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أ

إهداء
أهدي ثمرة جهدي هذا:
إلى والدي حفظهما اهلل ،وأمد في أعمارها،
ومتعهما بالصحة والعافية ،فجزاهم اهلل عني خير الجزاء،
إلى زوجتي العزيزة ،وأبنائي :عبد اهلل ،محمد ،عدن،
إلى إخواني وأخواتي ،والى عائلتي الكريمة،
إلى أساتذتي األفاضل ،والى كل من علمني حرفاَ،
أهدي ثمرة هذا البحث ،راجياَ من المولى عز وجل،
القبول وأن يرزقني اهلل تعالى اإلخالص في القول والعمل.
أن يجد َ

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد
اس"( ،)1أما بعد:
( )وعلى آله وصحبه أجمعين ،القائلََ " :ل َي ْشكر الل َه َم ْن ََل َي ْشكر الن َ
بداي ًة أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى جامعتي الغراء ،جامعة العلم والعلماء ،جامعة

األزهر ،رئيسا ونوابًا وعمداء ،وأخص منها كلية الشريعة ممثلة بعميدها األستاذ الدكتور /محمد
مصطفى نجم ،وكل العاملين فيها.
وآن لي أيضاً أن أتقدم بعظيم اإلمتنان ،وجزيل الشكر والعرفان ،إلى المربي الفاضل،
والمعلم القدوة ،استاذي الفاضل ،األستاذ الدكتور /عبد اهلل مصطفى مرتجى-أستاذ الحديث
وعلومه ،الذي نهلت من علمه ،وشرفني بموافقته باإلشراف على بحثي هذا ،فقد أفادتني توجيهاته
وملحوظاته فائدة جمة ،حيث منحني من عل مه ووقته ما كان له الدور البارز في كتابة هذا
ال المولى ( )أن يجزيه خير الجزاء ،وأن يجعل
البحث ،واثرائه واخراجه على أكمل وجه ،سائ ً
ذلك في ميزان حسناته.
وكما أتقدم بعظيم الشكر واَلمتنان ،إلى كل من األستاذين الفاضلين عضوي المناقشة:
 األستاذ الدكتور /على رشيد النجار ،حفظه اهلل-مناقشاً داخلياً. األستاذ الدكتور /نعيم أسعد الصفدي ،حفظه اهلل-مناقشاً خارجياً.اللذين تفضال مشكورين بقبول مناقشة البحث ،وابداء ملحوظاتهما القيمة ،فجزاهم اهلل خير الجزاء.

وأتوجه بالشكر أيضًا إلى أساتذتي الكرام ،الذين وجهوني نعم التوجيه ،وأخص منهم
األستاذ الدكتور /على رشيد النجار ،واألستاذ الدكتور /محمد مصطفى نجم ،واألستاذ الدكتور/
نافذ حسين حماد ،واألستاذ الدكتور /نعيم الصفدي ،والدكتور رائد شعت ،والدكتور رأفت نصار،
والشيخ األستاذ /عادل الزاملي؛ فجزاهم اهلل خير الجزاء.

( )1سنن أبي داود ،كتاب األدب المفرد ،باب شكر المعروف ،عن أبي هريرة ( ،)255 /4حديث رقم  ،4811اسناده صحيح.

ج

وكما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى فضيلة الشيخ الدكتور /فهد بن حمد البيضاني
أستاذ القران الكريم وتفسيره في الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة في المملكة العربية
السعودية.
وتتسابق كلماتي معبرة عن مكنون شكري وامتناني إلى عائلتي الكريمة ،وأخص منهم
والدي ووالدتي ،أسأله اهلل أن يحفظهم ويمد أعمارهم في طاعة اهلل تعالى ،والى زوجتي أـم عبد
اهلل وأبنائي عبد اهلل ومحمد وعدن ،أسأل اهلل تعالى أن يكرمهم ويرزقنا برهم ،وأن يوفقهم في
حياتهم.
وكما أتقدم أيضًا بالشكر والتقدير إلى إخواني وأخواتي ،وأزواجهم ،وأعمامي وأخوالي وكل
فرد من عائلتي الكريمة الشريفة.
وكذلك أتقدم إلى زمالئي في برنامج الماجستير ،لما قدموه من عون وجهد ،راجيًا لهم
التوفيق والسداد ،جعلكم اهلل ذخ ًار وسنداً لإلسالم وأهله.

د

ملخص الرسالة
موضوع الرسالة " :تعقبات الحافظ ابن حجر العسقالني "ت 852هـ" في كتاب لسان
الميزان على اإلمام الذهبي " ت 748هـ " في كتاب ميزان اَلعتدال " دراسة نقدية توثيقية.
بلغت تعقبات الحافظ ابن حجر على اإلمام الذهبي( )55مسألة ،منها( )48مسألة تعقب
فيها الحافظ ابن حجر فيها اإلمام الذهبي في كتاب ميزان اَلعتدال ،و( )7مسائل كانت خارج
كتاب الميزان ،فكان عدد المسائل المتعقبة ،والتي وافق فيها الحافظ ابن حجر اإلمام الذهبي
بلغت( )8مسائل ،والتي لم يوافق فيها الحافظ ابن حجر اإلمام الذهبي بلغت( )38مسألة،
ومسألتان بينت فيها صحة قول اإلمام الذهبي ولم أوافق فيها قول الحافظ ابن حجر ،أما المسائل
المتعقبة خارج كتاب المي ازن ،والتي وافق فيها الحافظ ابن حجر بلغت( )2مسألة ،والتي لم يوافق
فيها الحافظ ابن حجر بلغت( )4مسائل ،ومسألة واحدة بينت فيها صحة قول اإلمام الذهبي ،ولم
أوافق الحافظ ابن حجر فيها ،ومضمون كل مسألة احتوي على :القول المتعقب وهو قول الحافظ
ابن حجر ،وقول المتعقب عليه وهو قول اإلمام الذهبي ،ثم وضعت موضوعًا لكل مسألة ،ثم
قمت بدراسة المسألة وترجمة الرواة الوارد ذكرهم في المسألة ،ثم الخالصة لكل مسألة.
وجاءت مسائل التعقبات متنوعة ،فكانت التعقبات :في اسم الراوي ،وتعقبات في اسم بلد
الراوي ،وتعقبات في توثيق حال الراوي وضبطه ،وتعقبات بسقط في بعض النسخ ،ويدل هذا
أهمية التعقبات في تصحيح الخطأ الذي وقع فيه اإلمام الذهبي ،فيتبين لنا من دراسة هذه
المسائل دقة الحافظ ابن حجر في التصحيح.

ه

Abstract
Title of the Thesis: "The Hafiz bin Hajar al-Asqalani's Traces" v. 852 AH
"in the book of lisan almizan On the golden Imam "T 748 e" in the book
of mizan aleitidal "documentary critical study. Al-Hafiz bin Hajar's
follow-up on Imam al-Dhahabi (55) was a Traces, 48 were followed by
al-Hafiz ibn Hajar, the zahabi imam in the book of the mizan aleitidal,
and (7) issues that were outside the book of almizan. Ibn Hajar al-Imam
al-Dhahabi reached 8 issues, in which al-Hafiz ibn Hajar al-Imam alDhahabi did not agree with 38 issues, and two issues which indicated the
correctness of Imam al-Dhahabi's saying. I did not agree with al-Hafiz
ibn Hajar. Al-Haafiz ibn Hajar reached (2) a question, in which Al-Haafiz
ibn Hajar did not agree with (4) questions, Imam al-Dhahabi, and did not
agree with Al-Hafiz ibn Hajar, and the content of each issue contained:
the following statement is the words of Al-Hafiz ibn Hajar, and the
follower said it is the words of the zahabi Imam, and then put a topic for
each issue, then I studied the issue and the translation of the narrators
mentioned in the matter, Summary of each issue. The problems were
different: the name of the narrator, the obstacles in the name of the
country of the narrator, the obstacles in documenting the narrator's
situation and its seizure, and the inconsistencies in some of the copies.
This indicates the importance of the obstacles in correcting the error that
occurred in the golden Imam. The accuracy of Al-Hafiz ibn Hajar in the
patch.

و


الموضوع

م

رقم الصفحة

-1

البسملة

أ

-2

اإلهداء

ب

-3

شكر وتقدير

ج

-4

ملخص الرسالة

ه

-5

المقدمة

1

-6

أهمية البحث ودوافع اختياره

3

-7

أهداف الدراسة

3

-8

حدود الدراسة

3

-9

سبب اختيار الموضوع

3

 -10الدراسات السابقة

4

 -11منهج العمل في البحث

4

 -12المنهج في تخريج األحاديث

4

 -13المنهج في الرواة الوارد ذكرهم في التعقبات والحكم عليهم

4

 -14المنهج في توثيق أقوال العلماء ،وغريب األلفاظ واألماكن واألنساب

5

 -15المنهج في دراسة المسائل

5

 -16هيكلية البحث

5

-17

الفصـ ــل األول :التعريف باإلمام الذهبي وكتابه ميزان اَلعتدال ،واإلمام الحافظ ابن
حجر العسقالني وكتابه لسان الميزان

 -18المبحث األول :التعريف باإلمام الذهبي وكتابه ميزان اَلعتدال

9

 -19المطلب األول :التعريف باإلمام الذهبي

9

 -20المطلب الثاني :التعريف بكتاب الميزان وجهود العلماء الباحثين في

17

خدمة هذا الكتاب
ز

 -21المبحث الثاني :التعريف بالحافظ ابن حجر العسقالني وكتابه لسان

20

الميزان
 -22المطلب األول :التعريف بالحافظ ابن حجر العسقالني

20

 -23المطلب الثاني :التعريف بكتاب اللسان وجهود العلماء والباحثين في

30

خدمة هذا الكتاب
-24

الفصل الثاني :مفهوم التعقبات

 -25المبحث األول :مفهوم التعقبات :لغة واصطالحاً

34

 -26المبحث الثاني :نشأة التعقبات وأهميتها

36

 -27المبحث الثالث :مصطلحات لها عالقة بمصطلح التعقب

38

-28

الفصل الثالث :المسائل المتعقَّبة في كتاب الميزان

 -29المسألة رقم 1

41

 -30المسألة رقم 2

45

 -31المسألة رقم 3

48

 -32المسألة رقم 4

54

 -33المسألة رقم 5

56

 -34المسألة رقم 6

57

 -35المسألة رقم 7

60

 -36المسألة رقم 8

66

 -37المسألة رقم 9

67

 -38المسألة رقم 10

69

 -39المسألة رقم 11

72

 -40المسألة رقم 12

74

 -41المسألة رقم 13

75

 -42المسألة رقم 14

78

 -43المسألة رقم 15

80
ح

 -44المسألة رقم 16

81

 -45المسألة رقم 17

83

 -46المسألة رقم 18

84

 -47المسألة رقم 19

85

 -48المسألة رقم 20

88

 -49المسألة رقم 21

89

 -50المسألة رقم 22

90

 -51المسألة رقم 23

92

 -52المسألة رقم 24

93

 -53المسألة رقم 25

95

 -54المسألة رقم 26

98

 -55المسألة رقم 27

99

 -56المسألة رقم 28

101

 -57المسألة رقم 29

103

 -58المسألة رقم 30

104

 -59المسألة رقم 31

106

 -60المسألة رقم 32

107

 -61المسألة رقم 33

108

 -62المسألة رقم 34

110

 -63المسألة رقم 35

111

 -64المسألة رقم 36

113

 -65المسألة رقم 37

115

 -66المسألة رقم 38

117

 -67المسألة رقم 39

118

 -68المسألة رقم 40

120
ط

 -69المسألة رقم 41

122

 -70المسألة رقم 42

123

 -71المسألة رقم 43

124

 -72المسألة رقم 44

126

 -73المسألة رقم 45

128

 -74المسألة رقم 46

130

 -75المسألة رقم 47

132

 -76المسألة رقم 48

133

-77

الفصل الرابع :المسائل المتعقبة خارج كتاب الميزان

 -78المسألة رقم 1

136

 -79المسألة رقم 2

138

 -80المسألة رقم 3

139

 -81المسألة رقم 4

141

 -82المسألة رقم 5

143

 -83المسألة رقم 6

144

 -84المسألة رقم 7

145

 -85الخاتمة

148

 -86المصادر والمراجع

150

 -87فهرس اآليات القرآنية

165

 -88فهرس األحاديث الشريفة

166

 -89فهرس الرواة

168

ي


محمدا إلى كافة أهل البدو
الحمد هلل الذي نشر بقدرته البشر ،وصرف بحكمته وقدر ،وابتعث
ً
والحضر ،فأحل وحرم ،وأباح وحظر ،ثم ابتاله اهلل في بداية النبوة بمدارة من كفر ،فدخل دار
األرقم فاختفى واستتر ،إلى أن أعز اهلل اإلسالم برجال كأبي بكر وعمر ،فصلوات اهلل عليه وعلى
جميع أصحابه الميامين الغرر ،وعلى التابعين بإحسان على السنة واألثر ،وسلم تسليمًا كثي ًار.
إن أعظم وأفضل العصور على اإلطالق هو عصر النبوة ،عصر فضله اهلل تعالى إلى يوم
الدين ،فلما كان حديث رسول اهلل ( )محط اهتمام العلماء ،انبرى العلماء في وضع مصنفاتهم،
وابراز جهود المحدثين في خدمة السنة النبوية وعلومها في :الرجال ،والعلل ،والسؤَلت ،والمناهج،
والمتون الحديثية وغيرها ،فيتضح لنا :أن العلم الشرعي له فَضل عظيم ،ومقام عال كريم ،عند
الخلق والتي هي العبادة إَل به؛ لذلك كان خير
العليم الرحيم؛ ألنه َل يمكن تَحقيق الغاية من َ

