف بمداف متعددة مف بمداف العالـ اإلسبلمي.

أف أحكاـ ُّ
مع العمـ َّ
أحيانا ،كسأقكـ بإبراز ىذا التعدد كما
الراكم الكاحد قد تتعدد كتختمؼ
النقَّاد في َّ
ن
سيظير في ىذا المبحث" .كىذا االختبلؼ في الحقيقة ظاىرة طبيعية ناتجة عف سبر ُّ
النقَّاد كتتبعيـ ألحكاؿ

الراكم تجعمو يعدؿ عف رأيو فيو
الراكم بحكـ ،ثـ تنكشؼ لو أمكر عف حاؿ ذلؾ َّ
الرىكاة ،فقد يحكـ بعضيـ عمى َّ
ُّ
الراكم الكاحد العتبارات أخرل"(.)1
إلى رأم آخر ،كقد تختمؼ أقكاؿ الناقد الكاحد في َّ
مف أراد أف يككف دقيقان في التعرؼ عمى أحكاؿ الركاة ،كحاؿ ركاياتيـ ،فيجب عميو أف يبحث في أراء

األئمة النقاد ،كالمقارنة بينيـ ،لذلؾ قاؿ المعممي اليماني في كيفية البحث عف أحكاؿ الركاة في البند التاسع:
الرىكاة،
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ كاصطبلحو
مستعينا عمى ذلؾ بتتبع كبلمو في ُّ
ن
"ليبحث عف رأم كؿ إماـ مف أئمة ى
كاختبلؼ ًٌ
الرىك ىاي ًة عنو في بعضيـ ،مع مقارنة كبلمو بكبلـ غيره"(.)2

الم َّ
عدليف عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بحسب المصطمحات
كفي ىذا المبحث سيتـ عرض ُّ
الرىكاة ي
كالعبارات التي قيمت في ىح ًقٌيـ ،مع المقارنة بيف أحكامو كأحكاـ غيره مف ُّ
النقَّاد ،ثـ اجتيد بخبلصة القكؿ في
الراكم.
الحكـ عمى َّ

) - )1اإلماـ عمي بف المديني كمنيجو في نقد الرجاؿ (.)525/
) - )2التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ (.)257،258 /1
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عد ن بمصط يا تَّ ْع ِد ل مط ق:
ُم ّ
مط ب لُّ :رَ
َّ
الرىكاة باستعماؿ مصطمحات التعديؿ المطمؽ كعباراتو ،كىـ
عددا مف ُّ
عدؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ن

بحسب الترتيب السابؽ في مصطمحات التعديؿ المطمؽ ،عمى النحك التالي-:
ذ ن قال ف يم« :ثق » « ،ثقو»« ،كان ثق »:

أ لً :ر

 " -1مط ب بن ز اد ثقفي"(:)1

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)2

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ثقة( ،)3كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)4كقاؿ أبك حاتـ :يكتب حديثو كال يحتج

بو( ،)5كقاؿ أبك داكد :رأيت عيسى بف شاذاف يضعفو( ،)6كقاؿ في مكضع آخر :ىك عندم صالح ،كقاؿ

عيسى بف شاذاف :عنده مناكير( ،)7كذكره ابف حباف في كتاب الثقات( ،)8كقاؿ ابف سعد :كاف ضعيفنا في
جدا(.)9
الحديث ن

كقاؿ ابف عدم :كلو أحاديث حساف كغرائب كلـ أر لو منك ار كأرجك أنو ال بأس بو( ،)10كقاؿ العجمي:

ككفي ثقة(.)11

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ ربما كىـ(.)12

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كخالفو بعضيـ اآلخر.
قمت :المطمب بف زياد الثقفي :صدكؽ.

" -2د د بن عبدللا جعفري"(:)13

) - )1سبؽ ترجمتو ( )87 /حاشية.
) - )2تيذيب التيذيب (.)161 /10
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)80 /28الجرح كالتعديؿ ( ،)360 /8سير أعبلـ النببلء (.)333 /8
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)80 /28الجرح كالتعديؿ ( ،)360 /8لساف الميزاف ( ،)390 /7سير أعبلـ النببلء (.)333 /8
) - )5الجرح كالتعديؿ ( ،)360 /8تيذيب الكماؿ ( ،)80 /28الكاشؼ (.)270 /2
) - )6تيذيب الكماؿ (.)80 /28
) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)80 /28سير أعبلـ النببلء (.)334 /8
) - )8الثقات البف حباف ( ،)506 /7تيذيب الكماؿ (.)80 /28

) - )9الطبقات الكبرل ( ،)387 /6تيذيب التيذيب (.)161 /10
) - )10الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)464 /6تيذيب التيذيب (.)161 /10
) - )11تيذيب التيذيب (.)161 /10
) - )12تقريب التيذيب (.)534 /
) - )13سبؽ ترجمتو ( )87 /حاشية.
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قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)1

 -أق ل نقاد في ر ي:

()3

كقاؿ أبك حاتـ :كاف ثقة( ،)2كذكره ابف حباف في كتاب الثقات كقاؿ :يخطئ

أحيانا(.)4
القزكيني :مقارب الحديث يخطئ
ن

كقاؿ أبك يعمى الخميمي

كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة نبيؿ( ،)5كقاؿ العقيمى :في حديثو كىـ(.)6

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ ربما أخطأ(.)7
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كخالفو بعضيـ اآلخر.
قمت :داكد بف عبدهللا الجعفرم :صدكؽ.
 " -3مان بن مغ ر قَ ْ ِ ُّي"(:)8
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)9
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أيكب السختياني :ليس أحد أحفظ لحديث حميد بف ىبلؿ مف سميماف بف المغيرة ،كقاؿ كىيب بف

خالد :كاف أيكب يقكؿ لنا خذكا عف سميماف بف المغيرة ،كقاؿ أبك داكد الطيالسي :حدثنا سميماف بف المغيرة

خيار مف الرجاؿ ،كقاؿ معمى بف منصكر الرازم :سألت ابف عمية عف حفاظ أىؿ البصرة فذكر سميماف
ككاف نا
الخ ىرٍيبً ُّي :ما رأيت بالبصرة أفضؿ مف سميماف بف المغيرة كمرحكـ بف عبد
ابف المغيرة ،كقاؿ عبد هللا بف داكد ي
العزيز ،كقاؿ عمي بف المديني :لـ يكف في أصحاب ثابت أثبت مف حماد بف سممة ثـ بعده سميماف بف المغيرة
ثـ بعده حماد بف زيد ،كقاؿ النسائي ثقة(.)10

) - )1تيذيب الكماؿ (.)410 /8

) - )2الجرح كالتعديؿ ( ،)417 /3تيذيب الكماؿ ()410 /8
) - )3الثقات البف حباف ( ،)235 /8تيذيب الكماؿ (.)410 /8
) - )4تيذيب الكماؿ ()410 /8
) - )5الكاشؼ (.)380 /1

) - )6تيذيب التيذيب (.)165 /3
) - )7تقريب التيذيب (.)199 /
) - )8سبؽ ترجمتو ( )88 /حاشية.
) - )9تيذيب التيذيب (.)194 /4
) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)71،72 /12الجرح كالتعديؿ ( ،)144 /4سير أعبلـ النببلء (.)418،419 /7
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كقاؿ شعبة :سميماف بف المغيرة سيد أىؿ البصرة( ،)1كقاؿ أحمد بف حنبؿ :ثبت ثبت( ،)2كقاؿ يحيى

بف معيف ثقة ثقة( ،)3كقاؿ محمد بف سعد كاف ثقة ثبتا(.)4

كذكره ابف حباف في الثقات( ،)5كقاؿ العجمي ثقة(.)6
كقاؿ سميماف بف حرب :حدثنا سميماف بف المغيرة الثقة المأمكف ،كقاؿ عبدهللا بف مسممة بف قعنب :ما

رأيت بصريا أفضؿ منو ،ككثقو ابف نمير ،كقاؿ البزار كاف مف ثقات أىؿ البصرة(.)7
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة ثقة(.)8

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
قمت :سميماف بف المغيرة القى ٍي ًس ُّي :ثقة حافظ.
" -4ط ي بن ي ى

نصاري"(:)9

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)10

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :مقارب الحديث( ،)11كقاؿ يحيى بف معيف ثقة( ،)12كقاؿ أبك داكد ال بأس بو،

جدا كمنيـ مف ال يكتب حديثو لضعفو(.)13
كقاؿ يعقكب بف شيبة شيخ ضعيؼ ن
كقاؿ أبك حاتـ ليس بقكم( ،)14كذكره بف حباف في كتاب الثقات(.)15

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)71 /12طبقات الحفاظ ( ،)100 /الجرح كالتعديؿ ( ،)144 /4الكاشؼ (.)464 /1
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)72 /12الجرح كالتعديؿ ( ،)144 /4الكاشؼ ()464 /1
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)72 /12الجرح كالتعديؿ ( ،)144 /4تقريب التيذيب (.)254 /

) - )4الطبقات الكبرل ( ،)280 /7تيذيب الكماؿ ( ،)72 /12الجرح كالتعديؿ (.)144 /4
) - )5الثقات البف حباف ( ،)390 /6تيذيب التيذيب ()194 /4
) - )6الثقات لمعجمي ( ،)430 /1تيذيب التيذيب (.)194 /4
) - )7تيذيب التيذيب (.)194 /4
) - )8تقريب التيذيب (.)254 /

) - )9سبؽ ترجمتو ( )88 /حاشية.
) - )10انظر :تيذيب الكماؿ ( ،)445 /13تاريخ بغداد (.)347 /9
) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)445 /13تاريخ بغداد ( ،)348 /9الكاشؼ (.)515 /1

) - )12تيذيب الكماؿ ( ،)445 /13الجرح كالتعديؿ (،)482 /4تاريخ بغداد ( ،)348 /9الكاشؼ ( ،)515 /1مف تكمـ فيو
كىك مكثؽ (.)103 /
) - )13تيذيب الكماؿ ( ،)445 /13تاريخ بغداد ()348 /9
) - )14الجرح كالتعديؿ ( ،)482 /4تيذيب الكماؿ ( ،)445 /13مف تكمـ فيو كىك مكثؽ (.)103 /
) - )15الثقات البف حباف ( ،)325،326 /8تيذيب الكماؿ (.)445 /13
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كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ ييـ(.)1
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كخالفو بعضيـ اآلخر.

قمت :طمحة بف يحيى األنصارم :ليس بالقكم.
ك ني"(:)2

" -5عقب بن خا د

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)3

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ عبد هللا بف أحمد بف حنبؿ :سألت أبي عف عقبة بف خالد قمت ىك ثقة قاؿ أرجك إف شاء هللا،

كقاؿ أبك حاتـ :مف الثقات صالح الحديث ال بأس بو(.)4

كقاؿ النسائي :ليس بو بأس ،كقاؿ أبك بكر الجاركدم :شيخ ككفي صاحب حديث ،كقاؿ أبك سعيد

األشج :حدثنا عقبة بف خالد كما تعممت ألفاظ الحديث إال منو(.)5
كذكره بف حباف في كتاب الثقات(.)6

كقاؿ الحافظ بف حجر :صدكؽ صاحب حديث(.)7

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو ،كخالفو البعض.
قمت :عقبة بف خالد السككني :صدكؽ.
" -6ع ي بن رب فزري"(:)8

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)9

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ليس لي بو خبرة سمعت منو مجمسا كاحدا كاف يدلس ما أراه إال كاف صدكقنا(،)10

) - )1تقريب التيذيب (.)283 /
) - )2سبؽ ترجمتو ( )88 /حاشية.
) - )3تيذيب التيذيب (.)213 /7

) - )4الجرح كالتعديؿ ( ،)310 /6تيذيب الكماؿ (.)196،197 /20
) - )5تيذيب الكماؿ (.)197 /20
) - )6الثقات البف حباف ( ،)248 /7تيذيب الكماؿ (.)197 /20
) - )7تقريب التيذيب (.)394 /

) - )8سبؽ ترجمتو ( )88 /حاشية.
) - )9تيذيب التيذيب (.)325 /7
) - )10فتح الباب في الكنى كاأللقاب ( ،)227 /تيذيب الكماؿ ( ،)92 /21الجرح كالتعديؿ ( ،)200 /6تاريخ بغداد (/12
،)45الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)197 /2
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كقاؿ في مكضع آخر :كاف حديثو حديث أىؿ الصدؽ(.)1

كقاؿ يحيى بف معيف :ىك المسكيف صدكؽ( ،)2كقاؿ مرة :لـ يكف بعمي بف غراب بأس كلكنو كاف

يتشيع( ،)3قاؿ مرة أخرل :عمي بف غراب ثقة(.)4

كقاؿ محمد بف عبد هللا بف نمير :كاف عمي بف غراب يعرفكنو بالسماع كلو أحاديث منكرة ،كقاؿ أبك

حاتـ :ال بأس بو  ،كقاؿ يحيى بف معيف :ظممو الناس حيف تكممكا فيو ،كقاؿ مرة :ىك صدكؽ ،كقاؿ أبك
زرعة :عمي بف غراب ىك صدكؽ عندم كأحب إلي مف عمي بف عاصـ(.)5

كقاؿ أبك داكد :ضعيؼ ترؾ الناس حديثو( ،)6كقاؿ عيسى بف يكنس :كاف يطمب الحديث كعميو قباء

أسكد كىك ضعيؼ كأنا ال أكتب حديثو(.)7

كقاؿ النسائي :ليس بو بأس ككاف يدلس( ،)8كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني :ساقط( ،)9قاؿ الحافظ

أبك بكر الخطيب :أظف إبراىيـ طعف عميو ألجؿ مذىبو فإنو كاف يتشيع كأما ركايتو فقد كصفكه بالصدؽ ،كقاؿ

الدارقطني :يعتبر بو(.)10

كقاؿ بف حباف :حدث باألشياء المكضكعة فبطؿ االحتجاج بو ككاف غاليا في التشيع( ،)11كقاؿ أبك

أحمد بف عدم :لو غرائب كأفراد كىك ممف يكتب حديثو(.)12

كقاؿ ابف سعد :كاف صدكقان ،كفيو ضعؼ ،كصحب يعقكب بف داكد يعني كزير الميدم فتركو

الناس(.)13

كقاؿ الحسيف بف إدريس :سألت محمد بف عبدهللا بف عمار عف عمي بف غراب فقاؿ :كاف صاحب

حديث بصي انر بو ،قمت :أليس ىك ضعيفان قاؿ :إنو كاف يتشيع كلست أنا بتارؾ الركاية عف رجؿ صاحب

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)92 /21تاريخ بغداد (.)45 /12

) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)93 /21تاريخ بغداد ( ،)46 /12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)205 /5تاريخ ابف معيف (ركاية
عثماف الدارمي) (.)177 /
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)93 /21الجرح كالتعديؿ ( ،)200 /6تاريخ بغداد (.)46 /12
) - )4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)269 /3تيذيب الكماؿ ( ،)93 /21تاريخ بغداد ( ،)46 /12الكاشؼ ()45 /2
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)93،94 /21الجرح كالتعديؿ (.)200 /6

) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)94 /21تاريخ بغداد ( ،)46 /12الكاشؼ (.)45 /2
) - )7تيذيب الكماؿ (.)94 /21
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)94 /21تاريخ بغداد (.)46 /12

) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)94 /21الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)197 /2تاريخ بغداد (.)46 /12
) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)95 /21تاريخ بغداد (.)46 /12
) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)95 /21الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)197 /2
) - )12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)206 /5تيذيب الكماؿ (.)95 /21
) - )13الطبقات الكبرل ( ،)391 /6تيذيب التيذيب (.)325 /7
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حديث بعد أف ال يككف كذابان لمتشيع أك القدر ،كلست برواك عف رجؿ ال يبصر الحديث كال يعقمو ،كلك كاف

أفضؿ مف فتح يعني المكصمي ،كقاؿ بف قانع ككفي شيعي ثقة(.)1
كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي :ليس ىك بقكم(.)2

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ ككاف يدلٌس كيتشيع(.)3

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كخالفو البعض.

قمت :عمي بف غراب الفزارم :صدكؽ.
" -7

بن صي ب كندي"(:)4

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة"(.)5

 أق ل نقاد في ر ي:()8

بأس،

قاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)6كقاؿ أبك حاتـ :ال بأس بو(،)7كقاؿ أبك داكد :ثقة ،كقاؿ النسائي :ليس بو
كذكره ابف حباف في كتاب الثقات(.)9

كقاؿ أبك نعيـ :حدثنا يكسؼ بف صييب كىك ثقة(.)10

كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة(.)11

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة(.)12

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
قمت :يكسؼ بف صييب الكندم :ثقة.

) - )1تيذيب التيذيب (.)325 /7
) - )2تاريخ ابف معيف (ركاية عثماف الدارمي) ( ،)177 /تاريخ بغداد (،)46 /12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)205 /5
) - )3تقريب التيذيب (.)404 /

) - )4سبؽ ترجمتو ( )88 /حاشية.
) - )5تيذيب التيذيب ( ،)365 /11تاريخ أسماء الثقات (.)266 /
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)433 /32الجرح كالتعديؿ (.)224 /9
) - )7الجرح كالتعديؿ ( ،)224 /9تيذيب الكماؿ (.)433 /32
) - )8تيذيب الكماؿ (.)433 /32

) - )9الثقات البف حباف ( ،)635 /7تيذيب الكماؿ (.)433 /32
) - )10تيذيب التيذيب (.)365 /11
) - )11الكاشؼ (.)399 /2
) - )12تقريب التيذيب (.)611 /
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" -8أ ع بن عبد م ك ُي ْم َر ِن ُّي"(:)1
"كثقو" عثماف بف أبي شيبة(.)2

 -أق ل نقاد في ر ي:

()3
قاؿ يحيى بف سعيد القطاف :أشعث بف عبد الممؾ ىك عندم ثقة مأمكف  ،كقاؿ مرة :لـ أدرؾ أحدان

أحدا مف أصحاب ابف سيريف بعد ابف عكف
مف أصحابنا ىك أثبت عندم مف أشعث بف عبد الممؾ كال أدركت ن
أثبت منو(.)4

أحدا يحدث عف الحسف أثبت مف أشعث
كقاؿ أبك بكر بف أبي األسكد عف يحيى بف سعيد :لـ ألؽ ن
ابف عبد الممؾ ،قمت :فيزيد بف إبراىيـ ،فقاؿ :لـ ألؽ أنا أثبت منو(.)5
كقاؿ يحيى بف سعيد في مكضع آخر :أشعث بف عبد الممؾ أحب إلينا مف أشعث بف سكار كقاؿ

البخارم كاف يحيى بف سعيد كبشر بف المفضؿ يثبتكف األشعث الحمراني( ،)6كقاؿ أحمد بف حنبؿ :أشعث بف

عبد الممؾ أحمد في الحديث مف أشعث بف سكار(.)7

كقاؿ يحيى بف معيف :أشعث ثقة( ،)8ك قاؿ النسائي :ثقة( ،)9كقاؿ أبك زرعة :صالح( ،)10كقاؿ أبك

حاتـ :ال بأس بو كىك أكثؽ مف أشعث الحداني كأثبت مف أشعث بف سكار(.)11

كقاؿ أبك أحمد بف عدم :لو ركايات عف الحسف ،كابف سيريف ،كغيرىما ،كأحاديثو عامتيا مستقيمة،

كىك ممف يكتب حديثو كيحتج بو ،كىك في جممة أىؿ الصدؽ ،كىك خير مف أشعث بف سكار بكثير(.)12

) - )1سبؽ ترجمتو ( )88 /حاشية.
) - )2تيذيب التيذيب (.)313 /1

) - )3الجرح كالتعديؿ ( ،)275 /2تاريخ أسماء الثقات ( ،)36 /تيذيب الكماؿ ( ،)279 /3سير أعبلـ النببلء (.)278 /6
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)280 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)275 /2سير أعبلـ النببلء (.)278 /6
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)280 /3التاريخ الكبير ( ،)431 /1الثقات البف حباف ( ،)62 /6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (/1
.)370

) - )6التاريخ الكبير ( ،)431 /1تيذيب الكماؿ ( ،)280 /3الجرح كالتعديؿ (.)275 /2
) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)280 /3الجرح كالتعديؿ (.)275 /2
) - )8تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)80 /4تيذيب الكماؿ ( ،)284 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)367 /1الجرح

كالتعديؿ ( ،)275 /2تاريخ أسماء الثقات (.)36 /

) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)285 /3سير أعبلـ النببلء (.)278 /6
) - )10الجرح كالتعديؿ ( ،)275 /2تيذيب الكماؿ (.)285 /3
) - )11الجرح كالتعديؿ ( ،)275 /2تيذيب الكماؿ ( ،)285 /3سير أعبلـ النببلء (.)278 /6
) - )12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)370 /1تيذيب الكماؿ (.)285 /3
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()1
متقنا( ،)2كقاؿ العكرم:
كقاؿ الدارقطني :أشعث ثقة  ،كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ كاف فقيينا ن
كاف ثبتان ثقة حافظان(.)3

كقاؿ اإلماـ الذىبي :أشعث بف عبد الممؾ الحمراني صاحب الحسف ثقة ىك أجؿ األشاعثة( ،)4كقاؿ

أحدا ٌلينو(.)5
مرة :ما عممت ن
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة فقيو(.)6
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
الح ٍم ىرانً ُّي :ثقة ثبت.
قمت :أشعث بف عبد الممؾ ي
" -9ز د بن ُيباب ُع ْك ي"(:)7
"كثقة" عثماف بف أبي شيبة(.)8
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :كاف صاحب حديث كيسا( ،)9كقاؿ في مكضع آخر :زيد بف الحباب كاف صدكقنا(.)10

كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)11كقاؿ في مكضع آخر :كاف يقمب حديث الثكرم كلـ يكف بو بأس،

كقاؿ أحمد بف عبد هللا العجمي :ثقة( ،)12كقاؿ عمي بف المديني :ثقة(.)13

كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ صالح( ،)14كمرة :كثقو( ،)15كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ يخطئ يعتبر

حديثو إذا ركل عف المشاىير كأما ركايتو عف المجاىيؿ ففييا المناكير(.)16

) - )1العمؿ لمدارقطني ( ،)124 /8تيذيب الكماؿ ( ،)285 /3سير أعبلـ النببلء (.)280 /6
) - )2الثقات البف حباف (.)62 /6
) - )3شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)211 /1

) - )4الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ (.)68 /
) - )5سير أعبلـ النببلء (.)278 /6
) - )6تقريب التيذيب (.)113 /
) - )7سبؽ ترجمتو ( )89 /حاشية.
) - )8تيذيب التيذيب (.)348 /3

) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)45 /10طبقات الحفاظ ( ،)153 /سير أعبلـ النببلء (.)394 /9
) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)46 /10تاريخ بغداد (.)443 /8
) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)45 /10الجرح كالتعديؿ ( ،)561 /3تاريخ بغداد (.)443 /8
) - )12تيذيب الكماؿ ( ،)45،46 /10تاريخ بغداد (.)443 /8

) - )13تيذيب الكماؿ ( ،)45 /10الجرح كالتعديؿ ( ،)561 /3سير أعبلـ النببلء ( ،)394 /9لساف الميزاف (.)511 /7
) - )14الجرح كالتعديؿ ( ،)561 /3تيذيب الكماؿ (.)46 /10
) - )15لساف الميزاف (.)511 /7
) - )16الثقات البف حباف ( ،)250 /8تيذيب التيذيب (.)348 /3
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كقاؿ عبيد هللا القكاريرم :كاف أبك الحسيف العكمي ذكيا حافظا عالما لما يسمع ،ككثقة أبك جعفر

السبتي ،كأحمد ابف صالح العجمي زاد ككاف معركفا بالحديث صدكقا ،كقاؿ ابف قانع :ككفي صالح ،كقاؿ

جك ناال في الببلد في طمب الحديث ككاف
الدارقطني كابف ماككال :ثقة ،كقاؿ ابف يكنس في تاريخ الغرباء :كاف ٌ
حسف الحديث(.)1
كقاؿ ابف عدم :لو حديث كثير ،كىك مف أثبات مشايخ الككفة ممف ال يشؾ في صدقو ،كالذم قالو

ابف معيف عف أحاديثو عف الثكرم :إنما لو أحاديث عف الثكرم يستغرب بذلؾ اإلسناد ،كبعضيا ينفر برفعو،
كالباقي عف الثكرم كغير الثكرم مستقيمة كميا(.)2

كقاؿ اإلماـ الذىبي :لـ يكف بو بأس قد ييـ(.)3

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ يخطئ في حديث الثكرم(.)4

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم.

أيكام

ره من نقاد:

الع ٍكمي :ثقة.
الحباب ي
قمت :زيد بف ي
جعي"(:)5
 " -10م بن ُنب ط

"كثقة" عثماف بف أبي شيبة(.)6

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ثقة ،كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة كقاؿ محمد بف عبد هللا بف نمير مف الثقات كاف

يفتخر بو أبك نعيـ ،كقاؿ أبك حاتـ صالح ما بو بأس(.)7

ككاف ككيع يفتخر بو يقكؿ :حدثنا سممة بف نبيط ككاف ثقة( ،)8كقاؿ أحمد بف عبد هللا العجمي :ثقة(.)9

كقاؿ النسائي :ثقة ،كقاؿ أبك داكد :أبك فراس ثقة( ،)10كذكره بف حباف في كتاب الثقات( ،)11كقاؿ

البخارم يقاؿ اختمط بآخره( ،)12كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة(.)1
) - )1تيذيب التيذيب (.)348 /3

) - )2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)209 /3تيذيب التيذيب (.)348 /3
) - )3الكاشؼ (.)415 /1
) - )4تقريب التيذيب (.)222 /

) - )5سبؽ ترجمتو ( )89 /حاشية.
) - )6تيذيب التيذيب (.)140 /4
) - )7الجرح كالتعديؿ ( ،)173 /4تيذيب الكماؿ (.)321 /11
) - )8تاريخ أسماء الثقات ( ،)102 /الجرح كالتعديؿ ( ،)173 /4تيذيب الكماؿ (.)321 /11
) - )9الثقات لمعجمي ( ،)421 /1تيذيب الكماؿ (.)321 /11
) - )10تيذيب الكماؿ (.)321 /11
) - )11الثقات البف حباف ( ،)317 /4تيذيب الكماؿ (.)321 /11
) - )12تيذيب التيذيب (.)140 /4
) - )1الكاشؼ (.)454 /1
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كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة(.)1

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.

ره من نقاد:

قمت :سممة بف ينبيط األشجعي :ثقة.
" -11ى ام بن ي ان زدي قُ ْرُد ي" :
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف ثقة"(.)3
()2

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ سعيد بف أبي ىع يركبة :ما رأيت ،أك ما كاف أحدان أحفظ عف محمد بف سيريف مف ىشاـ ،كقاؿ
إسماعيؿ بف يع ٌمية :كنا ال ىن يعد ىشاـ بف حساف في الحسف شيئا ،كقاؿ مكسى بف أيكب النصيبي :حدثنا ًم ٍخمًد
بف الحسيف عف ىشاـ :أنو كاف إذا حدث عف ابف سيريف سرده سردا كما سمعو ،كاف كاف ابف سيريف يرسؿ

فيو يرسؿ فيو ىشاـ في حديث ابف سيريف خاصة ،كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف :ىشاـ بف حساف في ابف
سيريف أحب إلي مف عاصـ األحكؿ ،كخالد الحذاء ،كقاؿ عمي بف المديني :أما حديث ىشاـ عف محمد

عظيما بركايتو عف الحسف قيؿ لنعيـ بف حماد لـ
أمر
فصحاح ،كىشاـ ثبت ،كقاؿ ابف عيينة :لقد أتى ىشاـ نا
ن
صغير( ،)4كقاؿ مرة :كاف ىشاـ أعمـ الناس بحديث الحسف(.)5
نا
؟ قاؿ :ألنو كاف

إلي بعض كتبؾ قاؿ :ليس لي كتب،
كقاؿ إبراىيـ بف المغيرة المركزم :قمت ليشاـ بف حساف أخرج َّ
أحدا(.)6
كقاؿ حجاج بف المنياؿ :كاف حماد بف سممة ال يختار عمى ىشاـ في حديث ابف سيريف ن
كقاؿ عمي بف المديني كاف يحيى بف سعيد ككبار أصحابنا يثبتكف ىشاـ بف حساف( ،)7ككاف يحيى بف

سعيد يضعؼ حديثو عف عطاء(.)8

كقاؿ شعبة :كاف خشبيا كلـ يكف يحفظ( ،)9كقاؿ يحيى بف معيف :كاف شعبة يتقي حديث ىشاـ بف

حساف عف عطاء كمحمد كالحسف(.)10

) - )1تقريب التيذيب (.)248 /

) - )2سبؽ ترجمتو ( )89 /حاشية.
) - )3تيذيب التيذيب (.)35 /11

) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)187-185 /30الجرح كالتعديؿ ( ،)54،55 /9سير أعبلـ النببلء (.)358-356 /6

) - )5شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ،)213 /1تيذيب الكماؿ ( ،)185 /30الجرح كالتعديؿ ( ،)54 /9سير أعبلـ
النببلء (.)357 /6

) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)185،186 /30أعبلـ النببلء (.)357،358 /6

) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)187 /30شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ،)214 /1سير أعبلـ النببلء (.)358 /6

) - )8لساف المي ازف ( ،)418 /7تيذيب الكماؿ ( ،)187 /30شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ،)214 /1سير أعبلـ
النببلء (.)358 /6

) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)188 /30الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ ( ،)174 /شذرات الذىب في أخبار مف
ذىب ( ،)214 /1الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)112 /7سير أعبلـ النببلء (.)359 /6

) - )10الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)113 /7تيذيب الكماؿ ( ،)189 /30سير أعبلـ النببلء (.)359 /6
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كقاؿ أحمد بف حنبؿ :صالح ،كىشاـ أحب إلي مف أشعث( ،)1كقاؿ مرة :ال بأس بو كما تكاد تنكر
(.)3

عميو شيئا إال كجدت غيره قد ركاه( ،)2كقاؿ يحيى بف معيف ال بأس بو

كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي :سألت يحيى بف معيف فقمت :ىشاـ بف حساف أحب إليؾ أك جرير بف

حازـ فقاؿ :ىشاـ أحب إلي قمت :فيشاـ أحب إليؾ في ابف سيريف أك يزيد بف إبراىيـ قاؿ :كبلىما ثقتاف(،)4
كقاؿ عثماف أيضان :سمعت أبا الكليد الطيالسي يقكؿ :يزيد بف إبراىيـ أثبت عندنا مف ىشاـ بف حساف(.)5

كقاؿ العجمي بصرم ثقة حسف الحديث يقاؿ إف عنده ألؼ حديث حسف ليست عند غيره( ،)6كقاؿ أبك
()7

حاتـ كاف صدكقا ككاف يتثبت في رفع األحاديث عف محمد بف سيريف كقاؿ أيضا يكتب حديثو

كذكره ابف حباف في الثقات( ،)8كقاؿ ابف سعد كاف ثقة إف شاء هللا تعالى كثير الحديث ،كقاؿ أبك داكد

إنما تكممكا في حديثو عف الحسف كعطاء ألنو كاف يرسؿ( ،)9كقاؿ ابف عدم أحاديثو مستقيمة كلـ أر في
منكر كىك صدكؽ(.)10
حديثو نا
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة مف أثبت الناس في ابف سيريف كفي ركايتو عف الحسف كعطاء مقاؿ ألنو
قيؿ كاف يرسؿ عنيما(.)11
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
قمت :ىشاـ بف حساف األزدم :ثقة.

" -12عمر بن عبد ريمن

َّبار"(:)12

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف ثقة"(.)13

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)190 /30الجرح كالتعديؿ ( ،)55 /9سير أعبلـ النببلء (.)360 /6
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)190 /30سير أعبلـ النببلء (.)360 /6

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)190 /30الجرح كالتعديؿ ( ،)55 /9سير أعبلـ النببلء (.)360 /6
) - )4الجرح كالتعديؿ ( ،)55 /9تاريخ ابف معيف (ركاية عثماف الدارمي) ( ،)223 /تيذيب الكماؿ ( ،)191 /30الكامؿ في
ضعفاء الرجاؿ (.)113 /7

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)191 /30الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)113 /7سير أعبلـ النببلء (.)360 /6
) - )6الثقات لمعجمي ( ،)328 /2تيذيب الكماؿ ( ،)191 /30سير أعبلـ النببلء (.)360 /6
) - )7الجرح كالتعديؿ ( ،)55 /9تيذيب الكماؿ ( ،)191،192 /30سير أعبلـ النببلء (.)360 /6
) - )8الثقات البف حباف ( ،)566 /7تيذيب التيذيب (.)35 /11
) - )9تيذيب التيذيب (.)35 /11

) - )10الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)113 /7تيذيب التيذيب (.)35 /11
) - )11تقريب التيذيب (.)572 /
) - )12سبؽ ترجمتو ( )89 /حاشية.
) - )13تيذيب الكماؿ ( ،)428 /21تاريخ بغداد ( ،)191 /11تاريخ أسماء الثقات (.)134 /
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 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ما كاف بو بأس( ،)1كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)2كقاؿ محمد بف سعد :كاف ثقة

مف أىؿ الككفة(.)3

كقاؿ النسائي :ليس بو بأس( ،)4كقاؿ الدارقطني :ثقة( ،)5كذكره ابف حباف في الثقات( ،)6كقاؿ أبك

حاتـ ،كأبك زرعة :ىك صدكؽ(.)7

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ ككاف يحفظ(.)8

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.

قمت :عمر بف عبد الرحمف األبَّار :ثقة صدكؽ.
ب ْب ُن َي ِب ٍب ْ ُك ِف ُّي"(:)9
ُ " -13ي َب ِّ ُ

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف ثقة"(.)10

 -أق ل نقاد في ر ي:

تركو ابف المبارؾ( ،)11كقاؿ أبك زرعو كاىي الحديث(.)12

كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي :سألت يحيى بف معيف عف حبيب بف حبيب فقاؿ مف يركم عنو قمت

بف أبي شيبة فقاؿ ال أعرفو(.)13
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

خالؼ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
قمت :حبٌيًب ٍب يف حبً و
يب اٍل يككًف ُّي :ضعيؼ.
ى
يى ي

ره من نقاد:

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)427 /21تاريخ بغداد ( ،)191 /11الكاشؼ (.)65 /2
) - )2الجرح كالتعديؿ ( ،)121 /6تيذيب الكماؿ ( ،)428 /21تاريخ بغداد (.)191 /11
) - )3الطبقات الكبرل ( ،)329 /7تيذيب الكماؿ ( ،)428 /21تاريخ بغداد (.)191 /11
) - )4تيذيب الكماؿ (.)428 /21

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)428 /21تاريخ بغداد (.)191 /11
) - )6الثقات البف حباف ( ،)189 /7تيذيب التيذيب (.)417 /7
) - )7الجرح كالتعديؿ ( ،)121 /6تيذيب التيذيب (.)417 /7
) - )8تقريب التيذيب (.)415 /

) - )9سبؽ ترجمتو ( )89 /حاشية.
) - )10الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)415 /2تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ (.)56 /3
) - )11الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)415 /2الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)190 /1
) - )12الجرح كالتعديؿ ( ،)309 /3الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)190 /1
) - )13تاريخ ابف معيف (ركاية عثماف الدارمي) ( ،)93 /الجرح كالتعديؿ ( ،)309 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)415 /2
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ذ ن قال ف يم« :ثق صد ق»« ،ثق صادق»:

ثان اً :ر
ط ني" :
" -1خا د بن مخ د قَ َ
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ"(.)2
()1

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :لو أحاديث مناكير( ،)3كقاؿ يحيى بف معيف :ما بو بأس( ،)4كقاؿ أبك حاتـ يكتب

حديثو( ،)5كقاؿ أبك داكد :صدكؽ كلكنو يتشيع(.)6

كقاؿ أبك أحمد بف عدم :ىك مف المكثريف في محدثي الككفة كىك عندم اف شاء هللا ال بأس بو(،)7

كقاؿ في مكضع آخر :بعد أف ساؽ لو أحاديث لـ أجد في حديثو أينكر مما ذكرتو كلعميا تىىك يىـ منو أك حمبلن
عمى حفظو(.)8
متشيعا منكر الحديث مفرطا في التشيع ككتبكا عنو لمضركرة( ،)9كقاؿ العجمى:
كقاؿ ابف سعد :كاف
ن
ثقة فيو قميؿ تشيع ككاف كثير الحديث(.)10

متيما بالغمك ،كقاؿ أبي حاتـ :أحاديث
كقاؿ صالح بف محمد جزرة :ثقة في الحديث إال أنو كاف
ن
مناكير كيكتب حديثو ،كقاؿ االزدم :في حديثو بعض المناكير كىك عندنا في عداد أىؿ الصدؽ ،كذكره

الساجى كالعقيمي في الضعفاء(.)11

كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ كاف يكره أف يقاؿ لو القطكاني(.)12

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ يتشيع كلو أفراد(.)13

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كخالفو البعض.

قمت :خالد بف مخمد القىطىكاني :ال بأس بو.
) - )1سبؽ ترجمتو ( )90 /حاشية.
) - )2تيذيب التيذيب (.)102 /3

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)165 /8الجرح كالتعديؿ ( ،)354 /3الكاشؼ ( ،)368 /1ميزاف االعتداؿ (.)425 /2

) - )4تاريخ ابف معيف (ركاية عثماف الدارمي) ( ،)104 /تيذيب الكماؿ ( ،)165 /8الجرح كالتعديؿ ( ،)354 /3ميزاف
االعتداؿ (.)425 /2
) - )5الجرح كالتعديؿ ( ،)354 /3تيذيب الكماؿ ( ،)165 /8ميزاف االعتداؿ (.)425 /2
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)165 /8الكاشؼ ( ،)368 /1ميزاف االعتداؿ (.)425 /2

) - )7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)35 /3تيذيب الكماؿ ( ،)166 /8ميزاف االعتداؿ (.)425 /2
) - )8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)35 /3تيذيب التيذيب (.)101 /3

) - )9الطبقات الكبرل ( ،)406 /6تيذيب التيذيب ( ،)101،102 /3ميزاف االعتداؿ (.)425 /2
) - )10الثقات لمعجمي ( ،)331 /1تيذيب التيذيب (.)102 /3
) - )11تيذيب التيذيب (.)102 /3

) - )12الثقات البف حباف ( ،)224 /8تيذيب التيذيب (.)102 /3
) - )13تقريب التيذيب (.)190 /

118

 " -2نس بن خباب

دي"(:)1

()2

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ" .

 -أق ل نقاد في ر ي:

()3
كذابا(.)4
قاؿ يحيى بف سعيد القطاف :ما تعجبنا الركاية عف يكنس بف خباب  ،كقاؿ في مكضع آخر :كاف ن

كقاؿ أحمد بف حنبؿ :كاف عبد الرحمف بف ميدم ال يحدث عف يكنس بف خباب( ،)5كقاؿ في مكضع

آخر :كاف خبيث الرأم(.)6

كقاؿ يحيى بف معيف :ال شيء( ،)7كقاؿ مرة :يكنس بف خباب رجؿ سكء كاف يشتـ عثماف بف

عفاف( ،)8كقاؿ في مكضع آخر :ضعيؼ( ،)9كقاؿ في مكضع آخر :كاف ثقة ككاف يشتـ عثماف(.)10

كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني كذاب مفترم( ،)11كقاؿ أبك حاتـ :مضطرب الحديث ليس

بالقكم( ،)12كقاؿ البخارم :منكر الحديث(.)13
كقاؿ أبك داكد :يكنس بف خباب شتاـ ألصحاب رسكؿ هللا صمى هللا عميو ك سمـ ،كقاؿ في مكضع
آخر :كقد رأيت أحاديث شعبة عنو مستقيمة كليس الرافضة كذلؾ ،كقاؿ النسائي :ليس بالقكم مختمؼ فيو،
كقاؿ في مكضع آخر :ليس بثقة ،كقاؿ في مكضع آخر :إبراىيـ بف مياجر ليس بالقكم في الحديث ككذلؾ
يكنس بف خباب( ،)14كقاؿ في مكضع آخر :ضعيؼ(.)15
كقاؿ ابف حباف ال تحؿ الركاية عنو ،كقاؿ الدارقطني كاف رجؿ سكء فيو شيعية مفرطة كاف يسب عثماف(.)16

) - )1سبؽ ترجمتو ( )90 /حاشية.

) - )2تيذيب التيذيب ( ،)385 /11تاريخ أسماء الثقات (.)263 /

) - )3الجرح كالتعديؿ ( ،)238 /9تيذيب الكماؿ ( ،)505 /32الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)173 /7
) - )4ميزاف االعتداؿ ( ،)314 /7تيذيب التيذيب (.)385 /11

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)505 /32الجرح كالتعديؿ ( ،)238 /9الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)173 /7
) - )6تيذيب التيذيب (.)385 /11

) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)506 /32الجرح كالتعديؿ ( ،)238 /9الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)172 /7الضعفاء كالمتركككف

البف الجكزم (.)224 /3

) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)506 /32الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)173 /7الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)224 /3
) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)506 /32ميزاف االعتداؿ ( ،)314 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)173 /7
) - )10تيذيب التيذيب (.)385 /11

) - )11أحكاؿ الرجاؿ ( ،)48 /تيذيب الكماؿ ( ،)506 /32الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)173 /7
) - )12الجرح كالتعديؿ ( ،)238 /9تيذيب الكماؿ (.)506 /32

) - )13تيذيب الكماؿ ( ،)506 /32ميزاف االعتداؿ ( ،)314 /7الكاشؼ (.)403 /2
) - )14تيذيب الكماؿ (.)506 /32
) - )15الضعفاء كالمتركككف ( ،)106 /ميزاف االعتداؿ ( ،)314 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)173 /7
) - )16تيذيب التيذيب ( ،)385 /11ميزاف االعتداؿ ( ،)314 /7الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)224 /3
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كقاؿ الساجي :صدكؽ في الحديث تكممكا فيو مف جية رأيو السكء ،كقاؿ الحاكـ أبك أحمد تركو يحيى
كعبد الرحمف كاحسنا في ذلؾ ألنو كاف يشتـ عثماف كمف سب أحدا مف الصحابة فيك أىؿ أف ال يركل عنو،
كقاؿ العقيمي كاف يغمك في الرفض ،كقاؿ يعقكب بف سفياف كمشتير عنو أنو كاف يتناكؿ عثماف( ،)1كقاؿ
العجمي شيعي غاؿ(.)2
كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ يخطئ كرمي بالرفض(.)3
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم ككافقو البعض.
قمت :يكنس بف خباب األسيدم :ليس بالقكم.
" -3خا د بن ز د بن أبي ما ك"(:)4
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صادؽ"(.)5
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :خالد بف يزيد بف أبي مالؾ ليس بشيء( ،)6كقاؿ يحيى بف معيف :ليس بشيء(،)7

كقاؿ في مكضع آخر :ضعيؼ(.)8

كقاؿ النسائي :ليس بثقة( ،)9كقاؿ الدارقطني :ضعيؼ( ،)10كقاؿ دحيـ :صاحب فتيا ،كقاؿ أحمد بف

صالح المصرم كأبك زرعة الدمشقي :ثقة(.)11
) - )1تيذيب التيذيب (.)385 /11

) - )2الثقات لمعجمي ( ،)377 /2تيذيب التيذيب (.)386 /11
) - )3تقريب التيذيب (.)613 /

) - )4سبؽ ترجمتو ( )90 /حاشية.
) - )5تاريخ أسماء الثقات (.)76 /
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)197 /8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)10 /3ميزاف االعتداؿ ( ،)431 /2الضعفاء كالمتركككف
البف الجكزم (.)251 /1

) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)198 /8تاريخ جرجاف ( ،)557 /الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ غ ( ،)11 /3ميزاف االعتداؿ (/2
 ،)431الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)251 /1
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)198 /8تاريخ جرجاف ( ،)557 /الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)11 /3ميزاف االعتداؿ (،)431 /2

سير أعبلـ النببلء (.)413 /9

) - )9الضعفاء كالمتركككف لمنسائي ( ،)36 /تيذيب الكماؿ ( ،)198 /8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ غ ( ،)11 /3ميزاف
االعتداؿ ( ،)431 /2الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)251 /1
) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)198 /8ميزاف االعتداؿ ( ،)431 /2الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)251 /1سير أعبلـ
النببلء (.)413 /9
) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)198 /8ميزاف االعتداؿ (.)431 /2
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كثير ،كفي حديثو مناكير ال
كقاؿ ابف حباف :ىك مف فقياء الشاـ كاف صدكقنا في الركاية ،كلكنو كاف يخطئ نا
يعجبني االحتجاج بو إذا انفرد عف أبيو ،كما أقربو ممف ينسبو إلى التعديؿ ،كىك ممف استخير هللا فيو(.)1
كقاؿ أبك حاتـ :يركم أحاديث مناكير( ،)2كقاؿ ابف عدم لـ أر لو إال ما يحتمؿ أك يركيو عف ضعيؼ

يككف الببلء مف الضعيؼ ال منو(.)3

كأحمد بف صالح العجمي كثقو( ،)4كقاؿ أبك زرعة :ال بأس بو(.)5

كقاؿ أبك داكد :ضعيؼ ،كقاؿ مرة :كاف بدمشؽ رجؿ يقاؿ لو خالد بف يزيد متركؾ الحديث ،كقاؿ

يعقكب بف سفياف :ىك ضعيؼ ،كذكره ابف الجاركد كالساجي كالعقيمي في الضعفاء(.)6
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ضعيؼ مع ككنو كاف فقييا كقد اتيمو بف معيف(.)7

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم ككافقو البعض.

قمت :خالد بف يزيد بف أبي مالؾ :ضعيؼ.

ذ ن قال ف يم« :ثق صد ق م كن متبير في ع م»:
ثا ثاً :ر
ِ ()8
ق بن َ َّنام َّن ْخع ُّي" :
" -1طَ ْ ُ
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ لـ يكف المتبحر في العمـ"(.)9
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أبك داكد :صالح( ،)10كذكره ابف حباف في كتاب الثقات( ،)11كقاؿ ابف سعد :كاف ثقة صدكقا

ككاف عنده أحاديث(.)12

كقاؿ العجمي :ثقة( ،)13كقاؿ محمد بف عبدهللا بف نمير كالدار قطني ثقة ،كقاؿ أبك محمد بف حزـ كحده

ضعيؼ(.)14

) - )1تيذيب الكماؿ (.)198 /8

) - )2الجرح كالتعديؿ ( ،)359 /3الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)251 /1
) - )3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)12 /3تيذيب الكماؿ ( ،)199 /8الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)251 /1
) - )4تاريخ جرجاف ( ،)557 /تيذيب التيذيب (.)110 /3
) - )5الجرح كالتعديؿ (.)359 /3

) - )6تيذيب التيذيب (.)110 /3
) - )7تقريب التيذيب (.)191 /
) - )8سبؽ ترجمتو ( )91 /حاشية.
) - )9تاريخ أسماء الثقات ( ،)122 /تيذيب التيذيب (.)30 /5

) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)458 /13سير أعبلـ النببلء (.)240 /10
) - )11الثقات البف حباف ( ،)327 /8تيذيب الكماؿ (.)458 /13
) - )12الطبقات الكبرل ( ،)405 /6تيذيب التيذيب ( ،)30 /5سير أعبلـ النببلء (.)240 /10
) - )13الثقات لمعجمي ( ،)482 /1تيذيب التيذيب (.)30 /5
) - )14تيذيب التيذيب (.)30 /5
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كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة(.)1

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
ؽ بف ىغَّناـ َّ
الن ٍخ ًع ُّي :ثقة.
قمت :ى
طٍم ي

ره من نقاد:

ذ ن قال ف يم« :صد ق ثق »:

ربعاً :ر
" -1جعفر بن ز اد ليمر"(:)2

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ ثقة"(.)3

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :صالح الحديث ،كقاؿ يحيي بف معيف :ثقة ككاف مف الشيعة( ،)4كقاؿ عثماف بف

سعيد الدارمي :سئؿ يحيي بف معيف عف جعفر األحمر فقاؿ بيده لـ يثبتو كلـ يضعفو ،كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب

الجكزجاني :مائؿ عف الطريؽ ،كقاؿ أبك داكد :صدكؽ شيعي(.)5

ككفيا ككاف
صالحا
كقاؿ محمد بف عبد هللا بف عمار المكصمي :ليس عندىـ بحجة كاف رجبلن
ن
ن
يتشيع( ،)6كقاؿ أبك زرعة صدكؽ(.)7

كقاؿ النسائي ليس بو بأس( ،)8كقاؿ يعقكب الفسكم :ككفي ثقة( ،)9كقاؿ ابف عدم :ىك صالح في

ركاية الككفييف شيعي(.)10

كقاؿ العجمي :ككفي ثقة( ،)11كقاؿ ابف حباف :في الضعفاء كثير الركاية عف الضعفاء كاذا ركل عف

الثقات تفرد عنيـ بأشياء في القمب منيا شيء( ،)12كقاؿ الدارقطني :يعتبر بو ،كقاؿ االزدم :مائؿ عف القصد
فيو تحامؿ كشيعية غالية كحديثو مستقيـ(.)13

) - )1تقريب التيذيب (.)283 /

) - )2سبؽ ترجمتو ( )91 /حاشية.
) - )3تاريخ أسماء الثقات ( ،)55 /تيذيب التيذيب (.)80 /2
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)40 /5الجرح كالتعديؿ ( ،)480 /2تاريخ بغداد ( ،)151 /7ميزاف االعتداؿ (.)133 /2
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)40،41 /5تاريخ بغداد ( ،)151 /7ميزاف االعتداؿ (.)133 /2
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)40 /5تاريخ بغداد (.)151 /7

) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)40 /5الجرح كالتعديؿ (.)480 /2
) - )8تيذيب الكماؿ (.)40،41 /5
) - )9تيذيب التيذيب ( ،)80 /2تاريخ بغداد ( ،)151 /7تيذيب الكماؿ (.)41/5

) - )10الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)142 /2ميزاف االعتداؿ ( ،)133 /2تيذيب التيذيب (.)80 /2
) - )11الثقات لمعجمي ( ،)268 /1تيذيب التيذيب (.)80 /2
) - )12المجركحيف البف حباف ( )250 /1حاشية  ،تيذيب التيذيب ( ،)80 /2الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم (/1
.)171
) - )13تيذيب التيذيب (.)80 /2
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كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ يتشيع(.)1
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم.

أيكام

ره من نقاد:

قمت :جعفر بف زياد االحمر :صدكؽ.

"ى َرْ م بن ف ان َب َج ي"(:)2
ُ -2
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ ثقة"(.)3
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ يحيى بف معيف :ثقة ،كقاؿ أبك حاتـ :ثقة( ،)4كذكره ابف حباف في كتاب الثقات( ،)5كقاؿ البزار:

صالح الحديث ليس بالقكم ،كقاؿ الدارقطني صدكؽ(.)6

كقاؿ العجمي :ككفي ثقة( ،)7كقاؿ ابف سعد :كاف ثقة إف شاء هللا( ،)8كقاؿ ابف شاىيف :ىريـ بف سفياف

البجمي صالح الحديث(.)9كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثبت(.)10
كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ(.)11

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.

الب ىجمي :ثقة.
قمت :يى ىرٍيـ بف سفياف ى
ذ ن قال ف يم« :بخ بخ ثق صد ق»« ،ثق صد ق تني كن
خام اً :ر
بأس»:

 " -1ي ن بن ع ي بن ُج ْع ِف ُّي"(:)12

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :بخ بخ ثقة صدكؽ"(.)13

) - )1تقريب التيذيب (.)140 /
) - )2سبؽ ترجمتو ( )91 /حاشية.
) - )3تيذيب التيذيب (.)29 /11
) - )4الجرح كالتعديؿ ( ،)117 /9تيذيب الكماؿ (.)168 /30

) - )5الثقات البف حباف ( ،)588 /7تيذيب الكماؿ (.)168 /30
) - )6تيذيب التيذيب (3)29 /11
) - )7الثقات لمعجمي (.)326 /2
) - )8الطبقات الكبرل (.)382 /6

) - )9تاريخ أسماء الثقات (.)252 /
) - )10الكاشؼ (.)335 /2
) - )11تقريب التيذيب (.)571 /
) - )12سبؽ ترجمتو ( )92 /حاشية.
) - )13تيذيب التيذيب (.)309 /2
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كتب

عنو

س بو

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ما رأيت أفضؿ مف حسيف الجعفي كسعيد بف عامر( ،)1كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة(.)2
كقاؿ محمد بف عبد الرحمف اليركم :ما رأيت أتقف مف حسيف الجعفي ،رأيت في مجمسو أحمد بف

حنبؿ ،كيحيى بف معيف ،كخمؼ بف سالـ المخرمي(.)3

كقاؿ أبك داكد :سمعت قتيبة يقكؿ :قيؿ لسفياف بف عيينة قدـ حسيف الجعفي فكثب قائمان فقيؿ لو

فقاؿ :قدـ أفضؿ رجؿ يككف قط(.)4

كقاؿ أحمد بف عبد هللا العجمي :ثقة ،ككاف يقرئ القرآف رأس فيو ،ككاف رجبل صالحا لـ أر رجبلن قط
()5

أفضؿ منو

ككاف صحيح الكتاب(.)6

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة عابد(.)7

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
الج ٍع ًف ُّي :ثقة متقف.
قمت :الحسيف بف عمي بف ي
" -2إ ماع ل بن مجا د َي ْم َد ِني"(:)8

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ ليتني كنت كتبت عنو كليس بو بأس"(.)9

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ما أراه إال صدكقنا( ،)10كقاؿ يحيى بف معيف ليس بو بأس( ،)11كقاؿ في مكضع

آخر :يحيى بف معيف ثقة( ،)12كقاؿ البخارم :صدكؽ( ،)13كقاؿ أبك داكد :ىك أثبت مف أبيو(.)14

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)452 /6سير أعبلـ النببلء ( ،)398 /9طبقات الحفاظ (.)150 /
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)451 /6الجرح كالتعديؿ ( ،)55 /3سير أعبلـ النببلء ( ،)398 /9تذكرة الحفاظ (.)349 /1
) - )3الجرح كالتعديؿ ( ،)55 /3تيذيب الكماؿ (.)451،452 /6
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)452 /6سير أعبلـ النببلء (.)398 /9
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)453 /6تذكرة الحفاظ ( ،)349 /1سير أعبلـ النببلء (.)399 /9
) - )6تيذيب الكماؿ (.)453 /6
) - )7تقريب التيذيب (.)167 /

) - )8سبؽ ترجمتو ( )92 /حاشية.
) - )9تاريخ أسماء الثقات ( ،)28 /تيذيب التيذيب (.)285 /1
) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)185 /3تاريخ بغداد ( ،)245 /6تاريخ أسماء الثقات (.)28 /
) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)185 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)200 /2تاريخ بغداد (.)245 /6

) - )12تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)274 /3تيذيب الكماؿ ( ،)186 /3تاريخ بغداد ( ،)246 /6الكامؿ في ضعفاء
الرجاؿ ( ،)319 /1الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)119 /1ميزاف االعتداؿ (.)406 /1
) - )13تيذيب الكماؿ ( ،)186 /3ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ( ،)47 /ميزاف االعتداؿ (.)406 /1
) - )14تيذيب الكماؿ ( ،)186 /3تاريخ بغداد (.)246 /6
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كقاؿ النسائي :ليس بالقكم( ،)1كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني :غير محمكد( ،)2كقاؿ أبك زرعة:

ليس ممف يكذب بمرة ىك كسط( ،)3كقاؿ أبك حاتـ :كاف يككف ببغداد كىك كما شاء هللا(.)4

كقاؿ الدارقطني :ليس فيو شؾ إنو ضعيؼ( ،)5كقاؿ أبك الفتح االزدم :غير حجة ،كقاؿ العقيمي :ال

يتابع عمى حديثو( ،)6كقاؿ العجمي :ليس بالقكم( ،)7كقاؿ ابف عدم :ىك خير مف أبيو كيكتب حديثو( ،)8كقاؿ

ابف حباف في الثقات :يخطئ(.)9

كقاؿ اإلماـ الذىبي :صدكؽ(.)10

 -خالص

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ يخطئ(.)11
ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم.
قمت :إسماعيؿ بف مجالد اليى ٍم ىدانًي :ليس بو بأس.
ذ ن قال ف يم« :ثق صي ح كتاب»:
اد اً :ر
" -1عبد للا بن ع ن ُم َزِن ُّي"(:)12
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صحيح الكتاب"(.)13

أيكام

ره من نقاد:

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ سفياف الثكرم :ما رأيت أربعة اجتمعكا في مصر مثؿ أربعة اجتمعكا بالبصرة أيكب كيكنس

كىيبا يقكؿ دار أمر البصرة عمى
كسميماف التيمي كعبد هللا بف عكف ،كقاؿ محمد بف سبلـ الجمحي :سمعت ن
أربعة فذكر ىؤالء(.)14

) - )1الضعفاء كالمترككيف ( ،)16 /تيذيب الكماؿ ( ،)186 /3تاريخ بغداد ( ،)246 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم
( ،)119 /1ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ( ،)47 /ميزاف االعتداؿ (.)406 /1
) - )2أحكاؿ الرجاؿ ( ،)74 /تيذيب الكماؿ ( ،)186 /3تاريخ بغداد ( ،)246 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (/1
 ،)119ميزاف االعتداؿ (.)406 /1

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)186 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)200 /2تاريخ بغداد ( ،)246 /6ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ (.)47 /
) - )4الجرح كالتعديؿ ( ،)200 /2تيذيب الكماؿ (.)186 /3
) - )5تيذيب التيذيب ( ،)285 /1ميزاف االعتداؿ (.)406 /1
) - )6تيذيب التيذيب (.)285 /1

) - )7الثقات لمعجمي ( ،)226 /1تيذيب التيذيب (.)285 /1
) - )8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)319 /1تيذيب التيذيب (.)285 /1
) - )9الثقات البف حباف ( ،)42 /6تيذيب التيذيب (.)285 /1
) - )10الكاشؼ (.)249 /1

) - )11تقريب التيذيب (.)109 /
) - )12سبؽ ترجمتو ( )92 /حاشية.
) - )13تيذيب التيذيب (.)305 /5
) - )14تيذيب الكماؿ (.)398 /15
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أحدا بالككفة إال كىؤالء األربعة أفضؿ منو فذكرىـ( ،)1كقاؿ في مكضع آخر:
كقاؿ شعبة :ما رأيت ن
شؾ ابف عكف أحب الى مف يقيف غيره أك ألف اسمع مف بف عكف حديثا يقكؿ أظنو قد سمعت أحب الى مف
ٌ
أف أسمع مف غيره مف ثقة يقكؿ قد سمعت(.)2
البتًٌ ًي :ما أرت عينام مثؿ ابف عكف( ،)3كقاؿ في مكضع آخر :في شيادة الرجؿ ألبيو ال
كقاؿ عثماف
ى ٌ
يجكز إال أف يككف مثؿ ابف عكف(.)4
كقاؿ ابف المبارؾ :ما رأيت أحدا أفضؿ مف ابف عكف( ،)5كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم :ما كاف

بالعراؽ أحد أعمـ بالسنة مف ابف عكف( ،)6كقاؿ قرة بف خالد :كنا نعجب مف كرع ابف سيريف فأنساناه ابف

عكف(.)7

كقاؿ محمد بف أحمد بف البراء :قاؿ عمى بف المديني :كذكر ىشاـ بف حساف ،كخالد الحذاء ،كعاصـ

األحكؿ ،كسممة بف عمقمة ،كعبد هللا ابف عكف ،كأيكب فقاؿ :ليس في القكـ مثؿ ابف عكف كأيكب(.)8

كقاؿ يحيى بف معيف :ثبت( ،)9كقاؿ مرة :ىك في كؿ شيء ثقة( ،)10كقاؿ عيسى بف يكنس :كاف أثبت

مف ىشاـ يعني ابف حساف ،كقاؿ أبك حاتـ :ثقة( ،)11كقاؿ ابف سعد :كاف ثقة ككاف عثمانيا ككاف كثير

الحديث كرنعا(.)12

كقاؿ النسائي في الكني :ثقة مأمكف ،كقاؿ في مكضع آخر :ثقة ثبت ،كقاؿ أبك بكر البزار :كاف عمى

كنسكا،
كفضبل ،ككرنعا،
غاية مف التَّكًقي( ،)13كقاؿ ابف حباف في الثقات :كاف مف سادات أىؿ زمانو عبادة،
ن
ن
كصبلبة في السنة ،كشدة عمى أىؿ البدع(.)14

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)398 /15الجرح كالتعديؿ (.)145 /1
) - )2الجرح كالتعديؿ ( ،)130 /5تيذيب التيذيب ( ،)305 /5سير أعبلـ النببلء ( ،)365 /6تذكرة الحفاظ (.)156 /1
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)399 /15سير أعبلـ النببلء ( )366 /6حمية األكلياء (.)38 /3
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)400 /15الطبقات الكبرل (.)265 /7

) - )5التاريخ الكبير ( ،)163 /5الثقات لمعجمي ( ،)49 /2تذكرة الحفاظ ( ،)156 /1سير أعبلـ النببلء (.)365 /6
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)400 /15تذكرة الحفاظ ( ،)156 /1سير أعبلـ النببلء ( ،)367 /6حمية األكلياء (،)40 /3
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)224 /1

) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)400 /15تذكرة الحفاظ ( ،)156 /1طبقات الحفاظ ( ،)76 /سير أعبلـ النببلء ( ،)366 /6حمية
األكلياء ( ،)40 /3الكاشؼ ( )582 /1شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)224 /1
) - )8الجرح كالتعديؿ (.)130 /5
) - )9الجرح كالتعديؿ ( ،)130 /5تيذيب التيذيب (.)305 /5

) - )10سير أعبلـ النببلء ( ،)368 /6تذكرة الحفاظ ( ،)156 /1شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)224 /1
) - )11الجرح كالتعديؿ ( ،)130 /5تيذيب التيذيب (.)305 /5
) - )12الطبقات الكبرل ( ،)261 /7تيذيب التيذيب ( ،)305 /5سير أعبلـ النببلء (.)365 /6
) - )13تيذيب التيذيب (.)305 /5
) - )14الثقات البف حباف ( ،)3 /7تيذيب التيذيب (.)305 /5
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كقاؿ العجمي :بصرم ثقة رجؿ صالح( ،)1كقاؿ في مكضع آخر :أىؿ البصرة يفخركف بأربعة

فذكرىـ( ،)2كقاؿ ىشاـ بف حساف :لـ تر عينام مثؿ ابف عكف(.)3
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة ثبت فاضؿ(.)4
ق ل ف و،

 -خالص

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
الم ىزنً ُّي :ثقة ثبت فاضؿ.
قمت :عبد هللا بف عكف ي
ذ ن قال ف يم« :ثق صي ح في يد »:
ابعاً :ر
" -1إ ماع ل بن أبان

ره من نقاد:

َّرق"(:)5

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صحيح الحديث"(.)6

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ثقة( ،)7كقاؿ أحمد بف منصكر الرمادم :ثقة( ،)8كقاؿ أبك داكد :ثقة( ،)9كقاؿ

محمد بف عبد هللا الحضرمي :ثقة ،كقاؿ النسائي :ليس بو بأس(.)10

كقاؿ أبك حاتـ :إسماعيؿ بف أباف صدكؽ في الحديث صالح الحديث ال بأس بو كثير الحديث(،)11

كقاؿ البخارم :صدكؽ(.)12

كقاؿ يحيى بف معيف :إسماعيؿ بف أباف الكراؽ ثقة( ،)13كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني :إسماعيؿ

بف أباف الكراؽ كاف مائبل عف الحؽ كلـ يكف يكذب في الحديث( ،)14قاؿ أبك أحمد بف عدم :صدكؽ في

الركاية(.)15

) - )1الثقات لمعجمي ( ،)49 /2تيذيب التيذيب (.)305 /5
) - )2الثقات لمعجمي ( ،)49 /2تيذيب الكماؿ (.)398 /15
) - )3سير أعبلـ النببلء ( ،)365 /6الطبقات الكبرل ( ،)265 /7طبقات الحفاظ ( ،)76 /تذكرة الحفاظ ( ،)156 /1حمية
األكلياء ( ،)38 /3الكاشؼ ( ،)582 /1شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)224 /1

) - )4تقريب التيذيب (.)317 /
) - )5سبؽ ترجمتو ( )93 /حاشية.
) - )6تاريخ أسماء الثقات ( ،)28 /تيذيب التيذيب (.)236 /1

) - )7الجرح كالتعديؿ ( ،)160 /2تيذيب الكماؿ ( ،)8 /3تاريخ أسماء الثقات ( ،)28 /سير أعبلـ النببلء (.)348 /10
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)8 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)310 /1
) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)8 /3سير أعبلـ النببلء (.)348 /10
) - )10تيذيب الكماؿ (.)8،9 /3

) - )11الجرح كالتعديؿ (.)160 /2
) - )12التاريخ الكبير ( ،)347 /1تيذيب الكماؿ ( ،)9 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)310 /1ميزاف االعتداؿ (.)369 /1

) - )13تيذيب الكماؿ ( ،)9 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)310 /1سير أعبلـ النببلء (.)348 /10
) - )14أحكاؿ الرجاؿ ( ،)84 /تيذيب الكماؿ ( ،)9 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)310 /1ميزاف االعتداؿ (.)205 /1
) - )15الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)310 /1تيذيب الكماؿ (.)9،10 /3
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كقاؿ البزار :كانما كاف عيبو شدة تشيعو ال عمى أنو يعٌيًر عميو في السماع ،كقاؿ ابف المديني :ال
بأس بو ،كقاؿ جعفر بف محمد بف شاكر الصائغ :حدثنا اسماعيؿ بف اباف الكراؽ أبك إسحاؽ الككفي ككاف
()2

ثقة ،كقاؿ أبك أحمد الحاكـ :ثقة ،كقاؿ الدارقطني :ثقة مأمكف( ،)1كقاؿ مرة :كليس ىك عندم بالقكم
كذكره ابف حباف في الثقات(،)3كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة(.)4
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ككفي ثقة تكمـ فيو لمتشيع(.)5

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
الكراؽ :ثقة.
قمت :إسماعيؿ بف أباف َّ

ذ ن قال ف يم« :مثل فالن ُ أل عنو ى ثق »:
ثامناً :ر
" -1جعفر بن ميمد صادق"(:)6

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة " :مثؿ جعفر ييسأؿ عنو ىك ثقة"(.)7
 أق ل نقاد في ر ي:كذكبا ،كقاؿ أبك أحمد بف عدم :قد حدث عنو مف األئمة
قاؿ يحيى القطاف :جعفر بف محمد ما كاف ن
مثؿ بف جريج كشعبة كغيرىما كىك مف ثقات الناس كما قاؿ يحيى بف معيف(.)8
كقاؿ سعيد بف الحكـ بف أبي مريـ :عف أبي بكر بف عياش :أنو قيؿ لو ما لؾ لـ تسمع مف جعفر بف

محمد كقد أدركتو فقاؿ :سألناه عما يتحدث بو مف األحاديث إنني سمعتو قاؿ :ال كلكنيا ركاية ركيناىا عف

آبائنا( ،)9كقاؿ إسحاؽ بف راىكيو :قمت لمشافعي كيؼ جعفر بف محمد عندؾ فقاؿ :ثقة في مناظرة جرت
بينيما( ،)10كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة مأمكف(.)11
) - )1تيذيب التيذيب (.)236 /1

) - )2تيذيب التيذيب ( ،)236 /1ميزاف االعتداؿ (.)369 /1
) - )3الثقات البف حباف ( ،)91 /8تيذيب التيذيب (.)237 /1
) - )4الكاشؼ (.)242 /1
) - )5تقريب التيذيب (.)105 /

) - )6سبؽ ترجمتو ( )93 /حاشية.
) - )7تاريخ أسماء الثقات (.)54 /
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)77،78 /5الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)132،133 /2سير أعبلـ النببلء (.)256،257 /6
) - )9تيذيب الكماؿ (.)77 /5

) - )10الجرح كالتعديؿ ( ،)487 /2تيذيب الكماؿ ( ،)77 /5سير أعبلـ النببلء ( ،)256،257 /6تذكرة الحفاظ (/1
.)166
) - )11تاريخ ابف معيف (ركاية عثماف الدارمي) ( ،)84 /تيذيب الكماؿ ( ،)77 /5الجرح كالتعديؿ ( ،)487 /2الكامؿ في
ضعفاء الرجاؿ ( ،)132 /2تاريخ أسماء الثقات ( ،)54 /تذكرة الحفاظ ( ،)166 /1إسعاؼ المبطأ ( ،)7 /سير أعبلـ النببلء
( ،)257 /6الكاشؼ (.)295 /1
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كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :سمعت أبا زرعة كسئؿ عف جعفر بف محمد عف أبيو ،كسييؿ عف

أبيو ،كالعبلء عف أبيو أييا أصح قاؿ :ال يقرف جعفر إلى ىؤالء ،يريد جعفر أرفع مف ىؤالء في كؿ معنى(،)1
كقاؿ :سمعت أبي يقكؿ :جعفر بف محمد ثقة ال يسأؿ عف مثمو(.)2

كقاؿ حسف بف زياد :سمعت أبا حنيفة كسئؿ مف أفقو مف رأيت فقاؿ ما رأيت أحدا أفقو مف جعفر بف

محمد(.)3

مأمكنا إذا
كقاؿ ابف سعد كاف كثير الحديث كال يحتج بو كيستضعؼ ،كقاؿ الساجي :كاف صدكقنا
ن
حدث عنو الثقات فحديثو مستقيـ ،كقاؿ النسائي :ثقة ،كقاؿ مالؾ :اختمفت إليو زمانا فما كنت أراه إال عمى

ثبلث خصاؿ إما مصؿ كاما صائـ كاما يق أر القرآف كما رأيتو يحدث إال عمى طيارة ،كقاؿ ابف حجر :سئؿ مرة
سمعت ىذه االحاديث مف أبيؾ فقاؿ :نعـ ،كسئؿ مرة فقاؿ :إنما كجدتيا في كتبو ،فقاؿ ابف حجر :يحتمؿ أف
يككف السؤاالف كقعا عف أحاديث مختمفة فذكر فيما سمعو أنو سمعو كفيما لـ يسمعو أنو كجده كىذا يدؿ عمى

تثبتو(.)4

ً
ً
كفضبل يحتج بحديثو مف غير
مما
ن
كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ كاف مف سادات أىؿ البيت فقينا كع ن
ركاية أكالده عنو كقد اعتبرت حديث الثقات عنو فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فييا شيء يخالؼ حديث األثبات

كمف المحاؿ أف يمصؽ بو ما جناه غيره(.)5
كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف :كفي نفسي منو شيء ،مجالد أحب إلي منو ،قاؿ الذىبي :ىذه مف
زلقات يحيى القطاف ،بؿ أجمع أئمة ىذا الشأف عمى أف جعف ار أكثؽ مف مجالد ،كلـ يمتفتكا إلى قكؿ يحيى(.)6
كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة(.)7
كفاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ فقيو إماـ(.)8
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
قمت :جعفر بف محمد الصادؽ :ثقة فقيو عالًـ.
) - )1الجرح كالتعديؿ ( ،)487 /2تيذيب الكماؿ ( ،)78 /5سير أعبلـ النببلء (.)257 /6
) - )2الجرح كالتعديؿ ( ،)487 /2تيذيب الكماؿ ( ،)78 /5تذكرة الحفاظ ( ،)166 /1سير أعبلـ النببلء (،)257 /6
إسعاؼ المبطأ (.)7 /
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)79 /5الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)132 /2سير أعبلـ النببلء ( ،)257 /6الكاشؼ (.)295 /1
) - )4تيذيب التيذيب (.)89 /2

) - )5الثقات البف حباف ( ،)131 /6تيذيب التيذيب (.)89 /2
) - )6سير أعبلـ النببلء (.)256 /6
) - )7ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ (.)60 /
) - )8تقريب التيذيب (.)141 /
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تا عاً :ر

ذ ن قال ف يم« :صد ق ي ن عقل ثق »:

ي"(:)1
َ َ " -1ب َاب ُ بن َ َّ ٍر فَ َز ِر ُّ

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ حسف العقؿ ثقة"(.)2

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :شبابة تركتو لـ اكتب عنو لئلرجاء( ،)3كقاؿ عبد الرحمف بف يكسؼ بف خراش :كاف أحمد
بف حنبؿ ال يرضاه كىك صدكؽ في الحديث ،كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي :صدكؽ يدعك إلى اإلرجاء(.)4

كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)5كقاؿ في مكضع آخر :صدكؽ( ،)6كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي:

سألت يحيى عف شاذاف فقاؿ ال بأس بو قمت ىك أحب إليؾ أـ شبابة قاؿ شبابة(.)7

شيخا صدكقنا إال أنو كاف
كقاؿ عمي بف المديني :أم شيء نقدر أف نقكؿ في ذاؾ يعني شبابة ،كاف ن
يقكؿ باإلرجاء كال ننكر لرجؿ سمع مف رجؿ ألفا أك ألفيف أف يجيء بحديث غريب( ،)8كقاؿ في مكضع آخر:

ثقة(.)9

كقاؿ محمد بف سعد كاف ثقة صالح األمر في الحديث ككاف مرجئا( ،)10كقاؿ أحمد بف عبد هللا

العجمي :ثقة كاف يرل اإلرجاء يحفظ الحديث(.)11

كقاؿ أبك حاتـ صدكؽ يكتب حديثو كال يحتج بو( ،)1قاؿ أبك أحمد بف عدم :كشبابة عندم إنما ذمو

الناس لئلرجاء الذم كاف فيو كأما في الحديث فإنو ال بأس بو كما قاؿ عمي بف المديني كالذم أنكر عميو

الخطأ كلعمو حدث بو حفظنا(.)2

) - )1سبؽ ترجمتو ( )94 /حاشية.
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)114 /تيذيب التيذيب (.)265 /4
) - )3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)45 /4ميزاف االعتداؿ (.)359 /3
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)346 /12تاريخ بغداد (.)298 /9

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)346 /12الجرح كالتعديؿ ( ،)392 /4الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)45 /4تاريخ بغداد (/9
 ،)298ميزاف االعتداؿ (.)359 /3
) - )6تاريخ بغداد ( ،)298 /9تاريخ أسماء الثقات (.)114 /

) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)346 /12الجرح كالتعديؿ ( ،)392 /4الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)45 /4تاريخ بغداد (/9
.)298
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)347 /12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)45 /4ميزاف االعتداؿ ( ،)359 /3تاريخ بغداد (/9
.)297

) - )9الجرح كالتعديؿ (.)392 /4
) - )10الطبقات الكبرل ( ،)320 /7تيذيب الكماؿ ( ،)347 /12تاريخ بغداد (.)298 /9
) - )11الثقات لمعجمي ( ،)447 /1تيذيب الكماؿ ( ،)347 /12تاريخ بغداد (.)298 /9
) - )1الجرح كالتعديؿ ( ،)392 /4تيذيب الكماؿ ( ،)348 /12ميزاف االعتداؿ ( ،)359 /3الكاشؼ (.)477 /1
) - )2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)45 /4تيذيب الكماؿ (.)348 /12
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كذكره ابف حباف في الثقات( ،)1كقاؿ مستقيـ الحديث.

كقاؿ اإلماـ الذىبي :مرجئ صدكؽ(.)2

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة حافظ رمي باإلرجاء(.)3

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم.

م :صدكؽ.
قمت :ىش ىب ىابةي بف ىس َّك وار الفى ىزًار ُّ
ذ ن قال ف يم« :صد ق ثب متقن إمام من ئم »:
عا رً :ر
ي"(:)4
" -1ما ك بن إ ماع ل َّن ْي ِد ُّ
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ ثبت متقف إماـ مف األئمة"(.)5
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ يحيى بف معيف :ليس بالككفة أتقف منو( ،)6كقاؿ مرة :كىك أجكد كتابا مف أبي نعيـ( ،)7كقاؿ في

مكضع آخر :ثقة(.)8

كقاؿ يحيي بف معيف :ألحمد بف حنبؿ إف سرؾ أف تكتب عف رجؿ ليس في قمبؾ منو شيء فاكتب

عف أبي غساف ،كقاؿ يعقكب بف شيبة :ثقة صحيح الكتاب ككاف مف العابديف( ،)9كقاؿ في مكضع آخر :كاف

ثقة متثبتنا(.)10

كقاؿ محمد بف عبد هللا بف نمير :أبك غساف أحب إلي مف محمد بف الصمت أبك غساف محدث مف

أئمة المحدثيف(.)11

) - )1الثقات البف حباف ( ،)312 /8تيذيب التيذيب (.)265 /4
) - )2الكاشؼ (.)477 /1
) - )3تقريب التيذيب (.)263 /
) - )4سبؽ ترجمتو ( )94 /حاشية.

) - )5تاريخ أسماء الثقات ( ،)219 /تيذيب التيذيب (.)4 /10
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)89 /27الجرح كالتعديؿ ( ،)206 /8ميزاف االعتداؿ ( ،)4 /6تذكرة الحفاظ ( ،)403 /1شذرات
الذىب في أخبار مف ذىب ( ،)45 /2طبقات الحفاظ (.)174 /
) - )7تيذيب الكماؿ (.)89 /27
) - )8تيذيب التيذيب (.)4 /10

) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)89،90 /27سير أعبلـ النببلء ( ،)430،431 /10تذكرة الحفاظ (.)403 /1
) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)90 /27سير أعبلـ النببلء (.)431 /10
) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)90 /27الجرح كالتعديؿ ( ،)206 /8سير أعبلـ النببلء ( ،)431 /10ميزاف االعتداؿ (،)4 /6
تذكرة الحفاظ (.)403 /1
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كقاؿ أبك حاتـ :كاف أبك غساف يممي عمينا مف أصمو ،ككاف ال يممي حديثان حتى يقرأه ،ككاف ينحك كلـ

أر بالككفة أتقف مف أبي غساف ال أبك نعيـ كال غيره ،كأبك غساف أتقف مف إسحاؽ بف منصكر السمكلي كىك

متقف ثقة ،ككاف لو فضؿ ،كصبلح ،كعبادة ،كصحة حديث ،كاستقامة(.)1

كقاؿ أبك داكد :كاف صحيح الكتاب جيد األخذ( ،)2كقاؿ مرة :كاف شديد التشيع( ،)3كقاؿ النسائي:

ثقة( ،)4كذكره بف حباف في كتاب الثقات(.)5

كقاؿ ابف سعد :ككاف أبك غساف ثقة صدكقنا شديد التشيع( ،)6كقاؿ العجمي :ثقة ككاف متعبدا ككاف
صحيح الكتاب(.)7
كقاؿ ابف ناصر الديف :مالؾ بف إسماعيؿ النيدم مكالىـ الككفي ثقة متقف ذك فضؿ كأمانة كعبادة

كاستقامة عمى تشييع فيو كما كاف أبك داكد يحكيو(.)8
كقاؿ اإلماـ الذىبي :حجة عابد قانت هلل(.)9

كقاؿ الحافظ بف حجر :ثقة متقف صحيح الكتاب عابد(.)10

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
قمت :مالؾ بف إسماعيؿ َّ ً
م :ثقة متقف.
الن ٍيد ٌ
ذ ن قال ف يم« :ثب »:
يادي ع ر :ر
َ ِ " -1باك ضبي"(:)11
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثبت"(.)12

) - )1الجرح كالتعديؿ ( ،)206 /8تيذيب الكماؿ ( ،)90 /27سير أعبلـ النببلء ( ،)431 /10تذكرة الحفاظ (،)403 /1
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)45 /2
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)90 /27تذكرة الحفاظ (.)403 /1
) - )3شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)45 /2

) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)90 /27سير أعبلـ النببلء (.)431 /10
) - )5الثقات البف حباف ( ،)164 /9تيذيب الكماؿ (.)90 /27
) - )6الطبقات الكبرل ( ،)404 /6تيذيب التيذيب (.)4 /10
) - )7الثقات لمعجمي ( ،)259 /2تيذيب التيذيب (.)4 /10
) - )8شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)45 /2

) - )9ميزاف االعتداؿ ( ،)4 /6الكاشؼ (.)233 /2
) - )10تقريب التيذيب (.)516 /
) - )11سبؽ ترجمتو ( )95 /حاشية.
) - )12تاريخ أسماء الثقات ( ،)114 /تيذيب التيذيب (.)266 /4
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 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :شيخ ثقة( ،)1كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي :قمت ليحيى حماد بف أبي سميماف

أحب إليؾ أك شباؾ قاؿ :شباؾ كحماد ثقة(.)2

كقاؿ النسائي :ثقة( ،)3كذكره بف حباف في كتاب الثقات( ،)4كقاؿ ابف سعد :كاف ثقة إف شاء هللا قميؿ

الحديث(.)5

كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة(.)6

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة لو ذكر في صحيح مسمـ ككاف يدلس(.)7

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.