عبادة؛ فاهلل تعالى رفع مقام العلماء؛ بأن َقرن شهادتهم بشهادته وشهادة مالئكته على حقه -

الذي هو إفراده بالعبادة  -إذ قال تعالىَ ﴿ :شه َد الله أَنه ََل إلَ َه إَل ه َو َواْل َم َالئ َكة َوأولو اْلعْلم قَائ ًما
()1
الدعاة وتأهيلهم
باْلق ْسط ََل إَل َه إَل ه َو اْل َعزيز اْل َحكيم ﴾  ،فالعلم ال ّشرعي هو وسيلة إلعداد ّ

الدعوة إلى اهلل تعالى إلى جميع أنحاء العالم ،فعلم الحديث من أجل العلوم وأشرفها
لحمل رسالة ّ

وأعظمها عند اهلل قد ًار ،فبه يعرف المراد من كالم اهلل ( ،(وبه يطلع العبد على أحوال نبيه
( )وشمائله.
قال اإلمام ال َك ْرَماني في شرح البخاري" :فإن علم الحديث بعد القرآن هو أفضل العلوم

وأعالها ،وأج ّل المعارف وأسناها ،من حيث إنه به يعلم مراد اهلل تعالى من كالمه ،ومنه تظهر

المقاصد من أحكامه ألن أحكام القرآن جلها بل كلها كليات ،والمعلوم منه ليس إَل أمو ار
إجماليات ،كقوله :تعالى َ وأَقيموا الص َالةَ َوآتوا الزَكاةَ)2( وا ّن السنة هي المعرفة بجزئياتها
كمقادير أوقات الصالة ،وكيفياتها ،وفرائضها ،ونوافلها ،وآدابها ،وأوضاعها ،وصفاتها ،وهي
الموضحة لمعضالتها ،كأقدار نصب الزكاة ،وأنواع ما يجب فيها ،وأوقات األداء ،ومن وجب
) (1سورة :آل عمران .)18 (:
) )2سورة :البقرة .)43 (:

1

وهلم ج ار ،وكذلك أعلى العلماء قد ار ،وأنورهم بد ار ،وأفخرهم خط ار ،وأنبلهم
عليه ،وما وجب منهاّ ،

شأنا ،وأعظمهم عند اهلل منزلة ومنزَلً ،وأكرمهم مكانة ومكانا ،حملة السنة النبوية وناقلوا أخبارها،
وحفظة حديثها وعاقلوا أسرارها ،ومحققوا ألفاظها وأرباب رواياتها ،ومدققوا معانيها وأصحاب
درايتها ،وهم الطائفة المنصورة المشيدة لمباني الحق والمسالك ،ولن يزالوا ظاهرين عليه حتى
يأتي أمر اهلل وهو على ذلك"(.)1
وعلم الحديث النبوي في المصطلح ينقسم إلى قسمين :علم الحديث رواية وعلم الحديث
ال ْابن ْاألَ ْك َفاني في كتَاب "إ ْر َشاد اْل َقاصد" الذي تَ َكل َم
دراية ،قال اإلمام السيوطي (رحمه اهلل)َ " :ق َ
اص بالرَو َاية :عْل ٌم َي ْشتَمل َعلَى َن ْقل أَ ْق َوال النبي ()
فيه َعلَى أ َْن َواع اْلعلوم :عْلم اْل َحديث اْل َخ ُّ

اص بالدَرَاية :عْل ٌم ي ْعَرف م ْنه
ض ْبط َهاَ ،وتَ ْحرير أَْل َفاظ َهاَ ،وعْلم اْل َحديث اْل َخ ُّ
َوأَ ْف َعالهَ ،ورَو َايت َهاَ ،و َ
َصَناف اْل َم ْرويات ،
َح َكام َهاَ ،و َحال ُّ
َحق َ
يقة الرَو َاية؛ َوشروط َهاَ ،وأ َْن َواع َهاَ ،وأ ْ
الرَواة َ ،وشروطه ْم َ ،وأ ْ
"( .)2

َو َما َيتَ َعلق ب َها

وممن أبدع في فن علم الحديث وفي التصنيف فيه؛ الحافظ ابن حجر العسقالني (ت852
ه) في كتابه (لسان الميزان) وتميز الحافظ (رحمه اهلل) في تعقبه لغيره من العلماء الذين صنفوا
في مثل هذا الفن قبله ،حيث له العديد من المصنفات المختلفة والمتنوعة في علوم الحديث،
منها :كتب في الشروح ،والرجال ،وغيرها ،ومن العلماء الذين تعقبهم الحافظ ابن حجر ،اإلمام
الذهبي (ت 748ه) في كتابه (ميزان اَلعتدال) ،وكذا اإلمام الذهبي حيث له العديد من
المصنفات ،والكتب العظيمة ،ككتاب تاريخ اإلسالم ،وسير أعالم النبالء ،وغيرها.
والتعقب فن سار عليه كثير من العلماء ،وليس تقليال أو انتقادا من شأن المتعقًّب عليه ،بل
الخروج بما هو أفضل في التصنيف في علم رجال الحديث ،ولتصحيح ما وقع فيه علماء
الحديث من السهو ،والهفو ،فذلك هو اإلنسان.
ولما في التعقبات من أهمية وفائدة علمية ،ارتأيت أن أكتب في هذا الموضوع ،في فن
ان
التعقب ،برسالة عنوانها( :تَ َعقُبَاتُ ا ْل َحافِ ِظ ا ْب ِن َح َج ٍر ا ْل َع ْ
ب لِ َ
سقَ ََلنِ ّي "تُ 852هـ" فِي ِكتَا ِ
س ِ

) )1الكرماني :الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (.)2 /1
) )2السيوطي :تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (.)25 /1
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اْل ْعتِ َدا ْل) دراسة نقدية توثيقية.
ب ِميزَا ِن ْ ِ
اْل َم ِام ا ْل َّذ َهبِي " تُ 748هـ " فِي ِكتَا ِ
ا ْل ِميزَان َعلَى ْ ِ
أسال اهلل تعالى أن يوفقني بهذا الجهد المتواضع وأن يكون خالصاً لوجه الكريم.

أو ال-أهمية البحث ودوافع اختياره:
 -1أهمية التعقبات وأثرها في بناء الشخصية العلمية المستقلة ،والملكة النقدية لدى علماء
الحديث.
 -2الوصول إلى خالصة القول في المسائل التي يتعقب فيها الحافظ ابن حجر على اإلمام
الذهبي ووجه الصواب فيها.
 -3إظهار وبيان دقة الحافظ ابن حجر ،وعمق علمه في بيان تلك التعقبات.
 -4إبراز مناهج وآداب العلماء في تحاورهم العلمي الموضوعي بعيداً عن األهواء.
 -5إن المتعقب عليهم غالبا من أئمة الحديث وهذا العلم ومن أوعيته الجامعة ،مما يجعل
البحث في مسائل التعقبات أم اًر جدي اًر بالدراسة.
 -6إثراء المكتبة العلمية وبخاصة الحديثية بموضوع مهم مثل هذا الموضوع.
ثاني ا-أهداف الدراسة:
ال
 -1جمع تعقبات الحافظ ابن حجر على اإلمام الذهبي في كتابه في سفر واحد ،تسهي ً
لطالب العلم ،واَلستفادة منها.
 -2مدى اعتماد تعقبات الحافظ ابن حجر لغيره من العلماء واَلتكاء عليها ،ومعرفة منهجه
ومصطلحاته التي تعقب بها على اإلمام الذهبي.
 -3الوصول إلى أصوب األقوال في المسألة بعد عرضها ودراستها دراسة حديثية نقدية.
ثالثا-حدود الدراسة:
بدأت الرسالة بذكر المسائل التي تعقبها الحافظ ابن حجر العسقالني في كتابه لسان الميزان،
على اإلمام الذهبي في كتابه ميزان اَلعتدال ،وتعقبات أخرى للحافظ ابن حجر على اإلمام
الذهبي خارج كتاب ميزان اَلعتدال.
رابعا-سبب اختيار الموضوع:
 -1الفائدة العلمية لموضوع التعقبات.
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 -2خدمة السنة النبوية الشريفة.
داء ،وروايةً ،ودراي ًة،
 -3بيان مدى خدمة العلماء (رحمهم اهلل) ألحاديث النبوية ،تحمالً ،وأ ً
ودقتهم ،وحفاظهم على القول الصواب في كافة مسائل اإلسناد والمتن.
خامسا-الدراسات السابقة:
موضوع كتب بعنوان (تعقبات الحافظ ابن حجر على اإلمام الذهبي في ميزان اَلعتدال)
اقتصر فقط من كتاب تهذيب التهذيب لكاتبه علي بن محمد العمران ،حيث اكتفى مؤلفه بالترجمة
المختصرة للرواة والبالغ عددهم واحد وسبعون راويا ،وبلغت عدد صفحاتها تسعون صفحة فقط،
وهو مطبوع ،طبعته دار عالم الفوائد للنشر-مكة المكرمة ،الطبعة األولى عام 1418ه،
1998م.
سادسا-منهج العمل في البحث:
اقتضت طبيعة البحث في هذه الدراسة ،اتباع المنهج اَلستقرائي ،وذلك باستقراء جميع
المواضيع التي تعقب فيها الحافظ ابن حجر على اإلمام الذهبي ،ثم استخدام المنهج التحليلي
النقدي عند دراسة هذه التعقبات ،للوصول إلى ما هو أقرب للصواب حسب ما يؤدي إليه البحث،
ثم اتباع المنهج العلمي العملي في توثيق وجمع النصوص الواردة في كل مسألة من المسائل
الواردة في الرسالة.
أول-المنهج في تخريج األحاديث:
 .1خرجت األحاديث واآلثار الواردة في هذا البحث ،وعزوتها إلى مصادرها األصلية.
 .2إذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهما ،واذا لم يكن فيهما توسعت في
تخريجه من سائر كتب السنة ،فإذا تكرر عزوته إلى مكانه في الرسالة برقم المسألة.
ثانيا-المنهج في الترجمة للرواة ،الوارد ذكرهم في التعقبات ،والحكم عليهم:
 .1ترجمت للرواة بذكر اَلسم ،والكنية ،واللقب ،وتاريخ الوفاة ،ومن روى له من أصحاب
السنن ،ثم أذكر أقوال النقاد في كل راو مستخلصاً منها الحكم النهائي عليه ،وأشرت إلى
ذلك بقول :قلت ،راجياً المولى أن أكون وفقت إلى الصواب.
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 .2الصحابة كلهم عدول ،لذا اكتفيت باإلشارة إلى مواضع ترجمتهم في كتب الصحابة:
كاَلستيعاب واإلصابة دون تفصيل ،وقد استثنيت من الصحابة ما كان غير معروف
فترجمت له.
ثالثا-المنهج في توثيق أقوال العلماء ،وغريب األلفاظ ،واألماكن ،واألنساب:
 -1وثقت أقوال العلماء من مصادرها األصلية ،وعند عدم توفرها يتم توثيقها من المصادر
التي حفظت تلك األقوال.
 -2فسرت األلفاظ الغريبة ذلك بالرجوع إلى كتب غريب الحديث ،أو كتب الشروح.
 -3عرفت باألماكن ،والبلدان الواردة في كل مسألة ،من خالل كتب البلدان ،إضافة إلى أنني
عرفت باألنساب ،وذلك بالرجوع إلى كتاب األنساب للسمعاني.
رابعا-المنهج في دراسة المسائل:
 -1رتبت التراجم والمسائل المذكورة حسب ترتيب الحافظ ابن حجر في كتابه" :لسان
الميزان".
َل ،وهو ما تعقب عليه الحافظ ابن حجر ،وهذا كان بعنوان:
 -2ذكرت قول اإلمام الذهبي أو ً
(المسألة) ،ثم وضعت موضوعًا لكل مسألة ،بعنوان( :موضوع المسألة) ،ثم قمت بدراسة
وتفصيل المسألة بعنوان( :دراسة المسألة) ،ثم تأتي الخالصة بعنوان( :خالصة
المسألة).
سابع ا-هيكلية البحث:
أما هيكلية البحث فتحتوي على :مقدمة ،وأربعة فصول ،وخاتمة ،وفهارس متعددة ،وهي
على النحو اآلتي:
المقدمة :فبينت فيها سبب اختيار الموضوع ،وأهمية البحث ،والدراسات السابقة ،وأهداف
الدراسة ،ومنهج العمل في البحث ،ثم وضعت خطة كاآلتي:
الفصل األول :التعريف باإلمام الذهبي وكتابه ميزان اَلعتدال ،واإلمام الحافظ ابن حجر
العسقالني وكتابه لسان الميزان ،وفيه مبحثان كاآلتي- :
المبحث األول :التعريف باإلمام الذهبي وكتابه الميزان ،وفيه مطلبان:
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المطلب األول :التعريف باإلمام الذهبي.
المطلب الثاني :التعريف بكتاب الميزان ،وجهود العلماء والباحثين في خدمة هذا الكتاب.
المبحث الثاني :التعريف باإلمام الحافظ ابن حجر وكتابه اللسان ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :التعريف اإلمام الحافظ ابن حجر.
المطلب الثاني :التعريف بكتاب اللسان ،وجهود العلماء في خدمة هذا الكتاب.
الفصل الثاني :مفهوم التعقبات ،وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :التعقب في اللغة واَلصطالح.
المبحث الثاني :نشأة التعقبات وأهميتها.
المبحث الثالث :مصطلحات لها عالقة بمصطلح التعقبات.
الفصل الثالث :المسائل المتَ َع َقَبة ،وفيه مبحث واحد كاآلتي:
المسائل المتعقبة في كتاب الميزان ،ويشتمل على التعقبات التي تعقبها الحافظ ابن حجر
العسقالني في كتاب لسان الميزان على اإلمام الذهبي في كتاب ميزان اَلعتدال ،وهي عبارة عن
مسائل من حيث القول المتعقب عليه وهو قول اإلمام الذهبي ،والقول المتعب وهو قول الحافظ
ابن حجر ،ثم دراسة المسألة ،ثم الخالصة ،والنتيجة التي توصلت إليها ،والمسائل التي توصلت
ب فيها الحافظ ابن حجر على اإلمام الذهبي.
تعق َ
إليها عددها –  – 48مسألة َ
الفصل الرابع :المسائل المتعقبة خارج كتاب الميزان:
تعقبات تعقب عليها الحافظ ابن حجر على اإلمام الذهبي ،خارج كتاب الميزان وعددها_ _ 7
مسائل.
ثامنا-الخاتمة:
تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
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تاسعا-ملخص الرسالة:
يشتمل على موجز لما ورد في الرسالة.
فهارس الرسالة تشتمل على:
-1