قمتً :ش ىباؾ الضبي :ثقة.
" -2عاصم بن مان لي ل"(:)8

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثبت"(.)9

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ يحيى بف سعيد القطاف :لـ يكف بالحافظ( ،)10كقاؿ يحيى بف معيف :كاف يحيى بف سعيد

عاصما األحكؿ( ،)11كقاؿ شعبة :عاصـ أحب إلي مف قتادة في أبي عثماف النيدم ألنو
يضعؼ
ن
أحفظيما(.)12
كقاؿ سفياف الثكرم :أدركت حفاظ الناس أربعة إسماعيؿ بف أبي خالد ،كعاصـ األحكؿ ،كيحيى بف

سعيد األنصارم ،كأرل ىشاـ الدستكائي منيـ ،كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم :عاصـ األحكؿ كاف مف حفاظ

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)350 /12الجرح كالتعديؿ ( ،)390 /4تاريخ أسماء الثقات (.)114 /
) - )2تاريخ ابف معيف (ركاية عثماف الدارمي) ( ،)58 /تيذيب الكماؿ ( ،)350 /12الجرح كالتعديؿ (.)390 /4
) - )3تيذيب الكماؿ (.)350 /12
) - )4الثقات البف حباف ( ،)453 /6تيذيب الكماؿ (.)350 /12
) - )5الطبقات الكبرل ( ،)330 /6تيذيب التيذيب (.)266 /4
) - )6الكاشؼ (.)477 /1
) - )7تقريب التيذيب (.)263 /
) - )8سبؽ ترجمتو ( )95 /حاشية.

) - )9تاريخ أسماء الثقات (.)149 /
) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)488 /13الجرح كالتعديؿ ( ،)343 /6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)235 /5تاريخ بغداد (/12
 ،)246سير أعبلـ النببلء (.)14 /6
) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)488 /13الجرح كالتعديؿ ( ،)343 /6سير أعبلـ النببلء (.)14 /6
) - )12الجرح كالتعديؿ ( ،)343 /6تيذيب الكماؿ ( ،)488 /13تاريخ بغداد ( ،)245 /12سير أعبلـ النببلء (.)14 /6
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أصحابو( ،)1كقاؿ في مكضع آخر :حفاظ البصرة ثبلثة سميماف التيمي ،كعاصـ األحكؿ ،كداكد بف أبي
ىند(.)2

كقاؿ أبك بكر المركزم :سألت أبا عبد هللا عف عاصـ األحكؿ فقاؿ :ثقة ،قمت :إف يحيي بف معيف

تكمـ فيو فعجب كقاؿ :ثقة ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :عاصـ األحكؿ شيخ ثقة( ،)3كقاؿ في مكضع آخر :عاصـ
()4

األحكؿ مف الحفاظ لمحديث ثقة

كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)5كقاؿ أبك زرعة :ثقة( ،)6كقاؿ أحمد بف عبد هللا العجمي :ثقة(.)7

كقاؿ محمد بف عبد هللا بف عمار :ثقة( ،)8كقاؿ ابف عمار في مكضع آخر :مكازيف أصحاب الحديث

مف المدنييف كالككفييف عبد الممؾ بف أبي سميماف ،كعاصـ األحكؿ ،كعبيد هللا بف عمر ،كيحيى بف سعيد

األنصارم(.)9

كقاؿ حفص بف غياث :إذا قاؿ عاصـ زعـ فيك الذم ليس فيو شؾ( ،)10كقاؿ عمي بف المديني :كاف

ثقة( ،)11كقاؿ في مكضع آخر :ثبت( ،)12كقاؿ ابف سعد كاف ثقة كثير الحديث ككاف مف أىؿ البصرة(.)13

كقاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث( ،)14كقاؿ ابف عدم :لـ أر في حديثو حديثا منك ار كال شيئا فيو

اضطراب إال ما ذكرتو كىك عندم ال بأس بو( ،)15كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف يحيى بف سعيد قميؿ

الميؿ إليو(.)16

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)489 /13تاريخ بغداد ( ،)244 /12سير أعبلـ النببلء (.)14 /6
) - )2الجرح كالتعديؿ ( ،)343 /6تيذيب الكماؿ ( ،)489 /13سير أعبلـ النببلء (.)14 /6
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)489 /13تاريخ بغداد (.)246 /12
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)489 /13تاريخ بغداد ( ،)246 /12الكاشؼ ( ،)519 /1طبقات الحفاظ ( ،)71 /سير أعبلـ
النببلء (.)14 /6

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)490 /13الجرح كالتعديؿ ( ،)343 /6تاريخ بغداد ( ،)246 /12سير أعبلـ النببلء (.)14 /6
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)490 /13الجرح كالتعديؿ (.)343 /6
) - )7الثقات لمعجمي ( ،)8 /2تيذيب الكماؿ ( ،)490 /13تاريخ بغداد (.)245 /12
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)490 /13تاريخ بغداد (.)246 /12
) - )9تيذيب الكماؿ (.)490 /13
) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)489 /13سير أعبلـ النببلء (.)14 /6
) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)490 /13تاريخ بغداد ( ،)246 /12سير أعبلـ النببلء (.)14 /6

) - )12الجرح كالتعديؿ ( ،)343 /6تيذيب الكماؿ ( ،)490 /13سير أعبلـ النببلء (.)14 /6
) - )13الطبقات الكبرل ( ،)256 /7تيذيب الكماؿ ( ،)490 /13تاريخ بغداد (.)247 /12
) - )14الجرح كالتعديؿ (.)343 /6
) - )15الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)236 /5
) - )16الثقات البف حباف ( ،)237 /5تيذيب التيذيب (.)39 /5
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كقاؿ الدار قطني :ىك أثبت مف عاصـ بف أبي النجكد( ،)1كقاؿ البزار :ثقة ،كقاؿ عبداف :ليس في

العكاصـ أثبت مف عاصـ االحكؿ(.)2

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة لـ يتكمـ فيو إال القطاف(.)3

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.

قمت :عاصـ بف سميماف االحكؿ :ثقة حافظ.
ثاني ع ر :ر

ذ ن قال ف يم« :ثق ثب

" -1ميمد بن ب ر عبدي"(:)4

ذ يد من كتابو»:

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة ثبت إذا حدث مف كتابو"(.)5

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أبك عبيد اآلجرم سألت أبا داكد عف سماع محمد بف بشر مف سعيد بف أبي عركبة فقاؿ ىك

أحفظ مف كاف بالككفة( ،)6ذكره ابف حباف في الثقات(.)7

كقاؿ محمد بف سعد :كاف ثقة كثير الحديث( ،)8قاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)9كقاؿ في مكضع آخر:

شيئا كلكنو مرسؿ ،كقاؿ مرة :لـ يكف بو بأس كقيؿ لو ىك
كهللا ما سمع محمد بف بشر مف مجاىد بف ركمي ن
أحب إليؾ أك أبك أسامة فقاؿ أبك أسامة ،كقاؿ النسائي :ثقة ،كقاؿ يعقكب بف شيبة :ثقة كثير الحديث ،كقاؿ

ابف قانع ثقة(.)10

كقاؿ أحمد بف عبد هللا العجمي :ثقة( ،)11كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثبت(.)12

) - )1تيذيب التيذيب ( ،)39 /5تاريخ بغداد (.)246 /12
) - )2تيذيب التيذيب (.)39 /5
) - )3تقريب التيذيب (.)285 /
) - )4سبؽ ترجمتو ( )95 /حاشية.
) - )5تيذيب التيذيب (.)64 /9

) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)522 /24سير أعبلـ النببلء ( ،)266 /9تذكرة الحفاظ ( ،)322 /1الكاشؼ ( ،)159 /2طبقات
الحفاظ (.)140 /
) - )7الثقات البف حباف ( ،)441 /7تيذيب التيذيب (.)64 /9
) - )8الطبقات الكبرل ( ،)394 /6تيذيب التيذيب (.)64 /9

) - )9تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)268 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)210 /7تيذيب الكماؿ ( ،)522 /24سير أعبلـ النببلء
( ،)266 /9تذكرة الحفاظ (.)322 /1
) - )10تيذيب التيذيب (.)64 /9
) - )11الثقات لمعجمي (.)232 /2
) - )12الكاشؼ ( ،)159 /2سير أعبلـ النببلء (.)265 /9
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 -خالص

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة حافظ(.)1
ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.

قمت :محمد بف بشر العبدم :ثقة.
ثا

ع ر :ر

 " -1ي ى بن آدم

من ف قو»:

ذ ن قال ف يم« :ثق صد ق ثب يج ما م خا
م ي"(:)2

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ ،ثبت حجة مالـ يخالؼ مف ىك فكقو"(.)3

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)4كقاؿ النسائي :ثقة ،كقاؿ أبك عبيد اآلجرم سئؿ أبك داكد عف معاكية بف

ىشاـ كيحيى بف آدـ فقاؿ يحيى أكحد الناس ،كقاؿ يعقكب بف شيبة :ثقة كثير الحديث فقيو البدف كلـ يكف لو

سف متقدـ ،كقاؿ عمي بف المديني :يرحـ هللا يحيى بف آدـ أم عمـ كاف عنده( ،)5كقاؿ أبك حاتـ :كاف يتفقو

كىك ثقة(.)6

كقاؿ ابف سعد :ككاف ثقة( ،)7كقاؿ العجمي :كاف ثقة جامعا لمعمـ عاقبل ثبتا في الحديث( ،)8كذكره ابف

حباف في الثقات كقاؿ :كاف متقنا يتفقو(.)9

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة حافظ فاضؿ(.)10

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.

قمت :يحيى بف آدـ األمكم :ثقة فقيو.
ربع ع ر :ر

ذ ن قال ف يم« :كان مع ماً صد ق ي ن يد »:

َ ْ َ " -1بان بن عبد ريمن تم مي"(:)11
) - )1تقريب التيذيب (.)469 /
) - )2سبؽ ترجمتو ( )96 /حاشية.

) - )3تيذيب التيذيب (.)155 /11
) - )4الجرح كالتعديؿ ( ،)128 /9تيذيب الكماؿ ( ،)191 /31سير أعبلـ النببلء ( ،)523 /9تذكرة الحفاظ (.)360 /1
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)191 /31سير أعبلـ النببلء ( ،)524 /9تذكرة الحفاظ (.)360 /1
) - )6الجرح كالتعديؿ ( ،)128 /9تيذيب الكماؿ ( ،)191 /31سير أعبلـ النببلء (.)524 /9
) - )7الطبقات الكبرل ( ،)402 /6تيذيب التيذيب (.)155 /11
) - )8الثقات لمعجمي ( ،)347 /2تيذيب التيذيب (.)155 /11
) - )9الثقات البف حباف ( ،)252 /9تيذيب التيذيب (.)155 /11
) - )10تقريب التيذيب (.)587 /
) - )11سبؽ ترجمتو ( )96 /حاشية.
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قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة": :كاف معممان صدكؽ حسف الحديث"(.)1
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ النسائي :ثقة ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :ما أقرب حديثو( ،)2كقاؿ في مكضع آخر :شيباف صاحب

كتاب( ،)3كقيؿ لو ح رب بف شداد كيؼ ىك فقاؿ ال بأس بو قيؿ لو شيباف قاؿ شيباف ارفع ىؤالء عندم شيباف
صاحب كتاب صحيح قد ركل شيباف عف الناس فحديثو صالح( ،)4كقاؿ مرة :شيباف ثبت في كؿ المشايخ(.)5

كقاؿ يعقكب بف شيبة :كاف صاحب حركؼ كقراءات مشيكر بذلؾ كاف يحيى بف معيف يكثقو ،كقاؿ

عبد الرحمف بف يكسؼ بف خراش كاف صدكقنا ،كقاؿ أبك القاسـ البغكم :شيباف أثبت في حديث يحيى بف أبي
كثير مف األكزاعي(.)6

كقاؿ يحيى بف معيف :شيباف أحب الي مف معمر في قتادة( ،)7كقاؿ في مكضع آخر :شيباف ثقة كىك

صاحب كتاب( ،)8كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي قمت ليحيى بف معيف فشيباف ما حالو في األعمش فقاؿ ثقة

في كؿ شيء(.)9

كقاؿ محمد بف سعد :ثقة كثير الحديث( ،)10كقاؿ أحمد بف عبد هللا العجمي :ثقة( ،)11كقاؿ أبك حاتـ:

حسف الحديث صالح الحديث يكتب حديثو( ،)12كذكره ابف حباف في الثقات(.)13

كقاؿ يزيد بف ىاركف :كاف ثقة ،كقاؿ الترمذم :شيباف ثقة عندىـ صاحب كتاب ،كقاؿ الساجي:

صدكؽ كعنده مناكير كأحاديث عف االعمش تفرد بيا كأثنى عميو أحمد ككاف ابف ميدم يحدث عنو كيفخر

بو ،كقاؿ أبك بكر البزار :ثقة( ،)14كقاؿ ابف عمار :قاؿ كشيباف أبك معاكية النحكم بصرل ثقة(.)15

) - )1تاريخ أسماء الثقات ( ،)114 /تيذيب التيذيب (.)327 /4
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)594،595 /12سير أعبلـ النببلء (.)407 /7
) - )3الجرح كالتعديؿ ( ،)356 /4تيذيب الكماؿ ( ،)594 /12تاريخ بغداد ( ،)272 /9سير أعبلـ النببلء (.)407 /7
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)594 /12تاريخ بغداد ( ،)272 /9سير أعبلـ النببلء (.)407 /7

) - )5الجرح كالتعديؿ ( ،)356 /4تيذيب الكماؿ ( ،)595 /12سير أعبلـ النببلء ( ،)407 /7تذكرة الحفاظ (،)218 /1
طبقات الحفاظ (.)99 /
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)595،596 /12تاريخ بغداد ( ،)273 /9سير أعبلـ النببلء (.)407 /7
) - )7تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)217 /4تيذيب الكماؿ ( ،)595 /12تاريخ بغداد ( ،)273 /9سير أعبلـ النببلء
(.)407 /7

) - )8الجرح كالتعديؿ ( ،)356 /4تيذيب الكماؿ ( ،)595 /12تاريخ بغداد (.)272 /9
) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)595 /12تاريخ بغداد ( ،)272 /9سير أعبلـ النببلء ( ،)407 /7طبقات الحفاظ (.)99 /
) - )10الطبقات الكبرل ( ،)377 /6تيذيب الكماؿ ( ،)595 /12تاريخ بغداد ( ،)273 /9سير أعبلـ النببلء (.)407 /7
) - )11الثقات لمعجمي ( ،)462 /1تيذيب الكماؿ ( ،)595 /12تاريخ بغداد ( ،)273 /9سير أعبلـ النببلء (.)407 /7
) - )12الجرح كالتعديؿ ( ،)356 /4تيذيب الكماؿ ( ،)596 /12سير أعبلـ النببلء (.)407 /7
) - )13الثقات البف حباف ( ،)449 /6تيذيب التيذيب (.)327 /4
) - )14تيذيب التيذيب (.)327 /4
) - )15تاريخ بغداد (.)273 /9
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كقاؿ فيو اإلماـ الذىبي :الحافظ الثقة( ،)1كقاؿ مرة :حجة(.)2

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة صاحب كتاب( ،)3كقاؿ قرأت بخط الذىبي قاؿ أبك حاتـ ال يحتج بو(.)4

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
قمت :ىش ٍي ىباف بف عبد الرحمف التميمي :ثقة صاحب كتاب.
ذ ن قال ف يم« :كان صد قاً»« ،صد ق»:
خامس ع ر :ر
َّ َ -1
ام بن ع ي عامري"(:)5
"عث ُ
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف صدكؽ"(.)6
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :عثٌاـ رجؿ صالح ،كقاؿ اآلجرم :سألت أبا داكد عف عثٌاـ بف عمي فقاؿ كاف

يككف بخراساف كجعؿ أبك داكد يثني كيقكؿ فيو قكنال جميبل ،كقاؿ النسائي :ليس بو بأس(.)7

كقاؿ أبك زرعة :ثقة( ،)8كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ كىك أحب الي مف يحيى بف عيسى بف يكنس

الرممي( ،)9كذكره بف حباف في كتاب الثقات(.)10

كقاؿ ابف سعد :كاف ثقة( ،)11كقاؿ الدارقطني :ثقة ،كقاؿ البزار :ىك ثقة ،كذكر لو حديثا تفرد بو(.)12
كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ(.)13

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم.
َّ
اـ بف عمي العامرم :صدكؽ.
قمت :ىعث ي

) - )1سير أعبلـ النببلء (.)406 /7
) - )2الكاشؼ (.)491 /1
) - )3تقريب التيذيب (.)269 /
) - )4الجرح كالتعديؿ ( ،)356 /4سير أعبلـ النببلء ( ،)408 /7تيذيب التيذيب (.)327 /4
) - )5سبؽ ترجمتو ( )97 /حاشية.

) - )6تاريخ أسماء الثقات ( ،)181 /تيذيب التيذيب (.)97 /7
) - )7تيذيب الكماؿ (.)336 /19
) - )8الجرح كالتعديؿ ( ،)44 /7تيذيب الكماؿ ( ،)336 /19الكاشؼ (.)697 /1

) - )9الجرح كالتعديؿ ( ،)44 /7تيذيب الكماؿ ( ،)336 /19الكافي بالكفيات (.)305 /19
) - )10الثقات البف حباف ( ،)305 /7تيذيب الكماؿ (.)336 /19
( - )10الطبقات الكبرل ( ،)392 /6تيذيب التيذيب (.)97 /7
) - )12تيذيب التيذيب (.)97 /7
) - )13تقريب التيذيب (.)382 /
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ِ -1
"فرس بن ي ى َي ْم َد ِن ُّي"(:)1

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ"(.)2
 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ثقة ،كقاؿ يحيى بف سعيد :ما بمغني عنو شيء كما أنكرت مف حديثو إال حديث

االستبراء ،كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)3كقاؿ النسائي :ثقة( ،)4كقاؿ أبك حاتـ :شيخ كاف معممان ثقة ما بحديثو
بأس( ،)5كذكره بف حباف في كتاب الثقات( ،)6كقاؿ ابف سعد :كاف ثقة إف شاء هللا(.)7
كقاؿ العجمي :ككفي ثقة مف أصحاب الشعبي في عداد الشيكخ ليس بكثير الحديث( ،)8كقاؿ ابف

عمار :ثقة( ،)9كقاؿ يعقكب بف شيبة :في حديثو ليف كىك ثقة(.)10
كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ ربما ييـ(.)11

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
قمتً :فراس بف يحيى اليى ٍم ىدانً ُّي :ثقة.
ذ ن قال ف يم« :ل بأس بو»:
ادس ع ر :ر
" -1عب د بن ِ
معتب ضبي"(:)12

أيكام

ره من نقاد:

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال بأس بو"(.)13

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ شعبة أخبرني عبيدة قبؿ أف يتغير( ،)14كقاؿ أبك مكسى محمد بف المثنى :كاف يحيى كعبد

الرحمف ال يحدثاف عف عبيدة الضبي( ،)1كقاؿ أيضا كاف عبيدة الضبي سيء الحفظ ضري ار متركؾ الحديث،
) - )1سبؽ ترجمتو ( )98 /حاشية.
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)187 /تيذيب التيذيب (.)233 /8

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)153 /23الجرح كالتعديؿ ( ،)91 /7ميزاف االعتداؿ (.)415 /5
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)153 /23ميزاف االعتداؿ (.)415 /5
) - )5الجرح كالتعديؿ ( ،)91 /7تيذيب الكماؿ (.)153 /23
) - )6الثقات البف حباف ( ،)322 /7تيذيب الكماؿ (.)153 /23
) - )7الطبقات الكبرل (.)344 /6

) - )8الثقات لمعجمي ( ،)204 /2تيذيب التيذيب (.)233 /8
) - )9تيذيب التيذيب ( ،)233 /8تاريخ أسماء الثقات (.)187 /
) - )10تيذيب التيذيب (.)233 /8
) - )11تقريب التيذيب (.)444 /

) - )12سبؽ ترجمتو ( )99 /حاشية.
) - )13تاريخ أسماء الثقات (.)167 /
) - )14تيذيب الكماؿ ( ،)274 /19التاريخ الكبير ( ،)127 /6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)353 /5
) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)274 /19الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)353 /5
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يس ٍي يد بف زيد الجماؿ :عف زىير بف معاكية ما اتيمت إال عطاء بف عجبلف كعبيدة قاؿ فذكرت ذلؾ
كقاؿ أ ى
لحفص بف ىغَّياث فصدقو في عطاء بف عجبلف ككره ما قاؿ لعبيدة؛

كقاؿ ابف المبارؾ :الحسف بف دينار ،كعمرك بف ثابت ،كأيكب بف خكط ،كمحمد بف سالـ ،كعبيدة،

كالسرم بف إسماعيؿ يعني اترؾ حديثيـ ،كقاؿ عبد هللا بف أحمد :سألت أبي عف عبيدة بف معتب ،كجكيبر،

كمحمد بف سالـ فقاؿ :ما أقرب بعضيـ مف بعض في الضعؼ(.)1

كقاؿ أحمد بف حنبؿ :ترؾ الناس حديث عبيدة الضبي كىك عبيدة بف معتب( ،)2كقاؿ يحيى بف معيف:

ضعيؼ( ،)3كقاؿ في مكضع آخر :ليس بشيء( ،)4كقاؿ مرة :عبيدة كجكيبر كمحمد بف سالـ كجابر الجعفي
بعضيـ قريب مف بعض ضعفاء(.)5

كقاؿ أبك زرعة :ليس بقكم( ،)6كقاؿ أبك حاتـ :ضعيؼ الحديث( ،)7كقاؿ النسائي :ضعيؼ ككاف قد

تغير( ،)8كقاؿ في مكضع آخر :ليس بثقة( ،)9كقاؿ أبك أحمد بف عدم :كىك مع ضعفو يكتب حديثو(.)10

كقاؿ ابف حباف :اختمط بآخره فبطؿ االحتجاج بو( ،)11كقاؿ الساجي :صدكؽ سيء الحفظ يضعؼ

عندىـ نيى عنو ابف المبارؾ ،كقاؿ يعقكب بف سفياف :حديثو ال يسكم شيئا ،كقاؿ ابف خزيمة :ال يجكز

االحتجاج بخبره عندم لو معرفة باإلخبار ،كقاؿ يكسؼ بف خالد :قمت لعبيدة بف معتب ىذا الذم تركيو عف
إبراىيـ سمعتو كمو قاؿ منو ما سمعتو كمنو ما لـ أسمعو أقيس عميو قاؿ قمت فحدثني بما سمعت فإني أعمـ

بالقياس منؾ(.)12

) - )1تيذيب الكماؿ (.)274،275 /19
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)275 /19الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)353 /5الكاشؼ ( ،)694 /1ميزاف االعتداؿ (،)34 /5
الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)165 /2

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)275 /19الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)353 /5الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)165 /2
) - )4الجرح كالتعديؿ ( ،)94 /6تيذيب الكماؿ ( ،)275 /19الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)353 /5الضعفاء كالمتركككف
البف الجكزم (.)165 /2
) - )5الجرح كالتعديؿ ( ،)94 /6تيذيب الكماؿ ( ،)275 /19الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)353 /5
) - )6الجرح كالتعديؿ ( ،)94 /6تيذيب الكماؿ (.)275 /19

) - )7الجرح كالتعديؿ ( ،)94 /6تيذيب الكماؿ ( ،)275 /19ميزاف االعتداؿ ( ،)34 /5الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم
(.)165 /2
) - )8الضعفاء كالمتركككف لمنسائي ( ،)73 /تيذيب الكماؿ ( ،)275 /19ميزاف االعتداؿ ( ،)34 /5الضعفاء كالمتركككف

البف الجكزم (.)165 /2

) - )9تيذيب الكماؿ (.)275 /19
) - )10الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)353 /5تيذيب الكماؿ (.)275 /19
) - )11تيذيب التيذيب ( ،)81 /7الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)165 /2
) - )12تيذيب التيذيب (.)81 /7
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جدا( ،)1كقاؿ عمرك بف عمي الفبلس :كاف سيء الحفظ متركؾ
كقاؿ محمد بف سعد :كاف ضعيفنا ن
الحديث( ،)2كقاؿ في مكضع آخر :كاف يحي ى بف سعيد كعبد الرحمف يعنى بف ميدل ال يحدثاف عف عبيدة

الضبي ،كقاؿ ابف المبارؾ :ال يكتب عف جرير حديث عبيدة بف معتب كترؾ بف المبارؾ حديثو ،كقاؿ عمر
بف شبة النميرم البصرم :كاف يحيى بف سعيد القطاف ال يحدث عف عبيدة الضبي(.)3
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ضعيؼ ،كاختمط بأخروة(.)4

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

خالؼ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم.
قمت :عبيدة بف معتًب الضبي :ضعيؼ ،كاختمط بأخ ورة.
ابع ع ر :ر

" -1ميمد بن ُجياد

ب

أيكام

ره من نقاد:

ذ ن قال ف يم« :ثق ل بأس بو»:
دي"(:)5

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة ال بأس بو"(.)6

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :محمد بف جحادة مف الثقات( ،)7كقاؿ ابف معيف :ثقة( ،)8كقاؿ أبك حاتـ :فقاؿ ثقة

صدكؽ( ،)9كقاؿ أبك داكد :كاف ال يأخذ إال عف كؿ أحد كأثنى عميو ،كقاؿ النسائي :ثقة( ،)10كذكره بف حباف

في كتاب الثقات(.)11

كقاؿ ابف حباف في طبقة اتباع التابعيف كاف عابدا ناسكا مف زعـ انو سمع مف أنس بف مالؾ فقد كىـ

تمؾ الركايات ينفرد بيا يحيى بف عقبة بف أبي العيزار كىك كاه(.)12

كقاؿ العجمي ثقة( ،)13كقاؿ يعقكب بف سفياف :في ثقات أىؿ الككفة( ،)14كقاؿ أبك عكانة :كاف يغمك في

التشيع(.)1

) - )1الطبقات الكبرل ( ،)355 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)165 /2
) - )2الجرح كالتعديؿ ( ،)94 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)165 /2
) - )3الجرح كالتعديؿ (.)94 /6
) - )4تقريب التيذيب (.)379 /

) - )5سبؽ ترجمتو ( )99 /حاشية.
) - )6تيذيب التيذيب (.)81 /9

) - )7الجرح كالتعديؿ ( ،)222 /7تيذيب الكماؿ ( ،)578 /24سير أعبلـ النببلء (.)175 /6
) - )8تاريخ ابف معيف (ركاية عثماف الدارمي) ( ،)207 /الجرح كالتعديؿ (.)222 /7

) - )9الجرح كالتعديؿ ( ،)222 /7تيذيب الكماؿ ( ،)578 /24سير أعبلـ النببلء ( ،)175 /6الكافي بالكفيات (.)211 /2
) - )10تيذيب الكماؿ (.)578 /24

) - )11الثقات البف حباف ( ،)404 /7تيذيب الكماؿ (.)578 /24
) - (12الثقات البف حباف ( ،)404 /7تيذيب التيذيب (.)81 /9

) - )13الثقات لمعجمي ( ،)233 /2تيذيب التيذيب ( ،)81 /9الكافي بالكفيات (.)211 /2
) - )14تيذيب التيذيب (.)81 /9

) - )1ميزاف االعتداؿ ( ،)89 /6تيذيب التيذيب (.)81 /9
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كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة صالح(.)1
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة(.)2

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
قمت :محمد بف يجحادة األكدم :ثقة.
ذ ن قال ف يم« :يدثنا
ثامن ع ر :ر

د»:

 " -1فضل بن ُدك ن ُمالئي"(:)3
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :حدثنا األسد"(.)4
 -أق ل نقاد في ر ي:

إماما إذا
كقاؿ أحمد بف الحسف الترمذم :سمعت أبا عبد هللا يقكؿ :إذا مات أبك نعيـ صار كتابو ن
اختمؼ الناس في شيء فزعكا إليو؛
كقاؿ صالح بف أحمد بف حنبؿ :قمت ألبي ككيع كعبد الرحمف بف ميدم كأبك نعيـ كيزيد بف ىاركف

أيف يقع أبك نعيـ مف ىؤالء قاؿ أبك نعيـ يجيء حديثو عمى النصؼ مف ىؤالء إال أنو كيس يتحرل الصدؽ
قمت فأبك نعيـ أثبت أك ككيع قاؿ أبك نعيـ أقؿ خطأ قمت فأييما أحب إليؾ عبد الرحمف أك أبك نعيـ قاؿ ما

فييما إال ثبت إال أف عبد الرحمف كاف لو فيـ(.)5

كقاؿ أحمد بف حنبؿ :قاؿ أبك نعيـ :يقظاف في الحديث ،كقاؿ :إذا رفعت أبا نعيـ مف الحديث فميس

بشيء ،كقاؿ أبك بكر المركزم :قاؿ أبك عبد هللا :يحيى ،كعبد الرحمف ،كأبك نعيـ الحجة الثبت ،كاف أبك نعيـ
ثبتنا( ،)6كقاؿ أيضان :عف أحمد بف حنبؿ إنما رفع هللا عفاف كأبا نعيـ بالصدؽ حتى نكه بذكرىما ،كقاؿ أحمد

رجبل أركل مف غير محاباة كال أشد
إتقانا ،كما رأيت ن
بف حنبؿ :ما رأيت أحفظ مف ككيع ،ككفاؾ بعبد الرحمف ن
تثبتنا في أمر الرجاؿ مف يحيى بف سعيد كأبك نعيـ أقؿ األربعة خطأ قمت :يا أبا عبد هللا يعطى فيأخذ قاؿ:
أبك نعيـ عندم صدكؽ ثقة مكضع لمحجة في الحديث(.)7
كقاؿ أبك الحسف الميمكني :كذكر عنده يعني عند أحمد بف حنبؿ أبك نعيـ فأثنى عميو ،كقاؿ :ثقة،

ككاف يقظاف في الحديث عارفنا بو(،)8

) - )1سير أعبلـ النببلء ( ،)174 /6الكاشؼ ( ،)161 /2ميزاف االعتداؿ (.)89 /6
) - )2تقريب التيذيب (.)471 /
) - )3سبؽ ترجمتو ( )100 /حاشية.

) - )4الجرح كالتعديؿ ( ،)61 /7تيذيب الكماؿ ( ،)211 /23تاريخ بغداد (.)354 /12
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)209-206 /23سير أعبلـ النببلء (.)146،147 /10
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)207 /23تاريخ بغداد ( ،)353 /12سير أعبلـ النببلء (.)155 /10
) - )7تيذيب الكماؿ (.)208 /23
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)208 /23سير أعبلـ النببلء ( ،)155 /10شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)45 /2
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كقاؿ أبك داكد :عف أحمد بف حنبؿ :كاف يعرؼ في حديث أبي نعيـ الصدؽ( ،)1كقاؿ يعقكب بف
شيبة :أبك نعيـ ثقة ثبت صدكؽ ،سمعت أحمد بف محمد بف حنبؿ كذكره فقاؿ :أبك نعيـ يزاحـ بو ابف عيينة
فناظره إنساف فيو كفي ككيع فجعؿ يميؿ إلى أف يزعـ أنو أثبت مف ككيع ،فقاؿ لو الرجؿ :كأم شيء عند أبي

نعيـ مف الحديث كككيع أكبر ركاية ،كحديثان فقاؿ :ىك عمى قمة ركايتو أثبت مف ككيع ،ككذا قاؿ أبك زرعة

الدمشقي ،كقاؿ أبك بكر بف أبي خيثمة :سمعت يحيى بف معيف كسئؿ عف أصحاب الثكرم أييـ أثبت قاؿ،
خمسة يحيى بف سعيد ،كعبد الرحمف بف ميدم ،كككيع ،كبف المبارؾ ،كأبك نعيـ( ،)2كقاؿ يحيى بف معيف :ما

رأيت أثبت مف رجميف أبي نعيـ ،كعفاف(.)3

جدا ،كقاؿ محمد بف عبد هللا بف
كقاؿ أبك عبيد اآلجرم :قمت ألبي داكد كاف أبك نعيـ حاف ن
ظا قاؿ ن
عمار المكصمي :أبك نعيـ متقف حافظ إذا ركل عف الثقات فحديثو حجة أحج ما يككف ،كقاؿ أحمد بف عبد
هللا الحداد :سمعت أبا نعيـ يقكؿ نظر بف المبارؾ في كتبي فقاؿ ما رأيت أصح مف كتابؾ(.)4

كقاؿ أحمد بف صالح العجمي :ما رأيت محدثا أصدؽ مف أبي نعيـ ،كقاؿ يعقكب بف سفياف الفسكم:

أجمع أصحابنا أف أبا نعيـ كاف غاية في اإلتقاف(.)5

كقاؿ في مكضع آخر :أبك نعيـ األحكؿ ككفي ثقة ثبت في الحديث( ،)6كقاؿ أبك حاتـ :سألت عمي بف

المديني مف أكثؽ أصحاب الثكرم قاؿ يحيى ب ف سعيد كعبد الرحمف بف ميدم كككيع كأبك نعيـ كأبك نعيـ مف

الثقات(.)7

كقاؿ أبك حاتـ في مكضع آخر :ثقة كاف يحفظ حديث الثكرم كمسعر حفظنا ،كاف يحرز حديث

الثكرم ثبلثة آالؼ كخمس مائة حديث ،كحديث مسعر نحك خمس مائة حديث ،كاف يأتي بحديث الثكرم عمى

ظا متقنا( ،)8كقاؿ في مكضع آخر :لـ أر مف المحدثيف مف يحفظ كيأتي بالحديث
لفظ كاحد ال يغير ،ككاف حاف ن
عمى لفظ كاحد ال يغيره سكل قبيصة كأبي نعيـ في حديث الثكرم(.)9

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)209 /23تاريخ بغداد (.)353 /12
) - )2تيذيب الكماؿ (.)209-206 /23
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)209 /23تاريخ بغداد ( ،)354 /12سير أعبلـ النببلء ( ،)147 /10تذكرة الحفاظ (،)373 /1
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)45 /2

) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)213-211 /23تاريخ بغداد ( ،)355-348 /12سير أعبلـ النببلء (.)156-150 /10
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)212-209 /23تاريخ بغداد ( ،)353،354 /12سير أعبلـ النببلء ( ،)147 /10تذكرة الحفاظ
(.)373 /1

) - )6الثقات لمعجمي ( ،)205 /2تيذيب الكماؿ ( ،)212 /23تاريخ بغداد ( ،)354 /12سير أعبلـ النببلء (.)156 /10
) - )7الجرح كالتعديؿ ( ،)61 /7تيذيب الكماؿ ( ،)212 /23سير أعبلـ النببلء (.)156 /10
) - )8الجرح كالتعديؿ ( ،)61 /7تيذيب الكماؿ ( ،)212،213 /23سير أعبلـ النببلء ( ،)148 /10طبقات الحفاظ (/
.)163
) - )9تيذيب الكماؿ (.)212 /23
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كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :سئؿ أبك زرعة عف أبي نعيـ كقبيصة فقاؿ أبك نعيـ أتقف الرجميف(،)1
كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :ككاف أتقف أىؿ زمانو(.)2
كقاؿ ابف ناصر الديف :الفضؿ بف دكيف كاف حافظا ثبتا فقييا كاسع المجاؿ( ،)3قاؿ ابف سعد ككاف
ثقة مأمكنا كثير الحديث حجة

()4

كقاؿ النسائي :أبك نعيـ ثقة مأمكف ،كقاؿ أبك أحمد الفراء :سمعتيـ يقكلكف بالككفة قاؿ أمير المؤمنيف
كانما يعنكف الفضؿ بف دكيف ،كقاؿ الخطيب :كاف أبك نعيـ مزاحا ذا دعابة مع تدينو كثقتو كأمانتو( ،)5كقاؿ
أبك بكر األصبياني :ككاف مف أتقف أىؿ زمانو(.)6
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة ثبت(.)7
 -خالص

ق ل ف و،

ب

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
المبلئي :ثقة ثبت حجة.
قمت :الفضؿ بف يدكيف ي
تا ع ع ر :ر

ذ ن أثنى ع يم إلمام عثمان بن أبي

ب :

 " -1ع د بن ميمد جرمي"(:)8
"أثنى عميو" عثماف بف أبي شيبة(.)9
 أق ل نقاد في ر ي:أثنى عميو ابف نمير ،كقاؿ أبك حاتـ :شيخ( ،)10كأثنى عميو أحمد بف حنبؿ كقاؿ صدكؽ كاف يطمب
معنا الحديث(.)11

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)212 /23الجرح كالتعديؿ (.)61 /7
) - )2الثقات البف حباف (.)319 /7
) - )3شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)45 /2
) - )4الطبقات الكبرل ( ،)400 /6تيذيب التيذيب (.)248 /8
) - )5تيذيب التيذيب (.)248 /8
) - )6رجاؿ مسمـ (.)132 /2
) - )7تقريب التيذيب (.)446 /
) - )8سبؽ ترجمتو ( )100 /حاشية.
) - )9تيذيب الكماؿ (.)46 /11
) - )10الجرح كالتعديؿ ( ،)59 /4تيذيب الكماؿ (.)46 /11
) - )11الجرح كالتعديؿ ( )59 /4قاؿ ثقة بدؿ صدكؽ ،تيذيب الكماؿ ( ،)46 /11سير أعبلـ النببلء (.)638 /10
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كقاؿ يحيى بف معيف :صدكؽ( ،)1كقاؿ في مكضع آخر :ال بأس بو( ،)2كقاؿ أبك داكد :ثقة(،)3كذكره

بف حباف في كتاب الثقات( ،)4كقاؿ حاتـ بف إسماعيؿ :ثقة إال أنو شيعي(.)5

كقاؿ اإلماـ الذىبي :صدكؽ( ،)6كقاؿ في مكضع آخر :ثقة يتشيع(.)7
كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ رمي بالتشيع(.)8

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم.

ب

أيكام

ره من نقاد:

قمت :سعيد بف محمد الجرمي :صدكؽ.
 " -2م ى بن نافع

دي"(:)9

"أثنى عميو خير" عثماف بف أبي شيبة(.)10

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ يحيى بف سعيد القطاف :أفسدكه عمينا(،)11كأثنى عميو أبك نعيـ خي ار كقاؿ أبك حاتـ :يكتب

حديثو( ،)12كقاؿ أحمد بف حنبؿ :مكسى بف نافع منكر الحديث(.)13

كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)14كقاؿ أبك أحمد بف عدم :مكسى بف نافع ىذا بصرم ليس بالمعركؼ

كلـ يحضرني لو شيء فأذكره( ،)15كذكره بف حباف في كتاب الثقات(.)16
) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)46 /11تاريخ بغداد (.)87 /9
) - )2تاريخ بغداد (.)87 /9

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)46 /11تاريخ بغداد ( ،)87 /9سير أعبلـ النببلء ( ،)638 /10شذرات الذىب في أخبار مف ذىب
(.)67 /2

) - )4الثقات البف حباف ( ،)268 /8تيذيب الكماؿ (.)46 /11
) - )5مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ( ،)88 /شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (.)67 /2
) - )6سير أعبلـ النببلء (.)637 /10
) - )7الكاشؼ (.)443 /1

) - )8تقريب التيذيب (.)240 /
) - )9سبؽ ترجمتو ( )100 /حاشية.
) - )10التاريخ الكبير ( ،)296 /7تيذيب التيذيب (.)334 /10

) - )11الجرح كالتعديؿ ( ،)165 /8تيذيب الكماؿ ( ،)159 /29الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)338 /6الضعفاء
كالمتركككف البف الجكزم ( ،)150 /3ميزاف االعتداؿ (.)565 /6
) - )12الجرح كالتعديؿ ( ،)165 /8تيذيب الكماؿ (.)159 /29
) - )13الجرح كالتعديؿ ( ،)165 /8تيذيب الكماؿ ( ،)159 /29الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)150 /3ميزاف
االعتداؿ (،)565 /6الكاشؼ (.)309 /2

) - )14الجرح كالتعديؿ ( ،)165 /8تيذيب الكماؿ ( ،)159 /29تاريخ بغداد ( ،)128 /11الضعفاء كالمتركككف البف
الجكزم ( ،)150 /3لساف الميزاف ( ،)468 /7ميزاف االعتداؿ (.)565 /6
) - )15الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)338 /6
) - )16تيذيب الكماؿ ( ،)159 /29الثقات البف حباف (.)457 /7
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كقاؿ ابف سعد :كاف ثقة قميؿ الحديث( ،)1كقاؿ ابف عمار :كىك ثقة( ،)2كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة(،)3

كقاؿ مرة :صدكؽ(.)4

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ(.)5
ق ل ف و،

 -خالص

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم.

قمت :مكسى بف نافع األسدم :صدكؽ.
ع ر ن :ر

ذ ن قال ف يم « :خ صد ق ل بأس بو»:

" -1ميمد بن عبد م ك بصري"(:)6

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :شيخ صدكؽ ال بأس بو"(.)7

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ما بمغني عنو إال خي ار ،كقاؿ صالح بف محمد األسدم :شيخ جميؿ صدكؽ،

كقاؿ النسائي ال بأس بو( ،)8كقاؿ في مكضع آخر :في مشيختو ثقة ،كقاؿ مسممة :ثقة(.)9
كذكره ابف حباف في الثقات(.)10

كقاؿ اإلماـ الذىبي :كاف مف جمة المشايخ كفضبلئيـ(.)11
كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ(.)12

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم.

قمت :محمد بف عبد الممؾ البصرم :صدكؽ.