فهرس اآليات.

-2

فهرس األحاديث النبوية.

-3

فهرس الرواة واألعالم المترجم لهم.

-4

فهرس المصادر والمراجع.
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الفصل األول
التعريف باإلمام الذهيب وكتابه ميزان االعتدال ،واإلمام احلافظ ابن
حجر العسقالني وكتابه لسان امليزان
وفيه مبحثان كاآلتي- :
 المبحث األول :التعريف باإلمام الذهبي وكتابه الميزان ،وفيه مطلبان:
 oالمطلب األول :التعريف باإلمام الذهبي.
 oالمطلب الثاني :التعريف بكتاب الميزان ،وجهود العلماء والباحثين
في خدمة هذا الكتاب.
 المبحث الثاني :التعريف باإلمام الحافظ ابن حجر وكتابه اللسان ،وفيه
مطلبان:
 oالمطلب األول :التعريف اإلمام الحافظ ابن حجر.
 oالمطلب الثاني :التعريف بكتاب اللسان ،وجهود العلماء في خدمة
هذا الكتاب.

المبحث األول :التعريف باإلمام الذهبي وكتابه ميزان العتدال:
المطلب األول :التعريف اإلمام الذهبي:

أولا :عصر اإلمام الذهبي ،والزمن الذي عاش فيه:

عــاا اإلمــام الــذهبي فــي الربــع األخيــر مــن القــرن الســابع الهجــري ،وحتــى منتصــف القــرن

الثامن الهجري ،وفي هذه الحقبة من الزمن كانت بالد الشام مع مصر تحت حكم المماليـك ،لـذلك

سألقي الضوء على ذلك العصر الذي عاا فيه اإلمام الذهبي ،وذلك من عدة نواح:

الناحية السياسية:

"إن الــزمن الــذي عــاا فيــه اإلمــام الــذهبي ،وحياتــه كانــت فــي فت ـرة تعــد مــن أهــم م ارحــل
العصر المملـوكي فـي المـدة الواقعـة بـين(648ه923-ه) ،وكـان نفـوذ المماليـك قـد امتـد فـي بـالد

الشام (.")1

"فــي هــذا الوقــت ضــعفت واحتضــرت دولــة األيــوبيين ( ،)2بعــد أن دب النـزاع بــين ملــوكهم،

وقامــت بيــنهم الحــروب ،ســعيًا لكــل واحــد مــنهم لتثبيــت أركــان ملكــه ،فســارعوا إلــى ش ـراء المماليــك
واَلعتناء بهم حتى تناموا وبرزوا وتمكنوا من إقامة دولتهم على أنقاض الدولة األيوبية (.")3
"وينقسم عصر المماليك إلى فترتين (باتفاق معظم المؤرخين)- :

- 1المماليك البحرية 792- 648( :هـ 1389- 1250/م).

- 2المماليك الب ْرجَية ( 923- 792( :)4هـ 1517- 1389/م).

عاما ،وبدأ نفوذهم على العالم اإلسالمي بعد انتصارهم فـي
فدامت دولتهم ما يقارب ً 275
معركة عين جالوت على المغول سنة  658هـ 1259/م (.")5

الناحية الجتماعية:

"من المؤكد أن الحياة اَلجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألوضـاع السياسـية ،فمتـى اسـتقر

الوضع السياسي فإنه بذلك يـنعكس انعكاسـاً مباشـ اًر علـى الوضـع اَلجتمـاعي ،كـان أهـل الشـام فـي
عصر المماليك َل يختلفون عن أهل مصر ،من حيث أنهـم مغلوبـون علـى أمـرهم ،وكـان المماليـك

) (1العسيري :موجز التاريخ اإلسالمي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر (ص.)260 :
) (2نسبة الى :أيوب بن شاذي بن مروان ،أبو الشكر ،الملك األفضل نجم الدين :والد صالح الدين األيوبي ،واليه نسـبة األيـوبيين كافـة.
الزركلي :األعالم (.)38 /2
) (3سعيد عاشور :العصر المماليكي في مصر والشام (ص.)13
) (4أصـلهم شراكسـة ،مـن بــالد الكـرج (جورجيـا) المشــرفة علـى البحـر األسـود ،اشــتراهم السـلطان قـالوون (أحــد المماليـك البحريـة) لتثبيــت
السيادة فـي ذريتـه ،وأطلـق علـيهم المماليـك البرجيـة ،ألن طائفـة مـنهم سـكنت فـي أبـراج القلعـة" العسـيري :مـوجز التـاريخ اإلسـالمي مـن
عهد آدم إلى عصرنا الحاضر (ص.)270 :
) (5العسيري :موجز التاريخ اإلسالمي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر (ص.)263 :
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فــي بــالد الشــام هــم أصــحاب الســيادة ،والطبقــة المســيطرة ،ذات النفــوذ والســلطان ،فــي حــين خضــع
أصحاب البالد األصـليين مـن أهـل الشـام لامـر الواقـع ،ورضـوا مـا فعلـه المماليـك بهـم ،وقـد انقسـم
أهـل الــبالد الشــاميين األصـليين إلــى حضــر وبــدو ،فالحضـر هــم أهــل المـدن ،والقــرى الشــامية ،وقــد
اشـتغلوا بالنشـاط اَلقتصــادي مـن :صــناعة ،وتجـارة ،وز ارعـة ،فكــانوا يطمعـون أن يلــي أمـرهم نائــب
عــادل مــن المماليــك يحســن معــاملتهم ،وَل يحــرمهم حقــوقهم ،وأمــا البــدو :فقــد تــألفوا مــن العشــائر

المنتشـرة فــي بــالد الشــام ،وكــان لكــل عشــيرة أفخاذهــا ،وبطونهــا ،فحــاول ســالطين المماليــك إدخــال
عش ــائر الب ــدو ف ــي النظ ــام اإلقط ــاعي ،فأض ــفوا عل ــى زعم ــاء تل ــك العش ــائر ألق ــاب اإلم ــارة ،ولك ــن

العشائر لم ترضى بهذا النوع من التنظيمات الحكومية التي تقيض حريتهم

(.")1

الحياة العلمية:

"يعــد عصــر نــور الــدين محمــود زنكــي بدايــة العصــر الــذهبي الثــاني لدمشــق بعــد العصــر

األمــوي ،فحقــق فيهــا نهضــة علميــة شــامخة قويــة ،فــأمر بإنشــاء عــدد مــن مــدارس الفقــه فــي شــتى

مذاهب ــه ،لتك ــون قبل ـ ـ ًة لط ــالب العل ــم ،فـ ــأمر بإنش ــاء (المدرســـة العادليـ ــة) فـــي الم ــذهب الشـ ــافعي،

والمدرســة (البدريــة) لــلمذهب الحنفــي ،وبنــى نــور الــدين محمــود دار الحــديث بدمشــق وهــو أول مــن
بنى دا ار للحديث ،ووقف عليها ،وعلى من بها من المشتغلين بعلم الحديث وقوفا كثيرة (.")2

"ثــم جــاءت بعــده عصــر دولــة المماليــك ،فكــان نشــاطهم العلمــي واضــحًا ،وممــا يــدل علــى

ازدهار النشاط العلمي في عصـرهم ،هـو تشـجيع المماليـك للعلـم ،وتـرحيبهم بالعلمـاء؛ لـذا فقـد أَكثَ َـر
الرَبط ( ،)3والخوانك ( ،)4لتكـون قبلـة للعلمـاء ،وطـالب العلـم
المماليك من بناء المدارس ،والجوامع ،و ُّ
ينهلون منها العلم في شتى ميادين المعرفة

(.")5

ـداء مــن عهــد
"وقــد تميــز العصــر المملــوكي بإنشــاء المــدارس التــي أنشــأها ســالطينهم ،ابتـ ً
ـاعدا ،مــدفوعين إلــى ذلــك بــالتقوى ،واســتخدامها فــي محاربــة المــذهب
الســلطان الظــاهر بيبــرس فصـ ً
الش ــيعي ،ومنه ــا اتخ ــاذ المدرس ــة أداة تض ــمن بق ــاء الحك ــم ف ــي أي ــديهم ،ودع ــم مرك ــزهم ف ــي أع ــين

الشعب ،وقد ألحقـت بكـل مدرسـة مـن المـدارس التـي تـم إنشـاؤها خ ازنـة كتـب يرجـع إليهـا المدرسـون

) )1سعيد عاشور :العصر المماليكي في مصر والشام (ص .)213
) (2النعيمي :الدارس في تاريخ المدارس (.)74 /1
الرَبط :جمع رباط ،وهو دار يسكنها أهل طريق اهلل .المقريزي :المواعظ واَلعتبار بذكر الخطط واآلثار (.)302 /4
)ُّ (3
الخ َفـاجي فـي كتَابـه ش َـفاء
الخ َان َكاه :الخانقـاه َوي َقـال الخانكـاه باْل َقـاف َواْل َكـافَ ،وهـي كلمـة اعجميـةَ ،دار ُّ
الصـوفيةَ ،قاَلـه الن َعيمـيَ ،وَق َ
ـال َ
)َ (4
ونَ ،وجمعه الناس علـى خوانـق .النعيمـي :منادمـة األطـالل ومسـامرة
الغليل :خانقاه باْل َقاف رَباط ُّ
استَ ْعمله اْلمتَأ ّ
َخر َ
الصوفية معرب مولد ْ
الخيال (ص.)272 :

) )5سعيد عاشور :المجتمع المصري في عهد سالطين المماليك (ص.)159
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والطـالب فـي البحـث واَلستقصـاء ،فـإذا أتـم الطالــب د ارسـته وتأهـل للفتيـا والتـدريس أجـاز لـه شــيخه
ذلك ،وكتب له إجازة يذكر فيها :اسم الطالب ،وشيخه ،ومذهبه ،وتاريخ اإلجازة ،وغير ذلك

(.")1

فــي هــذا العصــر الملــيء بــاألمور والحـوادث ،ولــد اإلمــام الــذهبي ،وفــي ظلــه نشــأ وترعــرع،

فشــق طريقــة بــين هــذه األحــداث ،فتــرك بصــماته العلميــة بــين النــاس ،برحالتــه ،وطلبــه للعلــم مــزوداَ

بالروايــات ،واألخبــار ،والعلــم الــوفير ،فعاصــر وعــاا بــين علمــاء كبــار فــي عص ـره ،يتلقــى عــنهم
العلم ،ويعلمه للناس( ،رحمه اهلل تعالى).