) - )1الطبقات الكبرل ( ،)365 /6تيذيب التيذيب (.)334 /10
) - )2تيذيب التيذيب (.)334 /10
) - )3ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ (.)210 /
) - )4ميزاف االعتداؿ (.)565 /6
) - )5تقريب التيذيب (.)554 /
) - )6سبؽ ترجمتو ( )101 /حاشية.
) - )7تاريخ أسماء الثقات ( ،)211 /تيذيب التيذيب (.)281 /9
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)20 /26تاريخ بغداد (.)345 /2
) - )9تيذيب التيذيب (.)281 /9
) - )10الثقات البف حباف (.)102 /9
) - )11تاريخ اإلسبلـ (.)450 /18
) - )12تقريب التيذيب (.)494 /
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ب

أيكام

ره من نقاد:

مع َّد ن بمصط يا
مط ب ثاني :ر
َ
َّ
الرىكاة باستعماؿ مصطمحات التعديؿ النسبي كعباراتو،
عدؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بعضان مف ُّ
كىـ بحسب الترتيب السابؽ في مصطمحات التعديؿ النسبي ،عمى النحك التالي-:
تعد ل ن بي.

ذ ن قال ف يم " :ره أثب منو":

أ لً :ر
" -1إ ياق بن منص ر َك ْ َ ُج"(:)1
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ غيره أثبت منو"(.)2
 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ مسمـ بف الحجاج :ثقة مأمكف أحد األئمة مف أصحاب الحديث( ،)3كقاؿ النسائي :ثقة ثبت(،)4

كقاؿ أبك حاتـ صدكؽ(.)5

كقاؿ الحاكـ أبك عبد هللا :ىك أحد األئمة مف أصحاب الحديث مف الزىاد كالمتمسكيف بالسنة( ،)6كقاؿ

عالما(.)7
أبك بكر الخطيب البغدادم :كاف فقيينا ن
كذكره ابف حباف في الثقات(.)8
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة ثبت(.)9

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.

ره من نقاد:

الك ٍك ىس يج :ثقة.
قمت :إسحاؽ بف منصكر ى
ذ ن قال ف يم" :فالن أثب من فالن":
ثان اً :ر
" -1إ ماع ل بن ُع َ ّ "(:)10

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة :ابف عمية أثبت مف الحماديف -حماد بف سممة ،كحماد بف أيسامة -كال

أقدـ عميو أحدان مف البصرييف(.)11

) - )1سبؽ ترجمتو ( )102 /حاشية.
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)35 /تيذيب التيذيب (.)219 /1
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)476 /2تاريخ بغداد ( ،)363 /6سير أعبلـ النببلء ( ،)260 /12طبقات الحفاظ ( ،)233 /الكافي

بالكفيات (.)277 /8

) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)476 /2تاريخ بغداد ( ،)363 /6سير أعبلـ النببلء ( ،)260 /12الكافي بالكفيات (.)277 /8
) - )5الجرح كالتعديؿ ( ،)234 /2تيذيب الكماؿ (.)476 /2
) - )6سير أعبلـ النببلء ( ،)259 /12طبقات الحفاظ (.)233 /

) - )7تاريخ بغداد ( ،)362 /6تيذيب الكماؿ ( ،)477 /2طبقات الحفاظ (.)233 /
) - )8الثقات البف حباف ( ،)118 /8تيذيب التيذيب (.)219 /1
) - )9تقريب التيذيب (.)103 /
) - )10سبؽ ترجمتو ( )103 /حاشية.
) - )11تيذيب التيذيب (.)242 /1
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 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ شعبة :ابف عمية ريحانة الفقياء( ،)1كقاؿ في مكضع آخر :ابف عمية سيد المحدثيف( ،)2كقاؿ عبد

الرحمف بف ميدم :ابف عمية أثبت مف ىشيـ( ،)3كقاؿ في مكضع آخر :ثقة( ،)4كقاؿ يحيى بف سعيد :ابف
عمية أثبت مف كىيب(.)5

()6
أيضا :فاتني مالؾ فأخمؼ هللا عمي
كقاؿ أحمد بف حنبؿ :إليو المنتيى في التثبت بالبصرة  ،كقاؿ ن
سفياف بف عيينة كفاتني حماد بف زيد فأخمؼ هللا عمي إسماعيؿ بف عمية(.)7

كقاؿ أبك بكر بف أبي األسكد عف غندر :نشأت في الحديث يكـ نشأت كليس أحد يقدـ في الحديث

عمى إسماعيؿ بف عمية ،كقاؿ زياد بف أيكب :ما رأيت البف عمية كتابا قط ككاف يقاؿ ابف عمية يعد

الحركؼ(.)8

تقيا( ،)9كقاؿ مرة :ثقة( ،)10كقاؿ قتيبة بف
مأمكنا صدكقنا
كقاؿ يحيى بف معيف :كاف ثقة
ن
مسمما كرنعا ن
ن
سعيد :كانكا يقكلكف الحفاظ أربعة إسماعيؿ بف عمية كعبد الكارث كيزيد بف زريع ككىيب(.)11
كقاؿ يعقكب بف شيبة :عف الييثـ بف خالد اجتمع حفاظ أىؿ البصرة فقاؿ أىؿ الككفة ألىؿ البصرة

()12
ىن ُّحكا َّ
جدا( ،)13كقاؿ أبك داكد
أيضا :إسماعيؿ عمية ثبت ن
عنا إسماعيؿ بف عمية كىاتكا مف شئتـ  ،كقاؿ ن

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)27 /3سير أعبلـ النببلء (.)113 /9
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)28 /3تاريخ بغداد ( ،)234 /6سير أعبلـ النببلء ( ،)109 /9تذكرة الحفاظ ( ،)323 /1ميزاف
االعتداؿ (.)374 /1

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)28 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)153 /2تاريخ بغداد ( ،)232 /6سير أعبلـ النببلء ( ،)114 /9ميزاف
االعتداؿ (.)374 /1
) - )4الجرح كالتعديؿ ( ،)153 /2تاريخ بغداد (.)234 /6
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)28 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)153 /2تاريخ بغداد ( ،)232 /6سير أعبلـ النببلء (.)114 /9
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)29 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)154 /2سير أعبلـ النببلء (.)114 /9
) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)29 /3تاريخ بغداد ( ،)234 /6ميزاف االعتداؿ (.)374 /1
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)29،30 /3تاريخ بغداد ( ،)231،232 /6سير أعبلـ النببلء ( ،)109 /9تذكرة الحفاظ (.)323 /1
) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)29 /3تاريخ بغداد ( ،)234 /6سير أعبلـ النببلء ( ،)109 /9تذكرة الحفاظ ( ،)323 /1ميزاف
االعتداؿ ( ،)374 /1الكافي بالكفيات (.)44 /9

) - )10الجرح كالتعديؿ (.)154 /2
) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)29 /3تاريخ بغداد ( ،)232 /6سير أعبلـ النببلء (.)114 /9
) - )12تيذيب الكماؿ ( ،)30 /3تاريخ بغداد ( ،)233 /6ميزاف االعتداؿ (.)374 /1
) - )13تيذيب الكماؿ ( ،)32 /3تاريخ بغداد (.)240 /6
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السجستاني :ما أحد مف المحدثيف إال قد أخطأ إال إسماعيؿ بف عمية كبشر بف المفضؿ( ،)1كقاؿ النسائي:
ثقة ثبت(.)2

كقاؿ أبك حاتـ :إسماعيؿ بف عمية ثقة متثبت في الرجاؿ( ،)3كقاؿ محمد بف سعد :ككاف إسماعيؿ ثقة

ثبتا في الحديث حجة( ،)4كقاؿ ابف عمار :كاف حجة(.)5

كقاؿ أحمد بف سعيد الدارمي :ال يعرؼ البف عمية غمط إال في حديث جابر في المدبر جعؿ اسـ

الغبلـ اسـ المكلى كاسـ المكلى اسـ الغبلـ(.)6

كقاؿ أبك جعفر البستي :فقاؿ بصرم ثقة ،كذكره ابف حباف في الثقات( ،)7كقاؿ يزيد بف ىاركف:

دخمت البصرة كما بيا خمؽ يفضؿ عمى بف عمية في الحديث(.)8
كقاؿ اإلماـ الذىبي :إماـ حافظ ثبت(.)9
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة حافظ(.)10

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.

ره من نقاد:

قمت :إسماعيؿ ابف يعمىٌية :ثقة ثبت حافظ حجة.
ناس في فالن":

ذ ن قال ف يم" :فالن أثب
ثا ثاً :ر
"ع َب ْ ُد للا بن عب ِد ريمن َ ْ َج ِع ُّي"(:)11
ُ -1
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :كاف أثبت الناس في الثكرم إذا أخرج كتابو"(.)12

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)30 /3تذكرة الحفاظ ( ،)323 /1سير أعبلـ النببلء ( ،)109 /9ميزاف االعتداؿ ( ،)374 /1الكافي
بالكفيات (.)43،44 /9
) - )2تيذيب الكماؿ (.)30 /3
) - )3الجرح كالتعديؿ (.)154 /2

) - )4الطبقات الكبرل ( ،)325 /7تيذيب الكماؿ ( ،)31 /3تاريخ بغداد ( ،)230 /6سير أعبلـ النببلء (.)115 /9
) - )5تاريخ بغداد (.)234 /6
) - )6تاريخ بغداد ( ،)233 /6تيذيب التيذيب ( ،)242 /1ميزاف االعتداؿ (.)374 /1
) - )7تيذيب التيذيب (.)242،243 /1

) - )8الجرح كالتعديؿ ( ،)154 /2سير أعبلـ النببلء ( ،)109 /9تذكرة الحفاظ (.)323 /1
) - )9سير أعبلـ النببلء (.)107 /9
) - )10تقريب التيذيب (.)105 /
) - )11سبؽ ترجمتو ( )104 /حاشية.
) - )12تاريخ أسماء الثقات (  ،)165تيذيب التيذيب (.)32 /7
149

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :كاف يكتب في المجمس فمف ذاؾ صح حديثو ،كقاؿ يحيى بف معيف :ما كاف

بالككفة أحد أعمـ بسفياف مف األشجعي كاف أعمـ بو مف عبد الرحمف بف ميدم كمف يحيى بف سعيد كأبي

أحمد الزبيرم كقبيصة كأبي حذيفة( ،)1كقاؿ :األشجعي ثقة مأمكف( ،)2كقاؿ في مكضع آخر :صالح ثقة(.)3

كقاؿ النسائي ثقة( ،)4كذكره ابف حباف في كتاب الثقات( ،)5كقاؿ أبك بكر بف أبى عتاب األعيف :قاؿ

أحمد بف حنبؿ كسألتو عف أصحاب سفياف فقاؿ يحيى بف سعيد كككيع كعبد الرحمف بف ميدل ثـ األشجعي،

كقاؿ أبك حاتـ سألت يحيى بف معيف عف ميراف كاألشجعي فقاؿ األشجعي أحب إلينا(.)6

صالحا أرفع مف ركل عف سفياف( ،)7كقاؿ
عالما بحديث الثكرم رجبلن
كقاؿ العجمى كاف ثقة ثبتا ن
ن
متقنا ن
ابف سعد :كاف ثقة(.)8
كقاؿ اإلماـ الذىبي :إماـ ثبت(.)9

كتابا في الثكرم(.)10
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة مأمكف أثبت الناس ن
 -خالص ق ل ف و ،مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي ب أيكام

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
قمت :عبيد هللا بف ً
ىش ىج ًع ُّي :ثقة ثبت.
عبيد الرحمف األ ٍ
ي ىٍ ي
ذ ن قال ف يم" :ل ج ز عني في ذ كر ":
ربعاً :ر
" -1ع ي بن عاصم تَّْ ِم ُّي"(:)11
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال يجكز عني في الذاكرة"(.)12

ره من نقاد:

 -أق ل نقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :يكتب حديثو ،كقاؿ مرة :ىك كهللا عندم ثقة( ،)1كقاؿ عمي بف المديني :ىك

معركؼ في الحديث ،ككاف يغمط في الحديث كركل أحاديث منكرة ،كقاؿ أبك حفص عمرك بف عمي :عمي بف
) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)109،110 /19تاريخ بغداد ( ،)311 /10سير أعبلـ النببلء (.)515،516 /8
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)110 /19سير أعبلـ النببلء ( ،)515 /8الكاشؼ (.)684 /1
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)110 /19الجرح كالتعديؿ ( ،)323 /5تاريخ بغداد ( ،)311 /10سير أعبلـ النببلء (.)516 /8
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)110 /19سير أعبلـ النببلء (.)516 /8
) - )5الثقات البف حباف ( ،)150 /7تيذيب الكماؿ (.)110 /19
) - )6الجرح كالتعديؿ ( ،)323 /5سير أعبلـ النببلء (.)515 /8
) - )7تيذيب التيذيب (.)32 /7
) - )8الطبقات الكبرل ( ،)328 /7تيذيب التيذيب (.)32 /7
) - )9سير أعبلـ النببلء ( ،)514 /8الكاشؼ (.)684 /1
) - )10تقريب التيذيب (.)373 /
) - )11سبؽ ترجمتو ( )105 /حاشية.
) - )12تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز (.)244،245/2
) - )1الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)191،192 /5
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عاصـ فيو ضعؼ ككاف إف شاء هللا مف أىؿ الصدؽ ،كقاؿ أبك عمي صالح بف محمد األسدم :عمي بف

عاصـ ليس ىك عندم ممف يكذب كلكف ييـ كىك سيء الحفظ كثير الكىـ يغمط في أحاديث يرفعيا كيقمبيا
كسائر حديثو صحيح مستقيـ

()1

()2

كقاؿ أبك داكد :سمعت شعبة يقكؿ ال تكتبكا عنو يعني عمي بف عاصـ

كقاؿ يحيى بف معيف :عمي بف عاصـ كذاب ليس بشيء( ،)3كقاؿ يحيى :عمي بف عاصـ ليس

بشيء ،كال يحتج بو ،قمت :كما أنكرت منو ؟ قاؿ :الخطأ ،كالغمط ،قمت :ثـ شيء غير ىذا ؟ قاؿ :ليس ممف
يكتب حديثو( ،)4كقاؿ أحمد بف زىير :قيؿ ليحيى بف معيف إف أحمد بف حنبؿ يقكؿ :إف عمي بف عاصـ ليس

بكذاب ،قاؿ :ال كهللا ما كاف عمي عنده قط ثقة ،كال حدث عنو بحرؼ قط ،فكيؼ صار عنده اليكـ ثقة،

كقاؿ :زكريا بف يحيى الساجي :عمي بف عاصـ كاف مف أىؿ الصدؽ ليس بالقكم في الحديث(.)5

كذكره العجمى فقاؿ :كاف ثقة معركفا بالحديث كالناس يظممكنو في أحاديث يسألكف أف يدعيا فمـ

يفعؿ( ،)6كقاؿ البخارم :ليس بالقكم عندىـ( ،)7كقاؿ مرة :يتكممكف فيو(.)8

كيثٍىبت عمى غمطو( ،)9كقاؿ ابف عدم :إف سائر أحاديثو يشبو بعضيا
كقاؿ الدارقطني :كاف يغمط ى
بعضا كالضعؼ ٌبيف عمى حديثو كابناه خير منو الحسف كعاصـ(.)10
ن
()11
كقاؿ ككيع :ما زلنا نعرفو بالخير فخذكا الصحاح مف حديثو كدعكا الغمط  ،كقاؿ يزيد بف ىاركف:

زلنا نعرفو بالكذب( ،)12كقاؿ ابف الجكزم :كاف أحمد يسيء الرأم فيو( ،)13كقاؿ النسائي متركؾ الحديث(.)14
كيصر كرمي بالتشيع(.)1
كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ يخطئ ي

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)513،517 /20تاريخ بغداد ( ،)449 /11سير أعبلـ النببلء (.)255-253 /9
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)516 /20سير أعبلـ النببلء (.)256 /9
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)517 /20تاريخ بغداد ( ،)455 /11سير أعبلـ النببلء ( ،)255 /9الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (/5
 ،)191الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم (.)195 /2

) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)517 /20تاريخ بغداد ( ،)450 /11سير أعبلـ النببلء (.)257 /9
) - )5تيذيب الكماؿ (.)514،517 /20
) - )6الثقات لمعجمي ( ،)156 /2تيذيب التيذيب (.)304 /7
) - )7التاريخ الكبير ( ،)290 /6تيذيب التيذيب (،)304 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)191 /5سير أعبلـ النببلء (.)255 /9

) - )8تيذيب التيذيب (،)304 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)191 /5سير أعبلـ النببلء (.)255 /9
) - )9تيذيب التيذيب (.)305 /7
) - )10الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)193 /5

) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)507 /20تاريخ بغداد ( ،)448 /11سير أعبلـ النببلء ( ،)251 /9تذكرة الحفاظ (.)317 /1

) - )12تيذيب الكماؿ ( ،)518 /20تاريخ بغداد ( ،)456 /11سير أعبلـ النببلء ( ،)257 /9الضعفاء كالمتركككف البف
الجكزم (.)195 /2
) - )13الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)195 /2
) - )14تاريخ بغداد ( ،)456 /11الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)191 /5سير أعبلـ النببلء ( ،)255 /9الضعفاء
كالمتركككف البف الجكزم (.)195 /2
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 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم.
ي :صدكؽ يخطئ.
قمت :عمي بف عاصـ التٍَّي ًم ُّ
ذ ن قال ف يم" :أمره أعظم من ذ ك ف ما ق ن من بصر
ثان اً :ر
للا":

ره من نقاد:

يفظ ص ان

نفس عافاه

" -1عبد للا بن عبد ريمن د رمي"(:)2
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :أمره أعظـ مف ذاؾ فيما يقكلكف مف البصر ك الحفظ كصيانة النفس

عافاه هللا"(.)3

 أق ل نقاد في ر ي:قاؿ محمد بف عبد هللا بف نمير :غمبنا عبد هللا بف عبد الرحمف بالحفظ كالكرع ،كقاؿ أبك سعيد

األشج :عبد هللا بف عبد الرحمف إمامنا ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :تركنا يحيى الحماني لقكؿ عبد هللا بف عبد

الرحمف ألنو إماـ( ،)4يسئؿ أحمد بف حنبؿ عف عبد هللا بف عبد الرحمف فقاؿ لمسائؿ عميؾ بذاؾ السيد عميؾ
بذاؾ السيد عميؾ بذاؾ السيد(.)5
كقاؿ محمد بف عبد هللا بف المبارؾ المخرمي :يا أىؿ خراساف ما داـ عبد هللا بف عبد الرحمف بيف

أظيركـ فبل تشتغمكا بغيره ،كقاؿ محمد بف بشار :حفاظ الدنيا أربعة :أبك زرعة بالرم ،كمسمـ بف الحجاج
بنيسابكر ،كعبد هللا بف عبد الرحمف بسمرقند ،كمحمد بف إسماعيؿ ببخارم ،كقاؿ محمد بف إبراىيـ بف

منصكر الشيرازم :كاف عمى غاية مف العقؿ كالديانة ،يضرب بو المثؿ في الحمـ ،كالدراية ،كالحفظ ،كالعبادة،
عالما ،كقاؿ أبك
نا
كالزىادة ،أظير عمـ الحديث كاألثار بسمرقند ،كذب عنيا الكذب ،ككاف
مفسر كامبلن ،كفقيينا ن
حاتـ :محمد ابف إسماعيؿ أعمـ مف دخؿ العراؽ ،كمحمد بف يحيى أعمـ بخراساف اليكـ ،كمحمد بف أسمـ

أكرعيـ ،كعبد هللا بف عبد الرحمف أثبتيـ(.)6

كقاؿ أيضان :عبد هللا بف عبد الرحمف إماـ أىؿ زمانو( ،)7كقد كثقو أبك حاتـ(.)8

كقاؿ أبك حامد بف الشرقي :إنما أخرجت خراساف مف أئمة الحديث خمسة رجاؿ منيـ عبد هللا بف عبد

الرحمف(.)1

) - )1تقريب التيذيب (.)403 /
) - )2سبؽ ترجمتو ( )104 /حاشية.
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)214 /15تاريخ بغداد (.)31 /10
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)214 /15تاريخ بغداد ( ،)31 /10سير أعبلـ النببلء (.)226-224 /12

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)214 /15تاريخ بغداد ( ،)31 /10سير أعبلـ النببلء ( ،)224 /12طبقات الحفاظ (.)239 /
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)214،215 /15سير أعبلـ النببلء ()226،227 /12
) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)215 /15تاريخ بغداد ( ،)31 /10سير أعبلـ النببلء ( ،)227 /12الكاشؼ ( ،)567 /1طبقات
الحفاظ ()239 /
) - )8سير أعبلـ النببلء (.)229 /12
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كقاؿ ابف حباف :كاف مف الحفاظ المتقنيف كأىؿ الكرع في الديف ممف حفظ كجمع كتفقو كصنؼ

كحدث كأظير السنة في بمده كدعا إلييا كذب عف حريميا كقمع مف خالفيا(.)2

كقاؿ الحافظ أبك بكر الخطيب :كاف أحد الرحاليف في الحديث ،كالمكصكفيف بحفظو كجمعو ،كاإلتقاف

لو مع الثقة كالصدؽ كالكرع كالزىد ،ككاف عمى غاية العقؿ ،كفي نياية الفضؿ ييضرب بو المثؿ في الديانة
كالحمـ كالرزانة كاالجتياد(.)3
كقاؿ اإلماـ الذىبي :كاف الدارمي ركنا مف أركاف الديف(.)4

كقاؿ الحافظ ابف حجر :الحافظ صاحب المسند ثقة فاضؿ متقف(.)5

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الراكم كتكثيقو.
قمت :عبد هللا بف عبد الرحمف الدارمي :ثقة إماـ متقف حافظ فقيو.

) - )1تيذيب الكماؿ (.)215 /15

) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)215 /15الثقات البف حباف ( ،)364 /8سير أعبلـ النببلء ( ،)227 /12طبقات الحفاظ (/
.)239
) - )3تاريخ بغداد ( ،)29 /10تيذيب الكماؿ ( ،)215،216 /15سير أعبلـ النببلء (.)227 /12
) - )4سير أعبلـ النببلء (.)229 /12
) - )5تقريب التيذيب (.)311 /
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ثا

مبي

تب تَّ ْعد ل عند إلمام عثمان بن أبي
مر ُ

(در ٌ مقارن ٌ بمرتب تعد ل عند ُّنقَّاد)

ب

تحدث عمماء النقد ،كاإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،في تعديؿ الركاة بمصطمحات متنكعة ،كعبارات

الراكم جرحان كتعديبلن ،فمف
مختمفة ،كتخمؼ ىذه المصطمحات كالعبارات في دالالتيا ،كذلؾ بحسب مكانة َّ
ً
كالشاب الصحيح
ص يدكؽ،
الحجَّة،
ُّ
الرىكاة" :مف ىك ٌ
الم ىعافىى ،كمنيـ :مف ىك ثقىة ى
ًٌ
ًٌ
الع ٍدؿ ي
كالشاب القكم ي
الص يدكؽ الذم فيو ليف،
ص يدكؽ أك ال بأس بو ،ى
الم ىعافىى ،كمنيـ :ى
المتكسط في القي َّكة ،كمنيـ :مف ىك ى
كالك ٍيؿ ي
و
محمكما ،كال
حامؿ كيشيى يد الجماعة
جعوي ر ي
كمف ىك في عافية لكف ىي ٍك ى
ن
أسو أك بو يد َّمؿ ،كمنيـ :الضعيؼ كالذم تى ى
يرمي ىج ٍن ىبو ،كمنيـ :الضعيؼ الكاىي ،كالرجؿ المريض في الفراش كبالتَّطبيب تيرجى عافيتو ،كمنيـ :الساقط
ت قي َّكتيو ،كأشرؼ عمى التَّمىؼ ،كآخر:
الخ ًطر ،كآخر :حالو كحاؿ مف ىسقى ى
طٍ
اد ى
الح ٌ
الم ىرض ى
المتركؾ ،كصاحب ى
َّ
الدجاليف"(.)1
كالمحتى ى
ضر الذم يينازع ،كآخر :مف الكذابيف ٌ
مف اليالكيف ،ي
سأعرض الترتيب الذم رتبو بعض النقاد الذيف اىتمكا في مكضكع مراتب التعديؿ ،ثـ اجتيد في

ترتيب المصطمحات كالعبارات الذم أطمقيا اإلماـ الناقد عثماف بف أبي شيبة في تعديؿ الركاة ،كأضعيا في
مراتب كما فعؿ عمماء النقد مف قبؿ.
مط ب

ل :مرتب تعد ل عند بعض ُّنقَّاد.
تعددت مراتب التعديؿ ،كتنكعت ألفاظيا ،فمنيا الرفيعة التي تدلؿ عمى تماـ الضبط ،كمنيا التي تدلؿ

عمى عدـ تماـ الضبط كتيشعر بخفتو ،كمنيا غير ذلؾ ،ككؿ مرتبة مف مراتب التعديؿ تدؿ عمييا ألفاظ معينة،
كقد تحدث الكثير مف عمماء الجرح كالتعديؿ في ترتيب مراتب التعديؿ ،كمف ذلؾ ما يمي:
ذكر اإلماـ عبد الرحمف بف أبي حاتـ –رحمو هللا -مراتب التعديؿ ،فأبدع أفاد ،فقد جعؿ مراتب

التعديؿ أربع مراتب ،كبدأ الحديث عف المراتب مف أرفع مراتب التعديؿ حتى كصؿ إلى أدني ىذه المراتب،
فقاؿ" :ككجدت األلفاظ في الجرح كالتعديؿ عمى مراتب شتى ،كاذا قيؿ لمكاحد أنو ثقة أك متقف ثبت فيك ممف
يحتج بحديثو ،كاذا قيؿ لو أنو صدكؽ أك محمو الصدؽ أكال بأس بو فيك ممف يكتب حديثو كينظر فيو كىي

المنزلة الثانية ،كاذا قيؿ شيخ فيك بالمنزلة الثالثة يكتب حديثو كينظر فيو إال أنو دكف الثانية ،كاذا قيؿ صالح
الحديث فإنو يكتب حديثو لبلعتبار"(.)2

) - )1ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ (.)184،185 /
) - )2الجرح كالتعديؿ (.)37 /2
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ثـ تكمـ بعد ذلؾ عف مراتب التعديؿ اإلماـ ابف الصبلح –رحمو هللا -في مقدمتو كجعميا في اربع
تماما ،إال أنو أضاؼ عمييا بعض مف المصطمحات كالعبارات كاأللفاظ التي
مراتب كما جعميا ابف أبي حاتـ ن
كردت عف غير ابف أبي حاتـ(.)1
بعدما جاء اإلماـ ابف الصبلح كتكمـ عف مراتب التعديؿ ،جاء اإلماـ النككم –رحمو هللا -كتحدث

عف مراتب التعديؿ ،كلـ يخالؼ ابف الصبلح أك مف كاف قبمو ،كانما رتب كما رتبكا مف قبمو ،عمى نفس

الترتيب(.)2

ثـ تحدث بعد ذلؾ اإلماـ الذىبي –رحمو هللا -عف مراتب التعديؿ فجعميا في ثبلث مراتب فقاؿ" :

فأعمى العبارات في الركاة المقبكليف :ثبت حجة ،كثبت حافظ ،كثقة متقف ،كثقة ثقة ،ثـ ثقة صدكؽ ،كال بأس
بو ،كليس بو بأس ،ثـ محمو الصدؽ ،كجيد الحديث ،كصالح الحديث ،كشيخ كسط ،كشيخ حسف الحديث،
كصدكؽ إف شاء هللا ،كصكيمح ،كنحك ذلؾ.)3(".

خمس مراتب كتبع في صنيعو
ثـ أتى الحافظ العراقي –رحمو هللا -كجعؿ ألفاظ التعديؿ في أربع أك ٍ
و
ً
بع أ ٍىك ىخ ٍم ً
مف
اتب
التعديؿ عمى أىر ً
العميا ٍ
س طبقات ،فالمرتبةي األيكلى :ي
اإلماـ الذىبي ،فقاؿ الحافظ العراقي " :مر ي
ً
ًو
ً
الصبلح فيما زادهي عميو؛ كًىي :إذا يك ًٌرىر لفظي التكثي ً
ً
المذككر
ؽ
ابف
ً
ابف أبي حاتـ ،كال ي
يذكرىا ي
ألفاظ التعديؿ ،كلـ ي
ى ى
في ىًذ ًه المر ً
َّ
ثبت)) ،
تبة األيكلىَّ ،
ت ىحافظه)) أك ((ثقةه ه
ت يح َّجةه)) أك ((ثىٍب ه
فظي ًف ،كقكلً ًيـ(( :ثىٍب ه
ى
تباي ًف الم ٍ
إما ىم ىع ي
إعادة المَّ ً
ً
ً
ً
كنحكىا ،كىذا المر ياد بقكلي ( :ىكلى ٍك
األك ًؿ ،كقكلً ًيـ :ثقةه ثقةه،
نحك ىذلً ىؾ .كا َّما ىم ىع
فظ َّ
أك ((ثقةه يمتٍق هف)) أك ي
فيذه المرتبةي أعمى العبار ً
ت المَّفظى األىكؿ بعينً ًوً ،
ات في الركًاة
المقبكليف ،ىك ىما قالىوى الحافظي
أعدتىوي)  ،أم :لى ٍك ٍ
أعد ى
ى
ى
و و
أبك ً
عبد ً
الذىبي في ٌ ً ً ً
ً
بالمثاؿ إلى أ َّ
ىف المر ىاد
يشير
هللا
ُّ
مقدمة كتابو " ميزاف االعتداؿ " ،كقكلي( :ك :ثقة ثبت) ،أ ي
ىذه المر ً
ألفاظ ً
تكرار ً
ؽ تكرًار التكثي ً
ؽ.
تبة األيكلى ،ال يم ٍ
طمى ي
ي
ً
ً
و
ابف أبي حاتوـ:
ابف
ً
الصبلح المرتبةى األيكلى؛ قاؿ ي
كتبعوي ي
المرتبةي الثانيةي :كىي التي جعمىيا ي
ابف أبي حاتـ ،ى
التعديؿ عمى مراتب ىشتَّى ،فإذا ًقيؿ لمك ً
ً
احدَّ :إنو ثقةه أك يمتًٍق هف ،فيك ًم َّم ٍف يي ٍحتى َّج
ت األىلفاظى في الجرًح ك
(( ىك ىج ٍد ي
ى
ى
ً
ً
الع ٍد ًؿَّ :إنوي حافظه أك ضابطه))
قيؿ :ثىٍب ه
قاؿ ي
يؿ في ى
ت أك يح َّجةه .ككذا إذا ق ى
ابف الصبل ًح(( :ككذا إذا ى
بحديثو))  .ى
ً
ىف يقاؿ :يح َّجةه ،أك ثقةه)) .
قاؿ
الخطيب(( :أرفعي العبارات أ ٍ
ي
 .ى
ً
ً
ابف أبي حاتًوـ
ٍس بً ًو ،أك
ه
صدكؽ ،أك مأ ه
كج ىع ىؿ ي
ليس بو بأ ه
ٍس ،أك ال بأ ى
المرتبةي الثالثةي :قكلييـ ى
مكف ،أك خ ىي هار .ى
الصبلح ً
ُّ
اقتصر فييىا عمى قكلً ًيـ:
ىذه المرتبةى :الثانيةى ك ىا
ابف
ً
ه
ٍس بو .كأىدخبل فييا قكلىييـ :محموي
ك ي
صدكؽ ،أك ال بأ ى
ً
ً
ب حديثيوي كينظى ير فيو .كأ َّ
ابف أبي حاتًوـَّ :
ت ىذه المفظةى
الص ي
ىخ ٍر ي
كقاؿ ي
ٌ
قيؿ فيو ذلؾ ،فيك م َّم ٍف يي ٍكتى ي
إف ىم ٍف ى
دؽ .ى
تبة التي تمي ً
إلى المر ً
ً
لصاحب " الميز ً
اف ".
ىذه تبعان

) - )1مقدمة ابف الصبلح (.)122،124 /
) - )2التقريب كالتيسير لمنككم (.)52 /
) - )3ميزاف االعتداؿ (.)4 /1
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ً
ً
ُّ
الص ٍد ً
ؽ ما ىك ،أك ىش ٍي هخ ىك ىسطه ،أك ىك ىسطه ،أك
الص ي
دؽ ،أك ىرىكٍكا عنو ،أىك إلى ٌ
المرتبةي الرابعةي :قكليييـ :محموي ٌ
ً
ً
ً
القاضي أبك ً
ً
بي
الحديث  -بفت ًح ال ار ًء
ب
شيخ ،أك
بف العر ً
ه
بكر ي
ككسرىا  -كما حكاهي
قار ي
ي
صالح الحديث ،أك يم ى
ٌ
ً
ً
كسط ً
ىذه المفظةى في ً
كررت ً
البيت ً
الحديث ،أك
الحديث ،أك ىح ىس يف
جيد
الترمذم "؛ فميذا
في " شرًح
ي
كآخرًه .أك ي
ًٌ
ً
صدكؽ إف شاء هللا ،أك أىرجك َّأنو ليس بو بأٍس ،كاقتصر ابف أبي حاتًوـ في المر ً
الثالثة مف
تبة
مح ،أك
ه ٍ
ى ي
ه
ص ىكٍي ه
ي
ى ي
َّ
شيخ .كقاؿ :ىك ٍ ً
ً
اقتصر في
كبلم ًو عمى قكلً ًيـ :ه
ب حديثيوي ،ىكيي ٍنظى ير فيو إال َّأنوي ى
بالمن ًزلة التي قبمىيا ييكتى ي
دكنييما ك ى
ً
تبة الر ً
المر ً
ب حديثيوي لبلعتى ً
كقاؿَّ :
ابف
ابعة عمى قكلًيـ:
كر ي
قيؿ فيو ذلؾ ييكتى ي
ي
بار .ثيَّـ ىذ ى
إف ىم ٍف ى
صالح الحديث .ى
ً
غير تر و
الصبلح ًم ٍف ألفاظ ًيـ عمى ً
الحديث،
ب
ً
فبلف كسطه ،ه
الناس ،ه
تيب ،قكلىييـ :ه
ركل عنوي
ي
مقار ي
فبلف ى
فبلف ى
فبلف ما أعمىـ بو بأسان .قاؿ :كىك دكف قكلً ًيـ :ال بأٍس ً
بو"(.)1
ه
ى
ى ى
ي
ثـ تكمـ بعد ذلؾ اإلماـ ابف حجر العسقبلني –رحمو هللا -فأحسف أبدع في ذلؾ كأفاد ،كجعؿ مراتب
التعديؿ تصؿ إلى ً
ست مراتب ،كعندما تكمـ عف مراتب الجرح كالتعديؿ بدأ بمراتب التعديؿ ،كابتدأ ذلؾ بمرتبة
الصحابة – رضي هللا عنيـ -حتى كصؿ إلى أدنى مرتبة مف مراتب التعديؿ فقاؿ " :أما المراتب :فأكليا
الصحابة :فأصرح بذلؾ لشرفيـ .

الثانية :مف أكد مدحو :إما بأفعؿ كأكثؽ الناس ،أك بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة ،أك معنى كثقة حافظ .
الثالثة :مف أفرد بصفة ،كثقة ،أك متقف ،أك ثبت ،أك عدؿ.

الرابعة :مف قصر عف درجة الثالثة قميبل ،كاليو اإلشارة بصدكؽ ،أك ال بأس بو ،أك ليس بو بأس.

الخامسة :مف قصر عف الرابعة قميبل ،كاليو اإلشارة بصدكؽ سيء الحفظ ،أك صدكؽ ييـ ،أك لو أكىاـ ،أك
يخطئ ،أك تغير بأخرة ،كيمتحؽ بذلؾ مف رمي بنكع مف البدعة ،كالتشيع كالقدر ،كالنصب ،كاإلرجاء،
كالتيجـ ،مع بياف الداعية مف غيره.

السادسة :مف ليس لو مف الحديث إال القميؿ ،كلـ يثبت فيو ما يترؾ حديثو مف أجمو ،كاليو اإلشارة بمفظ
مقبكؿ ،حيث يتابع ،كاال فميف الحديث"(.)2

ثـ جاء بعد ذلؾ اإلماـ أبك الخير شمس الديف السخاكم –رحمو هللا ،-كتحدث عف مراتب التعديؿ،

فتبع اإلماـ ابف حجر في ذلؾ ،كلـ يذكر مرتبة الصحابة ،بؿ بدأ بذكر المراتب بأرفع ألفاظ التعديؿ حتى
كصؿ إلى أدناىا ،أم جعؿ مراتب التعديؿ ست مراتب دكف مرتبة الصحابة(.)3

) – )1شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي (.)372-370 /1
) - )2تقريب التيذيب (.)74 /
) - )3فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)118-113 /2
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مط ب ثاني :مرتب تعد ل عند إلمام عثمان بن أبي

ب :

الرىكاة ،كالكقكؼ عمى
مف خبلؿ تتبع مصطمحات اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كعباراتو في تعديؿ ُّ
الرىكاة الذيف أطمقت في حقيـ ،كالمقارنة بيف أحكامو كأحكاـ غيره مف ُّ
النقَّاد،
مدلكالتيا ،كالتعرؼ عمى أحكاؿ ُّ
الرىكاة إلى أربع مراتب،
يمكف تقسيـ تمؾ المصطمحات كالعبارات بحسب ما تدؿ عميو أك تمثمو في تعديؿ ُّ

سنقكـ بتقسيـ تمؾ المصطمحات كالعبارات مف التعديؿ الرفيع إلى األدنى ،ىي:
ى :مرتب

مرتب

مرتب :

أ ًل :ص

ت ث ق رف ع:

ً
كيحتى يج بأحاديثيـ ،كقد كثقيـ اإلماـ عثماف بف أبي
كىـ ُّ
الرىكاة الثٌقات األثبات الذيف تيقبؿ ركاياتييـ ،ي
ظا أك
شيبة بأعمى عبارات التكثيؽ كالتعديؿ ،مثؿ :صيغة «أفعؿ التفضيؿ» ،أك «تكرار صفة التكثيؽ فييـ لف ن

معنى» ،أك تكثيؽ الراكم كالتأكيد بالثناء عمى حديثو.
مرتب :

ثان ًا :مصط يا
كقد أطمقت في ح ًقٌيـ المصطمحات كالعبارات التالية-:
 «ثقة صحيح الكتاب». «مثؿ فبلف ييسأؿ عنو ىك ثقة»،" -فبلف أثبت مف فبلف"،

« -ثقة صحيح في الحديث».

« -حدثنا األسد»،

« -ثقة صدكؽ ثبت حجة مالـ يخالؼ مف فكقو».

« -بخ بخ ثقة صدكؽ»،

" -فبلف أثبت الناس في فبلف".

 «أمره أعظـ مف ذاؾ فيما يقكلكف مف البصر ك الحفظ كصيانة النفس عافاه هللا». «صدكؽ ثبت متقف إماـ مف األئمة».مرتب

أ ًل :ص

ثان  :مرتب

مرتب :

ت ث ق عادي:

الرىكاة الذيف كثقيـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،كىـ يشترككف مع أىؿ المرتبة األكلى في أصؿ
كىـ ُّ
أيضا.
كيحتى يج بأحاديثيـ ن
التكثيؽ ،كلكنيـ لـ يبمغكا درجة التكثيؽ الرفيع ،كىـ ممف تيقبؿ ركاياتييـ ،ي
ثان ًا :مصط يا مرتب :
كقد أطمقت في حقيـ المصطمحات كالعبارات التالية:

« -كثقو»،

« -كاف ثقة»،

« -ثقة ال بأس بو».

« -صدكؽ ثقة».

« -ثقة ثبت اذا حدث مف كتابو»،

« -ثبت».

« -صدكؽ حسف العقؿ ثقة».
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« -ثقة».

مرتب

أ ًل :ص

ثا ث  :مرتب

مرتب :

ت ث ق مت ط:

الركاة الذيف نزلكا عف درجة التكثيؽ التاـ ،حيث ىخ َّ
ؼ ضبطيـ قميبلن ،كىـ ممف تيقبؿ ركاياتييـ،
كىـ ُّ ى
أيضا.
كيحتى يج بأحاديثيـ ن
ي
ثان ًا :مصط يا مرتب :
كقد أطمقت في حقيـ المصطمحات كالعبارات التالية-:

« -ثقة صدكؽ»،

« -ثقة صادؽ»،

« -صدكؽ»،

« -كاف صدكقان».

« -أثنى عميو»،

 «ثقة كصدكؽ ليتني كنت كتبت عنو كليس بو بأس».« -ال بأس بو».

« -شيخ صدكؽ ال بأس بو».

 «كاف معممان صدكؽ حسف الحديث»،مرتب

أ ًل :ص

خير».
« -أثنى عميو ان

ربع  :مرتب

مرتب :

ت ثق

دنى:

« -ثقة صدكؽ لـ يكف المتبحر في العمـ».

حتج
كىـ ُّ
كتب ركاياتييـ ،كال يي ي
الرىكاة المكصكفكف بالتعديؿ المشعر بالميف أك ضعؼ الحفظ ،كىـ ممف تي ي
بأحاديثيـ؛ بؿ تكتب لبلعتبار ،كيبحث ليا عف شكاىد كمتابعات.
مرتب :

ثان ًا :مصط يا
كقد أطمقت في حقيـ المصطمحات كالعبارات التالية:
 « -غيره أثبت منو »،

« -ال يجكز عني في الذاكرة».

من خالل ىذه مرتب ل بد من ت ج ل ماليظا

تا :

الم َّ
عدليف عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة يمكف أف تحصر في أربع مراتب:
 -1مراتب ُّ
الرىكاة ي
أ .ثبلث مراتب لبلحتجاج ،كىي :المرتبة األكلى كالثانية كالثالثة.
ب .مرتبة لبلعتبار ،كىي :المرتبة الرابعة.

الرىكاة السابقة معرفة أقساـ الحديث ،فحديث أىؿ العدالة عند اإلماـ عثماف بف أبي
 -2يترتب عمى مراتب ُّ
شيبة عمى منزلتيف ،ىما:
صي ح :كىك ما ييحتى يج بو مف الحديث ،كالصحيح عمى درجات ،فيك يشمؿ:
أ .يد
 أحاديث ركاة المرتبة األكلى كالثانية :التَّ ٍعًديؿ الرفيع ،كأحاديثيـ في أعمى درجات القىيبكؿ. كأحاديث ركاة المرتبة الثالثة :التَّ ٍعًديؿ دكف البمكغ درجة التكثيؽ ،المشعر بخفة الضبط كأحاديثيـ في كسطقسـ الحديث عمى ثبلث مراتب.
درجات القبكؿ ،كىك ما ييعرؼ بالحديث الحسف عند مف َّ
كتب لبلعتبار كيبحث لو عف شكاىد كمتابعات،
ب .يد
كي ي
ضع  :كىك ما ال ييحتى يج بو مف الحديث ،ي
كتشمؿ أحاديث ركاة المرتبة الرابعة مف مراتب التَّ ٍعًديؿ.
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الرىكاة أك األحاديث إلى مراتب ،سكاء
يقسـ ُّ
 -3لـ يصرح اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بيذه المراتب ،كلـ ٌ
بالشكؿ المذككر أك بأم شكؿ آخر ،كلكف ىذه المراتب استنبطت مف خبلؿ تتبع أقكاؿ اإلماـ عثماف بف أبي
شيبة كعباراتو في تعديؿ ًٌ
الر ىجاؿ ،كالنظر في مدلكالتيا ،كالمقارنة بيف أحكامو كأحكاـ غيره مف النُّقَّاد.
كالذم يظير لنا َّ
الرىكاة كاألحاديث إلى مراتب كدرجات دكنت في
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ ،كتصنيؼ ُّ
أف مراتب ى
صنَّفات ،إً َّال َّأنيا كانت معركفة لدل ُّ
النقَّاد المشتغميف في
عصر اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كمف بعده في يم ى
ىذا العمـ.

الرازم
كأكؿ مف سطَّر في مراتب التعديؿ ،كجعميا مرتبة في مراتب ىك اإلماـ ابف أبي حاتـ َّ
أف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كأقرانو مف ُّ
"الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ"( ،)1ك َّ
النقَّاد قد ميدكا الطريؽ
(ت327ىػ) في كتابو ى
لمف جاء بعدىـ مف ُّ َّ
العامة المشيكرة كما كصمت إلينا.
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ في صكرتيا َّ
النقاد لبناء مراتب ى

) - )1انظر :الجرح كالتعديؿ ( ،)37 /2الكفاية في عمـ الركاية (.)23 /
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مبي

ربع

خصائص منيج إلمام عثمان بن أبي

ب في تَّ ْع ِد ل

اىتـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بالنقد كعمـ الجرح كالتعديؿ ،لذلؾ مف خبلؿ النظر كالتأمؿ في

مصطمحات التعديؿ التي أطمقيا في حؽ الركاة ،بعدما تتبع أحكاؿ الركاة ،كأحكاؿ مركياتيـ مف ناحية القبكؿ
كالرد ،نجد أف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كاف دقيقان في منيجو في النقد ،كعمـ الجرح ،لذلؾ كاف لمنيج

اإلماـ عثماف بف أبي شيبة خصائص يتميز بيا ،كىذه الخصائص تتمثؿ فيما يمي:

 -1أطمؽ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مصطمحات متنكعة مطمقة في التعديؿ أثناء حكمو عمى الركاة ،كذلؾ
بحسب درجة الراكم عنده في التعديؿ ،مف ذلؾ" ،ثقة"" ،صدكؽ ثقة"" ،ثقة صدكؽ"" ،ثقة صحيح في

الحديث"" ،ثقة صدكؽ ثبت حجة مالـ يخالؼ مف فكقو"" ،ثقة صحيح الكتاب".

 -2أثناء الحكـ عمى الركاة كاف أيضان يطمؽ مصطمحات كعبارات متنكعة نسبيو ،في التعديؿ ،ليبيف درجة
تعديؿ الراكم بيف الركاة ،كمف ذلؾ" ،فبلف اثبت مف فبلف"" ،فبلف اثبت الناس في فبلف"" ،غيره اثبت منو"،

"ال يجكز عني في الذاكرة".

 -3استقبللية اإلماـ عثماف بف أبي شيبة عندما يحكـ عمى الركاة ،ربما يخالؼ النقاد في الحكـ عمى الراكم،

كربما يكافؽ النقاد في ذلؾ ،في المخالفة قكلو في حبيب بف حبيب الككفي" :كاف ثقة"( ،)1اإلماـ عثماف كثقو،

كالنقاد ضعفكه ،كفي المكافقة قكلو في يكسؼ بف صييب الكندم" :ثقة( ،)2اإلماـ عثماف كثقو كالنقاد كافقكه في

تعديؿ الراكم.

 -4استخدـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مصطمحات كعبارات في تعديؿ الركاة ،تجمع بيف ألفاظ تدؿ عمى
التعديؿ كالتكثيؽ كالضبط التاـ كألفاظ تدؿ عمى خفة الضبط ،مف ذلؾ قكلو« :ثقة صدكؽ»« ،ثقة صادؽ»،

«صدكؽ ثقة»« ،ثقة صدكؽ لـ يكف المتبحر في العمـ»« ،ثقة ال بأس بو» ،كغيرىا مف األلفاظ.
ً
يعدؿ الركاة ،كاف أمينان دقيقان في اطبلؽ التعديؿ ،كذلؾ لمعرفتو
 -5عندما كاف األماـ عثماف بف أبي شيبة ٌ
بأحكاؿ الركاة ،كمركياتيـ ،كمثاؿ ذلؾ ،ما قالو في طىٍمؽ بف غناـ النخعي" :ثقة صدكؽ ،لـ يكف المتبحر في
العمـ"(.)3

ً
يقيًد التعديؿ ،بزيادة عمى لفظة
 -6التقييد أثناء الحكـ :عندما كاف اإلماـ عثماف ٌ
يعدؿ بعض الركاة ،كاف ٌ
التعديؿ ،كمف ذلؾ ،قكلو في محمد بف بشر العبدم" :ثقة ثبت اذا حدث مف كتابو"( ،)4كقكلو في يحيى بف آدـ
األمكم " :ثقة صدكؽ ثبت حجة ،مالـ يخالؼ مف ىك فكقو"(.)5
) – )1الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)415/2
) – )2تاريخ بغداد (.)46/12
) – )3تاريخ أسماء الثقات (.)122/
) – )4تيذيب التيذيب (.)64/9
) – )5تيذيب التيذيب (.)155/11
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 -7جعؿ نفسو مقياسان لمحكـ عمى بعض الركاة :كاف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة يحكـ عمى بعض الركاة في
الحفظ كالذاكرة مف خبلؿ معارضة ،كمقارنة الراكم لو (أم لئلماـ عثماف) ،كمف ذلؾ قكلو في "عمي بف
عاصـ ال يجكز عني في الذاكرة"(.)1

 -8المفاضمة بيف الركاة :أثناء تعديؿ الركاة كاف يفاضؿ بينيـ ،مف ذلؾ :قكلو في إسحاؽ بف منصكر
الك ٍك ىسج" :ثقة صدكؽ غيره أثبت منو"( ،)2قكلو في ابف عمية" :أثبت مف الحماديف -حماد بف سممة ،كحماد بف
ى
()3
أيسامة -كال أقدـ عميو أحدان مف البصرييف" .

 -9بعد التأمؿ في المصطمحات كالعبارات التي أطمقيا اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في التعديؿ  ،يظير لنا

كرر لفظة التعديؿ بمفظة مماثمة ليا في المصطمح نفسو ،مثبلن كأف يقكؿ" :ثقة ثقة"" ،ثبت ثبت"،
عدـ ت ا

"صدكؽ صدكؽ".

 -10التنكيع في ألفاظ المصطمح أك العبارة الكاحدة أثناء تعديؿ الراكم ،أم تكرار التعديؿ ،لكف بمفظة غير
مماثمة لمفظة األكلى كمف ذلؾ :قكلو "صدكؽ ثبت متقف إماـ مف األئمة"" ،ثقة صدكؽ ثبت حجة مالـ يخالؼ

مف فكقو"" ،ثقة صحيح الكتاب"" ،بخ بخ ثقة صدكؽ" كغير ذلؾ.

 -11كاف يجمع في المصطمح أك العبارة بيف ألفاظ في أدنى مراتب التعديؿ ،التي ىي لمنظر كاالعتبار،
كألفاظ يحتج بمف تطمؽ عمية ،مثؿ مصطمح "شيخ صدكؽ ال بأس بو".

 -12شدة اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تكثيؽ الركاة ،كالذم يدلؿ عمى ذلؾ ،قكلو في فراس بف يحيى
اليمداني" :صدكؽ"( ،)4كجميع النقاد كثقكه(.)5

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
) – )1تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز (.)245/2
) - )2تاريخ أسماء الثقات (.)35 /
) - )3تيذيب التيذيب (.)242 /1
) – )4تاريخ أسماء الثقات (.)187/
) – )5انظر ( )140/مف ىذا البحث.
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ُ
ُ
ُ
ُ

الفصلُالرابع ُ
مىهجُاإلمامُعثمانُبهُأبيُشيبةُيفُاملصطلحات ُ
ََ
التيُتلفظُبهاُومجعُفيهاُبنيُالتُجريخُوالتُعديل ُ
(م ترك ف يا جرح ف يا تعد ل).
كيشتمؿ عمى مبحثيف-:

مبي

ل :مصط يا

تي ت فَّظ بيا إلمام عثمان بن أبي

ب

جمع ف يا ب ن تَّجر ح

تَّعد ل مد لتيا.
مبي

ثاني :ر

ذ ن َع َّد يم َجَّرييم إلمام عثمان بن أبي
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ب بعبار يد .

مبي
مصط يا

ل

إلمام عثمان بن أبي

تي جمع ف يا ب ن تَّجر ح
(در ٌ تطب ق ٌ من خالل أ فاظ إلمام عثمان بن أبي

ب

ب

تَّعد ل مد لتيا.

عبارتو تي جمع ف يا ب ن تَّجر ح

تَّعد ل).

الناظر في كتب ًٌ
أف بعض ُّ
الر ىجاؿ يرل َّ
النقَّاد قد استعممكا مصطمحات كعبارات تجمع بيف ألفاظ
لمتَّ ٍعًديؿ كألفاظ لمتَّ ٍج ًريح ،فيذه األلفاظ يككف فييا التناقض ،كىي مصطمحات كعبارات متنكعة في ألفاظيا،
أحيانا باعتبار اإلماـ الناقد الذم أطمقيا ،كالسياؽ الذم قيمت فيو ،كغير ذلؾ مف
مختمفة في مدلكالتيا
ن
االعتبارات ،كىذه المصطمحات كالعبارات تي ىح َّدد ىي مف التَّعديؿ أك مف التَّجريح بعد الدراسة ليا.
الرىكاة ،كاستعمؿ
كقد أطمؽ اإلماـ الناقد عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات عمى عدد مف ُّ

مصطمحات كعبارات متنكعة في ألفاظيا ،مختمفة في مدلكالتيا ،كجاءت ىذه المصطمحات كالعبارات في
سياؽ خاص ًلداللة معينة ،كسيأتي بياف ذلؾ.

كفيما يمي عرض لممصطمحات كالعبارات التي استعمميا اإلماـ الناقد عثماف بف أبي شيبة في نقد

ًٌ
الر ىجاؿ ،مع االجتياد في بياف مدلكالتيا ،كيمكف تقسيـ ىذه المصطمحات إلى قسميف رئيسيف:
 األ َّىكؿ :المصطمحات التي تمفَّظ بيا اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كجمع فييا بيف التَّجريح كالتَّعديؿ كىي أقربإلى التَّجريح ،كمنيجو في استعماليا.

 -الثاني :المصطمحات التي تمفَّظ بيا اإلماـ عثماف بف أبي شيبة كجمع فييا بيف التَّجريح كالتَّعديؿ كىي

أقرب إلى التَّعديؿ ،كمنيجو في استعماليا.
مط ب َ َّ ل :مصط يا

إ ى تَّجر ح ،منيجو في

تي جمع إلمام عثمان بن أبي

تعما يا.

ب ف يا ب ن تَّجر ح

تَّعد ل ىي أقرب

كاستعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مصطمحات كعبارات جمع فييا بيف التَّجريح كالتَّعديؿ ،كىي

أقرب إلى التَّجريح ،شأنو كشأف بعض ُّ
النقَّاد المتشدديف ،أمثاؿ يحيى بف معيف ،كابف ميدم ،كغيرىـ ،في
أحيانا ،كىي:
استعماليا لفظنا كداللة
ن
«ثقة ليس بحجة»« ،ثقة صدكؽ ليس بحجة»« ،صدكؽ قيؿ حجة !قاؿ ال»« ،صدكؽ كليس بحجة»« ،رجؿ

خرؼ فاضطرب عميو حديثو»« ،صدكؽ لكنو مضطرب»،
صدكؽ كليس بحجة»« ،صدكؽ ثقة لكنو َّ

«صدكؽ كليس ممف يحتج بو ككاف فيو اضطراب»« ،صدكؽ ثقة ككاف يضطرب في حديث سفياف اضطرابان

قبيحان»« ،ال بأس بو صدكؽ لكنو لـ يكف يعرؼ الحديث»« ،ال بأس بو لو أحاديث مناكير»« ،ال بأس بو
كليس ممف يعتمد عمى حديثو» ،كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:
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أ لً« :ثق

س بيج »« ،ثق صد ق س بيج »:

مصطمح "ثقة ليس بحجة" مف المصطمحات التي فييا تناقض ،يج ًمعى فيو بيف عبارة الجرح كبيف
عبارة التعديؿ ،ككذلؾ مصطمح "ثقة صدكؽ ليس بحجة" ،كقد أراد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بياذيف

المصطمحيف الجرح ،لكف ليس الجرح الشديد ،كانما اليسير.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" أحمد بف يكنس التميمي"(:)1
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة ليس بحجة"(.)2

" عبد الرحيـ بف سميماف الكناني"(:)3

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ ليس بحجة"(.)4

" الفضيؿ بف عياض التميمي"(:)5

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ ليس بحجة"(.)6

" محمد بف حسف األسدم"(:)7

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ ليس بحجة"(.)8

ثان اً« :صد ق ق ل يج !قال ل»« ،صد ق س بيج »« ،رجل صد ق س بيج »:
مصطمح "صدكؽ كليس بحجة" مف المصطمحات التي فييا تناقض ،يج ًم ىع فيو بيف عبارة الجرح
كبيف عبارة التعديؿ ،كىي أيضان أريد فييا الجرح اليسير.

) - )1أحمد بف عبد هللا بف يكنس بف عبد هللا بف قيس التميمي اليربكعي الككفي ثقة حافظ ،مات سنة سبع كعشريف كمائتيف
كىك بف أربع كتسعيف سنة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)81 /تيذيب الكماؿ ( ،)378-375 /1الثقات البف حباف (،)9 /8

طبقات الحفاظ ( ،)177،178 /التاريخ الكبير ( ،)5 /2الكاشؼ (.)198 /1
) - )2تيذيب التيذيب (.)44 /1

) - )3عبد الرحيـ بف سميماف الكناني أك الطائي أبك عمي األشؿ المركزم ثقة ،مات سنة سبع كثمانيف كمائة .انظر :تقريب
التيذيب ( ،)354 /تيذيب الكماؿ ( ،)39-36 /18سير أعبلـ النببلء ( ،)357،358 /8تذكرة الحفاظ (،)291،292 /1

الكاشؼ (.)650 /1

) - )4تيذيب التيذيب (.)274 /6
) - )5فضيؿ بف عياض بف مسعكد التميمي أبك عمي الزاىد المشيكر ثقة عابد إماـ ،مات سنة سبع كثمانيف كمائة كقيؿ قبميا.
انظر :تقريب التيذيب ( ،)448 /تيذيب الكماؿ ( ،)299-281 /23الثقات البف حباف ( ،)315 /7الطبقات الكبرل (/5

 ،)500التاريخ الكبير ( ،)123 /7رجاؿ مسمـ ()134 /2

) - )6تاريخ أسماء الثقات ( ،)185 /تيذيب التيذيب (.)266 /8
) - )7محمد بف الحسف بف الزبير األسدم الككفي لقبو التؿ صدكؽ فيو ليف ،مات سنة مائتيف .انظر :تقريب التيذيب (/
 ،)474تيذيب الكماؿ (.)69-67 /25
) - )8تاريخ أسماء الثقات ( ،)210 /تيذيب التيذيب (.)103 /9
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الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" أشعث بف سكار الكندم"):(1
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ قيؿ حجة !قاؿ ال"(.)2
الب ٍكىرانً ُّي"(:)3
" الحسف بف الربيع ي
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ كليس بحجة"(.)4
صار"(:)5
" معاكية بف ىشاـ القى َّ

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ كليس بحجة"(.)6

" ليث بف أبي سميـ القرشي"(:)7

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ كليس بحجة"(.)8

خر فاضطرب ع و يد ثو»:
ثا ثاً« :صد ق ثق كنو َّ

ً
مصطمح "صدكؽ ثقة لكنو َّ
خرؼ فاضطرب عميو حديثو" مف المصطمحات التي فييا إشكاؿ ،يجمعى
فيو بيف عبارة الجرح كبيف عبارة التعديؿ ،كفي األصؿ الراكم "صدكؽ ثقة" كىذا تعديؿ لو ،كلكف ط أر عميو

خرؼ الراكم
المرض فاضطرب عميو حديثو كىذا تجريح لو ،كىذا المصطمح أريد بو الجرح اليسير بعدما ٌ
بآخر عمره ،ألف الراكم في األصؿ يم ىع َّدؿ.
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
) - )1أشعث بف سكار الكندم النجار األفرؽ األثرـ صاحب التكابيت قاضي األىكاز ضعيؼ ،مات سنة ست كثبلثيف كمائة.
انظر :تقريب التيذيب ( ،)113 /تيذيب الكماؿ ( ،)269-264 /3سير أعبلـ النببلء ( ،)277-275 /6الكامؿ في ضعفاء
الرجاؿ ( ،)373-371 /1الكاشؼ ( ،)253 /1الكافي بالكفيات (.)163 /9
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)36/تيذيب التيذيب (.)309 /1

) - )3الحسف بف الربيع البجمي أبك عمي الككفي البكراني ثقة ،مات سنة عشريف أك إحدل كعشريف كمائتيف .انظر :تقريب
التيذيب ( ،)161 /تيذيب الكماؿ ( ،)151-147 /6تاريخ بغداد ( ،)307،309 /7الثقات البف حباف ( ،)172 /8سير
أعبلـ النببلء ( ،)399،400 /10الطبقات الكبرل ( ،)409 /6تذكرة الحفاظ ( ،)458،459 /2الكاشؼ ( ،)323 /1رجاؿ
مسمـ (.)130 /1

) - )4تاريخ أسماء الثقات ( ،)60/تيذيب التيذيب (.)243 /2
) - )5معاكية بف ىشاـ القصار أبك الحسف الككفي مكلى بني أسد كيقاؿ لو معاكية بف أبي العباس صدكؽ لو أكىاـ ،مات سنة
أربع كمائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)538 /تيذيب الكماؿ ( ،)220-218 /28الثقات البف حباف ( ،)166 /9الطبقات
الكبرل ( ،)403،404 /6الكاشؼ (.)277 /2

) - )6تاريخ أسماء الثقات ( ،)220 /تيذيب التيذيب (.)197 /10
جدا كلـ يتميز حديثو فترؾ ،مات سنة ثماف كأربعيف
) - )7الميث بف أبي سميـ بف زنيـ بالزام كالنكف مصغر صدكؽ اختمط ن
كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)464 /تيذيب الكماؿ ( ،)287-279 /24سير أعبلـ النببلء ( ،)184-179 /6التاريخ
الكبير ( ،)246 /7الكاشؼ ( ،)151 /2رجاؿ مسمـ (.)160 /2
) - )8تاريخ أسماء الثقات ( ،)196 /تيذيب التيذيب (.)419 /8
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ىش ىج ًع ُّي"(:)1
" خمؼ بف خميفة األ ٍ

خرؼ فاضطرب عميو حديثو"(.)2
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ ثقة لكنو َّ

ربعاً« :صد ق كنو مضطرب»« ،صد ق

س ممن يتج بو كان ف و ضطرب»:

مصطمح "صدكؽ لكنو مضطرب"" ،صدكؽ كليس ممف يحتج بو ككاف فيو اضطراب" مف
المصطمحات التي فييا تناقض ،يج ًم ىع فيو بيف عبارة الجرح كبيف عبارة التعديؿ ،كىذا ييعد تجريح لكف خفيؼ.
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" عبد الرحمف بف محمد اٍل يم ىح ًاربً ُّي"(:)3

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ لكنو مضطرب"(.)4

" الحكـ بف ظييى ٍي ور الفىزًارم "(:)5
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ كليس ممف يحتج بو كفيو اضطراب"(.)6

خام اً« :صد ق ثق

كان ضطرب في يد

ف ان ضطرباً قب ياً»:

مصطمح "صدكؽ ثقة ككاف يضطرب في حديث سفياف اضطرابان قبيحان" مف المصطمحات التي فييا
ً
كحدد االضطراب في حديث شخص
إشكاؿ ،يجم ىع فيو بيف عبارة الجرح كبيف عبارة التعديؿ ،كلكف يخصص  ،ي
معيف كىذا مف دقة الحكـ عمى الراكم ،إذف ىذا تقييد ،ألف الراكم بشكؿ عاـ ثقة لكف االضطراب القبيح في
حديث سفياف ،لذلؾ ىذا جرح لمراكم لكف يسير.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" عبيد هللا بف مكسى العبسي"(:)7

) - )1خمؼ بف خميفة بف صاعد األشجعي مكالىـ أبك أحمد الككفي نزؿ كاسط ثـ بغداد صدكؽ اختمط في اآلخر ،مات سنة
إحدل كثمانيف كمائة عمى الصحيح .انظر :تقريب التيذيب ( ،)194 /تيذيب الكماؿ ( ،)288-284 /8تاريخ بغداد (/8

 ،)318،319الثقات البف حباف ( ،)269،270 /6سير أعبلـ النببلء ( ،)341،342 /8الطبقات الكبرل (،)313 /7
الكاشؼ (.)374 /1
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)78 /تيذيب التيذيب (.)131 /3
) - )3عبد الرحمف بف محمد بف زياد المحاربي أبك محمد الككفي ال بأس بو ككاف يدلس ،مات سنة خمس كتسعيف كمائة.
انظر :تقريب التيذيب ( ،)349 /الثقات البف حباف ( ،)92 /7الطبقات الكبرل ( ،)392 /6التاريخ الكبير (،)347 /5

الكاشؼ ( ،)642 /1طبقات الحفاظ (.)135 /
) - )4تاريخ أسماء الثقات ( ،)146 /تيذيب التيذيب (.)239 /6
) - )5الحكـ بف ظيير الفزارم أبك محمد ككنية أبيو أبك ليمى كيقاؿ أبك خالد متركؾ رمي بالرفض كاتيمو بف معيف ،مات قريبا

مف سنة ثمانيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)175 /تيذيب الكماؿ ( ،)103-99 /7ميزاف االعتداؿ (.)336 /2
) - )6تاريخ أسماء الثقات (.)63 /

) - )7عبيد هللا بف مكسى بف باذاـ العبسي الككفي أبك محمد ثقة كاف يتشيع ،مات سنة ثبلث عشرة كمائتيف .انظر :تقريب
التيذيب ( ،)375 /تيذيب الكماؿ ( ،)169-164 /19الثقات البف حباف ( ،)152 /7سير أعبلـ النببلء (،)556-553 /9
طبقات الحفاظ (.)155 /
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قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ ثقة ككاف يضطرب في حديث سفياف اضطرابان قبيحان"(.)1
اد اً« :ل بأس بو صد ق كنو م كن عر

يد »:

ً
مصطمح "ال بأس بو صدكؽ لكنو لـ يكف يعرؼ الحديث" مف المصطمحات التي فييا تناقض ،يجمعى
فيو بيف عبارة الجرح كبيف عبارة التعديؿ ،لكف بيَّف اإلماـ عثماف أف الراكم ليس لو معرفة بالحديث ،كىذا
جرح لمراكم.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
المدائًنً ُّي"(:)2
" سعيد بف زكريا القرشي ى
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال بأس بو صدكؽ لكنو لـ يكف يعرؼ الحديث"(.)3

ابعاً« :ل بأس بو و أياد

مناك ر»:

عبارة "ال بأس بو" مف عبارات التعديؿ المطمؽ ،لكف اإلماـ عثماف أقرنيا كقاؿ لو أحاديث مناكير.

"المنكر ينقسـ قسميف عمى ما ذكرناه في الشاذ
كذىب اإلماـ ابف الصبلح إلى التعريؼ بالمنكر فقاؿ:
ى
فًإَّنو بمعناه:
المخالؼ لما ركاه الثًٌقات.
المنفرد ي
 األكؿ :يتفرده"(.)4
 كالثاني :الفرد الذم ليس في راكيو مف الثًقىة كاإلتقاف ما ييحتمؿ معو ُّكأما الحافظ ابف حجر العسقبلني :فقد ىع َّرفو َّ
بأنو ما ركاه الضعيؼ مخالفنا لمثًقىة ،أم ما يقابؿ
ً
المنكر"(.)5
كقعت المخالفة مع الضعؼ ،فالراجح يقاؿ لو :المعركؼ ،كمقابمو يقاؿ لو:
المعركؼ ،فقاؿ" :كاف
ى
كتجدر اإلشارة إلى َّ
الم ىحًٌدثيف ،قاؿ اإلماـ المَّ ٍكنكم" :كقد يي ٍج ىعؿ صفة
أف لممنكر إطبلقات متعددة عند ي
منك ير الحديث ،أك ىرىكل المناكير ،كبينيما فى ٍرؽَّ ،
فإف قكليـ :ركل مناكير ،ال
لمراكم ،بأىف يقاؿ :ىذا َّ
َّ
الراكم ى

الراكمَّ ،
ػرت فػي ركايتػػو
يقتضي
بمجرده ترؾ َّ
َّ
فإنو ليس ُّ
كؿ مف ركل المناكير بضعيؼ؛ بػؿ إذا كػثػ ٍ
المناكػػير"(.)6
ً
المناكير عف ُّ
الض ىعفىاء كما ذكره اإلماـ السخاكم" ،كمنكر
ركل
كقد يطمؽ المنكر عمى َّ
ى
الراكم الثقىة إذا ى
نقبل عف ابف
رت
الحديث ييطمقكنو عمى َّ
المناكير في ركايتو ،فاستحؽ الترؾ ،كذا ذكره السخاكم ن
الراكم إذا ىكثي ٍ
ي
دقيؽ العيد"(.)7
) - )1تاريخ أسماء الثقات ( ،)165 /تيذيب التيذيب (.)48 /7
) - )2سعيد بف زكريا القرشي المدائني صدكؽ لـ يكف بالحافظ ،مات بعد المائتيف .انظر :تقريب التيذيب ( ،)235 /تيذيب
الكماؿ ( ،)439-435 /10تاريخ بغداد (.)69،70 /9

) - )3تاريخ أسماء الثقات ( ،)97 /تيذيب التيذيب (.)28 /4
) - )4مقدمة ابف الصبلح (.)82-80/
) - )5نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر (.)86 /
الجرجاني في مصطمح الحديث (.)363 /
) - )6ظفر األماني بشرح مختصر السيد الشريؼ ي
) - )7فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)130 /2
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إذف مصطمح "ال بأس بو لو أحاديث مناكير" مف المصطمحات التي فييا إشكاؿ ،يج ًم ىع فيو بيف
عبارة الجرح كبيف عبارة التعديؿ  ،كعندما قاؿ لو أحاديث مناكير لـ يحدد تمؾ لذلؾ ىذا جرح لمراكم ،لكف يعد

يسير كليس جرح شديد.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" سفياف بف حبيب البصرم"(:)1
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال بأس بو لو أحاديث مناكير"(.)2

ثامناً« :ل بأس بو

س ممن عتمد ع ى يد ثو»:

عبارة "ليس ممف يعتمد عمى حديثو" تدلؿ عمى صراحة التَّجريح ،كمصطمح "ال بأس بو كليس ممف
يعتمد عمى حديثو" مف المصطمحات التي فييا تناقض ،يج ًم ىع فيو بيف عبارة الجرح كبيف عبارة التعديؿ ،كىذا
جرح لمراكم.
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" سميماف بف ببلؿ القرشي"(:)3
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال بأس بو كليس ممف يعتمد عمى حديثو"(.)4

) - )1سفياف بف حبيب البصرم البزاز أبك محمد كقيؿ غير ذلؾ ثقة ،مات سنة اثنتيف كقيؿ ست كثمانيف كمائة كلو ثماف
كخمسكف سنة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)244 /تيذيب الكماؿ ( ،)137،138 /11الثقات البف حباف ( ،)405 /6سير أعبلـ
النببلء ( ،)350 /8الكاشؼ ( ،)448 /1التاريخ الكبير (،)90 /4

) - )2تيذيب التيذيب (.)95 /4

) - )3سميماف بف ببلؿ التيمي مكالىـ أبك محمد كأبك أيكب المدني ثقة ،مات سنة سبع كسبعيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب
( ،)250 /تيذيب الكماؿ ( ،)375-372 /11الثقات البف حباف ( ،)388 /6الطبقات الكبرل ( ،)420 /5سير أعبلـ النببلء
( ،)427-425 /7التاريخ الكبير ( ،)4 /4رجاؿ مسمـ ( ،)266 /1الكاشؼ (.)457 /1
) - )4تاريخ أسماء الثقات ( ،)100 /تيذيب التيذيب (.)155 /4
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مط ب ثَّاني :مصط يا

تي ت فَّظ بيا إلمام عثمان بن أبي

ىي أقرب إ ى تَّعد ل ،منيجو في

تعما يا.

ب

جمع ف يا ب ن تَّجر ح

تعد ل

استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مصطمحات كعبارات جمع فييا بيف التَّجريح كالتَّعديؿ ،كىي
أحيانا ،كىي:
ظا كداللة
أقرب إلى التَّعديؿ ،شأنو كشأف بعض النُّقَّاد ،في استعماليا لف ن
ن
«ثقة صدكؽ كليس بثبت»« ،صدكؽ لكف اضطرب عميو بعض حديثو»« ،أنا أعمـ الناس بو ىك ثقة لكف
شره يدلًٌس»« ،ال بأس بو كاف ييـ في الحديث قميبلن» ،كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:
س بثب »:

أ لً« :ثق صد ق
عبارة "ثقة صدكؽ" مف عبارات التَّ ٍعًديؿ المطمؽ ،كالثقة يجمع بيف العدالة كتماـ الضبط ،كالصدكؽ
ينزؿ عف ذلؾ بخفة الضبط ،كبنفي الثبكتية لمراكم.
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
ؼ بف طى ًري و
ؼ الككفي"(:)1
 " يمطى ًٌر ي
ٍ
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ كليس بثبت"(.)2

ثان اً« :صد ق كن ضطرب ع و بعض يد ثو»:
مصطمح "صدكؽ لكف اضطرب عميو بعض حديثو" مف المصطمحات التي فييا تناقض ،يج ًم ىع فيو
بيف عبارة الجرح كبيف عبارة التعديؿ ،كفي األصؿ الراكم "صدكؽ" كىذا تعديؿ لو ،كلكف ربما ط أر عميو شيء

فاضطرب عميو بعض حديثو كىذا تجريح لو ،لكف خفيؼ جدان ،ألف االضطراب حدد في بعض حديثو ،لذلؾ
المصطمح مف أدني مصطمحات التعديؿ.
الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" قيس بف ربيع األسدم"(:)3
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ لكف اضطرب عميو بعض حديثو"(.)4
ثا ثاً« :أنا أع م ناس بو ى ثق كن ره دِّس»:
قاؿ اإلماـ عثماف لكف شره يدًلٌس بعد أف قاؿ ثقة ،كقد تحدثنا عف التدليس في المطمب الثالث مف

المبحث الرابع في الفصؿ األكؿ ،كتبيَّف أنو تجريح لمراكم إذا نعت بو.

) - )1مطرؼ بف طريؼ الككفي أبك بكر أك أبك عبد الرحمف ثقة فاضؿ ،مات سنة إحدل كأربعيف كمائة أك بعد ذلؾ .انظر:
تقريب التيذيب ( ،)534/تيذيب الكماؿ ( ،)66-62 /28الثقات البف حباف ( ،)493 /7سير أعبلـ النببلء (/6
 ،)127،128التاريخ الكبير ( ،)397 /7الكاشؼ ( ،)269 /2رجاؿ مسمـ (.)247 /2

) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)225 /تيذيب التيذيب (.)157 /10

) - )3قيس بف الربيع األسدم أبك محمد الككفي صدكؽ تغير لما كبر كأدخؿ عميو ابنو ما ليس مف حديثو فحدث بو ،مات
سنة بضع كستيف كمائة .انظر :تقريب التيذيب ( ،)457 /تيذيب الكماؿ ( ،)37-25 /24تاريخ بغداد (،)461-456 /12
سير أعبلـ النببلء ( ،)44-41 /8الطبقات الكبرل ( ،)377 /6التاريخ الكبير ( ،)156 /7الكاشؼ (.)139 /2
) - )4تاريخ أسماء الثقات ( ،)191 /تيذيب التيذيب (.)352 /8
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ً
ً
إذف مصطمح " أنا أعمـ الناس بو ىك ثقة لكف شره يدلٌس" مف المصطمحات التي فييا إشكاؿ ،يجمعى
فيو بيف عبارة الجرح كبيف عبارة التعديؿ ،كىك إلى التعديؿ أقرب ،ألف الراكم ثقة ،كالتدليس معيكد عمى

بعض الثقات.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" حميد بف الربيع المخمي"(:)1
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :أنا أعمـ الناس بو ىك ثقة لكف شره يدلًٌس"(.)2

ربعاً« :ل بأس بو كان يم في يد

ق الً»:

مصطمح "ال بأس بو كاف ييـ في الحديث قميبلن" مف المصطمحات التي فييا تناقض ،يج ًم ىع فيو بيف
عبارة الجرح كبيف عبارة التعديؿ ،كألف الكىـ حدد بأنو قميؿ ،فالمصطمح قريب مف التعديؿ أكثر مف قربو مف

التجريح ،فربما أراد بذلؾ اإلماـ عثماف مطمؽ التعديؿ ،لكف األدنى مف التعديؿ.

الرج ً
ػاؿ ،مف ذلؾ:
كقد استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذا المصطمح في أقكالو كعباراتو في نقد ًٌ ى
" عمرك بف أبي قيس الرازم"(:)3
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال بأس بو كاف ييـ في الحديث قميبلن"(.)4

) - )1حميد بف الربيع بف حميد بف مالؾ بف شحيـ أبك الحسف المخمي الخزاز الككفي مات بالككفة سنة ثماف كخمسيف
كمائتيف .انظر :تاريخ بغداد ( ،)164-162 /8ميزاف االعتداؿ ( ،)385،386 /2لساف الميزاف ( ،)363 /2المقصد االرشد
(.)359،360 /1

) - )2ميزاف االعتداؿ ( ،)385 /2لساف الميزاف (.)363 /2
) - )3عمرك بف أبي قيس الرازم األزرؽ ككفي نزؿ الرم صدكؽ لو أكىاـ ،مات قبؿ المائتيف .انظر :تقريب التيذيب (/
 ،)426تيذيب الكماؿ ( ،)203،204 /22الكاشؼ (.)86 /2
) - )4تاريخ أسماء الثقات ( ،)152 /تيذيب التيذيب (.)82 /8
171

مبي

ر

ثاني

ذ ن َع َّد يم َج َّرييم إلمام عثمان بن أبي

(در ٌ مقارن ُ ب ن أيكام إلمام عثمان بن أبي

ب

ب بعبار يد

أيكام

ره من ُّنقَّاد)

الرىكاة الذيف ًقيمت في حقيـ األلفاظ التي تجمع بيف الجرح كالتعديؿ
كفي ىذا المبحث سيتـ عرض ُّ
عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بحسب المصطمحات كالعبارات التي أيطمقت في ىح ًقٌيـ ،مع االجتياد في
كفيؿ
المقارنة بيف أحكامو كأحكاـ غيره مف النُّقَّاد ،ثـ الكقكؼ عمى خبلصة القكؿ في الحكـ عمى َّ
الراكم ،كىذا ه

اضحا عف خصائص المنيج النقدم الذم اتبعو اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في نقد
بأف يعطي
ُّ
تصكنار ك ن
ًٌ
كيظير مرتبتو بيف ُّ
النقَّاد.
الر ىجاؿ ،ي
ذ ن َع َّد يم َج َّرييم إلمام عثمان بن أبي
مط ب َ َّ ل :ر
الرىكاة ،كسيتـ عرض الركاة بحسب
عددا مف ُّ
أطمؽ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات عمى ن
الترتيب السابؽ في دراسة المصطمحات التي تجمع بيف الجرح كالتعديؿ القريبة مف الجرح ،كالتي ىي في
ب بعبار يد  ،أقرب إ ى جرح.

المطمب األكؿ مف المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ ،عمى النحك التالي-:

أ لً :ر

ذ ن قال ف يم« :ثق

س بيج »« ،ثق صد ق س بيج »:

" -1أيمد بن عبد للا بن نس تم مي"(:)1

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة ليس بحجة"(.)2

 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :لرجؿ اخرج إلى أحمد بف يكنس فإنو شيخ اإلسبلـ ( ،)3كقاؿ أبك حاتـ :كاف ثقة متقنان(.)4

كقاؿ النسائي ثقة( ،)5كقاؿ ابف سعد :كاف ثقة صدكقنا صاحب سنة كجماعة( ،)6كقاؿ العجمي :ثقة
مأمكنا ثبتان(.)9
صاحب سنة( ،)7كذكره ابف حباف في الثقات( ،)8كقاؿ ابف قانع :كاف ثقة
ن

) - )1سبؽ ترجمتو ( )164 /حاشية.
) - )2تيذيب التيذيب (.)44 /1

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)377 /1سير أعبلـ النببلء ( ،)457 /10الكاشؼ ( ،)198 /1طبقات الحفاظ ( ،)178 /ميزاف
االعتداؿ (.)34 /8
) - )4الجرح كالتعديؿ ( ،)57 /2تيذيب الكماؿ ( ،)377 /1سير أعبلـ النببلء ( ،)457 /10طبقات الحفاظ (،)178 /
ميزاف االعتداؿ (.)34 /8

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)378 /1ميزاف االعتداؿ (.)34 /8
) - )6الطبقات الكبرل ( ،)405 /6تيذيب التيذيب ( ،)44 /1ميزاف االعتداؿ (.)34 /8
) - )7الثقات لمعجمي ( ،)193 /1تيذيب التيذيب ( ،)44 /1ميزاف االعتداؿ (.)34 /8
) - )8الثقات البف حباف ( ،)9 /8تيذيب التيذيب ( ،)44 /1ميزاف االعتداؿ (.)34 /8
) - )9تيذيب التيذيب ( ،)44 /1ميزاف االعتداؿ (.)34 /8
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كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة حافظ(.)1

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.

قمت :أحمد بف يكنس التميمي :ثقة صاحب سنة.
مان كناني"(:)2

" -2عبد ري م بن

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ ليس بحجة"(.)3

 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)4كقاؿ أبك داكد :ثقة( ،)5كقاؿ أبك حاتـ :صالح الحديث( ،)6كقاؿ النسائي:

ليس بو بأس( ،)7كذكره بف حباف في كتاب الثقات(.)8

كقاؿ سيؿ بف عثماف :نظر ككيع في حديثو فقاؿ ما أصح حديثو( ،)9كقاؿ ابف المديني :ال بأس

بو( ،)10كقاؿ العجمى :ثقة متعبد كثير الحديث(.)11
كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة حافظ(.)12
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة(.)13

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
قمت :عبد الرحيـ بف سميماف الكناني :ثقة.