ثاني ا :اسمه ،ونسبه ،وكنيته ولقبه ،وميالده ووفاته:

َحمـد بــن عثْ َمــان بـن قايمــاز بــن عبـد اهلل( ،)2كــان والــده
 .1اسمممه :اإلمـام شــمس الـدين م َحمــد بــن أ ْ
شــهاب الــدين أحمــد بــن عثمــان يمــتهن صــناعة الــذهب المــدقوق ،وقــد بــرع بهــا وتميــز ،فعــرف
بال ــذهبي قـــال الص ــفدي ف ــي ترجم ــة والـــده ":ب ــرع ف ــي ص ــناعة الـــذهب ،وك ــان ف ــي ي ــده مثـــل

()3
ي َح َسـن اْلَيقــين باللـه ،فكـان يعتنـي بـه ،فقــال
ـاز َرجـ ٌل أمـ ح
اللهـب"  ،وكـان جـده عثْ َمـان ْبــن َقاي َم َ
ـان (َرح َمـه اللـه) ي َـدميني فـي ُّ
ـر
طـق بـالراءَ ،فَيقـول :ق ْـل َجـرة َب ا
الن ْ
اإلمام الـذهبي فـي ترجمتـهَ ":و َك َ

َس َمعه َيقولَ :يا م َدبريَ ،ولَ ْم أ َْدر"(.)4
َجرة َجواَ ،و َكث ًا
ير َما ك ْنت أ ْ
َصــل ،الفَــارقي ( ،)5ثــم الد َم ْشــقي
 .2نسممبه :اإلمــام الــذهبي اْلت ْرك َم ـاني األ ْ
المذهب العريق مذهب اإلمام الشافعي (رحمه اهلل) (.)7

( ،)6اْل َش ـافعي ،نســبة إلــى

ي).)8
 .3كنيته ولقبه :كني بأَبي عبد اهلل شمس ّ
الدين الذ َهب ّ
 .4ممميالده ووفاتممه :ولــد اإلمــام الــذهبي بكفــر بطتــا مــن غوطــة دمشــق بــالد الشــام فــي ثَالــث ربيــع
اآلخـر ســنة  673بدمشــق ( ،)9وتـوفي الحــافظ الــذهبي ليلـة اَلثنــين ثالــث شـهر ذي القعــدة ســنة

) (1سعيد عاشور :المجتمع المصري في عهد سلطين المماليك (ص .)166-160
)(2ابن حجر :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( ،)66 /5الفاسي :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد (.)53 /1
) (3الصفدي :أعيان العصر وأعوان النصر (.)283 /1
) (4الذهبي :معجم الشيوخ الكبير (.)436 /1
) (5الفَارقي :هذه النسبة إلى «ميافارقين» وقد ذكرتها في المـيم أيضـا ،غيـر أن األشـهر فـي هـذه النسـبة علـى التخفيـف ،وقيـل لهـذه البلـدة
«مياف ــارقين» ألن «ميـ ــا» بنـ ــت أد هـ ــي التـ ــي بنـ ــت المدينـ ــة ،و «فـ ــارقين» ه ــو خنـ ــدق المدينـ ــة بالعجميـ ــة يقـ ــال لهـ ــا «پـ ــاركين» فقيـ ــل
«ميافارقين» ،قيل :ما بنى منه بالصخر فهو بناء أنو شروان ،وما بنى باآلجر فهو بناء أبرويز ،وهي من بالد الجزيرة قريبـة مـن آمـد،
انظر :األنساب للسمعاني (.)124 /10
) (6الد َم ْشقي :هذه النسـبة إلـى دمشـق ،وهـي أحسـن مدينـة بالشـام ،وأكثرهـا أهـال ،وأنزههـا ،ويضـرب بحسـنها المثـل ،وانمـا سـميت دمشـق
بدماشق بن قانى بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح ،اتظر :األنساب للسمعاني (.)373 /5
) (7ابن حجر :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (.)66 /5
) (8انظر المصدر السابق.
) (9انظر المصدر السابق.
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ثمان وأربعين وسبعمائة ،وصلّي عليه يوم اَلثنين صالة الظهـر فـي جـامع دمشـق ودفـن ببـاب

الصغير (رحمه اهلل) (.)1

ثالث ا :رحالته العلمية:

قال اإلمام الذهبي ":كنت أتحسر على الرحلة إليه ،وما أتجسر خوفا مـن الوالـد ،فإنـه كـان

()2
َح ــده َما
َم ـ َـران :أ َ
يمنعن ــي  ،ل ــذلك ق ــال الخطي ــب البغ ــدادي ":اْل َم ْقص ــود ف ــي الر ْحلَ ــة ف ــي اْل َح ــديث أ ْ
ـان
تَ ْحصيل علو ْاإل ْسَناد َوق َدم الس َـماعَ ،والثـاني ل َقـاء اْلحفـاظ َواْلمـ َذا َكَرة َله ْـم َواَل ْسـت َف َ
ادة َع ْـنه ْمَ .فـإ َذا َك َ
وم ْين في َغ ْيره َف َال َفائ َدةَ في الر ْحَلة"(.)3
ْاأل َْمَران َم ْوج َ
ود ْين في َبَلد الطالب َو َم ْعد َ

فكــان والــدا اإلمــام الــذهبي لــم يشــجعاه فــي الرحلــة ،ويظهــر ذلــك قبــل بلوغــه ســن العشـرين،

فشــملت رحالتــه بــالد الشــام ومصــر ،قــال اإلمــام الســبكي ":فَســمع بد َم ْشــق مــن عمــر بــن الق ـواس
َحمــد الغسـولي َو َغيــرهم ،وببعلبـك مـن عبــد اْل َخـالق بــن
َوأحمـد بـن هبــة اهلل بـن َع َســاكر ويوسـف بـن أ ْ
همـا"( ،)4قـال اإلمـام الـذهبي ":ورحـل إليـه قبلـي ،علـم الـدين
علوان َوَزْيَنب بنت عمر بـن كنـدي َو َغير َ
طلحة مقرئ حلب ،فجمع عليه ،وأخذ عنه القراءات جماعة من أهل بعلبك ،وتخرجوا به"(.)5

ـي (َ ":)6رَحْلــت
ورحـل إلـى حلـب ،فقــال اإلمـام الـذهبي فــي ترجمـة س ْـنقر ْبـن َع ْبــد اللـه األ َْرَمن ُّ
وءةً َو َع ْقال َوتَ َعفُّ ًفا"(.)7
إلَ ْيه َوأَ ْكثَْرت َع ْنه َون ْع َم الش ْيخ َك َ
ان َديًنا َو َمر َ
قــال الصــفدي فــي ترجمتــه ":وأرتحــلَ ،وســمع بد َم ْشــق ،وبعلبــك ،وحمــص ،وحمــاة ،وحلــب،

وطرابلس ،ونابلس ،والرملة ،وبلبيس ،والقاهرة ،واإلسكندرية ،والحجاز ،والقدسَ ،و َغيرَها"(.)8

صـرية ،فقـال
وسـى أ ُّم م َحمـد اْلم ْ
ورحل اإلمـام الـذهبي إلـى مصـر ،فرحـل إلـىَ :سـي َدة ب ْنـت م َ
ين َوســت
اهــاَ ،ف َماتَـ ْ
فــي ترجمتهــاَ ":وَقـ ْـد َرَحْلــت إَلــى ل ْقَي َ
ين فــي َرَجــب َسـ َـن َة َخ ْمــس َوت ْســع َ
ـت َوأََنــا بَفَل ْســط َ

()9
ط ْيَبـةََ ،س َـن َة ثَ َمـان
َخَبَرَنـا ع َمـر ْبـن َعبـاس ،ب َ
م َائة"  ،ورحل إلى الحـج وسـمع ،قـال اإلمـام الـذهبي :أ ْ
( .)10
ين َوست م َائة"
َوت ْسع َ

) (1ابن حجر :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( ،)68 /5ابن كثير :البداية والنهاية ط الفكر (.)225 /14
) (2الذهبي :معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص.)373 :
) (3الخطيب البغدادي :الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع (.)223 /2
) (4السبكي :طبقات الشافعية الكبرى (.)102 /9

) (5الذهبي :معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص.)380 :
ضـاة َزْيـن الـدين ْبــن
ـي األ ْسـتَاذ ُّ
ضـاع ُّي الزْين ُّ
ـي ثــم اْل َحلَب ُّ
) (6هـو :س ْـنقر ْبـن َع ْبـد اللـه األ َْرَمن ُّ
ي َعـالء الـدين أَبــو َسـعيد َم ْـولَى قَاضـي اْلق َ
ـي اْلق َ
األ ْستَاذ .الذهبي :معجم الشيوخ الكبير (.)276 /1
) (7الذهبي :معجم الشيوخ الكبير (.)276 /1
) (8الصفدي :الوافي بالوفيات (.)116 /2
) (9الذهبي :معجم الشيوخ الكبير (.)294 /1
) (10الذهبي :معجم الشيوخ الكبير (.)72 /2
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رابع ا :أشهر شيوخه وتالميذه:

أشهر شيوخه:

"اعتنــى اإلمــام الــذهبي عنايــة كبي ـرة بمجالســة العلمــاء وطلــب العلــم ،فتلقــى عــن كثيــر مــن

الشــيوخ بالســماع أو باإلجــازة ،فجمعهــم فــي كتــاب ســماه" معجــم الشــيوخ الكبيــر"( ،)1فكــانوا مــن بــالد
صـرون،
الصـ ْيَرفي ،وابـن أبـي الخيـر ،والقطـب بـن أبـي َع ْ
شتى :فمنهم من أجـاز لـه :أبـو زكريـا بـن َ
والقاسم بن اإلربلي ،وطلب الحـديث ولـه ثمـاني عشـرة سـنة ،فسـمع بدمشـق مـن :عمـر بـن القـواس،
وأحمد بن هبة اهلل بن عساكر ،ويوسف بن أحمد الغ ْسولي ،وغيرهم .وببعلبك من :عبد الخـالق بـن
ي ( ،)2وعيسـى بـن عبـد المـنعم
علوان ،وزينب بنت عمر بن كندي وغيرهما ،وبمصر منْ :األََب ْرقـوه ُّ
بــن شــهاب ،وشــيخ اإلســالم ابــن دقيــق العبيــد ،والحــافظين أبــي محمــد الــدمياطي وأبــي العبــاس بــن

الظاهري وغيرهم ،ولما دخل إلى شيخ اإلسالم ابن دقيق العيـد ،وكـان شـديد التحـري فـي اإلسـماع،
قال له من أين جئت ،قال :من الشـام ،قـال بـم تعـرف ،قـال بالـذهبي ،قـال مـن أبـو طـاهر الـذهبي،

فق ــال ل ــه المخل ــص ،فق ــال أحس ــنت فق ــال :م ــن أب ــو محم ــد الهالل ــي ،ق ــال س ــفيان ب ــن عيين ــة ،ق ــال

أحســنت ،اقـ أر ومكنــه مــن القـراءة عليــه حينئــذ إذ رآه عارفــا باألســماء ،وســمع باإلســكندرية مــن :أبــي

الغَرافـي ،وأبـي الحســن يحيـى بــن أحمـد بــن الصـواف وغيرهمــا ،وبمكـة مــن:
الحسـن علـي بــن أحمـد َ
الت ــوزري وغيـ ـره ،وبحلـ ــب مـــن :س ــنقر الزين ــي ،وغيـ ـره وبن ــابلس :مـــن العمـــاد بـــن بـــدران ،وغيـــرهم
(.")3

الكثير

أشهر تالمذته:
"فكمــا لإلمــام الــذهبي شــيوخ ،فلــه تالميــذ ،فكيــف َل وهــو إمــام عص ـره وزمانــه ،فســمع منــه

الجمــع الكثيــر ومــن أعالمهــم :الحــافظ عمــاد الــدين إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر صــاحب التفســير،

الحــافظ زيــن الــدين عبــد الــرحمن بــن الحســن بــن محمــد الســالمي ،وصــالح الــدين خليــل بــن أبيــك
الصــفدي ،وشــمس الــدين أبــو المحاســن محمــد بــن علــي بــن الحســن الحســيني الدمشــقي ،تــاج الــدين

أبو نصر ،عبد الوهاب بن علي السبكي ،وغيرهم الكثير" (َ " ،)4فالناس فـي التـاريخ مـن أهـل عصـره
بعدهم عَيال َعلَ ْيهَ ،ولم يجمع أحد في َه َذا اْل َف ّن كجمعه َوََل َحرره كتحريره (.")5
َفمن
ْ
) )1معجم الشيوخ الكبير لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمـد بـن عثمـان بـن قَ ْايمـاز الـذهبي (المتـوفى748 :هــ) ،المحقـق :الـدكتور
محمد الحبيب الهيلة ،الناشر :مكتبة الصديق ،الطائف -المملكة العربية السعودية ،ط 1408 :1،هـ  1988-م عدد األجزاء.2 :

)ْ (2األََب ْرقـوه ُّي :هـذه النســبة إلـى أبرقــوه ،وهـي بليــدة بنـواحي أصــبهان علـى عشـرين فرسـخا منهــا( .األنسـاب  .)115 /1وهــو :م َحمـد بــن
ي.
المؤيد،
المحدث ،ق ْ
طب ّ
ّ
إ ْس َحاق بن م َحمد بن ّ
انيَ ،
صر ّ
وهي ،ثم اْل َم ْ
األب ْرق ّ
الدين ،أبو الفضل الهَ َم َذ ّ
طــب الـ ّـدين ،أبــو الفضــل
المؤيــد ،المحـ ّـدث ،ق ْ
) )3الســبكي :طبقــات الشــافعية الكبــرى ( .)102-101 /9م َحمــد بــن إ ْسـ َـحاق بــن م َحمــد بــن ّ
ي.
انيَ ،
صر ّ
وهي ،ثم اْل َم ْ
األب ْرق ّ
الهَ َم َذ ّ
) )4السبكي :طبقات الشافعية الكبرى (.)103 /9

) (5الشوكاني :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (.)111 /2
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خامس ا :ثناء العلماء عليه:

إن الحديث عن ثناء العلماء على اإلمام الـذهبي ،وبيـان مكانتـه وفضـله وعلمـه ،يطـول بـه

المقام ،فهو علم من األعالم وامام األئمة ،فال يحتاج لسـؤال وتعريـف ،فقـد أثنـى عليـه وعلـى علمـه

ودينه أهل العلـم :فقـال ابـن ناصـر الـدين الدمشـقي (رحمـه اهلل) فـي ترجمتـه" :الش ْـيخ اَلمـام اْل َحـافظ
اْلهمام  ،مفيد الشام  ،ومؤرخ اإلسالم ناقد اْلمحدثين َوا َمام المعدلين والمجـرحين  :شـمس ال ّـدين أَبـو
ي  ،الشـافعي،
عبد اهلل م َحمد بن أ ْ
َحمد ْبن عثْ َمان التركماني الفارقي األ ْ
َصل ،الد َم ْشقي ْ ،ابـن الـذ َهب ّ
ـان َآيــة فـي نقــد الرَجـال ،ع ْمـ َـدة فــي
ومشـيخته بالسـ َـماع واإلجـازة َن ْحــو ألـف شــيخ وثالثمائـة شــيخَ ،و َك َ
اءات َ ،فقيهــا فــي النظريــات ،لَــه د اريــة
امــا فــي اْلقـ َـر َ
اْلجـ ْـرح َوالت ْعــديلَ ،عالمــا بــالتفريع والتأصــيل ،إ َم ً
السلف "(.)1
السنة َومذهب ّ
بمذاهب ْاألَئمة وأرباب المقاَلت ،قَائما َبين اْلخلف بنشر ّ
ين،
وقــال ابــن كثيــر (رحمــه اهلل) ":الشـ ْـيخ اْل َحــافظ اْل َكبيــر ،مـ َـؤرخ ْاإل ْسـ َـالمَ ،و َشـ ْـيخ اْلم َحــدث َ
(رح َمه الله) "(.)2
َش ْمس الدين أَبو َع ْبد الله الذ َهب ُّ
ي ،خت َم به شيوخ اْل َحديث َوحفاظهَ ،
الحــديث َورَجالــه،
وقــال الصــفدي (رحمــه اهلل)َ " :حــافظ ََل يجــارىَ ،وََلفــظ ََل يبــارى ،أتقــن َ

َونظــر عللــه وأحوالــهَ ،وعــرف ت ـراجم النــاس ،وأزال اإلبهــام فــي ت ـواريخهم واإللبــاس ،مــن ذهــن يتوقــد
ذكاؤهَ ،ويصـح إلَـى الـذ َهب نسـبته وانتمـاؤه ،جمـع اْلكثيـر ،ونفـع الجـم اْل َغفيـرَ ،وأ ْكثـر مـن التصـنيف،
(.)3
طويل في التأْليف "
ؤنة الت ْ
ووفر باَلختصار م َ
وق ــال تلمي ــذه الح ــافظ الحس ــيني ":الش ــيخ اإلم ــام العالم ــة ،ش ــيخ المح ــدثين ،ق ــدوة الحف ــاظ

والقراء ،محدث الشام ،ومؤرخه ،ومفيده"(.)4

وقال تاج الدين السبكي (رحمه اهلل)َ ":وأما أستاذنا أَبو عبد اهللَ :فَبصر ََل َنظير لَـه ،وكنـز
صــر معنــى ولفظــاَ ،و َشــيخ اْلجـ ْـرح
هـ َـو الملجــأ إذا نزلــت المعضــلة ،إ َمــام الوجــود حفظــاَ ،وذهــب اْل َع ْ
صـعيد َواحـد فنظرهـا ،ثـم َأخـذ يخبـر
َوالت ْعديلَ ،ورجل الرَجال في كل َسبيلَ ،كأَن َما جمعت ْاألمة في َ
اعـة ،جـزاه
خر َ
اعة ،وأدخلنـا فـي عـداد اْل َج َم َ
جنـا فـي َهـذه الص َـن َ
َع ْن َهـا إ ْخَبـار مـن حضـرهاَ ،وه َـو الـذي ّ

َجَزاء"(.)5
اهلل َعنا أفضل اْل َجَزاءَ ،وجعل َحظه من غرفات اْلجنان موفر ْاأل ْ
وقــال الحــافظ جــالل الــدين الســيوطي (رحمــه اهلل)" :طلــب الحــديث ولــه ثمــاني عشـرة ســنة،
فسـمع الكثيـر ورحـل ،وعـين بهـذا الشـأن وتعـب فيـه وخدمـه إلـى أن رسـخت فيـه قدمـه ،وتـال بالسـبع

) (1ابن ناصر الدين الدمشقي :الرد الوافر (ص.)31 :
) (2ابن كثير :البداية والنهاية ط إحياء التراث (.)260 /14
) )3الصفدي :الوافي بالوفيات (.)115- 114 /2
) (4الحسيني :ذيل تذكرة الحفاظ (ص.)22 :
) (5السبكي :طبقات الشافعية" (.)101 /9
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وأذعن له الناس ،حكي عن شيخ اإلسالم أبي الفضل بن حجـر أنـه قـال :شـربت مـاء زمـزم ألصـل

إلى مرتبة الذهبي في الحفظ "(.)1

وقــال عنــه الشــوكاني (رحمــه اهلل)" :كــان عالمــة زمانــه فــي الرجــال وأح ـوالهم ،جيــد الفهــم،

ثاقب الذهن ،وشهرته تغني عن اإلطناب فيه"(.)2

سادسا :عقيدته:

كان (رحمه اهلل) على عقيدة أهل السنة والجماعة ،ملتزما بهـا ،منافحـا عنهـا ،داعيـا إليهـا،

ذابًّا عن شيوخهاَ ،شديد اْلميل إَلى آراء اْل َحَنابَلة (.)3

سابعا :مصنفاته وأشهر آثاره:

خلف اإلمام الذهبي لامة اإلسالمية ثـروة هائلـة مـن المصـنفات القيمـة النفيسـة ،التـي هـي

المرجع في بابهـا ،وعظمـت الفائـدة بهـذه المؤلفـات ،ونالـت حظـًا كبيـ ًار مـن الثنـاء ،وكـان لهـا القبـول

التام لدى الخاص والعام.

قــال اإلمــام الشــوكاني فــي وصــفها" :وجميــع مصــنفاته مقبولــة مرغــوب فيهــا ،رحــل النــاس

ألجلهــا وأخــذوها عنــه ،وتــداولوها ،وقرأوهــا ،وكتبوهــا فــي حياتــه ،وطــارت وقرأوهــا فــي جميــع بقــاع
األرض ،ولــه فيهــا تعبيـرات رائعــة ،وألفــاظ رشــيقة غالبـاً لــم يســلك مســلكه فيهــا أهــل عصـره ،وَل مــن
قبلــه ،وَل قــبلهم ،وَل أحــد بعــدهم ،وبالجملــة فالنــاس فــي التــاريخ مــن أهــل عصـره فمــن بعــدهم عيــال
"(.)4

عليه ،ولم يجمع أحد في هذا الفن كجمعه ،وَل حرره كتحريره

قــال الحــافظ ابــن حجــر" :ورغــب النــاس فــي تواليفــه ورحل ـوا إليــه بســببها ،وتــداولوها ق ـراءةً،
"(.)5
ونسخاً ،وسماعاً
وقـال أبــو المحاسـن الحســيني" :وصـنف الكتــب المفيــدة فمـن أطولهــا :تـاريخ اإلســالم ،ومــن

أحسـنها :ميـزان اَلعتـدال فـي نقـد الرجـال ،وقـال :مصـنفاته ،ومختصـراته ،وتخريجاتـه تقـارب المائــة
وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار البلدان"(.)6

) (1السيوطي :ذيل طبقات الحفاظ (ص.)231 :
) (2الشوكاني :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (.)111 /2
( )5السبكي :طبقات الشافعية الكبرى (.)103 /9
) )4الشوكاني :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (.)111 /2
) (5ابن حجر :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (.)67/5
) (6الحسيني :ذيل تذكرة الحفاظ (ص.)22 :
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ومن أشهر تلك اآلثار والمصنفات:
" -1الرواة الثقات المتكلم فـيهم بمـا َل يوجـب ردهـم" ،تحقيـق :محمـد إبـراهيم الموصـلي ،الناشـر:
دار البش ــائر اإلس ــالمية -بيـ ــروت – لبنـ ــان ،الطبعـــة :األولـ ــى1412 ،ه ـ ـ 1992-م ،عـ ــدد

األجزاء.)1( :

" -2ميـ ـزان اَلعت ــدال ف ــي نق ــد الرج ــال" ،تحقي ــق :عل ــي محم ــد البج ــاوي ،الناش ــر :دار المعرف ــة
للطباعـ ـ ــة والنش ـ ـ ــر ،بي ـ ـ ــروت – لبن ـ ـ ــان ،الطبعـ ـ ــة :األولـ ـ ــى 1382 ،هـ ـ ـ ـ  1963-م ،ع ـ ـ ــدد

األجزاء.)4(:

" -3موضــوعات المســتدرك" ،الناشــر :مخطــوط نشــر فــي برنــامج جوامــع الكلــم المجــاني التــابع
لموقع الشبكة اإلسالمية ،الطبعة :األولى.2004 ،

" -4معرف ــة القـ ـراء الكب ــار عل ــى الطبق ــات واألعص ــار" ،الناش ــر :دار الكت ــب العلمي ــة ،الطبع ــة:
األولى  1417هـ1997-م ،عدد األجزاء.)1( :

" -5معجم الشيوخ الكبيـر" ،تحقيـق :د :محمـد الحبيـب الهيلـة ،الناشـر :مكتبـة الصـديق ،المملكـة
العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1408 ،هـ  1988-م ،عدد األجزاء.)2 (:

" -6مــن تكلــم فيــه وهــو موثــوق أو صــالح الحــديث" ،تحقيــق :عبــد اهلل بــن ضــيف اهلل الرحيلــي،
الطبعة :األولي 1426هـ  2005-م ،عدد األجزاء.)1 (:

" -7ذكر أسماء من تكلم فيـه وهـو موثـق" ،تحقيـق :محمـد شـكور بـن محمـود الحـاجي ،الناشـر:
مكتبة المنار – الزرقاء ،الطبعة :األولى1406 ،هـ 1986-م ،عدد األجزاء) .)1

" -8س ــير أع ــالم الن ــبالء" ،الناش ــر :دار الح ــديث-الق ــاهرة ،الطبع ــة1427 :ه ـ ـ2006-م ،ع ــدد
األجزاء.)18( :

" -9األربعــين فــي صــفات رب العــالمين" ،قــدم لــه وحقــق نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه:
عبد القادر بن محمد عطا صوفي ،الناشر :مكتبـة العلـوم والحكـم ،المدينـة المنـورة ،الطبعـة:

األولى 1413 ،هـ ،عدد األجزاء.)1 (:

" -10ذيــل دي ـوان الضــعفاء والمتــروكين" ،تحقيــق :حمــاد ب ـن محمــد األنصــاري ،الناشــر :مكتبــة
النهضة الحديثة – مكة ،الطبعة :األولى ،عدد األجزاء.)1 (:

" -11ذكــر مــن يعتمــد قولــه فــي الجــرح والتعــديل" ،تحقيــق :عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،الناشــر :دار
البشائر – بيروت ،الطبعة :الرابعة1410 ،هـ1990 ،م ،عدد األجزاء.)1 (:

" -12دي ـوان الضــعفاء والمتــروكين وخلــق مــن المجهــولين وثقــات فــيهم لــين" ،تحقيــق :حمــاد بــن

محمــد األنصــاري ،الناشــر :مكتبــة النهضــة الحديثــة – مكــة ،الطبعــة :الثانيــة 1387 ،هـ ـ -

 1967م ،عدد األجزاء.)1(:
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" -13تنقــيح التحقيــق فــي أحاديــث التعليــق" تحقيــق :مصــطفى أبــو الغــيط عبــد الحــي عجي ــب،
الناشر :دار الوطن – الرياض ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2000-م.