) - )1تقريب التيذيب (.)81 /

) - )2سبؽ ترجمتو ( )164 /حاشية.
) - )3تيذيب التيذيب (.)274 /6
) - )4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)272 /3تيذيب الكماؿ ( ،)39 /18الجرح كالتعديؿ ( ،)339 /5سير أعبلـ النببلء
( ،)358 /8طبقات الحفاظ (.)127 /

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)39 /18طبقات الحفاظ ( ،)127 /الكافي بالكفيات (.)197 /18
) - )6الجرح كالتعديؿ ( ،)339 /5تيذيب الكماؿ ( ،)39 /18سير أعبلـ النببلء ( ،)358 /8الكافي بالكفيات (.)197 /18
) - )7تيذيب الكماؿ (.)39 /18
) - )8الثقات البف حباف ( ،)412 /8تيذيب الكماؿ (.)39 /18
) - )9الجرح كالتعديؿ (.)339 /5

) - )10تيذيب التيذيب (.)274 /6
) - )11الثقات لمعجمي (.)93 /2
) - )12الكاشؼ (.)650 /1
) - )13تقريب التيذيب (.)354 /
172

 " -3فض ل بن ع اض تم مي"(:)1

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ ليس بحجة"(.)2

 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ عبد الرحمف بف ميدم :فضيؿ بف عياض رجؿ صالح كلـ يكف بحافظ( ،)3كقاؿ العجمي :ككفي

ثقة متعبد رجؿ صالح( ،)4كقاؿ سفياف بف عيينة :فضيؿ ثقة ،كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ(.)5

كقاؿ النسائي :ثقة مأمكف رجؿ صالح ،كقاؿ الدارقطني :ثقة كقاؿ محمد بف سعد :كاف ثقة نبيبلن

فاضبلن عابدان كرعان كثير الحديث ،كقاؿ عبد هللا بف المبارؾ :أكرع الناس الفضيؿ بف عياض ،كقاؿ في
مكضع آخر :ما بقي عمى ظير األرض عندم أفضؿ مف الفضيؿ بف عياض ،كقاؿ شريؾ بف عبد هللا :لـ

يزؿ لكؿ قكـ حجة في أىؿ زمانيـ كاف فضيؿ بف عياض حجة ألىؿ زمانو ،كقاؿ إسحاؽ بف اب ارىيـ الطبرم:
ما رأيت أحدا كاف أخكؼ عمى نفسو كال أرجى لمناس مف الفضيؿ ككاف صحيح الحديث صدكؽ المساف شديد

الييبة لمحديث إذا حدث(.)6

()7

كذكره ابف حباف في الثقات

كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة(.)8

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة عابد إماـ(.)9

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
قمت :الفضيؿ بف عياض التميمي :ثقة.
" -4ميمد بن ي ن

دي"(:)10

()11

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ ليس بحجة"

) - )1سبؽ ترجمتو ( )164 /حاشية.
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)185 /تيذيب التيذيب (.)266 /8
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)286 /23الجرح كالتعديؿ ( ،)73 /7سير أعبلـ النببلء (.)423 /8

) - )4الثقات لمعجمي ( ،)207 /2تيذيب الكماؿ ( ،)286 /23سير أعبلـ النببلء ( ،)424 /8الكافي بالكفيات (.)59 /24
) - )5الجرح كالتعديؿ ( ،)73 /7تيذيب الكماؿ ( ،)286،287 /23سير أعبلـ النببلء ( ،)423،424 /8الكافي بالكفيات
(.)59 /24
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)292-287 /23سير أعبلـ النببلء (.)429-424 /8
) - )7الثقات البف حباف ( ،)315 /7تيذيب التيذيب (.)266 /8
) - )8الكاشؼ (.)124 /2
) - )9تقريب التيذيب ( ،)448 /لساف الميزاف (.)337 /7
) - )10سبؽ ترجمتو ( )164 /حاشية.
) - )11تاريخ أسماء الثقات ( ،)210 /تيذيب التيذيب (.)103 /9
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 أق ل ُّنقاد في ر ي:قاؿ يعقكب بف سفياف الفسكم :محمد بف الحسف األسدم ضعيؼ ،كقاؿ أبك جعفر العقيمي :ال يتابع

عمى حديثو قاؿ يحيى بف معيف :شيخ( ،)1كقاؿ في مكضع آخر :كليس بشيء( ،)2كقاؿ أبك حاتـ :شيخ(.)3

كقاؿ أبك داكد :صالح يكتب حديثو( ،)4كقاؿ أبك أحمد بف عدم :حدث عنو الثقات مف الناس كلـ أر

بحديثو بأسان(.)5

كقاؿ العجمي :ككفي ال بأس بو( ،)6كقاؿ الساجي :ضعيؼ ،كقاؿ البزار كالدارقطني :ثقة( ،)7كقاؿ ابف

حباف :ال يحتج بو(.)8

كقاؿ اإلماـ الذىبي :ضعيؼ(.)9

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ فيو ليف(.)10

 -خالص

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ق ل ف و،

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.

قمت :محمد بف حسف األسدم :ضعيؼ.
ثان اً :ر
بيج »:

ذ ن قال ف يم« :صد ق ق ل يج !قال ل»« ،صد ق

" -1أ ع بن

س بيج »« ،رجل صد ق

س

ر كندي"(:)11

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ قيؿ حجة !قاؿ ال"(.)12

) - )1تيذيب الكماؿ (.)69 /25
) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)69 /25الجرح كالتعديؿ ( ،)225 /7الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)51 /3
) - )3الجرح كالتعديؿ ( ،)225 /7تيذيب الكماؿ (.)69 /25
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)69 /25لساف الميزاف (.)355 /7

) - )5الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)173 /6تيذيب الكماؿ ( ،)69 /25الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (،)51 /3
الكاشؼ (.)164 /2
) - )6الثقات لمعجمي ( ،)235 /2تيذيب التيذيب (.)103 /9
) - )7تيذيب التيذيب (.)103 /9

) - )8الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)51 /3
) - )9الكاشؼ (.)164 /2
) - )10تقريب التيذيب (.)474 /
) - )11سبؽ ترجمتو ( )165 /حاشية.
) - )12تاريخ أسماء الثقات ( ،)36/تيذيب التيذيب (.)309 /1
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 أق ل ُّنقاد في ر ي:قاؿ سفياف الثكرم :أشعث أثبت مف مجالد( ،)1كقاؿ يحيى بف سعيد :الحجاج بف أرطاة كمحمد بف
إسحاؽ عندم سكاء كأشعث بف سكار دكنيما( ،)2كقاؿ عمرك بف عمي :كاف يحيى كعبد الرحمف ال يحدثاف
عنو كرأيت عبد الرحمف يخط عمى حديثو(.)3
كقاؿ أبك مكسى محمد بف المثنى :ما سمعت يحيى كال عبد الرحمف حدثا عف سفياف عنو بشيء قط(.)4
كقاؿ يحيى بف معيف :أشعث بف سكار أحب إلي مف إسماعيؿ بف مسمـ( ،)5كقاؿ في مكضع آخر:
أشعث بف سكار ضعيؼ( ،)6كقاؿ مرة :أشعث بف سكار ثقة( ،)7كقاؿ أحمد بف حنبؿ :أشعث بف سكار أمثؿ
في الحديث مف محمد بف سالـ كلكنو عمى ذلؾ ضعيؼ الحديث(.)8
كقاؿ أبك زرعة :ليف( ،)9كقاؿ النسائي :ضعيؼ( ،)10كقاؿ الدارقطني :ضعيؼ( ،)11كقاؿ في مكضع
آخر :يعتبر بو ،كقاؿ ابف خراش :ىك أضعؼ األشاعثة( ،)12كقاؿ أبك أحمد بف عدم :لـ أجد لو حديثا
منك انر(.)13

) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)266 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)372 /1سير أعبلـ النببلء ( ،)276 /6التاريخ الكبير (/1
 ،)430رجاؿ مسمـ (.)78 /1

) - )2تيذيب الكماؿ ( ،)266 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)271 /2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)371 /1
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)267 /3الجرح كالتعديؿ (.)271 /2
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)267 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)371 /1سير أعبلـ النببلء (.)276 /6
) - )5تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)249 /4تيذيب الكماؿ ( ،)268 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)372 /1

) - )6تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)80 /4تيذيب الكماؿ ( ،)268 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)271 /2الكامؿ في ضعفاء
الرجاؿ ( ،)371 /1سير أعبلـ النببلء ( ،)276 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)125 /1
) -)7تيذيب الكماؿ ( ،)268 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)371 /1سير أعبلـ النببلء ( ،)276 /6الضعفاء كالمتركككف
البف الجكزم (.)125 /1

) -)8تيذيب الكماؿ ( ،)268 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)271 /2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)371 /1الضعفاء كالمتركككف

البف الجكزم (.)125 /1
) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)268 /3الجرح كالتعديؿ ( ،)271 /2سير أعبلـ النببلء ( ،)276 /6الكاشؼ (.)253 /1
) -)10الضعفاء كالمترككيف لمنسائي ( ،)20 /تيذيب الكماؿ ( ،)268 /3سير أعبلـ النببلء ( ،)276 /6الضعفاء

كالمتركككف البف الجكزم ( ،)125 /1الكافي بالكفيات (.)163 /9

) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)268 /3سير أعبلـ النببلء ( ،)276 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)125 /1
) - )12سير أعبلـ النببلء ( ،)276 /6الكافي بالكفيات (.)163 /9
) - )13الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)373 /1تيذيب الكماؿ ( ،)269 /3سير أعبلـ النببلء ( ،)276 /6الكافي بالكفيات
(.)163 /9
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كقاؿ ابف حباف :فاحش الخطاء كثير الكىـ( ،)1كقاؿ ابف سعد :كاف ضعيفا في حديثو( ،)2كقاؿ

العجمي :ضعيؼ يكتب حديثو( ،)3كقاؿ مرة :ال باس بو كليس بالقكم ،كقاؿ بندار :ليس بثقة ،كقاؿ أبك داكد:

أشعث ضعيؼ(.)4

كقاؿ اإلماـ الذىبي :صدكؽ(.)5

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ضعيؼ(.)6

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
قمت :أشعث بف سكار الكندم :ضعيؼ.
 " -2ي ن بن رب ع ُب ْ َرِن ُّي"(:)7
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ كليس بحجة"(.)8
 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف عبد هللا العجمي :حسف بف الربيع البكراني ككفي ثقة رجؿ صالح متعبد( ،)9كقاؿ أبك

حاتـ :كاف مف أكثؽ أصحاب بف إدريس( ،)10كقاؿ عبد الرحمف بف يكسؼ بف خراش :ككفي ثقة(.)11

()12
كذكره ابف حباف في الثقات  ،كقاؿ أبك بكر الخطيب البغدادم :كاف الحسف بف الربيع ثقة صالحان

متعبدان(.)13

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة(.)14

) - )1تيذيب التيذيب ( ،)309 /1سير أعبلـ النببلء ( ،)276 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)125 /1
) - )2الطبقات الكبرل ( ،)358 /6تيذيب التيذيب (.)309 /1
) - )3الثقات لمعجمي ( ،)232 /1تيذيب التيذيب (.)309 /1
) - )4تيذيب التيذيب (.)309 /1
) - )5الكاشؼ (.)253 /1
) - )6تقريب التيذيب (.)113 /
) - )7سبؽ ترجمتو ( )165 /حاشية.

) - )8تاريخ أسماء الثقات ( ،)60/تيذيب التيذيب (.)243 /2
) - )9الثقات لمعجمي ( ،)293 /1تيذيب الكماؿ ( ،)150 /6تاريخ بغداد ( ،)307 /7سير أعبلـ النببلء (،)400 /10
طبقات الحفاظ (.)204 /
) - )10لجرح كالتعديؿ ( ،)13 /3تيذيب الكماؿ ( ،)150 /6سير أعبلـ النببلء ( ،)400 /10الكاشؼ ( ،)323 /1طبقات
الحفاظ (.)204 /

) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)150 /6تاريخ بغداد (.)307 /7
) - )12الثقات البف حباف ( ،)172 /8تيذيب التيذيب (.)243 /2
) - )13تاريخ بغداد (.)307 /7
) - )14تقريب التيذيب (.)161 /
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 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
الب ٍكىرانً ُّي :ثقة.
قمت :الحسف بف الربيع ي
صار"(:)1
" -3معا بن ى ام قَ َّ
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ كليس بحجة"(.)2

 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ يحيى بف معيف :صالح كليس بذاؾ( ،)3كقاؿ أبك حاتـ :قمت لعمي بف المديني فمعاكية بف ىشاـ

كقبيصة كالفريابي قاؿ متقاربيف ،كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :سألت أبي عف معاكية بف ىشاـ كيحيى بف

يماف فقاؿ ما أقربيما ثـ قاؿ معاكية بف ىشاـ كأنو أقكـ حديثان كىك صدكؽ(.)4

كقاؿ أبك داكد :ثقة( ،)5كذكره بف حباف في كتاب الثقات( ،)6كقاؿ العجمي :ثقة( ،)7كقاؿ الساجي:

صدكؽ ييـ ،كقاؿ أحمد ابف حنبؿ :ىك كثير الخطاء(.)8

كقاؿ ابف سعد :كاف صدكقان كثير الحديث( ،)9كقاؿ أبك الفرج ابف الجكزم :ركل ما ليس مف سماعو

فترككه(.)10

كقاؿ اإلماـ الذىبي :ككفي ثقة(.)11

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ لو أكىاـ(.)12

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
صار :صدكؽ.
قمت :معاكية بف ىشاـ القى َّ

) - )1سبؽ ترجمتو ( )165 /حاشية.
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)220 /تيذيب التيذيب (.)197 /10
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)220 /28الجرح كالتعديؿ ( ،)385 /8الكاشؼ (.)277 /2
) - )4الجرح كالتعديؿ ( ،)385 /8تيذيب الكماؿ (.)220 /28
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)220 /28لساف الميزاف (.)392 /7
) - )6الثقات البف حباف ( ،)166 /9تيذيب الكماؿ (.)220 /28
) - )7الثقات لمعجمي (.)285 /2

) -)8تيذيب التيذيب (.)197 /10
) - )9الطبقات الكبرل ( ،)403 /6تيذيب التيذيب (.)197 /10
) - )10الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)128 /3تيذيب التيذيب (.)197 /10
) - )11الكاشؼ (.)277 /2
) - )12تقريب التيذيب (.)538 /
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ره من نقاد:

" -4

بن أبي

م قر ي"(:)1

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ كليس بحجة"(.)2

 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ليث بف أبي سميـ مضطرب الحديث كلكف حدث عنو الناس( ،)3كقاؿ أيضا :ما

رأيت يحيى بف سعيد أسكأ رأيا في أحد منو في ليث( ،)4كقاؿ يحيى بف معيف :يحيى بف سعيد القطاف كاف ال

يحدث عف ليث بف أبي سميـ(.)5

كقاؿ أبك معمر القطيعي :كاف بف عيينة يضعؼ ليث بف أبي سميـ( ،)6كقاؿ يحيى :ليث بف أبي

سميـ ضعيؼ الحديث ،كقاؿ أيضان :مجالد أحب إلي مف ليث(.)7

كقاؿ عبد الرحمف :سمعت أبي كأبا زرعة يقكالف ليث ال يشتغؿ بو ىك مضطرب الحديث( ،)8كقاؿ

أبك داكد :سألت يحيى عف ليث فقاؿ ليس بو بأس ،كقاؿ أبك أحمد بف عدم :لو أحاديث صالحة غير ما
ذكرت كقد ركل عنو الثقات كمع الضعؼ الذم فيو يكتب حديثو ،كقاؿ الدارقطني :فقاؿ صاحب سنة يي ىخ َّرج
حديثو ثـ قاؿ إنما أنكركا عميو الجمع بيف عطاء كطاككس كمجاىد(.)9

كقاؿ جري انر :كاف ليث أكثر تخميطان ،كقاؿ يحيى بف معيف :ليث أضعؼ مف يزيد بف أبي زياد كيزيد

فكقو في الحديث ،كقاؿ في مكضع آخر :ليث بف أبي سميـ ضعيؼ إال أنو يكتب حديثو ،كقاؿ عيسى بف
يكنس :قد رأيتو ككاف قد اختمط ،كقاؿ أبك حاتـ :يكتب حديثو ككاف ضعيؼ الحديث ،كقاؿ أبك زرعة :ليث
()10

بف أبي سميـ ليف الحديث ال تقكـ بو الحجة عند أىؿ العمـ بالحديث

كقاؿ العجمي :جائز الحديث كقاؿ مرة ال بأس بو( ،)11كقاؿ عبد الكارث :كاف ليث مف أكعية

العمـ( ،)12كقاؿ ابف سعد :كاف رجبلن صالحان عابدان ككاف ضعيفان في الحديث(.)13

) - )1سبؽ ترجمتو ( )165 /حاشية.
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)196 /تيذيب التيذيب (.)419 /8
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)282 /24الجرح كالتعديؿ ( ،)178 /7الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)29 /3
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)282 /24سير أعبلـ النببلء (.)180 /6
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)283 /24الجرح كالتعديؿ (.)178 /7

) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)284 /24سير أعبلـ النببلء ( ،)180 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)29 /3
) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)284،285 /24سير أعبلـ النببلء (.)180 /6
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)286 /24الجرح كالتعديؿ ( ،)178 /7الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)29 /3
) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)286،287 /24سير أعبلـ النببلء (.)181 /6

) - )10الجرح كالتعديؿ ( ،)178 /7تيذيب الكماؿ ( ،)286-282 /24سير أعبلـ النببلء (.)180،181 /6
) - )11الثقات لمعجمي (.)231 /2
) - )12سير أعبلـ النببلء (.)182 /6
) - )13الطبقات الكبرل ( ،)349 /6تيذيب التيذيب (.)418 /8
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كقاؿ ابف حباف :اختمط في آخر عمره فكاف يقمب االسانيد كيرفع المراسيؿ كيأتي عف الثقات بما ليس
مف حديثيـ(.)1
كقاؿ أحمد :ليث ال يفرح بحديثو ،كقاؿ الترمذم :كليث صدكؽ ييـ ،كقاؿ الحاكـ أبك أحمد :ليس
بالقكم عندىـ ،كقاؿ البزار :كاف أحد العباد إال أنو أصابو اختبلط فاضطرب حديثو ،كقاؿ يعقكب بف شيبة
ىك صدكؽ ضعيؼ الحديث ،كقاؿ الساجي :صدكؽ فيو ضعؼ كاف سيء الحفظ كثير الغمط ،كقاؿ ابف
معيف :منكر الحديث ككاف صاحب سنة ،ككاف أبك داكد ال يدخؿ حديثو في كتاب السنف الذم ضعفو ،كقاؿ
الحاكـ أبك عبدهللا :مجمع عمى سكء حفظو( ،)2كقاؿ الجكزجاني :يضعؼ حديثو(.)3
كقاؿ النسائي :ضعيؼ( ،)4كتركو يحيى القطاف كيحيى بف معيف كابف ميدم كأحمد( ،)5كقاؿ أبك بكر
األصبياني :اختمط في آخر عمره حتى كاف ال يدرم ما يحدث بو(.)6
كقاؿ اإلماـ الذىبي :فيو ضعؼ يسير مف سكء حفظو(.)7
كقاؿ اإلماـ ابف حجر :صدكؽ اختمط جدا كلـ يتميز حديثو فترؾ(.)8
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في تضعيؼ الراكم.
قمت :ليث بف أبي سميـ القرشي :ضعيؼ اختمط بأ و
خرة.
ثا ثاً :ر
" -1خ

خر فاضطرب ع و يد ثو»:
ذ ن قال ف يم« :صد ق ثق كنو َّ
بن خ ف

َ ْ َج ِع ُّي"(:)9

خرؼ فاضطرب عميو حديثو"(.)10
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ ثقة لكنو َّ

) - )1سير أعبلـ النببلء ( ،)182 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)29 /3تيذيب التيذيب (.)418،419 /8
) - )2تيذيب التيذيب (.)419 /8

) - )3الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)29 /3تيذيب التيذيب (.)419 /8
) - )4الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (.)90 /
) - )5سير أعبلـ النببلء ( ،)182 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم( ،)29 /3تيذيب التيذيب (.)419 /8
) - )6رجاؿ مسمـ (.)160 /2
) - )7الكاشؼ (.)151 /2
) - )8تقريب التيذيب (.)464 /
) - )9سبؽ ترجمتو ( )166 /حاشية.
) - )10تاريخ أسماء الثقات ( ،)78 /تيذيب التيذيب (.)131 /3
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 أق ل ُّنقاد في ر ي:قاؿ أحمد بف حنبؿ :قاؿ رجؿ لسفياف بف عيينة يا أبا محمد عندنا رجؿ يقاؿ لو خمؼ بف خميفة زعـ

أنو رأل عمرك بف حريث فقاؿ كذب لعمو رأل جعفر بف عمرك بف حريث( ،)1كقاؿ يحيى بف معيف :ليس بو

بأس( ،)2كقاؿ مرة :صدكؽ(.)3

كقاؿ النسائي :ليس بو بأس ،كقاؿ محمد بف عبد هللا بف عمار :ال بأس بو كلـ يكف صاحب

حديث( ،)4كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ( ،)5كقاؿ أبك أحمد بف عدم :أرجك أنو ال بأس بو كال أبرئو مف اف يخطئ

في بعض األحاييف في بعض ركاياتو(.)6

كقاؿ محمد بف سعد :كاف ثقة( ،)7كقاؿ أيضان :أصابو الفالج قبؿ مكتو حتى ضعؼ كتغير كاختمط(،)8

كذكره ابف حباف في الثقات(.)9

كقاؿ العجمي :ثقة( ،)10كقاؿ ابراىيـ بف أبي العباس :اختمط ،كقاؿ مسممة االندلسي :ثقو ثـ اختمط،

كقاؿ مف سمع منو قبؿ التغير فركايتو صحيحة(.)11
كقاؿ اإلماـ الذىبي :صدكؽ(.)12

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ اختمط بأ و
خرة(.)13

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
ىش ىج ًع ُّي :صدكؽ اختمط في بأ و
خرة.
قمت :خمؼ بف خميفة األ ٍ
) - )1تيذيب الكماؿ ( ،)286،287 /8تقريب التيذيب ( ،)194/انظر :الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)255 /1
) - )2تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)290 /3تيذيب الكماؿ ( ،)288 /8الجرح كالتعديؿ (.)369 /3
 ،تاريخ بغداد ( ،)319 /8سير أعبلـ النببلء ( ،)342 /8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)63 /3الضعفاء كالمتركككف البف

الجكزم (.)255 /1

) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)288 /8تاريخ بغداد ( ،)319 /8سير أعبلـ النببلء (.)342 /8
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)288 /8تاريخ بغداد (.)319 /8
) - )5الجرح كالتعديؿ ( ،)369 /3تيذيب الكماؿ ( ،)288 /8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)64 /3سير أعبلـ النببلء (/8
.)342

) - )6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)64 /3تيذيب الكماؿ ( ،)288 /8سير أعبلـ النببلء (.)342 /8
) - )7الطبقات الكبرل ( ،)313 /7تيذيب الكماؿ ( ،)288 /8تاريخ بغداد ()319 /8
) - )8الطبقات الكبرل ( ،)313 /7تاريخ بغداد ()319 /8تيذيب التيذيب ( ،)131 /3سير أعبلـ النببلء ()342 /8
) - )9الثقات البف حباف ( ،)269 /6تيذيب التيذيب (.)131 /3
) - )10الثقات لمعجمي ( ،)336 /1تيذيب التيذيب (.)131 /3
) - )11تيذيب التيذيب (.)131 /3
) - )12الكاشؼ (.)374 /1
) - )13تقريب التيذيب (.)194/
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ربعاً:

ر

ضطرب»:

ذ ن قال ف يم« :صد ق كنو مضطرب»« ،صد ق

س ممن يتج بو كان ف و

" -1عبد ريمن بن ميمد ْ ُم َي ِ
ارِب ُّي"(:)1

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ لكنو مضطرب"(.)2

 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ يحيى بف معيف :ثقة( ،)3كقاؿ في مكضع آخر :ليس بو بأس( ،)4كقاؿ مرة :لو أحاديث مناكير

عف المجيكليف( ،)5كقاؿ النسائي :ثقة( ،)6كقاؿ في مكضع آخر :ليس بو بأس(.)7

كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ إذا حدث عف الثقات كيركل عف المجيكليف أحاديث منكرة فيفسد حديثو

بركايتو عف المجيكليف( ،)8كقاؿ أبك زرعة :ثقة( ،)9قيؿ لككيع مات عبد الرحمف المحاربي فقاؿ :رحمو هللا ما

كاف احفظو ليذه األحاديث الطكاؿ(.)10

كذكره ابف حباف في كتاب الثقات( ،)11كقاؿ ابف سعد :كاف ثقة كثير الغمط( ،)12كقاؿ البزار كالدارقطني :ثقة،
كقاؿ الساجي :صدكؽ ييـ( ،)13كقاؿ أحمد بف حنبؿ :كاف يدلس( ،)14كقاؿ العجمي :ال بأس بو(.)15
كقاؿ اإلماـ الذىبي :حافظ ثقة(.)16

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ال بأس بو(.)17

) - )1سبؽ ترجمتو ( )166 /حاشية.
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)146 /تيذيب التيذيب (.)239 /6
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)389 /17الجرح كالتعديؿ ( ،)282 /5سير أعبلـ النببلء ( ،)137 /9لساف الميزاف (/7
،)517تذكرة الحفاظ (.)313 /1
) - )4تيذيب التيذيب (.)239 /6

) - )5سير أعبلـ النببلء (.)137 /9
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)389 /17لساف الميزاف (.)517 /7
) - )7تيذيب الكماؿ (.)389 /17
) - )8الجرح كالتعديؿ ( ،)282 /5تيذيب الكماؿ ( ،)389 /17سير أعبلـ النببلء ( ،)137 /9تذكرة الحفاظ (.)313 /1
) - )9لساف الميزاف (.)517 /7

) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)389 /17سير أعبلـ النببلء ( ،)137 /9تذكرة الحفاظ (.)313 /1
) - )11الثقات البف حباف ( ،)92 /7تيذيب الكماؿ (.)389 /17
) - )12الطبقات الكبرل ( ،)392 /6تيذيب التيذيب (.)239 /6
) - )13تيذيب التيذيب (.)239 /6

) - )14تقريب التيذيب ( ،)349 /تيذيب التيذيب ( ،)239 /6سير أعبلـ النببلء (.)137 /9
) - )15الثقات لمعجمي ( ،)86 /2تيذيب التيذيب (.)239 /6
) - )16سير أعبلـ النببلء ( ،)136 /9الكاشؼ (.)642 /1
) - )17تقريب التيذيب (.)349/
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 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.

قمت :عبد الرحمف بف محمد اٍل يم ىح ًاربً ُّي :صدكؽ.
 " -2يكم بن ظُ َي ْ ٍر فَز ِري "(:)1

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ كليس ممف يحتج بو فيو اضطراب"(.)2

 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ضعيؼ ،كقاؿ عمي بف الحسيف بف الجنيد :رأيت بف أبي شيبة ال يرضاه كلـ

يدخمو في تصنيفو( ،)3كقاؿ يحيى بف معيف :قد سمعت منو كليس بثقة( ،)4كقاؿ في مكضع آخر :ليس حديثو

بشيء( ،)5كقاؿ مرة :كذاب( ،)6كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني :ساقط(.)7

كقاؿ أبك زرعة :كاىي الحديث متركؾ الحديث ،كقاؿ أبك حاتـ :متركؾ الحديث ال يكتب حديثو(،)8

كقاؿ البخارم :منكر الحديث ترككه(.)9

كقاؿ النسائي :متركؾ الحديث( ،)10كقاؿ في مكضع آخر ليس بثقة كال يكتب حديثو ،كقاؿ الترمذم:

قد تركو بعض أىؿ الحديث( ،)11كقاؿ أبك أحمد بف عدم :عامة أحاديثو غير محفكظة(.)12

كقاؿ أبك داكد :ال يكتب حديثو ،كقاؿ صالح جزرة :كاف يضع الحديث ،كقاؿ الحاكـ :ليس بالقكم

عندىـ ،كقاؿ ابف نمير :قد سمعت منو كليس بثقة(.)13
) - )1سبؽ ترجمتو ( )166 /حاشية.
) - )2تاريخ أسماء الثقات (.)63 /
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)101 /7الجرح كالتعديؿ (.)118 /3

) - )4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)549 /3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)208 /2ميزاف االعتداؿ (.)336 /2
) - )5تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)276 /3تيذيب الكماؿ ( ،)101 /7الجرح كالتعديؿ ( ،)118 /3الكامؿ في ضعفاء
الرجاؿ ( ،)208 /2الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)226 /1ميزاف االعتداؿ (.)336 /2

) - )6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)208 /2تقريب التيذيب ( ،)175 /تيذيب التيذيب ( ،)368 /2الضعفاء كالمتركككف
البف الجكزم (.)226 /1
) - )7أحكاؿ الرجاؿ ( ،)52 /تيذيب الكماؿ ( ،)101 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)208 /2الضعفاء كالمتركككف البف
الجكزم (.)226 /1

) - )8الجرح كالتعديؿ ( ،)118 /3تيذيب الكماؿ ( ،)102 /7الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)226 /1
) - )9التاريخ الكبير ( ،)345 /2تيذيب الكماؿ ( ،)102 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)208 /2الضعفاء كالمتركككف
البف الجكزم ( ،)226 /1ميزاف االعتداؿ (.)336 /2

) - )10الضعفاء كالمتركككف لمنسائي ( ،)30 /تيذيب الكماؿ ( ،)102 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)208 /2الضعفاء

كالمتركككف البف الجكزم (.)226 /1
) - )11تيذيب الكماؿ (.)102 /7
) - )12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)209 /2تيذيب الكماؿ (.)102 /7
) - )13تيذيب التيذيب (.)368 /2
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كقاؿ ابف حباف :كاف يشتـ الصحابة كيركم عف الثقات االشياء المكضكعات( ،)1كقاؿ الدارقطني :ضعيؼ(.)2
كقاؿ الحافظ ابف حجر :متركؾ رمي بالرفض(.)3

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.

قمت :الحكـ بف ظييى ٍي ور الفىزًارم :متركؾ الحديث.
ذ ن قال ف يم« :صد ق ثق كان ضطرب في يد
خام اً :ر
" -1عب د للا بن م ى عب ي"(:)4

ف ان ضطرباً قب ياً»:

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ ثقة ككاف يضطرب في حديث سفياف اضطرابان قبيحان"(.)5
 أق ل ُّنقاد في ر ي:قاؿ أبك داكد :كاف محترقا شيعيا جاز حديثو ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :كاف صاحب تخميط كحدث

بأحاديث سكء( ،)6كقاؿ مرة :ركل مناكير ،كقاؿ معاكية بف صالح :سألت يحيى بف معيف عنو فقاؿ اكتب
عنو فقد كتبنا عنو ( ،)7كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة(.)8

كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ثقة حسف الحديث( ،)9كقاؿ أحمد بف عبد هللا العجمي :ثقة( ،)10كقاؿ ابف

سعد :كاف ثقة صدكقا إف شاء هللا تعالى كثير الحديث حسف الييئة ككاف يتشيع كيركم أحاديث في التشيع

منكرة كضعؼ بذلؾ عند كثير مف الناس( ،)11كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ كاف يتشيع(.)12

كقاؿ ابف عدم :ثقة ،كقاؿ يعقكب بف سفياف :شيعي كاف قاؿ قائؿ رافضي لـ أنكر عميو كىك منكر

الحديث ،كقاؿ الجكزجاني :كعبيد هللا بف مكسى اغمى كاسكأ مذىبا كاركل لمعجائب ،كقاؿ أبك مسمـ البغدادم

) - )1تيذيب التيذيب ( ،)368 /2الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)226 /1
) - )2الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)226 /1
) - )3تقريب التيذيب (.)175 /
) - )4سبؽ ترجمتو ( )166 /حاشية.
) - )5تاريخ أسماء الثقات ( ،)165 /تيذيب التيذيب (.)48 /7

) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)168 /19سير أعبلـ النببلء (.)555،556 /9
) - )7تيذيب الكماؿ (.)168 /19
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)168 /19الجرح كالتعديؿ ( ،)334 /5تاريخ أسماء الثقات ( ،)164 /سير أعبلـ النببلء (/9
 ،)555الكافي بالكفيات (.)274 /19

) - )9الجرح كالتعديؿ ( ،)334 /5تيذيب الكماؿ ( ،)168 /19سير أعبلـ النببلء ( ،)555 /9الكافي بالكفيات (/19
.)274
) - )10الثقات لمعجمي ( ،)114 /2تيذيب الكماؿ ( ،)168 /19سير أعبلـ النببلء (.)555 /9
) - )11الطبقات الكبرل ( ،)400 /6تيذيب التيذيب (.)48 /7
) - )12الثقات البف حباف ( ،)152 /7تيذيب التيذيب (.)48 /7
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الحافظ :عبيد هللا بف مكسى مف المترككيف ،كقاؿ ابف قانع :ككفي صالح يتشيع ،كقاؿ الساجي :صدكؽ كاف
يفرط في التشيع(.)1

كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة(.)2

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة كاف يتشيع(.)3
ق ل ف و،

 -خالص

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.

قمت :عبيد هللا بف مكسى العبسي :ثقة.

يد »:

ذ ن قال ف يم« :ل بأس بو صد ق كنو م كن عر
اد اً :ر
 " -1ع د بن زكر ا قر ي َمد ِئ ِن ُّي"(:)4
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال بأس بو صدكؽ لكنو لـ يكف يعرؼ الحديث"(.)5

 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ما بو بأس إف شاء هللا( ،)6كقاؿ في مكضع آخر :أحمد بف حنبؿ كتبنا عنو ثـ

تركناه ،كقاؿ مرة :ثقة ،كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة ،كمرة أثنى عميو ،كقاؿ مرة :ليس بشيء( ،)7كقاؿ مرة :ليس
بو بأس(.)8

كقاؿ البخارم :صدكؽ( ،)9كقاؿ أبك حاتـ :ىك مدائني صالح ليس بذاؾ القكم( ،)10كقاؿ النسائي:

صالح ،كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي :ضعيؼ ،كقاؿ صالح بف محمد البغدادم :ثقة ،كقاؿ أبك مسعكد

الرازم :كاف ثقة(.)11

كقاؿ ابف شاىيف :ليس بو بأس( ،)12كذكره بف حباف في كتاب الثقات(.)13

) - )1تيذيب التيذيب (.)48 /7
) - )2الكاشؼ (.)687 /1

) - )3تقريب التيذيب (.)375 /
) - )4سبؽ ترجمتو ( )167 /حاشية.
) - )5تاريخ أسماء الثقات ( ،)97 /تيذيب التيذيب (.)28 /4

) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)436 /10الجرح كالتعديؿ ( ،)23 /4تاريخ بغداد ( ،)70 /9ميزاف االعتداؿ (.)201 /3
) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)436 /10تاريخ بغداد ( ،)69،70 /9ميزاف االعتداؿ (.)201 /3
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)436 /10تاريخ بغداد ( ،)70 /9تاريخ أسماء الثقات ( ،)97 /ميزاف االعتداؿ (.)201 /3
) - )9التاريخ الكبير ( ،)474 /3تيذيب الكماؿ ( ،)437 /10تاريخ بغداد ( ،)70 /9الكاشؼ ( ،)436 /1ميزاف االعتداؿ
(.)201 /3

) - )10الجرح كالتعديؿ ( ،)23 /4تيذيب الكماؿ ( ،)437 /10الكاشؼ ( ،)436 /1ميزاف االعتداؿ (.)201 /3
) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)437 /10تاريخ بغداد (.)69،70 /9
) - )12تاريخ أسماء الثقات (.)97 /
) - )13الثقات البف حباف ( ،)263 /8تيذيب الكماؿ (.)437 /10
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كقاؿ اإلماـ الذىبي :صدكؽ لينو بعضيـ(.)1

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ لـ يكف بالحافظ(.)2

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
المدائًنً ُّي :ليس بو بأس.
قمت :سعيد بف زكريا القرشي ى
ذ ن قال ف يم« :ل بأس بو و أياد مناك ر»:
ابعاً :ر
 " -1ف ان بن يب ب بصري"(:)3

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال بأس بو لو أحاديث مناكير"(.)4

 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ عمرك بف عمي :كاف ثقة( ،)5كقاؿ أبك حاتـ :صدكؽ ثقة ككاف أعمـ الناس بحديث بف أبي

عركبة( ،)6كقاؿ مرة :صالح الحديث ،كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف :كاف سفياف بف حبيب عالمان بحديث شعبة
كابف أبى عركبة (.)7

كقاؿ يعقكب بف شيبة كالنسائي :ثقة ثبت( ،)8كقاؿ ابف سعد :كاف ثقة( ،)9كذكره ابف حباف في

الثقات(.)10

كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثبت(.)11

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة(.)12

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
قمت :سفياف بف حبيب البصرم :ثقة ثبت.

) - )1ميزاف االعتداؿ (.)201 /3
) - )2تقريب التيذيب (.)235 /
) - )3سبؽ ترجمتو ( )168 /حاشية.
) - )4تيذيب التيذيب (.)95 /4

) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)138 /11الجرح كالتعديؿ (.)228 /4
) - )6الجرح كالتعديؿ ( ،)228 /4تيذيب الكماؿ ( ،)138 /11سير أعبلـ النببلء (.)350 /8
) - )7الجرح كالتعديؿ (.)228 /4

) - )8تيذيب الكماؿ (.)138 /11
) - )9الطبقات الكبرل (.)291 /7
) - )10الثقات البف حباف ( ،)405 /6تيذيب التيذيب (.)95 /4
) - )11سير أعبلـ النببلء ( ،)350 /8الكاشؼ (.)448 /1
) - )12تقريب التيذيب (.)244 /
185

ثامناً :ر

" -1

ذ ن قال ف يم« :ل بأس بو

مان بن بالل قر ي"(:)1

س ممن عتمد ع ى يد ثو»:

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال بأس بو كليس ممف يعتمد عمى حديثو"(.)2

 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ أحمد بف حنبؿ :ال بأس بو ثقة ،كقاؿ أبك حاتـ :سميماف متقارب( ،)3كقاؿ يحيى بف معيف :ثقة

صالح( ،)4كقاؿ يعقكب بف شيبة :ثقة(.)5

كقاؿ محمد بف سعد :كاف ثقة كثير الحديث( ،)6كقاؿ النسائي :ثقة ،كقاؿ محمد بف يحيى الذىمي:

ىك حسف الحديث عف الزىرم كثير الركاية مقارب الحديث لكال اف سميماف بف ببلؿ قاـ بحديثو لذىب

حديثو(.)7

كذكره ابف حباف في الثقات( ،)8كقاؿ الخميمي :ثقة ليس بمكثر ،كأثنى عميو مالؾ ،كقاؿ ابف عدم ثقة(.)9
كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة إماـ(.)10
كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة(.)11

 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.

قمت :سميماف بف ببلؿ القرشي :ثقة.

) - )1سبؽ ترجمتو ( )168 /حاشية.
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)100 /تيذيب التيذيب (.)155 /4
) - )3تيذيب الكماؿ ( ،)374،375 /11الجرح كالتعديؿ ( ،)103 /4سير أعبلـ النببلء (.)426،427 /7

) - )4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)165 /3تيذيب الكماؿ ( ،)374 /11الجرح كالتعديؿ ( ،)103 /4تاريخ أسماء
الثقات ( ،)99 /سير أعبلـ النببلء ( ،)426 /7الكافي بالكفيات (.)220 /15
) - )5تيذيب الكماؿ (.)374 /11
) - )6الطبقات الكبرل ( ،)420 /5تيذيب الكماؿ ( ،)375 /11سير أعبلـ النببلء ( ،)426 /7طبقات الحفاظ (.)106 /
) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)374،375 /11سير أعبلـ النببلء (.)426،427 /7
) - )8الثقات البف حباف ( ،)388 /6تيذيب التيذيب (.)154 /4
) - )9تيذيب التيذيب (.)154،155 /4
) - )10الكاشؼ (.)457 /1
) - )11تقريب التيذيب (.)250 /
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ذ ن َع َّد يم َج َّرييم إلمام عثمان بن أبي
مط ب ثاني :ر
الرىكاة ،كسيتـ عرض الركاة بحسب
عددا مف ُّ
أطمؽ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ىذه المصطمحات عمى ن
الترتيب السابؽ في دراسة المصطمحات التي تجمع بيف الجرح كالتعديؿ القريبة مف التعديؿ ،عمى النحك
ب بعبار يد  ،أقرب إ ى تعد ل.