" -14تلخيص كتاب الموضوعات َلبن الجوزي" ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم بـن محمـد،
الناشـ ـ ـ ــر :مكتبـ ـ ـ ــة الرشـ ـ ـ ــد – الريــ ـ ــاض ،الطبعـ ـ ـ ــة :األولــ ـ ــى 1419 ،هــ ـ ـ ـ 1998-م ،عـ ـ ـ ــدد

األجزاء.)1(:

" -15تــذكرة الحفــاظ" ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة بيــروت-لبنــان ،الطبعــة :األولــى1419 ،هـ ـ-
1998م ،عدد األجزاء.)4 (:

" -16تاريخ اإلسالم ووفيات المشـاهير واألعـالم" ،تحقيـق :عمـر عبـد السـالم التـدمري ،الناشـر:
دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة :الثانية 1413 ،هـ  1993-م ،عدد األجزاء.)52( :

" -17الموقظــة فــي علــم مصــطلح الحــديث" ،اعتنــى بــه :عبــد الفتــاح أبــو غـ ّـدة ،الناشــر :مكتبــة
المطبوعات اإلسالمية بحلب ،الطبعة :الثانية 1412 ،هـ ،عدد األجزاء.)1 (:

" -18المنتقــى مــن منهــاج اَلعتــدال فــي نقــض كــالم أهــل ال ـرفض واَلعت ـزال" ،تحقيــق :محــب
الدين الخطيب ،عدد األجزاء.)1 (:

" -19المغني في الضعفاء" ،تحقيق :د :نور الدين عتر.
" -20المعـين فـي طبقـات المحـدثين" ،تحقيـق :د :همـام عبـد الـرحيم سـعيد ،الناشـر :دار الفرقـان
-عمان – األردن ،الطبعة :األولى ،1404 ،عدد األجزاء.)1 (:

" -21العبر في خبر من غبـر" ،تحقيـق :أبـو هـاجر محمـد السـعيد بـن بسـيوني زغلـول ،الناشـر:
دار الكتب العلمية – بيروت ،عدد األجزاء.)4( :

وغيرها الكثير من المصنفات التي ازدانت بها المكتبة اإلسالمية.

المطلمب الثمماني :التعريممف بكتمماب الميمزان وجهممود العلممماء والبمماحثين فممي خدمممة هممذا
الكتاب:

أو ال :التعريف بكتاب الميزان:

َحمـد ْبــن عثْ َمـان بــن
هـو كتـاب فــي الجـرح والتعـديل ،ألفــه الحـافظ أَبــو َع ْبـد اللـه م َحمــد بـن أ ْ
ي ،وهو كتاب جامع لنقد رواة اآلثار حـاو لتـراجم أئمـة األخبـار ،ألفـه بعـد
قايماز َش ْمس الدين الذ َهب ُّ

تأليفــه " المغنــي فــي الضــعفاء " الــذي اعتمــد فيــه علــى كثيــر مــن الم ارجــع ،وقــد زاد فــي " الميـزان "

رجاَلً لم يكـن ذكـرهم فـي " المغنـي " ،وقـد ذكـر المؤلـف فـي الكتـاب الـرواه :الكـذابين ،والمتـروكين،

والضـعفاء ،وعلـى الحفــاظ الـذين فـي ديــنهم رقـة ،وعلـى مــن يقبـل فـي الشـواهد ،وعلـى الصــادقين أو

المســتورين الــذين فــيهم لــين ،والمجهــولين ،والثقــات الــذين تكلــم فــيهم مــن َل يلتفــت إليــه ،رتبــه علــى
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حــروف المعجــم ،وجمــع فيــه أســماء الــرواة مــن الكتــب الســتة وزاد علــيهم ،قــال اإلمــام الــذهبي" :قــد
احت ــوى كت ــابي ه ــذا عل ــى ذك ــر الك ــذابين والوض ــاعين ،ث ــم عل ــى المح ــدثين الص ــادقين أو الش ــيوخ
المستورين الذين فيهم لين ولم يبلغوا رتبة األثبات المتقنين ،ثم على خلق كثيـر مـن المجهـولين"(،)1

وقال أيضاً :ألفته في أربعة أشهر إَل يـومين مـن سـنة أربـع وعشـرين وسـبعمائة ،ثـم عليـه غيـر مـرة

وزدت حواشي في أربع سنين(.)2

ثاني ا :جهود العلماء والباحثين في خدمة هذا الكتاب:

عظيم ــا واحت ــل منزلـ ـ ًة رفيعـ ـ ًة عن ــد المش ــتغلين به ــذا الف ــن ،ف ــاعتنوا ب ــه
مبلغ ــا
بل ــغ ه ــذا الكت ــاب ً
ً
واشتغلوا به ،وبلغ ثناؤهم عليه ،ومن الكتب والمؤلفات التي اعتنت بهذا الكتاب ما يلي:
ولْلح َس ْيني

()3

كتاب "التعليق على ميزان اَلعتـدال" اسـتدرك فيـه علـى الـذهبي عـدة أسـماء،

ـر مـن األوهـام ،واسـتدرك عليـه عـدة
وتعقبه في بعض األوهام ،قال الحافظ ابـن حجـر :بـين فيـه كثي ًا
أسماء ،وقفت على قدر يسير منه ،قد احترقت أطرافه لما دخلت دمشق سنة ست وثالثين (.)4

وذيــل عليــه الحــافظ الع ارقــي ،بكتــاب أســماه" :ذيــل ميـزان اَلعتــدال" ،وقــام برهــان الــدين الحلبــي

(سبط ابن العجمي) بعمل ذيل على "ميزان اَلعتدال" سماه" :نثل الهميان في معيار الميزان"

وذك ــر الح ــافظ اب ــن حج ــر ف ــي ال ــدرر" :وج ــرد ت ــاج الـ ـدين أب ــو الحس ــن عل ــي ب ــن عب ــد اهلل

األردبيلي التبريزي األحاديث التي في "الميزان" ورتبها على األبواب" (.)5

ثم جاء الحافظ ابن حجـر وجمـع بـين "ميـزان اَلعتـدال" للـذهبي و"ذيلـه" للع ارقـي ،واسـتخرج

منهما التراجم التي لم تذكر في تهذيب الكمال في كتاب حافل عظيم الفائدة سماه "لسان الميزان".

وللشيخ زيـن الـدين عبـد الـرؤوف المنـاوي (ت 1031ه) كتـاب "األحاديـث المنتقـاة مـن الميـزان
(.)6

واللسان" ،جمعها وبين الموضوع والضعيف والمتروك

وق ـ ـ ــد صـ ـ ـ ــنع عب ـ ـ ــد العزيـ ـ ـ ــز بـ ـ ـ ــن الص ـ ـ ــديق الغمـ ـ ـ ــاري ( ،)7مثـ ـ ـ ــل ص ـ ـ ــنيع المنـ ـ ـ ــاوي فــ ـ ــي

كتــاب س ـماه "الجــامع المصــنف لمــا فــي الميـزان مــن حــديث ال ـراوي المضــعف" وقــد طبــع منــه جــزء

) (1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)3 /1
) (2الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)616 /4

ـي بـن اْلح َس ْـين بـن إ ْس َـماعيل بـن اْلح َس ْـين
ـي بـن َعل ّ
لي بن اْلحسن بن َح ْم َزة بن أبي المحاسن م َحمد بن َناصر بن َعل ّ
) (3هو :م َحمد بن َع ّ
َحمد بن إ ْس َماعيل بن م َحمد بن إ ْس َماعيل بن َج ْعفَر الصـادق اْلح َس ْـيني اْل َحـافظ شـمس ال ّـدين أَبـو
اح َمد بن إ ْس َماعيل بن اْلح َس ْين بن أ ْ
بن ْ
المحاسن الد َم ْشقي ولد سنة . 715ابن حجر :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (.)313 /5
) (4ابن حجر :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (.)314 /5
) )5ابن حجر :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (.)86/4
)(6الحموي :خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر (.)414 /2
) (7هــو العالمــة مح ـدث المغــرب :عبــد العزيــز بــن الصــديق المغربــي ،ينتهــي نســبه إلــى :الحس ـن بــن علــي وفاطمــة الزه ـراء بنــت رســول
اهلل).)
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واحــد ،جمــع فيــه المؤلــف األحاديــث المــذكورة فــي ت ـراجم الرجــال مــن كتــاب المي ـزان ،ثــم رتبــه علــى
( .)1

الكتب واألبواب

وأيضاً كتاب "بلوغ اآلمال في ترتيب أحاديث ميزان اَلعتدال" لمؤلفه اإلمام الذهبي وحققـه

أبي عبد الرحمن محمود الجزائري ،نشره المكتب اإلسالمي ،الطبعة األولى (1412هـ).

وأل ــف محمـــد إبـ ـراهيم ش ــحاذة الموص ــلي كتـ ــاب "الـــرواة الـــذين وثقه ــم الـــذهبي ف ــي ميـ ـزان

اَلعتدال ،وقد تكلم فيهم بعض النقاد من حيث البدعة" ،وطبع الكتاب في دار القبلة-جدة.

وأيضـا مـن الرسـائل النــي عنيـت بهـذا المجــال ،رسـالة ماجسـتير بعنـوان "مـنهج الـذهبي فــي

كتابه "ميزان اَلعتدال" في نقد الرجال لقاسم علي سعد -جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية
-أصول الدين -السنة وعلومها سنة (1405ه).

وقــام علــي بــن محمــد العم ـران بجمــع تعقُّبــات الحــافظ ابــن حجــر علــى اإلمــام الــذهبي فــي "مي ـزان

ـع كتابــه فــي دار عــالم
اَلعتــدال" ،وذلــك مــن كتابــه "تهــذيب التهــذيب" َل مــن "لســان المي ـزان" ،وطبـ َ
الفوائد سنة 1418هـ ،وهذا ما أشرنا إليه في بداية البحث في الدراسات السابقة.

) (1الحلبي :موسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة والموضوعة (ص .)189
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المبحث الثاني :التعريف باإلمام الح ِ
افظ ا ِ
سقال ِن ُّي
بن حجر الع ْ
وكتابه لسان الميزان:

المطلب األول :التعريف بالح ِافظ ا ِ
سقال ِن ُّي:
بن حجر الع ْ

أولا :عصر اإلمام الحافظ ابن حجر ،والزمن الذي عاش فيه:

َبيَن ــا ف ــي ترجم ــة اإلم ــام ال ــذهبي أن حيات ــه وقع ــت ف ــي الثل ــث األخي ــر م ــن الق ــرن الس ــابع
الهجري ،وعاا حتى نهاية نصف القرن الثامن الهجري ،فقد خضعت في هـذه الفتـرة مصـر وبـالد

الشــام لحكــم ســالطين المماليــك البحريــة ،والتــي وقعــت بــين عــام648(:ه784-ه) ،فالحــافظ ابــن

حجــر أيضـاً كانــت حياتــه فــي زمــن المماليــك ،فــي الثلــث األخيــر مــن القــرن الثــامن الهجــري وحتــى
()1

الجرَكسـ ّـية
النصــف األول مــن القــرن التاســع الهجــري ،فكانــت هــذه الفت ـرة فــي زمــن المماليــك َ

بــين

عام784):ه923-ه)( ،)2فبذلك يكون هناك تشابه بينه وبين زمن اإلمام الـذهبي ،لـذلك َل بـد أن

أتطرق إلى عصره من عدة نواح كاآلتي:
الناحية السياسية:

كما أشرت أن الحافظ ابن حجر عاا في فترة عصر المماليـك الجركسـية ،فـي هـذه الفتـرة
()3

طان َبرقــوق( ،)4فانتقلــت
وعــين ُّ
الس ـْل َ

ـع الصــالح َحــاجي
م ـن هــذه الحقبــة مــن عــام792 (:ه) خلـ َ
الســلطة مــن المماليــك البحريــة إلــى المماليــك البرجيــة ،وفــي عــام803(:ه) ،ســار التتــار( )5بقيــادة
()6

تَيمو َرَلن ــك

إل ــى ب ــالد الش ــام فهزم ــه الج ــيا الممل ــوكي ،ث ــم م ــا زال الصـ ـراع قائم ــا ب ــين األمـ ـراء

والس ـ ــالطين ،إلـ ـ ــى أن تحالف ـ ــت الدولـ ـ ــة الص ـ ــفوية الشــ ــيعية م ـ ــع البرتغــ ــاليون ،وأرادوا أن يه ـ ــاجموا
العثمــانيون ،فطلــب العثمــانيون النجــدة مــن المماليــك فرفضـوا مســاعدتهم ،فانتصــر العثمــانيون علــى

الجرَكسّية :من بالد جورجيا تطل على البحـر األسـود ،اشـتراهم السـلطان قـالوون لتثبيـت ملكـه ،وأطلـق علـيهم المماليـك البرجيـةَ ،لن
)َ )1
طائفة منهم سكنت أبراج القلعة .العسيري :موجز التاريخ اإلسالمي )ص .)270
) (2عبد الستار الشيخ :الحافظ ابن حجر العسقالني أمير المؤمنين في الحديث ،ضمن سلسة أعالم المسلمين.
) (3هــو :الملــك الصــالح ،حــاجي بــن األشــرف ،شــعبان بــن حســين بــن محمــد بــن قــالوون ،يلقــب بالمنصــور (غيــر لقبــه الصــالح الــى
المنصور) ،وخلع نفسه يوم أن عاد برقوق الى الملك .تاريخ ابن خلدون (.)701 /7

) (4هــو :الملــك الظــاهر برقــوق العثمــاني .كــان اســمه :الطنبغــا ،فســماه أســتاذه يلبغــا الكبيــر :برقوقــا لنتــوء فــي عينــه ،فغلــب عليــه اَلســم
الثاني .تقدم ورأس ،ولم يزل يترقى في الخدم السلطاني .الحضرمي :قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر (.)360 /6
) (5التتار :هي قبيلة منغولية ظهرت في سنة 603هـ1206 /م تقر ًيبا ،وكان ظهورها األول في (منغوليا) في شمال الصـين ،وكـان أول
زعمائها هو جنكيزخان ،وهم سكان براري ،ومشهورون بالشر والغدر .السيوطي :تاريخ الخلفاء (ص.)330 :
ـى ،مــن طائفــة
) (6هــو تمرلنــك وقيــل تيمــور؛ كالهمــا بمعنــى واحــد ،والثــانى أفصــح .بــن أيــتما قنلــغ بــن التاخــان المغــولي األصــل ،التركـ ّ
جغتاى.
تسمى خواجا أيلغار أحد مدائن ما وراء النهر ،وبعد هذه البلدة عن مدينة سمرقند يوم واحـد.
مولده سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بقرية ّ
أبو المحاسن :النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة (.)254 /12
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طان العثمـاني سـليم( ،)1ثـم قضـى بعـد ذلـك
البرتغاليون ،وكان ذلك في عـام920( :ه) ،بقيـادة السُّـْل َ
( )2

على المماليك في بـالد الشـام فـي معركـة َم ْـرج َدابـق
َقانصوه الغوري( ،)3ثم واصـل السـلطان سـليم زحفـه إلـى مصـر ،وانتصـر علـى المماليـك فـي معركـة
()5

طان
الشـهيرة فـي عـام922(:ه) ،وقتـل السُّـْل َ

()4
ومـان َبـاي
الريدانية في القاهرة ،وقتـل السُّـْل َ
طان ط َ
مصــر لــبالد الشــام للعثمــانيين ،فبــذلك انقرضــت دولــة المماليــك ،وانتقلــت الخالفــة اإلســالمية إلــى

وكـان ذلـك عـام923(:ه) ،وهكـذا أخضـعت

( .)6

الدولة العثمانية

الناحية الجتماعية:
نسـتطيع القـول إن الحيـاة اَلجتماعيـة التـي عاصـرها اإلمـام الحـافظ ابـن حجـر العســقالني،

َل تختلف كثي اًر عن الحقبة التي ذكرتها في الحالة اَلجتماعية في عصر اإلمام الذهبي.

فوصفت الحياة اَلجتماعية في عصر المماليك فـي هـذه الحقبـة ،بالحركـة والنشـاط بجانـب

الترف ،يحكمون البالد ويتمتعـون مـن خيراتهـا ،فشـجعوا التجـار علـى تجـارة الرقيـق تحقيقـًا لاربـاح،
ثم اكتظت القـاهرة فـي ذلـك العصـر بكثيـر مـن العمـال ،والباعـة ،والـذين غلـب علـيهم اسـم" العـوام"،
فعاشـوا فــي ضــيق وعســر ،فكثيــر مــنهم بــال مــؤوى وملــبس ،وكــذلك الفالحــين وهــم السـواد األعظــم،

فكان نصيبهم اإلهمال واَلحتقار ،وحياة أقرب إلى البؤس والحرمان

(.)7

وكــذلك اهــتم الســالطين فــي عهــد الدولــة المملوكيــة ،ببنــاء مــدن عظيمــة فــي مصــر مثــل:

الق ــاهرة ،واإلس ــكندرية ،وف ــي ب ــالد الش ــام :دمش ــق وحل ــب وغيره ــا ،الت ــي تمي ــزت بالحرك ــة والنش ــاط

وصخب النشاط التجاري ،وبأصناف البضائع التي ميزت أسواقها.

) )1السـلطان سـليم األول :ولــد السـلطان سـليم األول ابــن السـلطان بايزيــد الثـاني بـن محمــد الفـاتح فـي  10أكتـوبر سـنة 1470م ،الموافــق
سنة  872هـ في مدينـة أماسـيا علـى سـاحل البحـر األسـود فـي األناضـول .تـولى سـليم األول عـرا الدولـة العثمانيـة فـي ( 8مـن صـفر
918هـ ـ

 25مــن إبريــل  1512م) خلفــا ألبيــه بايزيــد الثــاني الــذي تنــازل لــه عــن الســلطة ارجــع :مــن التــاريخ :الســلطان ســليم األول

والتوسع العثماني ،لمحمد البدري.
) (2مرج دابق :تقع شمالي حلب أو َقر َيبةٌ م ْن بالد حلب ،ينظر :البداية والنهاية َلبن كثير ط إحيـاء التـراث ( ،)207 /9شـذرات الـذهب
في أخبار من ذهب َلبن عماد الحنبلي (.)161 /10
صــر ،قانصــوه الغــوري ،ولــي حكــم مصــر مــن عــام 906هـ ـ حتــى 922ه ــ .عبــد الملــك العصــامي ســمط
) (3هــو :اْلملــك ْاألَ ْشـ َـرف ،أََبــا الن ْ
النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي (.)61 /4
) (4الريدانية :بالراء المهملة المسـماة اآلن بالحصـوة خـارج القـاهرة ،ودارت فيـه معركـة بـين العثمـانيين بقيـادة سـليم األول والمماليـك بقيـادة
طومان باي ،وقد انتصر فيها العثمانيين ،وقتل السلطان طومان باي وبذلك انتهـى عهـد دولـة المماليـك .انظـر :تـاريخ ابـن خلـدون (/5
 )557موجز التاريخ اإلسالمي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر ألحمد العسيري (ص.)273 :
) (5هو :الملك األشرف ،أبو النصر ،طومان باي ،الجركسي ابن أخي الغوري ،ووقع بينه وبين السـلطان سـليم حـروب يطـول ذكرهـا ،ثـم
سّلم نفسه طائعا فقتـل ببـاب زويلـة ،وأمـر السـلطان سـليم بدفنـه بجانـب مـدفن الغـوري المشـهور ،وبـه انقرضـت دولـة الجراكسـة .شـذرات

الذهب في أخبار من ذهب َلبن عماد الحنبلي (.)161 /10
) (6العسيري :موجز التاريخ اإلسالمي (ص .)273

) (7سعيد عاشور :العصر المماليكي في مصر والشام (ص.)315
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وكــذلك اهتم ـوا أيض ـًا بإنشــاء األمــاكن اَلجتماعيــة التــي مي ـزتهم عــن غيــرهم ،مثــل :الــدور

()2
()1
يمار ْستَ َانات ( ،)3والحمامات وغيرها.
َواْل َخ َانات  ،والفنادق  ،واْلب َ
الناحية العلمية:

نشــطت الحركــة العلميــة فــي مصــر وبــالد الشــام فــي زمــن المماليــك ،وشــهدت اقبــاَلً شــديداً

علــى تــأليف الكتــب اإلســالمية وخاصــة فــي الفقــه ،وفــي التــاريخ ،وفنــون األدب والعلــم ،والهندســة،

وعلــوم الز ارعــة ،والفلــك ،وكــذلك إنشــاء المــدارس والتــي تمثــل الجامعــات ،مثــل المدرســة الظاهريــة
والتــي أنشــأها الســلطان الظــاهر بيبــرس ،والمدرســة الناص ـرية والتــي أنشــأها الناصــر قــالوون ،قــال

عنهـا المقريـزيَ" :ل يعــرف بـبالد اإلسـالم معبــد مـن معابـد المســلمين يحكـي هـذه المدرســة فـي كبــر
قالبهــا ،وحســن هنــدامها ،وضــخامة شــكلها ،قامــت العمــارة فيهــا مــدة ثــالث ســنينَ ،ل تبطــل يومــا
واحــدا ،وأرصــد لمصــروفها فــي كــل يــوم عش ـرين ألــف درهــم وبهــا ،أربــع مــدارس للمــذاهب األربعــة،
(.)4

وغيرها"

في هذا العصر المليء باألمور والحوادث ،ولد اإلمام الحافظ ابـن حجـر العسـقالني ،وفـي

ظلــه نشــأ وترعــرع ،فشــق طريقــة بــين هــذه األحــداث ،فتــرك بصــمات علميــة واضــحة بــين النــاس،

برحالته وطلبه للعلم مزوداَ بالروايات واألخبار والعلم الوفير ،فعاصـر وعـاا بـين علمـاء كبـار فـي
عصره ،يتلقى عنهم العلم ،ويعلمه للناس( ،رحمه اهلل تعالى).

ثانيا :اسمه ونسبه ،وكنيته ،ولقبه ،وميالده ،ووفاته:

 -1اسمممه ونسممبه :هــو فخــر العــرب والمســلمين ،أميــر المــؤمنين فــي الحــديث ،هــو الحــافظ،
ـي بــن
الــنجم العلــم هــو الكوكــب الســاطع الالمــع ،هــو النــور الحــاوي الضــاوي :أ ْ
َحمــد بــن َعلـ ّ
َحمـد ،إ َمـام ْاألَئمـة ،الش َـهاب
َحمد ابـن حجـر بـن أ ْ
لي بن َم ْحمود بن أ ْ
م َحمد بن م َحمد بن َع ّ

()5
العســقَ َالني ( ،)6المصــري ،ال َشــافعي ( ،)7وأمــا نســبته فيقــول عــن
أَبــو الفضــل الكَنــاني َ ،

) )1خانات :هيَ :متْجر ،حانوت ،وكالة وسوق ،باع سَلعه في خان عتيق .أحمد عمر :معجم اللغة العربية المعاصرة (.)603 /1
) (2الفندق :الخان السبيل من هذه الخانات التي ينزلها الناس مما يكون في الطرق والمدائن .الزبيدي :تاج العروس (.)316 /26
ـادة َوهـي أَنهَــا َك َانـت مــأوى المرضـى ومجتمــع العقـاقير .ابـن بــدران:
يمار ْسـتَ َانات :هــي أمـاكن للعــالج ود ارسـة الطــب للمسـلمينَ ،وزَيـ َ
) (3اْلب َ
منادمة األطالل ومسامرة الخيال (ص.)259 :
) (4السيوطي :حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (.)265 /2

) )5الكَناني :هذه النسبة إلى عدة من القبائل ،منها أبو قرصافة جندرة بن خيشة بـن نفيـر الكنـاني ،مـن بنـى عمـرو بـن الحـارث بـن مالـك
بن كنانة ،له صحبة ،سكن الشام ومات بها ،وقبره بسناجية بالقرب من عسقالن .األنساب للسمعاني (.)150 /11

سق َالني :هذه النسبة إ لى موضعين ،أحدهما إلى بلدة من بالد السـاحل فيمـا يلـي حـد مصـر يقـال لهـا عسـقالن ،والثـاني إلـى محلـة
الع َ
)َ (6
ببلخ ويقال لها عسقالن ،وعسقالن الشام ودمشق يقال لهما العروسان من حسنهما .فأما المنتسب إلى األول-وهو عسـقالن الشـام-هـو
محمد بن المتوكل بن أبى السري العسقالني وأكثر اَلنتساب إلى عسقالن الشـام ،وأمـا عسـقالن بلـخ فهـي محلـة مـن محالهـا .األنسـاب
للسمعاني (.)294 /9
) (7السخاوي :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (.)36 /2
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ناني األصل ،يعني بكسر الكاف ،وفتح النون ،وبعـد األلـف
نفسه" :رأيت بخط والدي أنه ك ُّ
ـاني القبيلــة .قــال" :وكــان أصــلهم مــن عســقالن ،وهــي
نــون ثانيــة" .وكتــب شــيخنا م ـرة ،الكنـ ّ
مدينة بساحل الشام من فلسطين ،فنقلهم صالح الدين لما خربها"). (1

 -2كنيته :يكنى الحافظ ابن حجر بأبي الفضل كناه بذلك أبوه ،وصرح بذلك بنفسـه فقـال-فـي

معرض ترجمته ألبيه-وأحفظ منه أنـه قـال" :كنيـة ولـدي أحمـد أبـو الفضـل) ،)2وكنـي بـذلك