التالي-:

س بثب »:

ذ ن قال ف يم« :ثق صد ق
أ لً :ر
ُ " -1مطَ ِّر ُ بن طَ ِرْ ٍ ك في"(:)1
قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ثقة صدكؽ كليس بثبت"(.)2
 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ سفياف ابف عيينة :كاف ثقة ،قاؿ أحمد بف حنبؿ كقاؿ أبك حاتـ :ثقة( ،)3كقاؿ أبك داكد :ثقة ،كقاؿ

الشافعي :ما كاف بف عيينة بأحد أشد إعجابا منو بمطرؼ( ،)4كقاؿ أحمد الشيباني :ثقة( ،)5كذكره ابف حباف

في الثقات(.)6

كقاؿ ابف شاىيف :ثقة( ،)7كقاؿ العجمي :صالح الكتاب ثقة ثبت في الحديث( ،)8كقاؿ يعقكب ابف

شيبة :ثقة ثبت(.)9

كقاؿ اإلماـ الذىبي :ثقة إماـ عابد(.)10

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة فاضؿ(.)11
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

خالؼ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
ؼ بف طى ًري و
ؼ الككفي :ثقة ثبت.
قمت :يمطى ًٌر ي
ٍ

) - )1سبؽ ترجمتو ( )169 /حاشية.
) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)225 /تيذيب التيذيب (.)157 /10

) - )3الجرح كالتعديؿ ( ،)313 /8تيذيب الكماؿ ( ،)66-64 /28سير أعبلـ النببلء (.)127،128 /6
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)65 /28سير أعبلـ النببلء (.)127 /6
) - )5تيذيب الكماؿ (.)65 /28
) - )6الثقات البف حباف (.)493 /7
) - )7تاريخ أسماء الثقات (.)225 /

) - )8الثقات لمعجمي ( ،)282 /2تيذيب التيذيب (.)157 /10
) - )9تيذيب التيذيب (.)157 /10
) - )10الكاشؼ (.)269 /2
) - )11تقريب التيذيب (.)534/
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ذ ن قال ف يم« :صد ق كن ضطرب ع و بعض يد ثو»:
ثان اً :ر
دي"(:)1
" -1ق س بن رب ع

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :صدكؽ لكف اضطرب عميو بعض حديثو"(.)2
 أق ل ُّنقاد في ر ي:كثقو الثكرم كشعبة( ،)3كقاؿ الكليد الطيالسي :كاف قيس بف الربيع ثقة حسف الحديث ،كقاؿ محمد بف
عبد هللا بف عمار :كاف قيس بف الربيع عالما بالحديث( ،)4كقاؿ سفياف بف عيينة :ما رأيت رجبل بالككفة أجكد
حديثا مف قيس بف الربيع.
كقاؿ عمرك بف عمي :سمعت معاذ بف معاذ يحسف الثناء عمى قيس ،كأثنى عميو سفياف بف عيينة،
كقاؿ أبك زرعة :فيو ليف ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :ضعيؼ ركل أحاديث منكرة( ،)5كمرة لينو(.)6
كقاؿ يحيى بف معيف :ضعيؼ ال يكتب حديثو( ،)7كقاؿ في مكضع آخر :ليس بشيء( ،)8كقاؿ مرة:
ضعيؼ الحديث ال يساكم شيئان( ،)9كقاؿ عمرك بف عمي :كاف يحيى كعبد الرحمف ال يحدثاف عف قيس بف
الربيع ،ككاف عبد الرحمف بف ميدم يحدث عنو زمانا ثـ تركو( ،)10كقاؿ عبد هللا بف عمي بف المديني :سألت
أبي عف قيس بف الربيع فضعفو جدان(.)11
ككاف ككيع يضعفو( ،)12كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني :قيس بف الربيع ساقط( ،)13كقاؿ أبك
حاتـ :محمو الصدؽ كليس بقكم يكتب حديثو كال يحتج بو(.)14
) - )1سبؽ ترجمتو ( )169 /حاشية.

) - )2تاريخ أسماء الثقات ( ،)191 /تيذيب التيذيب (.)352 /8
) - )3تاريخ بغداد ( ،)458 /12تيذيب الكماؿ ( ،)29 /24طبقات الحفاظ (.)102 /
) - )4تيذيب الكماؿ ( ،)33-30 /24تاريخ بغداد (.)460-458 /12
) - )5تيذيب الكماؿ ( ،)35-29 /24الجرح كالتعديؿ (.)97 /7
) - )6تيذيب الكماؿ ( ،)31 /24الكافي بالكفيات (.)219 /24

) - )7تيذيب الكماؿ ( ،)32 /24الجرح كالتعديؿ ( ،)97 /7تاريخ بغداد ( ،)459 /12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (،)39 /6
الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)19 /3

) - )8تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)277 /3تيذيب الكماؿ ( ،)32 /24الجرح كالتعديؿ ( ،)97 /7تاريخ بغداد (/12
 ،)461الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)39 /6الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ( ،)19 /3الكاشؼ (.)139 /2

) - )9تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ( ،)290 /3تيذيب الكماؿ ( ،)32 /24الجرح كالتعديؿ ( ،)97 /7الكامؿ في ضعفاء
الرجاؿ (.)39 /6

) - )10تيذيب الكماؿ ( ،)33 /24الجرح كالتعديؿ ( ،)97 /7تاريخ بغداد ( ،)459 /12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (.)40 /6

) - )11تيذيب الكماؿ ( ،)34 /24تاريخ بغداد ( ،)460 /12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)40 /6الضعفاء كالمتركككف

البف الجكزم (.)19 /3

) - )12تيذيب الكماؿ ( ،)34 /24تاريخ بغداد ( ،)460 /12التاريخ الكبير ( ،)156 /7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (/6
 ،)40الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)19 /3

) - )13أحكاؿ الرجاؿ ( ،)66 /تيذيب الكماؿ ( ،)35 /24تاريخ بغداد ( ،)461 /12الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (،)40 /6
الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)19 /3

) - )14الجرح كالتعديؿ ( ،)97 /7تيذيب الكماؿ ( ،)35 /24الكاشؼ (.)139 /2
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كقاؿ يعقكب بف شيبة السدكسي :قيس بف الربيع عند جميع أصحابنا صدكؽ ككتابو صالح كىك

ردمء الحفظ جدان مضطربو كثير الخطأ ضعيؼ في ركايتو ،كقاؿ النسائي :ليس بثقة( ،)1كقاؿ في مكضع
آخر :متركؾ الحديث(.)2

كقاؿ أبك أحمد بف عدم :عامة ركاياتو مستقيمة كالقكؿ فيو ما قاؿ شعبة إنو ال بأس بو( ،)3كقاؿ
الدار قطني :ضعيؼ الحديث ،كقاؿ ابف حباف :تتبعت حديثو فرأيتو صادقا إال أنو لما كبر ساء حفظو فيدخؿ
عميو ابنو فيحدث منو ثقة بو فكقعت المناكير في ركايتو فاستحؽ المجانبة(.)4

كقاؿ ابف سعد :كاف كثير الحديث ضعيفان فيو( ،)5كقاؿ العجمي :الناس يضعفكنو ككاف شعبة يركم
عنو ككاف معركفان بالحديث صدكقان كيقاؿ إف ابنو أفسد عميو كتبو بآخره فترؾ الناس حديثو( ،)6كقاؿ أبك أحمد
الحاكـ :ليس حديثو بالقائـ(.)7
كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ تغير لما كبر(.)8
 -خالص ق ل ف و ،مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

كافؽ بعض النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
قمت :قيس بف ربيع األسدم :صدكؽ تغير بأ و
خرة.
ذ ن قال ف يم« :أنا أع م ناس بو ى ثق كن ره دِّس»:
ثا ثاً :ر

ره من نقاد:

" -1يم د بن رب ع خمي"(:)9

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :أنا أعمـ الناس بو ىك ثقة لكف شره يدلًٌس"(.)10
 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ أبك بكر البرقاني :كاف أبك الحسف الدارقطني يحسف القكؿ فيو( ،)11كقاؿ البرقاني :إنو ليس بحجة

ألني رأيت عامة شيكخنا يقكلكف ىك ذاىب الحديث ،كقاؿ أبك الحسف الدارقطني :تكممكا فيو ببل حجة(،)12
ككاف أحمد بف حنبؿ يحسف القكؿ فيو(.)13
) - )1تيذيب الكماؿ (.)35 /24

) - )2الضعفاء كالمتركككف لمنسائي ( ،)88 /تيذيب الكماؿ ( ،)35 /24تاريخ بغداد ( ،)461 /12الضعفاء كالمتركككف

البف الجكزم (.)19 /3

) - )3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)46 /6تيذيب الكماؿ ( ،)36 /24الكاشؼ ( ،)139 /2الكافي بالكفيات (.)219 /24
) - )4تيذيب التيذيب ( ،)352،353 /8الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (.)19 /3
) - )5الطبقات الكبرل ( ،)378 /6تيذيب التيذيب (.)352 /8
) - )6الثقات لمعجمي ( ،)220 /2تيذيب التيذيب (.)352 /8
) - )7تيذيب التيذيب (.)353 /8
) - )8تقريب التيذيب (.)457 /

) - )9سبؽ ترجمتو ( )170 /حاشية.
) - )10ميزاف االعتداؿ ( ،)385 /2لساف الميزاف (.)363 /2
) - )11تاريخ بغداد ( ،)164 /8ميزاف االعتداؿ ( ،)385 /2المقصد االرشد (.)360 /1
) - )12تاريخ بغداد ( ،)164 /8ميزاف االعتداؿ ( ،)385 /2لساف الميزاف (.)363 /2
) - )13ميزاف االعتداؿ ( ،)386 /2المقصد االرشد (.)360 /1
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كقاؿ يحيى بف معيف :أخزل هللا ذاؾ كأخزل مف يسأؿ عنو( ،)1كقاؿ في مكضع آخر :ذاؾ كذاب

خبيث غير ثقة كال مأمكف ،كقاؿ أبك بكر المركذم :سألت أحمد بف حنبؿ عف حميد الخزاز فقمت لو إف يحيى
يتكمـ فيو قاؿ ما عممتو إال ثقة قد كنا نقدـ عميو إلى الككفة فننزؿ عنده فيفيدنا عف المحدثيف(.)2

كقاؿ ابف عدم :كاف يسرؽ الحديث كيرفع أحاديث مكقكفة ،كقاؿ النسائي ليس بشيء( ،)3كذكره ابف

حباف في الثقات(.)4

كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :ما كاف أحمد بف حنبؿ يقكؿ في حميد بف الربيع إال خي ار ككذلؾ أبي

كأبك زرعة(.)5
 -خالص

ق ل ف و،

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

ب

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ عمى الراكم.

قمت :حميد بف الربيع المخمي :صدكؽ لو أغبلط.
ربعاً :ر

ذ ن قال ف يم« :ل بأس بو كان يم في يد

" -1عمر بن أبي ق س رزي"(:)6

ق الً»:

قاؿ فيو عثماف بف أبي شيبة" :ال بأس بو كاف ييـ في الحديث قميبلن"(.)7

 -أق ل ُّنقاد في ر ي:

قاؿ عبد الصمد المقرئ :دخؿ ال ارزيكف عمى الثكرم فسألكه الحديث فقاؿ أليس عندكـ األزرؽ يعنى

عمرك بف أبى قيس( ،)8كقاؿ أبك داكد :ال بأس بو في حديثو خطأ(.)9

كذكره بف حباف في الثقات( ،)10كقاؿ المنياؿ بف عمرك :صدكؽ لو أكىاـ( ،)11كقاؿ أبك بكر البزار:

مستقيـ الحديث(.)12

) - )1تاريخ بغداد ( ،)163 /8ميزاف االعتداؿ ( ،)385 /2لساف الميزاف (.)363 /2
) - )2تاريخ بغداد ( ،)164 /8لساف الميزاف (.)363 /2
) - )3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ،)280 /2لساف الميزاف ( ،)363 /2الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (،)238 /1
ميزاف االعتداؿ (.)386 /2

) - )4الثقات البف حباف ( ،)197 /8لساف الميزاف (.)363 /2
) - )5تاريخ بغداد (.)164 /8
) - )6سبؽ ترجمتو ( )170 /حاشية.
) - )7تاريخ أسماء الثقات ( ،)152 /تيذيب التيذيب (.)82 /8
) - )8تيذيب الكماؿ ( ،)204 /22الجرح كالتعديؿ (.)255 /6

) - )9تيذيب الكماؿ ( ،)204 /22ميزاف االعتداؿ (.)341 /5
) - )10الثقات البف حباف ( ،)220 /7تيذيب الكماؿ (.)204 /22
) - )11ميزاف االعتداؿ (.)341 /5
) - )12تيذيب التيذيب (.)82 /8
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كقاؿ اإلماـ الذىبي :كثؽ كلو أكىاـ(.)1

كقاؿ الحافظ ابف حجر :صدكؽ لو أكىاـ(.)2

 -خالص

ق ل ف و،

ب

مقارن ب ن يكم إلمام عثمان بن أبي

أيكام

ره من نقاد:

كافؽ أغمب النقاد اإلماـ عثماف بف أبي شيبة في الحكـ الراكم.
قمت :عمرك بف أبي قيس الرازم :صدكؽ ييـ.

نظ انر لمبعد عف التكرار الفاحش سأكتفي بياذيف المبحثيف ،كسأذكر األلفاظ التي جمعت بيف الجرح

كالتعديؿ عمى مرتبتيف ،كىما كالتالي:
 -مرتب

ى:

فاظ

قرب إ ى تَجر ح:

مجرحكف كم َّ
عدلكف بعبارة كاحدة تمفٌظ بيا اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،كبحسب
أصحاب ىذه المرتبة َّ
ىذه األلفاظ أراد اإلماـ عثماف بأف ىؤالء الركاة أقرب إلى التَّجريح مف التَّعديؿ ،كاف كاف بعض الركاة َّ
معدلكف
مجرحكف ،كاأللفاظ ىي:
عند غير اإلماـ عثماف أك َّ

« -ثقة صدكؽ ليس بحجة»« - ،صدكؽ قيؿ حجة !قاؿ ال».

« -ثقة ليس بحجة»،

« -رجؿ صدكؽ كليس بحجة».

« -صدكؽ كليس بحجة»،

خرؼ فاضطرب عميو حديثو»،
« -صدكؽ ثقة لكنو َّ

 «صدكؽ كليس ممف يحتج بو ككاف فيو اضطراب»،سفياف اضطرابان قبيحان».

 «ال بأس بو صدكؽ لكنو لـ يكف يعرؼ الحديث»،« -ال بأس بو كليس ممف يعتمد عمى حديثو».

« -صدكؽ لكنو مضطرب».

« -صدكؽ ثقة ككاف يضطرب في حديث

« -ال بأس بو لو أحاديث مناكير».

ىذه األلفاظ تأتي في المرتبة األكلى مف مراتب الجرح ،كىي مرتبة الجرح اليسير ،التي تكتب

كتخرج لبلعتبار كاالستشياد ،كترتقي بالمتابعات كالشكاىد ،ىذا ما قصده اإلماـ عثماف بف أبي شيبة
أحاديثيـ
َّ
مف ىذه المصطمحات ،كهللا أعمـ.
 -مرتب

ثان :

فاظ

قرب إ ى تَّعد ل:

َّ
كمعدلكف بعبارة كاحدة تمفٌظ بيا اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،كبحسب
مجرحكف
أصحاب ىذه المرتبة َّ
ىذه األلفاظ أراد اإلماـ عثماف بأف ىؤالء الركاة أقرب إلى التَّعديؿ مف التَّجريح ،كاف كاف بعض الركاة َّ
معدلكف
مجرحكف ،كاأللفاظ ىي:
عند غير اإلماـ عثماف أك َّ

« -صدكؽ لكف اضطرب عميو بعض حديثو».

« -ثقة صدكؽ كليس بثبت»،

« -أنا أعمـ الناس بو ىك ثقة لكف شره يدلًٌس»،

« -ال بأس بو كاف ييـ في الحديث قميبلن».

) - )1الكاشؼ (.)86 /2
) - )2تقريب التيذيب (.)426 /
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ىذه العبارات تأتي في المرتبة األخيرة مف مراتب التعديؿ أم أدنى مرتبة في التعديؿ عند اإلماـ
تخرج أحاديثيـ لبلعتبار كاالستشياد ،كترتقي بالمتابعات كالشكاىد ،كربما ىذا ما قصده اإلماـ
عثماف ،كأيضان َّ
عثماف بف أبي شيبة ،كهللا أعمـ.

كأيضان ىناؾ خصيصة في استخداـ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ليذه المصطمحات ،كىي أف اإلماـ
عثماف جمع فييا بيف التَّجريح كالتَّعديؿ في المصطمح الكاحد ،لكنو أراد أف يي ٌبيف بعض الركاة أقرب إلى

التَّجريح ،كىي أخؼ مرتبة في الجرح عنده ،كبعضيـ اآلخر أقرب إلى التَّعديؿ ،كىي أدنى مرتبة في التعديؿ
عنده.
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خاتم
حمدا كثي انر طيبان مباركان فيو
الحمد هلل رب العالميف ،الذم بنعمتو تتـ الصالحات،
َّ
كتتيسر المعسرات ،ن
كبجميع محامده كًمٌيا عمى جميع نعمو عمينا كعمى جميع خمقو ،حمدا يكافي نًعمو كي ً
كافئي مزيده ،كالصبلة
ن
ىى ي ي
نبيًنا محمد  -صمى هللا عميو كسمٌـ ،-كعمى آلو كصحبو ،أما بعد:
كالسبلـ عمى ٌ
فأحمده  -سبحانو كتعالى -الذم يسر لي ثـ أعاف عمى إتماـ ىذا البحث ،كأسألو أف يكتب لو القىيبكؿ
في الدنيا كاآلخرة ،كأف يجعمو مف األعماؿ ً
بحسف الختاـ؛ كفيما يمي
المبمٌغة إلى دار السبلـ ،كالمكجبة لمفكز ي
ي
سأعرض أبرز النتائج ،كأىـ التكصيات التي تكصمت إلييا مف خبلؿ الدراسة.

أ ًل :نتائج:

ميمة ،مف أبرزىا:
َّ
تكصٍمت مف خبلؿ ىذا البحث ،إلى نتائج َّ

أ لً :اإلماـ عثماف بف أبي شيبة سني العقيدة ،كىك مف أبرز عمماء ببلد العراؽ الككفييف في زمانو بعمـ نقد
الرجاؿ كالجرح كالتعديؿ ،أم في القرف الثالث اليجرم ،كىك العصر الذىبي لعمـ الحديث الشريؼ.

ثان ًا :اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مف العمماء البارعيف في التصنيؼ ،كقد كتب الكثير ،فمو" :المسند،
كالتفسير".
الراكم بكؿ و
دقة ،مما ساعده عمى إصدار
ثا ثًا :اتبع اإلماـ عثماف بف أبي شيبة أصكنال عممية؛ لتحديد شخص َّ

الرىكاة كمركياتيـ دقيقة في كقكعيا ،كما ىي دقيقة في صكابيا ،مع التركيز عمى ثبلثة
أحكاـ مناسبة عمى ُّ
جكانب:

بالرىكاة مف خبلؿ ما يتعمؽ بأسمائيـ ،كقد تحدثنا عنو في المطمب األكؿ مف المبحث الرابع التي
 -1التعريؼ ُّ
في الفصؿ األكؿ.

بالرىكاة باستخداـ التاريخ كاألماكف ،كىك المطمب الثاني مف المبحث الرابع في الفصؿ األكؿ.
 -2التعريؼ ُّ
بالرىكاة مف خبلؿ نقد ركاياتيـ ،تحدثنا عنو في المطمب الثالث مف المبحث الرابع في الفصؿ
 -3التعريؼ ُّ
األكؿ.

بعا :استعماؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة لمصطمحات كعبارات الجرح كالتعديؿ المطمقة كالنسبية في بياف
رً
الرىكاة.
أحكاؿ ُّ

خام ً ا :تفسير الجرح في بعض األحياف ،مثؿ ما قالو في عبد هللا بف كىب القرشي" :ىك عندم ال شيء،
كما كتبنا عنو حديثان كاحدان" ،كقاؿ ذلؾ ألنو رأه نائـ في مجمس ابف عيينة( .)1كفي الغالب عدـ تفسيره ،مف

ذلؾ قكلو في محمد بف ربيعة الكبلبي " :نحف ال ندخؿ في حديثنا الكذابيف"(.)2
بالش َّدة ك ُّ
التعنت ،في حكمو عمى الركاة ،مثؿ ما قاؿ في
اد ً ا :تميزت عبارات اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ًٌ
فراس اليمداني" :صدكؽ" ،كالنقاد كثقكه ،كقد ذكرناه آخر بند في خصائص منيجو في التعديؿ ،كقكلو في
) - )1الكفاية في عمـ الركاية (.)151 /
) - )2تيذيب التيذيب (.)143 /9
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أحمد بف عبد هللا بف يكنس" :ثقة ليس بحجة"( ،)1لذلؾ فإف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مف النقاد المتشدديف
المتعنتيف في الحكـ عمى الركاة.

ابعاً :اإلماـ عثماف بف أبي شيبة عندما يطمؽ مصطمحات كعبارات في تعديؿ الركاة ،ينزؿ مف التكثيؽ

كالضبط التاـ إلى ألفاظ تشعر بخفة الضبط ،مف ذلؾ قكلو« :ثقة صدكؽ»« ،ثقة صادؽ»« ،صدكؽ ثقة»،
«ثقة صدكؽ لـ يكف المتبحر في العمـ»« ،ثقة ال بأس بو» ،كغيرىا مف األلفاظ.
ثام ًنا :مراتب الجرح عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،ثبلث مراتب:
 المرتبة األكلى :مرتبة الجرح اليسير ،كىي لمنظر كاالعتبار. -المرتبة الثانية :مرتبة الجرح الشديد ،كىي لمرد.

 -المرتبة الثالثة :مف نعت بالكذب كالكضع ،كىي لمرد ،كقد ذكرنا ىذه المراتب في المطمب الثاني مف

المبحث الثالث في الفصؿ الثاني.

تا عاً :مراتب التعديؿ عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،أربع مراتب:
 المرتبة األكلى :مرتبة التكثيؽ الرفيع ،ىي لبلحتجاج. -المرتبة الثانية :مرتبة التكثيؽ العادم ،لبلحتجاج.

 المرتبة الثالثة :مرتبة التكثيؽ المتكسط ،لبلحتجاج. -المرتبة الرابعة :مرتبة التكثيؽ األدنى ،لبلعتبار.

كقد ذكرنا ىذه المراتب في المطمب الثاني مف المبحث الثالث في الفصؿ الثالث.

اكيا ،ما بيف جرح كتعديؿ،
عا رً :بمغ عدد الركاة المدركسيف عند اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ثمانيف ر ن
اكيا بألفاظ التَّجريح المختمفة،
اكيا بألفاظ التَّعديؿ المختمفة ،كلستة عشر ر ن
تعرض منيـ ألخمسة كأربعيف ر ن
اكيا بألفاظ تجمع بيف الجرح كالتَّعديؿ بعبارة كاحدة.
كلتسعة عشر ر ن
يادي ع ر :عبر اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بألفاظ جرح متعددة ،متباينة الدالالت ،بمغت ثبلثة عشر لفظنا

مف ألفاظ الجرح المطمؽ ،مثؿ "ضعيؼ الحديث"" ،ضعيؼ ليس يركم عنو أحد"" ،ال يسكل شيئان"" ،ىك كالريح

سكاء ال شيء في الحديث"" ،ىك عندم ال شيء كما كتبنا عنو حديثان كاحدان"" ،كاف كذاب" ،كلفظنا كاحدان
النًسبي ،مثؿ "كاف يضطرب في الحديث قميبلن".
لمجرح ٌ
ثاني ع ر :عبر اإلماـ عثماف بف أبي شيبة بألفاظ تعديؿ متعددة ،مختمفة الدالالت ،بمغت كاحد عشريف
ظا مف ألفاظ التعديؿ المطمؽ ،مثؿ" ،مثؿ فبلف ييسأؿ عنو ىك ثقة"" ،ثقة صدكؽ"" ،ثقة"" ،ثقة صحيح
لف ن
الكتاب"" ،ثقة ال بأس بو"" ،ثقة ثبت اذا حدث مف كتابو"" ،حدثنا األسد"" ،اثنى عميو"" ،كاف معممان صدكؽ
النًسبي ،مثؿ" ،فبلف أثبت مف
حسف الحديث"" ،صدكؽ"" ،شيخ صدكؽ البأس بو" ،كخمسة ألفاظ لمتعديؿ ٌ
فبلف"" ،فبلف أثبت الناس في فبلف"" ،ال يجكز عني في الذاكرة".

) – )1تيذيب التيذيب (.)44/1
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ثا

ع ر :استعمؿ اإلماـ عثماف بف أبي شيبة مصطمحات جمع فييا بيف التَّجريح كالتَّعديؿ في الحكـ عمى

الركاة  ،منيا ما ىك أقرب إلى التجريح ،مثؿ" ،ثقة ليس بحجة"" ،صدكؽ لكنو مضطرب"" ،صدكؽ كليس
ممف يحتج بو ككاف فيو اضطراب"" ،ال بأس بو صدكؽ لكنو لـ يكف يعرؼ الحديث"" ،ال بأس بو كليس ممف
يعتمد عمى حديثو" ،كمنيا ما ىك أقرب إلى التعديؿ ،مثؿ" ،ثقة صدكؽ كليس بثبت"" ،صدكؽ لكف اضطرب

عميو بعض حديثو"" ،ال بأس بو كاف ييـ في الحديث قميبلن".

ربع ع ر :مف خبلؿ الدراسة تبيف أف اإلماـ عثماف بف أبي شيبة ،أراد بالمصطمحات التي تجمع بيف
التجريح كالتعديؿ األقرب إلى التجريح :الجرح الخفيؼ اليسير ،كأراد بالمصطمحات التي تجمع بيف التجريح
كالتعديؿ األقرب إلى التعديؿ :أدني تعديؿ.
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ثان ًا :تَّ ص ا :
كمف باب تماـ الفائدة إف شاء هللا  -تعالى -أشير إلى أبرز التكصيات التي شعرت أىميتيا مف
خبلؿ إعدادم لمبحث ،كالتي أكصي بيا الباحثيف كطمبة العمـ ،كىي:

أ ًل :تكجيو طمبة الدراسات العميا إلى الدراسات المتعمقة بمناىج األئمة في نقد ًٌ
الر ىجاؿ ،كابراز جيكدىـ في
السَّنة النبكية كالذب عنيا.
حفظ ُّ

ثان ًا :االىتماـ بإفراد مصنفات خاصة تيجمع فييا أقكاؿ كؿ ناقد عمى حدة عمى غرار مصنفات األئمة في ىذا
الباب ،خاصة ُّ َّ
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ ،كلـ تفرد أقكاليـ في مصنفات خاصة تجمعيا.
النقاد الذيف اعتمدت أقكاليـ في ى
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ الصادرة عف ُّ
النقَّاد ،مع فيرستيا بطريقة عممية،
ثا ثًا :العمؿ عمى إخراج معجـ أللفاظ ى

كاالجتياد في شرح معانييا كالكقكؼ عمى مدلكالتيا ،كتحرير المصطمحات كالعبارات الخاصة بإماـ معيف.
لمنقَّاد الذيف تكمَّمكا في ًٌ
بعا :العناية بإخراج معجـ ُّ
كتعديبل عمى مر العصكر ،مع ذكر ترجمة
جرحا
ن
رً
الر ىجاؿ ن
لك ًٌؿ ناقد تككف بمثابة مرجع لطمبة العمـ.
مكجزة مفيدة ي

خام ً ا :العمؿ عمى دراسة ألفاظ ُّ
متشدد منيـ ،كمف ىك معتدؿ ،كمف ىك متساىؿ؛
النقاد كمعرفة مف ىك
ٌ
حتى يسييؿ ذلؾ عمى طمبة العمـ في الرجكع إلييا كاإلفادة منيا.

اد ً ا :تعريؼ جميكر المسمميف بعممائيـ كجيكدىـ في خدمة اإلسبلـ عامة ،كالحديث كعمكمو عمى كجو
الخصكص.

رب العرش العظيـ أف يرحـ اإلماـ َّ
الناقد أبا الحسف عثماف بف
كفي الختاـ ،أسأؿ هللا العمي الكريـ ٌ
أبي شيبة العبسي الككفي رحمة كاسعة ،كيجزيو عنا كعف اإلسبلـ كالمسمميف خير الجزاء.

خالصا لكجيو الكريـ كيتقبمو مني ،كأف يغفر
عمبل
كأسألو  -سبحانو كتعالى -أف يجعؿ ىذا العمؿ ن
ن
لي ٌزالتي ،كأف يكًفٌقىني ً
سد ىدني في القكؿ كالعمؿَّ ،إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو ،كىك حسبي كنعـ الككيؿ.
كي ٌ
ى ي
َّ
َّ
محمد ،كعمى آلو كصحبو كعمى سائر َّ
النبًٌيًيف.
كصمى هللاي كسمـ عمى ٌ
سيًدنا ٌ
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قائم

مصادر

مرجع

« قرآن كر م».

« .1أبجد العمكـ الكشي المرقكـ في بياف أحكاؿ العمكـ» ،صديؽ بف حسف ً
القنُّكجي ،سنة الكالدة /1248
سنة الكفاة  ،1307تحقيؽ عبد الجبار زكار ،دار الكتب العممية ،سنة النشر  ،1978مكاف النشر
بيركت ،عدد األجزاء .3

« .2ابف أبي حاتـ الرازم كأثره في عمكـ الحديث» ،لرفعت فكزم عبدالمطمب ،مكتبة الخانجي ،القاىرة.

« .3أحكاؿ ًٌ
ام ٌرائي ،مؤسسة
كزجاني ،إبراىيـ بف يعقكب (ت259 :ىػ) ،تحقيؽ :صبحي الس
الرجاؿ» ،لمج
ٌ ي ٌ
ي ى ٌ
ًٌ
الرسالة ،بيركت1405 ،ىػ ،سنة النشر  ،1405مكاف النشر بيركت ،عدد األجزاء .1
« .4أسامي مف ركل عنيـ محمد بف إسماعيؿ البخارم مف مشايخو (في جامعو الصحيح)» لعبد هللا بف
عدم الجرجاني أبك أحمد (ت 365ىػ) ،تحقيؽ :عامر حسف صبرم ،دار البشائر اإلسبلمية،

بيركت 1414 ،ىػ ،عدد األجزاء .1

« .5أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الديف بف األثير أبي الحسف عمي بف محمد الجزرم
(ت630ىػ) ،تحقيؽ عادؿ أحمد الرفاعي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف 1417 ،ىػ ،عدد
األجزاء .8

« .6إسعاؼ المبطأ برجاؿ المكطأ» لعبدالرحمف ابف أبي بكر أبك الفضؿ السيكطي (911ىػ) ،المكتبة
التجارية الكبرل ،مصر  1389 ،ىػ ،عدد األجزاء .1 :
َّ ً
الرج ً
ػاؿ» ،لنكر الديف عتر ،دار اليمامة ،دمشؽ ،سنة النشر 1421ىػ.
كعمـ ًٌ ى
« .7أصكؿ ى
الج ٍرح كالت ٍعديؿ ي
الع ٍك ىبرم المعركؼ
« .8اإلبانة الكبرل البف بطة» ألبك عبد هللا عبيد هللا بف محمد بف محمد بف حمداف ي
بابف ىبطَّة العكبرم (ت387ىػ) ،تحقيؽ :رضا معطي ،كعثماف األثيكبي ،كيكسؼ الكابؿ ،كالكليد بف
سيؼ النصر ،كحمد التكيجرم ،دار الراية لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،عدد األجزاء.9 :
« .9األسامي كالكنى» ،ألبي أحمد الحاكـ (ت378 :ىػ) ،تحقيؽ :يكسؼ بف محمد الدخيؿ ،دار الغرباء
األثرية بالمدينة المنكرة ،الطبعة األكلى 1994 ،ـ ،عدد األجزاء .4

« .10االستيعاب في معرفة األصحاب» ألبك عمر يكسؼ بف عبد هللا بف محمد بف عبد البر بف
عاصـ النمرم القرطبي(ت 463ىػ) ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ،دار الجيؿ ،بيركت ،الطبعة

األكلى 1412 ،ىػ ،عدد األج ازء.4:

الصحابة» ،أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي(ت:
« .11اإلصابة في تمييز َّ
852ىػ) ،تحقيؽ  :عمي محمد البجاكم ،دار الجيؿ ،بيركت ،الطبعة األكلى  ،1412 ،عدد األجزاء

.8 :

« .12األعبلـ» ،لمزركمي ،خير الديف بف محمكد بف محمد (ت1396:ىػ) ،دار العمـ لممبلييف ،الطبعة
الخامسة عشر2002 ،ـ.
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ماككال،
الك ىنى كاألنساب» ،البف ي
المؤتمًؼ كالمختمًؼ في األسماء ك ي
« .13اإلكماؿ في ىرٍفع االرتياب عف ي
عمي بف ىبة هللا بف عمي (ت475 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى1411 ،ىػ ،عدد
ٌ
األجزاء .5 :
الحؽ ،دار البشائر
إمداد
« .14اإلماـ
ٌ
عمي بف المديني كمنيجو في نقد الرجاؿ» ،إلكراـ هللا ٍ
ٌ
اإلسبلمية.
محمد ابف منصكر التميمي السمعاني (ت:
لمسمعاني ،أبي سعيد عبدالكريـ بف
« .15األنساب»َّ ،
ٌ
ٌ
562ىػ ) ،تحقيؽ عبد هللا عمر الباركدم ،دار الفكر ،بيركت ،سنة النشر 1998ـ ،عدد األجزاء .5
« .16الباعث الحثيث إلى اختصار عمكـ الحديث» ألبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي
البصرم ثـ الدمشقي (ت774ىػ) ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف،

الطبعة الثانية ،عدد األجزاء.1 :
النًياية» ،البف كثير ،إسماعيؿ بف عمر بف كثير (ت774 :ىػ) ،تحقيؽ :عبدهللا التركي،
« .17البداية ك ٌ
ٌ
دار ىجر ،الطبعة األكلى1417 ،ىػ ،عدد األجزاء.20 :

« .18البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع» ،لمشككاني ،محمد بف عمي ابف محمد (ت:
1250ىػ) ،دار المعرفة ،بيركت.

« .19التاريخ الكبير ،المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة»،

ألبي بكر أحمد بف أبي خيثمة (ت:

279ىػ) ،تحقيؽ :صبلح بف فتحي ىبلؿ ،الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،الطبعة األكلى،
1427ىػ ،عدد األجزاء.2 :

محمد بف إسماعيؿ (ت256 :ىػ) ،تحقيؽ  :السيد ىاشـ الندكم ،دار
« .20التاريخ الكبير» ،ي
مٌ ،
لمبخار ٌ
الفكر ،عدد األجزاء .8 :

محمد بف حاتـ ُّ
م (ت:
« .21التاريخ» ،ليحيى بف معيف (ت233 :ىػ) ،ركاية العباس بف
ٌ
الدكر ٌ
محمد نكر سيؼ ،مركز البحث العممي كاحياء التراث اإلسبلمي ،مكة
271ىػ) ،تحقيؽ :أحمد
ٌ
ٌ
المكرمة1399 ،ىػ ،عدد األجزاء .4 :
« .22التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح» ،ألبي الكليد الباجي ،سميماف بف
خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث (ت474 :ىػ) ،تحقيؽ :أبك لبابة حسيف ،دار المكاء لمنشر كالتكزيع،
الرياض ،الطبعة األكلى1406 ،ىػ ،عدد األجزاء .3 :

« .23التعريفات» ،لمجرجاني ،عمي بف محمد بف عمي (ت816 :ىػ) ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم ،دار
الكتاب العربي ،بيركت ،الطبعة األكلى  ،1405 ،عدد األجزاء .1 :

« .24التقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير في أصكؿ الحديث»َّ ،
ككم ،يحيى بف ىش ىرؼ (ت:
لمن ٌ
 676ىػ) ،تقديـ كتحقيؽ كتعميؽ :محمد عثماف الخشت ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،الطبعة األكلى،
1405ىػ ،عدد األجزاء.1 :
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« .25التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد» ألبك عمر يكسؼ بف عبد هللا بف محمد بف عبد
البر بف عاصـ النمرم القرطبي ( ت463ىػ) ،تحقيؽ  :مصطفى بف أحمد العمكل كمحمد عبد الكبير

البكرل ،مؤسسة القرطبو

« .26التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ» ،لعبدالرحمف بف يحيى بف عمي ابف محمد المعممي

اليماني (ت1386 :ىػ) ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة الثانية1406 ،ىػ ،عدد األجزاء.2 :
ً
محمد بف حباف (ت354 :ىػ) ،تحقيؽ  :السيد شرؼ الديف أحمد دار
« .27الثٌقات» ،البف حبافٌ ،
الفكر ،الطبعة األكلى  1395 ،ىػ ،عدد األجزاء 9 :
محمد بف عيسى (ت279 :ىػ)،
ذم،
« .28الجامع الكبير» المعركؼ بػ « :يس ىنف
ٌ
الترمذم» ،لمترم ٌ
ٌ
تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت 1998 ،ـ ،عدد األجزاء.6 :
كؿ ً
هللا صمى هللا عميو كسمٌـ كس ىننًو كأي ً
أمكر رس ً
َّامو»،
« .29الجامع المسند َّ
ي
الصحيح المختصر مف ً ى ي
محمد بف إسماعيؿ (ت256 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد زىير بف
مَّ ،
َّ
م» ،لمبخار ٌ
المسمى بػ« :صحيح البخار ٌ
ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة ،الطبعة األكلى1422 ،ىػ ،عدد األجزاء .9 :

البغدادم ،أحمد بف عمي (ت463 :ىػ)،
السامع» ،لمخطيب
الراكم كآداب َّ
« .30الجامع ألخبلؽ َّ
ٌ
ٌ
الطحاف ،مكتبة المعارؼ ،الرياض1403 ،ىػ ،عدد األجزاء.2 :
تحقيؽ :الدكتكر محمكد
ٌ

« .31الجرح كالتعديؿ بيف المتشدديف كالمتساىميف » ،لمحمد طاىر الجكابي ،الدار العربية لمكتاب،
1997ـ.

عبدالرحمف
محمد (ت327 :ىػ) ،تحقيؽ:
عبدالرحمف بف
« .32الجريح كالتَّعديؿ» ،البف أبي حاتـ،
َّ
َّ
ٌ
المعًمٌمي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،الطبعة األكلى1271 ،ىػ ،عدد األجزاء .9 :
ي
« .33الرفع كالتكميؿ في الجرح كالتعديؿ» ،لممكنكم ،محمد عبدالحي بف محمد عبدالحميـ (ت:

1304ىػ) ،تحقيؽ :عبدالفتاح أبك غدة ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية ،حمب ،الطبعة الثالثة،
1407ىػ ،عدد األجزاء.1 :

« .34الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ» ،لمذىبي ،محمد بف أحمد ابف عثماف بف قى ٍايماز
(ت748 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد إبراىيـ المكصمي ،دار البشائر اإلسبلمية ،بيركت ،الطبعة األكلى،
1412ىػ ،عدد األجزاء .1

« .35الركض المعطار في خبر األقطار» لمحمد بف عبد المنعـ ً
الحميرم (عاش في النصؼ الثاني
مف القرف السابع اليجرم) ،تحقيؽ  :إحساف عباس ،مؤسسة ناصر لمثقافة ،بيركت ،طبع عمى
مطابع دار السراج ،الطبعة الثانية 1980 ،ـ ،عدد األجزاء .1 :

« .36السنة» لعبد هللا بف أحمد بف حنبؿ الشيباني (ت290ىػ) ،تحقيؽ  :محمد سعيد سالـ القحطاني،
دار ابف القيـ ،الدماـ ،الطبعة األكلى  1406 ،ىػ ،عدد األجزاء .2 :
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محمد
ُّ « .37
محمد بف يزيد (ت275:ىػ) ،تحقؽ :شعيب األرنؤكط ،عادؿ مرشدَّ ،
السنف» ،البف ماجوٌ ،
كامؿ قره بممي ،ىعبد المٌطيؼ حرز هللا ،دار الرسالة العالمية ،الطبعة األكلى 1430 ،ىػ ،عدد
األجزاء.5 :

« .38الشذا الفياح مف عمكـ ابف الصبلح» ،لؤلبناسي ،إبراىيـ بف مكسى بف أيكب (ت802 :ىػ)،
تحقيؽ :صبلح فتحي ىمؿ ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األكلى1418 ،ىػ ،عدد األجزاء.2 :

م البغدادم (ت360 :ىػ) ،تحقيؽ:
اآلج ًٌر ُّ
« .39الشريعة» ،أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد هللا ي
الدكتكر عبد هللا بف عمر بف سميماف الدميجي ،دار الكطف ،الرياض ،السعكدية ،الطبعة :الثانية،
 1420ىػ  1999 -ـ ،عدد األجزاء.5 :

ُّ « .40
الضعفاء الكبير» ،لمعقيمي ،محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد (ت322 :ىػ) ،تحقيؽ:
عبدالمعطي أميف قمعجي ،دار المكتبة العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى1404 ،ىػ ،عدد األجزاء.4 :

َّ « .41
عبدالرحمف بف عمي (ت597 :ىػ) ،تحقيؽ :عبدهللا
م،
َّ
الضعفاء كالمتركككف» ،البف الجكز ٌ
ٌ
القاضي ،دار الكتب العممية ،بيركت1406 ،ىػ ،عدد األجزاء .2

ُّ « .42
الضعفاء كالمتركككف» ،لمنَّسائي ،أحمد بف يش ىعيب (303ىػ) ،تحقيؽ :محمكد إبراىيـ زايد ،دار
ٌ
الكعي ،حمب1369 ،ىػ ،عدد األجزاء .1
لمحمد بف سعد( ،ت230 :ىػ) ،دار صادر ،بيركت ،عدد األجزاء .8 :
« .43الطَّبقات الكبرل»،
ٌ
ً « .44
محمد بسيكني
محمد بف أحمد (ت748 :ىػ) ،تحقيؽ:
الع ىبر في خبر مف ىغ ىبر» ،لم ٌذىبي،
ٌ
ٌ
زغمكؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى1405 ،ىػ ،عدد األجزاء .4 :

« .45العمؿ الكاردة في األحاديث َّ
بكية»َّ ،
لمدارقطني ،عمي بف عمر (ت385 :ىػ) ،تحقيؽ :محفكظ
الن ٌ
ٌ
السمفي ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة األكلى1405 ،ىػ ،عدد األجزاء .11
الرحمف زيف هللا َّ
َّ
ٌ
« .46العمؿ كمعرفة ًٌ
الرجاؿ» ،ألحمد بف حنبؿ (ت241 :ىػ) ،ركاية ابنو عبدهللا ،تحقيؽ :كصي هللا
ٌ
عباس ،المكتب اإلسبلمي ،كدار الخاني ،بيركتًٌ ،
الرياض ،الطبعة األكلى1408 ،ىػ ،عدد األجزاء.3 :
ً
محمد ابف عمي ابف طباطبا،
السمطانية كالدكؿ اإلسبلمية» ،البف
الطقطقيَّ ،
« .47الفخرم في اآلداب ٌ
ٌ
(ت709 :ىػ) ،دار صادر ،بيركت ،عدد األجزاء.1 :
« .48الكاشؼ في معرفة مف لو ركايةه في الكتب الستة»َّ ،
محمد بف أحمد (ت748 :ىػ)،
لمذ
ٌ
ىبيٌ ،
ٌ
محمد الخطيب ،دار القبمة لمثٌقافة اإلسبلمية ،كمؤسسة عمكـ القرآف،
محمد َّ
عكامة ،كأحمد ٌ
تحقيؽٌ :
يج ٌدة ،الطبعة األكلى1413 ،ىػ ،عدد األجزاء.2 :
« .49الكامؿ في التاريخ» ،البف األثير الجزرم ،عمي بف أبي الكرـ الشيباني (630ىػ) ،صححو:

محمد يكسؼ الدقاؽ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى1407 ،ىػ.
ضعفاء ًٌ
الرجاؿ» ،البف ىعًدم ،عبدهللا بف ىعًدم (ت365 :ىػ) ،تحقيؽ :سييؿ زٌكار،
« .50الكامؿ في ي
يحيى مختار َّ
غزاكم ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة الثالثة1409 ،ىػ ،عدد األجزاء.7 :
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ً « .51
الكفايةي في ًعٍمـ ًٌ
البغدادم ،أحمد بف عمي (ت463 :ىػ) ،تحقيؽ :أبك عبدهللا
الركاية» ،لمخطيب
ٌ
السكرقي كابراىيـ حمدم المدني ،المكتبة العممية ،المدينة المنكرة ،عدد األجزاء .1 :
« .52الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية» ،ألبي البقاء الكفكم ،أيكب ابف مكسى (ت:
1094ىػ) ،تحقيؽ :عدناف دركيش كمحمد المصرم ،مؤسسة الرسالة لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،الطبعة

الثانية1419 ،ىػ.

الك ىنى كاألسماء» ،لمسمـ بف الحجاج النيسابكرم (ت261 :ىػ) ،تحقيؽ :عبدالرحيـ محمد أحمد
 « .53ي
القشقرم ،عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ،الطبعة األكلى1404 ،ىػ.
محمد (ت630 :ىػ) ،دار
« .54المٌباب في تيذيب األنساب» ،البف األثير ى
م ،عمي بف أبي الكرـ ٌ
الج ىزر ٌ
صادر ،بيركت.

« .55المجركحيف» ،أبك حاتـ محمد بف حباف البستي ،دار الكعي ،حمب ،تحقيؽ  :محمكد إبراىيـ
زايد ،عدد األجزاء .3 :
ً « .56
عبدالرحمف (ت360 :ىػ) ،تحقيؽ:
م ،الحسف بف
َّ
الراكم كالكاعي»َّ ،
حدث الفاصؿ بيف َّ
الم ٌ
لمراميي ي
ي
رم ًز ٌ
عجاج الخطيب ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة الثالثة1404 ،ىػ ،عدد األجزاء.1 :
ٌ
محمد ٌ
الدكتكر ٌ
« .57المدلسيف» ألبك زرعة كلي الديف أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف ،المعركؼ بابف العراقي

(ت826ىػ) ،تحقيؽ رفعت فكزم عبد المطمب ،نافذ حسيف حماد ،دار الكفاء ،الطبعة األكلى
1415ىػ  ،عدد األجزاء .1 :

« .58المسند الجامع» حققو كرتبو كضبط نصو :محمكد محمد خميؿ ( 1401ىػ) ،دار الجيؿ لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،الشركة المتحدة لتكزيع الصحؼ كالمطبكعات ،الككيت ،الطبعة األكلى،

 1413ىػ ،عدد األجزاء 20( 22 :جزء كمجمداف فيارس).

المسمى
« .59المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ»،
َّ
بػ« :صحيح مسمـ» ،لمسمـ بف الحجاج النيسابكرم (ت261 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبدالباقي ،دار

إحياء التراث العربي ،بيركت ،عدد األجزاء.5 :

« .60المعجـ الكسيط» ،إلبراىيـ مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار ،تحقيؽ:
مجمع المغة العربية ،دار الدعكة ،عدد األجزاء.2 :

« .61المغني في الضعفاء» لئلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي (ت748ىػ) ،تحقيؽ
الدكتكر نكر الديف عتر.

َّ
« .62المغني في َّ
محمد بف أحمد (ت748 :ىػ) ،تحقيؽ :نكر الديف عتر ،إدارة
الضعفاء» ،لمذىبيٌ ،
إحياء التراث بدكلة قطر.
« .63المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد» لئلماـ برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف عبد هللا

بف محمد بف مفمح (ت884ىػ) ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ،مكتبة الرشد ،الرياض،

السعكدية1410 ،ىػ ،عدد األجزاء .3
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« .64المكاضعة في االصطبلح عمى خبلؼ الشريعة ،ضمف كتاب فقو النكازؿ» ،لبكر أبك زيد،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى1416 ،ىػ.

« .65المكقظة في عمـ مصطمح الحديث» ،لمذىبي ،محمد بف أحمد بف عثماف (ت748 :ىػ) ،اعتنى بو:
عبدالفتاح أبك يغ ٌدة ،مكتبة المطبكعات اإلسبلمية ،حمب ،الطبعة الثانية1412 ،ىػ ،عدد األجزاء.1 :
« .66النكت الكفية بما في شرح األلفية» ،لمبقاعي ،برىاف الديف إبراىيـ بف عمر (ت885 :ىػ)،
تحقيؽ :ماىر ياسيف الفحؿ ،مكتبة الرشد ناشركف ،الطبعة األكلى1428 ،ىػ ،عدد األجزاء .2

ُّ « .67
الصبلح» ،البف حجر ،أحمد بف عمي (ت852 :ىػ) ،تحقيؽ :ربيع بف
النكت عمى كتاب ابف َّ

ىادم عمير المدخمي ،عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ،المممكة العربية

السعكدية ،الطبعة  :األكلى1404 ،ىػ ،عدد األجزاء .2 :

« .68النكت عمى مقدمة ابف الصبلح» ،لمزركشي،

محمد بف عبدهللا بف بيادر (ت794 :ىػ)،

تحقيؽ :زيف العابديف بف محمد ببل فريج ،أضكاء السمؼ ،الرياض ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ ،عدد

األجزاء .3 :

ِّ « .69
محمد (ت606 :ىػ)،
الج ىزرم ،المبارؾ بف
َّ
النياية في غريب الحديث كاألثر» ،البف األثير ى
تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناحي ،المكتبة العممية ،بيركت1399 ،ىػ ،عدد
األجزاء .5 :

« .70اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية» ،المعركؼ بػ« :شرح حدكد ابف
لمرصاع ،محمد بف قاسـ األنصارم (ت894 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد أبك األجفاف ،الطاىر
عرفة»ٌ ،
المعمكرم ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة األكلى1993 ،ـ عدد األجزاء.1 :

« .71اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد» المعركؼ ب(رجاؿ صحيح البخارم) ألحمد بف
محمد بف الحسيف بف الحسف ،أبك نصر البخارم الكبلباذم (ت398ىػ) ،تحقيؽ :عبد هللا الميثي ،دار

المعرفة ،بيركت ،الطبعة ،األكلى ،1407 ،عدد األجزاء .2 :
« .72الكافي بالكفيات» ،لمَّ
صفدم ،خميؿ بف أيبؾ (ت764 :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد األرنؤكط ،كتركي
ٌ
ٌ
مصطفى ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،الطبعة األكلى1420 ،ىػ ،عدد األجزاء.29 :
ٌ
« .73اليكاقيت كالدرر في شرح نخبة ابف حجر» ،لممناكم ،عبدالرؤكؼ بف تاج العارفيف ابف عمي بف
زيف العابديف (ت1031 :ىػ) ،تحقيؽ :المرتضي الزيف أحمد ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األكلى،

1999ـ ،عدد األجزاء.2 :

« .74بحكث في تاريخ السنة المشرفة» ،ألكرـ ضياء العمرم ،بساط ،بيركت ،الطبعة :الرابعة ،عدد
األجزاء.1 :

« .75بغية الطمب في تاريخ حمب» لكماؿ الديف عمر بف أحمد بف أبي جرادة ،تحقيؽ :سييؿ زكار،
دار الفكر ،عدد األجزاء .12
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« .76بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ» لعمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم الفاسي،
أبك الحسف ابف القطاف (ت628ىػ) ،تحقيؽ :الحسيف آيت سعيد ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة

األكلى 1418 ،ىػ ،عدد األجزاء  5( 6 :أجزاء  ،كمجمد فيارس).

الحسيني( ،ت1205 :ىػ) ،تحقيؽ
محمد مرتضى
لمزبيدمَّ ،
« .77تاج العركس مف جكاىر القامكس»ٌ ،
ي ٌ
مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية ،عدد األجزاء 40 /
« .78تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ،ألبي زرعة الدمشقي ،عبد الرحمف بف عمرك بف عبد هللا (ت:
 281ىػ) ،ركاية :أبي الميمكف بف راشد ،تحقيؽ :شكر هللا نعمة هللا القكجاني ،مجمع المغة العربية،

دمشؽ.

« .79تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ،ألبي زرعة الدمشقي ،عبد الرحمف بف عمرك بف عبد هللا (ت:

281ىػ) ،دار الكتب العممية.
ً
ام ٌرائي،
الس
« .80تاريخ
أسماء الثًٌقات» ،البف شاىيف ،عمر بف شاىيف (ت385 :ىػ) ،تحقيؽ :صبحي َّ
ي ٌ
َّ
الدار السمفية ،الككيت ،الطبعة األكلى1404 ،ىػ ،عدد األجزاء .1 :
ً
« .81تاريخ اإلسبلـ ً
الديني كالثَّقافي كاالجتماعي» ،لحسف إبراىيـ حسف ،دار الجيؿ،
الس
ياسي ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ ٌ
الرابعة ىع ىشر1416 ،ىػ ،عدد األجزاء.4 :
بيركت ،كمكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،الطبعة َّ
محمد بف أحمد (ت748 :ىػ) ،تحقيؽ :د.
ككفيات المشاىير كاألعبلـ»،
« .82تاريخ اإلسبلـ ٌ
لمذىبيٌ ،
ٌ
عمر عبد السبلـ تدمرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،الطبعة :األكلى 1987ـ.
محمد بف جرير الطبرم ،دار الكتب العممية – بيركت،
« .83تاريخ الطبرم تاريخ األمـ كالممكؾ» َّ
الطبعة األكلى1407 ،ق،عدد األجزاء .5:

البغدادم ،أحمد بف عمي (ت463 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت،
« .84تاريخ بغداد » ،لمخطيب
ٌ
عدد األجزاء .14 :
« .85تاريخ جرجاف» لحمزة بف يكسؼ أبك القاسـ الجرجاني(ت 345ىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد المعيد
خاف ،عالـ الكتب ،بيركت ،الطبعة الثالثة  1401 ،ىػ ،عدد األجزاء .1 :

« .86تاريخ دمشؽ» ،البف عساكر ،عمي بف الحسف بف ىبة هللا (ت571:ىػ) ،تحقيؽ :عمرك بف
غرامة العمركم ،دار الفكر ،بيركت1415 ،ىػ ،عدد األجزاء.70:

« .87تاريخ عثماف بف سعيد َّ
الدارمي (ت280 :ىػ) عف يحيى بف معيف (ت233 :ىػ) في تجريح
ٌ
محمد نكر سيؼ ،دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ1400 ،ىػ ،عدد
الركاة كتعديميـ» ،تحقيؽ :أحمد
ُّ
ٌ
األجزاء .1
« .88تحرير عمكـ الحديث» ،لعبدهللا بف يكسؼ الجديع ،مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
بيركت ،الطبعة األكلى 1424 ،ىػ ،عدد األجزاء.2 :

الراكم في شرح تقريب َّ
عبدالرحمف بف أبي بكر(ت911ىػ) ،تحقيؽ:
لمسيكطي،
النك ًاكم»ُّ ،
َّ
« .89تدريب َّ
أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي ،دار طيبة ،عدد األجزاء.2 :
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محمد بف أحمد (ت748 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،تحقيؽ:
الحفٌاظ» ،لمذ ً
« .90تذكرة ي
ىبيٌ ،
ٌ ٌ
زكريا عميرات ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ ،عدد األجزاء .4

محمد عكامة،
« .91تقريب التيذيب» ،البف حجر
العسقبلني ،أحمد بف عمي (ت852 :ىػ) ،تحقيؽَّ :
ٌ
الرشيد ،سكريا ،الطبعة األكلى1406 ،ىػ ،عدد األجزاء .1
دار َّ
« .92تمخيص المتشابو في الرسـ» ألبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب

البغدادم (ت463ىػ) ،تحقيؽ :يسكينة الشيابي ،طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر ،دمشؽ ،الطبعة
األكلى 1985 ،ـ ،عدد األجزاء.2 :

« .93تيذيب التيذيب» ،البف حجر ،أحمد بف عمي (ت852 :ىػ) ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة األكلى
ٌ
 1404 ،ىػ ،عدد األجزاء .14 :
عبدالرحمف (ت742 :ىػ) ،تحقيؽ:
لممزم ،يكسؼ بف الزكي
َّ
« .94تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ»ٌ ،
الرسالة ،الطبعة األكلى 1400 ،ىػ ،عدد األجزاء .35 :
بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة ٌ

« .95تيذيب المغة» لؤلزىرم ،أبك منصكر محمد بف أحمد االزىرم اليركم(ت370 :ىػ) ،الدار
المصرية ،مصر الجديدة 1384 ،ىػ ،عدد األجزاء  +15( 17مستدرؾ  +فيرس).

محمد بف إسماعيؿ (ت1182 :ىػ)،
لمصنعاني،
« .96تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار»َّ ،
َّ

تحقيؽ :صبلح عكيضة ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى1417 ،ىػ ،عدد األجزاء.2 :
ً
ً
ً
الدمشقي،
المشتىبًو في ضبط
أسماء ُّ
الركاة كأنسابً ًيـ كألقابً ًيـ ي
الديف ٌ
ناىـ» ،البف ناصر ٌ
كك ي
« .97تكضيح ي
ٌ
محمد نعيـ العرقسكسي ،مؤسسة ًٌ
الرسالة ،بيركت ،الطبعة
محمد بف عبدهللا (ت842 :ىػ) ،تحقيؽٌ :
ٌ
األكلى1993 ،ـ ،عدد األجزاء.9 :
« .98تيسير مصطمح الحديث» ،لمحمكد بف أحمد بف محمكد الطحاف ،مكتبة المعارؼ لمنشر
كالتكزيع ،الرياض ،الطبعة العاشرة1425 ،ىػ ،عدد األجزاء.1 :

« .99جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ» ،البف األثير ،المبارؾ بف محمد بف محمد (ت66 :ىػ)،

تحقيؽ :عبدالقادر األرناؤكط ،مكتبة الحمكاني كمطبعة المبلح كمكتبة دار البياف ،الطبعة األكلى،

1389ىػ ،عدد األجزاء.12 :

« .100حمية األكلياء كطبقات األصفياء» ،ألبي ين ىعيـ األصفياني ،أحمد بف عبدهللا (ت430 :ىػ) ،دار
الكتاب العربي ،بيركت ،الطبعة الرابعة  1405 ،ىػ ،عدد األجزاء .10 :
الرج ً
ػاؿ» ،لصفي الديف اليمني ،أحمد بف عبدهللا
« .101خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء ًٌ ى
صارم (ت :بعد 923ىػ) ،تحقيؽ عبد الفتاح أبك غدة ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية،
الخزرجي األ ٍىن ى
كدار البشائر ،حمب ،بيركت ،الطبعة الخامسة 1416 ،ىػ ،عدد األجزاء .1

« .102دراسات في عمـ المصطمح العربي» ،لعبدالصبكر شاىيف ،مجمة القافمة ،المممكة العربية
السعكدية ،العدد األكؿ ،المجمد الثاني كالثبلثكف ،محرـ1404 ،ىػ.
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« .103ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ» ،لمذىبي،

محمد بف أحمد بف عثماف ابف قى ٍايماز

(ت748:ىػ) ،تحقيؽ :محمد شككر بف محمكد الحاجي أمرير المياديني ،مكتبة المنار ،الزرقاء،
الطبعة األكلى1406 ،ىػ ،عدد األجزاء .1

« .104ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو» لعمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف

أيكب البغدادم (ت385ىػ) ،تحقيؽ :حماد بف محمد األنصارم ،مكتبة أضكاء السمؼ ،الرياض،

السعكدية1419 ،ىػ  ،عدد األجزاء .1

« .105ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ» ،لمذىبي ،محمد بف أحمد (ت748 :ىػ) ،تحقيؽ:
عبدالفتاح أبك غدة ،دار البشائر اإلسبلمية ،بيركت ،الطبعة الرابعة1410 ،ىػ ،عدد األجزاء.1 :

« .106ذـ الكبلـ كأىمو» لشيخ اإلسبلـ أبك إسماعيؿ عبد هللا بف محمد األنصارم اليركم (ت481ىػ)،
تحقيؽ :عبد الرحمف عبد العزيز الشبؿ ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة1418 ،ىػ ،عدد األجزاء .5

« .107رجاؿ صحيح مسمـ» ألحمد بف عمي بف منجكيو األصبياني أبك بكر (ت 428ىػ) ،تحقيؽ :عبد
هللا الميثي ،دار المعرفة ،بيركت 1407 ،ىػ ،عدد األجزاء .2

االت ً
الج ىنيد (ت260 :ىػ تقريبان) ،تحقيؽ:
« .108سؤ ي
الج ىنيد ليحيى بف معيف» إلبراىيـ بف عبدهللا بف ي
ابف ي
محمد نكر سيؼ ،مكتبة الدار ،المدينة المنكرة ،الطبعة األكلى1408 ،ىػ ،عدد األجزاء .1 :
أحمد ٌ
محمد] (ت425 :ىػ) َّ
لمدارقطني» ،عمي بف عمر (ت385 :ىػ)،
« .109سؤاالت البر
قاني [أحمد بف ٌ
ٌ
ىٍ ٌ
مَّ ،
الناشر :كتب خانو جميمي ،باكستاف ،الطبعة األكلى1404 ،ىػ ،عدد
تحقيؽ:
َّ
عبدالرحيـ القشقر ٌ
األجزاء.1 :
ً « .110سير أعبلـ النُّببلء»َّ ،
محمد بف أحمد (ت748 :ىػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف
لمذ
ى
ىبيٌ ،
ٌ
بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة  1405 ،ىػ ،عدد األجزاء 25 :
( 23كمجمداف فيارس).
الذىب في أخبار مف ذىب» ،البف ً
ات َّ
الع ىماد ،عبدالحي بف أحمد (ت1089 :ىػ) ،دار
« .111شذر ي
ٌ
الكتب العممية.

« .112شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة» ألبك القاسـ ىبة هللا بف الحسف بف منصكر الطبرم
الرازم البللكائي (ت418ىػ) ،تحقيؽ :أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم ،دار طيبة ،السعكدية،

الطبعة الثامنة1423 ،ىػ ،عدد األجزاء 9 :أجزاء ( 4مجمدات)  -الجزء  9تجده منفردا باسـ:
كرامات األكلياء.

« .113شرح التبصرة كالتذكرة = شرح ألفية العراقي» ،لزيف الديف العراقي ،عبدالرحيـ بف الحسيف بف

عبدالرحمف (ت806 :ىػ) ،تحقيؽ :عبدالمطيؼ اليميـ كماىر ياسيف فحؿ ،دار الكتب العممية،

بيركت ،الطبعة :األكلى1423 ،ىػ ،عدد األجزاء.2 :

« .114شرح سنف أبي داكد» ألبك محمد محمكد العينى (ت855ىػ) ،تحقيؽ :أبك المنذر خالد بف إبراىيـ
المصرم ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األكلى 1420 ،ىػ ،عدد األجزاء 6( 7 :كمجمد فيارس).
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عبدالرحيـ
ىماـ
الترمذم» ،البف رجب،
« .115شرح عمؿ
َّ
َّ
عبدالرحمف بف أحمد (ت795 :ىػ) ،تحقيؽَّ :
ٌ
سعيد ،مكتبة المنار ،الزرقاء ،األردف1407 ،ىػ ،عدد األجزاء.2 :
« .116شفاء العميؿ بألفاظ كقكاعد الجرح كالتعديؿ» ،لمصطفى بف إسماعيؿ ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة،
مكتبة العمـ ،جدة ،الطبعة األكلى1411 ،ىػ.

النككم المعركؼ بالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج»َّ ،
ككم ،يحيى
« .117صحيح مسمـ بشرح ٌ
لمن ٌ
بف ىش ىرؼ (ت676 :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،الطبعة الثانية ،1392 ،عدد األجزاء:
( 18في  9مجمدات).

« .118صفة الصفكة» لعبد الرحمف بف عمي بف محمد أبك الفرج (ت 597ىػ) ،تحقيؽ :محمكد فاخكرم،
محمد ركاس قمعيجي ،دار المعرفة ،بيركت1399 ،ىػ ،عدد األجزاء .4

« .119طبقات الحفاظ» لعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي أبك الفضؿ (ت911ىػ) ،دار الكتب
العممية ،بيركت1403 ،ىػ ،عدد األجزاء .1

« .120غكامض األسماء المبيمة الكاقعة في متكف األحاديث المسندة» لخمؼ بف عبد الممؾ بف بشككاؿ
أبك القاسـ (ت 578ىػ) ،تحقيؽ عز الديف عمي السيد  ،محمد كماؿ الديف عز الديف ،عالـ الكتب،

بيركت 1407 ،ىػ ،عدد األجزاء .13

« .121فتح الباب في الكنى كاأللقاب» لئلماـ أبي عبد هللا محمد بف إسحؽ بف منده األصبياني
(ت395ىػ) ،تحقيؽ :أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي ،مكتبة الككثر1417 ،ىػ ،السعكدية ،الرياض،
عدد األجزاء .1

عبدالرحمف (ت902 :ىػ) ،تحقيؽ :عمي
محمد بف
« .122فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»،
َّ
لمسخاكمَّ ،
ٌ
حسيف عمي ،مكتبة السنة ،مصر ،الطبعة األكلى1424 ،ىػ ،عدد األجزاء.4:
« .123فضؿ األخبار كشرح مذاىب أىؿ اآلثار كحقيقة السنف» المعركؼ ب«شركط األئمة » لمحمد بف
إسحاؽ بف محمد بف منده (ت395ىػ) ،تحقيؽ  :عبد الرحمف عبد الجبار الفريكائي ،دار المسمـ،

الرياض ،الطبعة األكلى  1414 ،ىػ ،عدد األجزاء .1 :

ظفر أحمد العثماني التَّيانكم(1984ـ) ،حقٌقو كاجع نصكصو كعمٌؽ
« .124قكاعد في عمكـ الحديث» ى
غدة ،حمب -سكريا ،بيركت -لبناف ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية،
عميو :الشيخ عبد الفتاح أبك ٌ
الطبعة الخامسة.
تجدد ،بيركت -لبناف،
ً « .125كتىاب الفيرست لمنديـ» َّ
محمد بف إسحاؽ النديـ(1978ـ) ،تحقيؽ :رضاٌ -
دار المعرفة.

لساف العرب» البف منظكر ،محمد بف مكرـ (ت711 :ىػ) ،دار صادر ،بيركت ،الطبعة الثالثة،
 « .126ي
1414ىػ ،عدد األجزاء.15 :
« .127لساف المحدثيف»( ،معجـ مصطمحات المحدثيف) ،لمحمد خمؼ سبلمة ،المكصؿ2007 ،ـ ،عدد
األجزاء .5 :
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« .128لساف الميزاف» ،البف حجر ،أحمد بف عمي (ت852 :ىػ) ،تحقيؽ :دائرة المعرؼ النظامية،
اليند ،مؤسسة األعممي لممطبكعات ،بيركت ،الطبعة الثالثة ،1406 ،عدد األجزاء .7 :

« .129مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ،لممبل عمي بف سمطاف محمد القارم (ت1014 :ىػ)،
دار الفكر ،بيركت ،الطبعة األكلى1422 ،ىػ ،عدد األجزاء.9 :

« .130جزء مف مسائؿ ابف أبي شيبة عف شيكخو في مسائؿ في الجرح كالتعديؿ» ،البف أبي شيبة،
محمد بف عثماف (ت297 :ىػ) ،تحقيؽ :عامر حسف صبرم ،دار البشائر اإلسبلمية ،بيركت،

الطبعة األكلى1425 ،ىػ ،عدد األجزاء .1 :

« .131مسند اإلماـ أبي حنيفة ركاية أبي نعيـ» ألبك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف أحمد بف إسحاؽ بف
مكسى بف ميراف األصبياني (ت430ىػ) ،تحقيؽ :نظر محمد الفاريابي ،مكتبة الككثر ،الرياض،

الطبعة :األكلى 1415 ،ىػ ،عدد األجزاء.1 :

كم ،ياقكت بف عبدهللا( ،ت626 :ىػ) ،دار صادر ،بيركت1397 ،ىػ ،عدد
البمداف» ،ى
عجـ ي
 « .132يم ى
لمح ىم ٌ
األجزاء .5

عبدالسبلـ ىاركف ،دار الفكر،
عجـ مقاييس المغة» ،ألحمد بف فارس (ت395 :ىػ) ،تحقيؽ:
َّ
 « .133يم ى
طبعة 1399ىػ ،عدد األجزاء .6 :
« .134معرفة الثقات»ً ،
تكم،
لمعج
مي ،أحمد بف عبدهللا (ت261 :ىػ) ،تحقيؽ :عبدالعميـ عبدالعظيـ ى
الب ٍس ٌ
ٍ ٌ
مكتبة َّ
النبكية ،الطبعة األكلى1405 ،ىػ ،عدد األجزاء .2 :
الدار ،المدينة
ٌ
 « .135معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو عف عمي بف المديني كأبي بكر بف أبي شيبة كمحمد بف
عبد هللا بف نمير كغيرىـ :ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف محرز» ليحيى بف معيف ،تحقيؽ :
الجزء األكؿ :محمد كامؿ القصار ،مجمع المغة العربية ،دمشؽ ،الطبعة األكلى1405 ،ىػ  ،عدد

األجزاء .2 :

« .136معرفةي أنكاع ً
عبدالرحمف (ت643 :ىػ) ،المعركؼ بػ
الصبلح ،عثماف بف
عمـ الحديث» ،البف َّ
َّ
"مقدمة ابف الصبلح" ،تحقيؽ :نكر الديف عتر ،دار الفكر ،سكريا ،دار الفكر المعاصر ،بيركت،

1406ىػ ،عدد األجزاء.1 :
ً
« .137معرفةي ً
محمد بف عبدهللا (ت405 :ىػ) ،تحقيؽ :السيد معظـ
مَّ ،
عمكـ الحديث» ،لمحاكـ النَّ ي
يسابكرًٌ
حسيف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة الثانية1397 ،ىػ ،عف طبعة دائرة المعارؼ العثمانية
بحيدر آباد الدكف ،عدد األجزاء.1 :

« .138مغاني األخيار في شرح أسامى رجاؿ معانى اآلثار» ألبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف
أحمد بف حسيف الغيتابي الحنفي بدر الديف العيني (855ىػ) ،تحقيؽ :أبك عبد هللا محمد حسف محمد

حسف إسماعيؿ الشافعي الشيخ القاىرم المصرم الشيير بػ (محمد فارس).

« .139مف أعبلـ المحدثيف الحافظ ابف حجر العسقبلني» «ترجمة اإلماـ ابف حجر العسقبلني» لنائب
رئيس الجامعة اإلسبلمية ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ،العدد الثاني ،السنة الثامنة ،رمضاف 1395ىػ.
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« .140منيج النقد في عمكـ الحديث» ،لنكر الديف محمد عتر ،دار الفكر ،دمشؽ ،الطبعة الثالثة،
1418ىػ.

« .141منيج دراسة األسانيد كالحكـ عمييا كيميو دراسة في تخريج الحديث» ،لكليد بف حسف العاني،
دار النفائس لمنشر كالتكزيع ،األردف ،الطبعة الثانية1420 ،ىػ.

« .142منيج نقد المتف عند عمماء الحديث النبكم» ،لصبلح الديف اإلدلبي ،دار اآلفاؽ الجديدة،
بيركت ،الطبعة األكلى1403 ،ىػ.

« .143مكسكعة أقكاؿ الدارقطني» ألبك المعاطي النكرم (ت1401ىػ)  ،كمعو  :الدكتكر محمد ميدم

المسممي ،أشرؼ منصكر عبد الرحمف ،أحمد عبد الرزاؽ ،عيد أيمف ،إبراىيـ الزاممي ،محمكد خميؿ،

ممتقى أىؿ الحديث ،عدد األجزاء .2 :

الرجاؿ»َّ ،
« .144ميزاف االعتداؿ في نقد ًٌ
محمد بف أحمد (ت748 :ىػ) ،تحقيؽ :الشيخ عمي
لمذ
ىبيٌ ،
ٌ
محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت.1995 ،
النظر في تكضيح ينخبة ً
« .145نزىة َّ
الف ىكر في مصطمح أىؿ األثر» ،البف حجر ،أحمد ابف عمي (ت:
ى
 852ىػ) ،تحقيؽ :عبدهللا بف ضيؼ هللا الرحيمي ،مطبعة سفير ،الرياض ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ،
عدد األجزاء.1 :

« .146يحيى بف معيف ككتابو التاريخ» ،دراسة كترتيب كتحقيؽ :أحمد محمد نكر سيؼ ،طباعة :جامعة
الممؾ عبدالعزيز ،مكة المكرمة ،الطبعة األكلى1399 ،ىػ.
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طر

أ لًِ :ف ْير

آل ا

آل

قرآن
رقم آل

صفي

ر بقر

ً
(كاتَّبعكا ما تى ٍتميك َّ ً
اف)...
الش ىياطي يف ىعمىى يمٍمؾ يسمى ٍي ىم ى
ى ىي ى
الن ً
اء ىعمىى َّ
اس)...
اك ٍـ أ َّ
(ك ىك ىذلً ىؾ ىج ىعٍم ىن ي
يمةن ىك ىسطنا لًتى يك ي
كنكا يشيى ىد ى
ى
ر مائد
ًَّ
الص ٍي ىد ىكأ ٍىنتي ٍـ يح يرهـ)...
آمينكا ىال تى ٍقتيميكا َّ
(ياأىيُّيىا الذ ى
ى
يف ى
ر
ىخ ً
السقىايةى ًفي رح ًؿ أ ً
ً
يو)...
ىٍ
( ىفمى َّما ىجيَّىزيى ٍـ بً ىجيى ًازًى ٍـ ىج ىع ىؿ ٌ ى
ر يجر
(ياأىيُّيا الًَّذيف آمينكا إًف جاء يكـ فى ً
ؽ بًىن ىبوإ فىتىىبييَّنكا)...
اس ه
ٍ ى ى ٍ
ى ى
ى ى
اك ٍـ ًم ٍف ىذ ىك ور ىكأ ٍينثىى)...
اس إًَّنا ىخمى ٍق ىن ي
(ياأىيُّيىا النَّ ي
ى
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ر طالق

و
ً
كى َّف)...
كى َّف بً ىم ٍع يركؼ أ ٍىك فى ًارقي ي
ىجمىيي َّف فىأ ٍىمس يك ي
(فىًإ ىذا ىبمى ٍغ ىف أ ى
ر فل
اب اٍل ًف ً
ىصح ً
يؿ)...
(أىلى ٍـ تىىر ىك ٍي ى
ؼ فى ىع ىؿ ىرب ى
ُّؾ بًأ ٍ ى
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ياد

يد

( ىم ٍف الى ىي ٍش يك ير َّ
اّللى)...
اس الى ىي ٍش يك ير َّ
الن ى
ىخك اٍل ىع ًش ً
يرة)...،
(ا ٍئ ىذينكا لىوي بًٍئ ىس أ ي
ى
ً
ً
َّ
كف بً ًو
(تى ىعم يمكا م ٍف أ ٍىن ىسابً يك ٍـ ىما تىصمي ى
ام يك ٍـ)...
أ ٍىر ىح ى
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ثا ثاًِ :ف ْير

م

عالم مترجم يم
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درج
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أبك ىاركف العبدم

-2

أسد بف عمر البجمي

-3

إسماعيؿ بف أباف الغنكم

كذاب يضع الحديث

-4

إسماعيؿ بف محمد اليامي

صدكؽ ييـ

62

-5

بكر بف خنيس الككفي

ضعيؼ الحديث

47

-6

حماد بف نجيح

صدكؽ

47

-7

الربيع بف بدر التميمي

ضعيؼ

46

-8

يضع الحديث

52

-10

سفياف بف حسيف الكاسطي
عبد هللا بف ًم ٍس ىكر الياشمي
عبد هللا بف كىب

صدكؽ في غير حديث الزىرم

54

ثقة

48

-11

عبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ

ليس بو بأس

53

-12

عمر بف قيس المكي

ضعيؼ الحديث

46

-13

محمد بف الفضؿ العبسي

كذاب متركؾ الحديث

68

-14

محمد بف ربيعة الكبلبي

صدكؽ

50

-15

محمد بف يزيد الرفاعي

ضعيؼ

43

-16

كىب بف زمعة القرشي

كذاب يضع الحديث

52

-17

يكنس بف بكير الشيباني

صدكؽ يخطئ

53

-18

الك ٍك ىس يج
إسحاؽ بف منصكر ى
إسماعيؿ ابف يعمىٌية

ثقة

102

ثقة ثبت حافظ حجة

103

ثقة

93
92

-9

-19

متركؾ الحديث

49

ال بأس بو

48
50

-20
-21

الكراؽ
إسماعيؿ بف أباف َّ

إسماعيؿ بف مجالد اليمداني

ليس بو بأس

-22
-23

الحمراني
اشعث بف عبد الممؾ ي

ثقة ثبت

88

جعفر بف زياد االحمر

صدكؽ

91

-24

جعفر بف محمد الصادؽ

ثقة فقيو عالـ

93

ضعيؼ

89

ثقة متقف

92

ال بأس بو

90

ضعيؼ

90

-25
-26
-27
-28

حبٌيًب ٍب يف حبً و
ي
يب اٍل يككًف ُّ
ى
يى ي
ي
الج ٍع ًف ُّ
الحسيف بف عمي بف ي
خالد بف مخمد القىطىكاني

خالد بف يزيد بف أبي مالؾ
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-29

داككد بف عبدهللا الجعفرم

صدكؽ

87

-30

الع ٍكمي
الحباب ي
زيد بف ي
سعيد بف محمد الجرمي

ثقة

114

صدكؽ

100

-32

سممة بف ينبيط األشجعي
سميماف بف المغيرة القيسي

ثقة

89

ثقة حافظ

88

صدكؽ

94

ثقة

95

ثقة صاحب كتاب

96

ليس بالقكل

88

ثقة

91

ثقة حافظ

95

ثقة إماـ متقف حافظ فقيو

104

ثقة ثبت فاضؿ

92

ثقة ثبت

103

ضعيؼ

99

صدكؽ

97

صدكؽ

88

صدكؽ يخطئ

104

صدكؽ

88

ثقة صدكؽ

89

ثقة ثبت حجة

100

ثقة متقف

94

ثقة

95

ثقة

99
101

-31
-33
-34
-35

م
ىش ىب ىابةي بف ىس َّك وار الفى ىزًار ُّ
ًش ىباؾ الضبي

-36

شيباف بف عبد الرحمف التميمي

-37
-39

طمحة بف يحيى األنصارم
ي
ى
ؽ بف ىغنَّاـ النَّ ٍخ ًع ُّ
طٍم ي
عاصـ بف سميماف االحكؿ

-40

عبد هللا بف عبد الرحمف الدارمي

-38

-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47

الم ٍزنًي
عبد هللا بف عكف
ي ٌ
عبيد هللا بف ً
ي
عبيد الرحمف األ ٍ
ىش ىج ًع ُّ
ي ىٍ ي
عبيدة بف معتًب الضبي
َّ
اـ بف عمي العامرم
ىعث ي
عقبة بف خالد السككني
ي
عمي بف عاصـ التٍَّي ًم ُّ
عمي بف غراب الفزارم

-48

عمر بف عبد الرحمف األسدم

-49

المبلئي
الفضؿ بف يدكيف ي
م
مالؾ بف إسماعيؿ النَّ ٍيًد ُّ
محمد بف بشر العبدم

-52

محمد بف يجحادة األكدم
محمد بف عبد الممؾ البصرم

صدكؽ

-54

المطمب بف زياد الثقفي

صدكؽ

87

-55

مكسى بف نافع األسدم

صدكؽ

100

-56

الب ىجمي
يى ىرٍيـ بف سفياف ى
ىشاـ بف حساف االزدم

ثقة

91

ثقة

89

-58

يحيى بف آدـ األمكم

ثقة فقيو

96

-50
-51
-53

-57

213

-59

يكسؼ بف صييب الكندم

ثقة

88

-60

يكنس بف خباب األسيدم

ليس بالقكل

90

-61

أحمد بف يكنس التميمي

ثقة صاحب سنة

164

-62

أشعث بف سكار الكندم
ي
الب ٍكىرانً ُّ
الحسف بف الربيع ي
الحكـ بف ظييى ٍي ور الفىزًارم

ضعيؼ

165

ثقة

165

متركؾ الحديث

166

تكممكا فيو

41

-63
-64
-65

-68

حميد بف الربيع المخمي
ي
خمؼ بف خميفة األ ٍ
ىش ىج ًع ُّ
ي
المدائًنً ُّ
سعيد بف زكريا القرشي ى
سفياف بف حبيب البصرم

-69

سميماف بف ببلؿ القرشي

صدكؽ اختمط بأخروة

166

ليس بو بأس

167

ثقة ثبت

42

عبد الرحمف بف محمد اٍل يم ىح ًاربً ُّي
عبد الرحيـ بف سميماف الكناني

ثقة

168

صدكؽ

166

ثقة

164

-72

عبيد هللا بف مكسى العبسي

ثقة

166

-73

عمرك بف أبي قيس الرازم
ي
ًفراس بف يحيى اليى ٍم ىدانً ُّ
الفضيؿ بف عياض التميمي

صدكؽ ييـ

170

ثقة

98

ثقة

164

-76

قيس بف ربيع األسدم

-66
-67

-70
-71

-74
-75

صدكؽ تغير بأخروة

169

-77

ليث بف أبي سميـ القرشي

ضعيؼ اختمط بأ و
خرة

165

-78

محمد بف حسف األسدم
ط ًري و
ؼ الككفي
يم ى
ط ًٌر ي
ؼ بف ى ٍ
صار
معاكية بف ىشاـ القى َّ

ضعيؼ

164

ثقة ثبت

169

صدكؽ

165

-79
-80
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