تشبيها بقاضي مكة أبي الفضل محمد بن أحمد").)3
ً
()4
 -3لقبه :إنه كان يلقب شهاب الدين  ،وهذا التلقيب وجد حـديثًا لـم يكـن عنـد السـلف ،ولفـظ
ـمي بـذلك،
ابن حجر وردت فيه أقوال كثيرة ،قيل :أنه يحتمل أنه كانت له جواهر كثيرة فس َ
وقيــل :لقــب بــذلك لجــودة ذهنــه ،وصــالبة أريــه ،بحيــث يــرد اعت ـراض أي معتــرض ،وقيــل:

سمي بذلك لكون اسم أبيه الخامس ،وكان يحمل الحجر ،وقيل غير ذلك

(.)5

)(6

 -4ميالده :ولد في ثاني عشـر مـن شـعبان سـنة ثـالث وسـبعين وسـبعمائة ،بمصـر العتيقـة
على شاطئ النيل بمصر ،والمنزل الذي ولد فيه بمصر معروف). (7

 -5وفاتمممه :بــدأ المــرض بالحــافظ ابــن حجــر (رحمــه اهلل) فــي ذي القعــدة ســنة 852ه ــ ،ومــع
مرضــه (رحمــه اهلل) إَل أنــه كــان يواصــل أعمالــه ،ويحضــر مجــالس اإلمــالء ،يعلــم النــاس
أحكــام ديــنهم وأمــور دنيــاهم ،وتــوفي فــي أواخــر ذي الحجــة ســنة 852ه ،ومشــى أعيــان
الناس من بيته داخل باب القنطرة إلى القرافة حيـث دفـن ،وحضـر السـلطان الملـك الظـاهر

جقمـ ــق الصـ ــالة عليـ ــه ،ومش ـ ـى الخليفـ ــة المسـ ــتكفي بـ ــاهلل أبـ ــو الربيـ ــع سـ ــليمان ،والقضـ ــاة،

والعلمــاء ،واألمـراء ،واألعيــان ،بــل غالــب النــاس فــي جنازتــه َحتــى قيــل إنــه قـ ّـدر مــن مشــى
ألفــا .وكــان لموتــه يــوم عظــيم علــى المســلمين ،حتــى علــى
فــي الجنــازة بــأكثر مــن خمســين ً

أهل الذمة ،وأقيمت صالة الغائب عليه في جميع أنحاء العـالم اإلسـالمي ،فـي مكـة وبيـت
المقدس وحلب والخليل ،وغيرها من بالد المسلمين

(،)8

فـرحم اهلل الحـافظ شـيخ اإلسـالم أبـا

الفضـ ــل شـ ــهاب الـ ــدين ابـ ــن حجـ ــر العسـ ــقالني ،وج ـ ـزاه اهلل خي ـ ـ ار علـ ــى مـ ــا قـ ــدم لإلسـ ــالم
والمسلمين.

) (1السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (.)103 /1
) (2ابن حجر :إنباء الغمر بأبناء العمر (.)117 /1

) (3السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (.)102 /1
) (4السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (.)103 /1
) (5عبد الحي الكتاني :فهرس الفهارس واألثبات (.)321/1
) )6السخاوي :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (.)36 /2
) (7السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (.)104 /1
) (8انظر :السخاوي :الجواهر والـدرر ).1185 /3( ،السـخاوي :الضـوء الالمـع ( ).40 /2ابـن فهـد المكـي :لحـظ األلحـاظ بـذيل طبقـات
الحفاظ.)215 /1( ،
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ثالث ا :رحالته العلمية:

رحل الحافظ ابن حجر (رحمـه اهلل) إلـى قـوص وهـي مـن بـالد الصـعيد ،ولقـى جماعـة مـن

العلماء ،منهم ابن السراج قاضي قوص ،لقيه بها مع جماعـة م ْـن أهـل األدب ،ثـم رحـل فـي أواخـر
سنة سبع وتسعين وسبعمائة إلى اإلسـكندرية واجتمـع بالعالمـة شـمس الـدين بـن الجـزري وحضـه -
لمـا رأى مـن نجابتـه -علـى الرحلــةَ ،ل سـيما لدمشـق ،وأخـذ بهـا أيضــا عـن مسـندها التـاج أبـي عبــد

اللــه محمــد بــن موســى الشــافعي ،آخــر َمـ ْـن كــان يــروي بهــا حــديث الســلفي بالســماع المتصــل ،وهــو
ممن سمع عليه حافظ الوقت الزين الع ارقـي( ،)1وغيـره مـن شـيوخ صـاحب الترجمـة ،ثـم قصـد أرض
ّ
ُّ
ور ،فالتقى بالعالمة نجم الدين أبا علي محمد بن أبي بكر.
الحجاز من البحر ،فوصل الط َ
ورحل إلى اليمن والتقى بجار الله بن صـالح بـن أحمـد الشـيباني ( )2المكـي ،فقـ أر عليـه بهـا
عدة أحاديث من "الترمذي" ،فكانت رحلته إليها مرتين ،فالتقى جمع كثير من العلماء.

جمعــا مـ َـن
ثــم رحــل إلــى بــالد الحجــاز ،ولقــي بمكــة وبمنــى والمدينــة النبويــة ،فــي كــل مـرةً ،
العلماء ،والمسندين ،فسمع بنابلس ،والخليل ،ودمشق ،وغزة (.)3

رابعا :أشهر شيوخه وتالميذه:

يذكر اإلمام السخاوي فيقـول" :وأمـا سـرد مـن تحمـل عـنهم روايـة ،وكـذا مـن اسـتفاد مـنهم،

أقساما:
وقسمتهم
ً

تاما.
األول :فيمن سمع منه الحديث ،ولو حديثًا ًّ
الثاني :فيمن أجاز له ولو في استدعاءات بنيه ،وان كان فيهما مع الثالث َم ْن هـو فـي السـند مثلـه
أو يليه.
ـادا ،وربمــا
ـادا ،أو سـمع خطبتــه أو تصـنيفه ،أو شـهد لــه ميع ً
الثالمث :فـيمن أخــذ عنـه مــذاكرةً أو إنش ً
يكون في كل منهما من تلمذ له ،وعنه استفاد ،على جاري العـادة بـين الحفـاظ و ُّ
النقـاد ،إذ فـي إيـراد

كـل َمـ ْـن كتـب عنــه مـ َـن الشـيوخ والتالمــذة واألقـران ،دَللـة علــى محبتـه للعلــم ،وعلــو مرتبتـه فــي هــذا
الشأن" (.)4
فجم ــع الحـــافظ اب ــن حجـــر ش ــيوخه ،وتـــرجم له ــم فـــي كتاب ــه ":المجمـــع المؤس ــس للمعجـ ــم

المفهرس" ،فيقول عنه ":فجمعت أسامي شيوخي على المعجـم مرتبـا ،وقسـمتهم إلـى قسـمين مهـذباً:
الدين عبـد الـرحيم بـن الحسـين بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن إبـراهيم المه ارنـي المولـد ،الع ارقـي األصـل ،الكـردي
) (1أبو الفضل ،زين ّ
العراقي الشافعي حافظ العصر .ابن عماد الحنبلي :شذرات الذهب في أخبار من ذهب (.)87 /9
) (2هو :جار اهلل بن صالح بن أحمـد بـن عبـد الكـريم بـن أبـى المعـالى الشـيبانى المكـي الحنفـي .يلقـب بـالجالل :سـمع مـن ابـن بنـت أبـى
سعد ،وشهاب الدين الهكارى ،ونور الدين الهمذانى .الفاسي :العقد الثمين فى تاريخ البلد األمين (.)264 /3
) (3انظر بتوسع السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (.)156 /1
) (4السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (0)200 /1
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(فــاألول) :م ــن حملــت عن ــه علــى طري ــق الروايــة( ،والث ــاني) :مــن أخ ــذت عنــه ش ــيئا علــى طري ــق

الدراية .وأضفت إلى الثاني من أخذت عنه شيئا في المذاكرة من األقران ونحوهم" (.)1
ومن أشهر شيوخه:

 .1أحمـد بـن إسـماعيل ،ابـن محمـد بــن أبـى الفـتح بـن صـالح بــن أبـى العـز بـن وهيـب الحنفــي
الدمشقي ،قاضى القضاة ،نجم الدين ،المعروف بابن الكشكز ،ولد سنة عشرين تقر ًيبا(.)2

 .2أحمد بن أبـي بكـر ،ابـن يوسـف بـن عبـد القـادر بـن يوسـف بـن خليـل بـن مسـعود بـن سـعد
اهلل الخليلي ثم الدمشقي ،ولد سنة ست وثالثين (.)3

ـي الشــافعي
 .3نــور الـ ّـدين أبــو الحســن علــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان بــن أبــي بكــر الهيثمـ ّ
الحافظ ،ولد في رجب سنة خمس وثالثين وسبعمائة (.)4
 .4أحم ــد ب ــن ص ــالح ،اب ــن الحس ــن اللخم ــي اإلس ــكندراني ،ول ــد س ــنة ث ــالث وثالث ــين وس ــبع
مائة(.)5

ـي نزيـل
 .5نصر اهلل بن أ ْ
َحمد بن م َحمـد بـن عمـر اْلج َـالل أَبـو اْل َفـتْح التسـتري اْلَب ْغـ َداد ّ
ي اْل َح ْنَبل ّ
ين َو َس ْبعمائة بَب ْغ َداد (.)6
اْل َقاهَرة ،ولد سنة ثَ َالث َوثَ َالث َ
 .6ثابت بن محمد ابن أحمد بن علي العزازي أبو بكر بن حبيب الجرائحـي ،ولـد فـي شـعبان
سنة ست وعشرين (.)7

 .7صدقة بن عبد اهلل ابن على ابن المغربي البعلي ،ولد سنة ثالثين

(.)8

 .8محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك الربعي شرف الدين (.)9

 .9محمد بن محمد ابن إبراهيم بن المظفر الحسيني الشافعي ،ولد سنة سبع وسبعمائة (.)10

 .10علي بـن أحمـد بـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد عيـاا الصـالحي ،ابـن
الناصح

(،)11

وغيرهم الكثير.

) (1ابن حجر العسقالني :المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (0)76 /1
) (2ابن حجر العسقالني :المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (0)76 /1
) (3ابن حجر العسقالني :المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (0)298 /1
) (4ابن العماد الحنبلي :شذرات الذهب في أخبار من ذهب (0)105 /9

) (5ابن حجر العسقالني :المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (0)298 /1
) (6السخاوي :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (0)198 /10
) (7ابن حجر العسقالني :المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (0)561 /1
)(8ابن حجر العسقالني :المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (0)9 /2
) (9السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (0)210 /1
) (10ابن حجر العسقالني :المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (0)484 /2
)(11السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (0)220 /1
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وأما أشهر تالمذته:
فكمــا لإلمــام الحــافظ ابــن حجــر شــيوخ ،فلــه تالميــذ ،فكيــف َل وهــو إمــام عص ـره وزمانــه،

فســمع منــه الجمــع الكثيــر وكــانوا يرتحلــون إليــه مــن كــل األقطــار ،ذكــر تلميــذه اإلمــام الســخاوي فــي

الجواهر والدرر ما يزيد عن ستمائة وعشرون تلميذاً منهم:

 .1إب ـراهيم بــن محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن يوســف ،الشــيخ برهــان الــدين المغربــي األصــل
اللقاني ،ثم األزهري المالكي ،الذي صار قاضي مذهبه في سنة سبع وسبعين (.)1

العالمــة
 .2برهــان الـ ّـدين إبـراهيم بــن عمــر بــن حســن الربــاط الشــافعي المحـ ّـدث
المفســر اإلمــام ّ
ّ
المؤرخ ولد سنة تسع وثمانمائة (.)2
ّ
 .3أحمد بن أسد بن عبد الواحد ،العالمة شهاب الدين األميوطي المقرئ (.)3

 .4أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عمر بـن عثمـان البوصـيري الشـيخ
(.)4

شهاب الدين نزيل القاهرة ،ولد في المحرم سنة 762

السخاوي ،أبو الخيـر،
 .5محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد ّ
ـؤرخ الكبي ــر ،ص ــاحب «الض ــوء الالم ــع ف ــي أعي ــان الق ــرن التاس ــع» ،و
اإلم ــام الحـ ـافظ الم ـ ّ
ذم أهـــل التـــأريخ» ،و «المقاص ــد الحس ــنة ف ــي بي ــان كثيـــر مـــن
«اإلع ــالن ب ــالتوبيخ لم ــن ّ
األحاديث المشتهرة على األلسنة» ،وغير ذلك من المصنفات المفيدة النافعة (.)5

 .6أحمد بن عبد الرحمن بن عوض ،الفقيه شهاب الدين الطنتدائي .سمع عليـه كثي ًـرا ،وكتـب
عنه أكثر مجالس "اإلمالء" وغير ذلك (.)6
ي
َحمــد بــن م َحمــد بــن أ ْ
 .7أ ْ
مصــر ّ
َحمــد بــن م َحمــد بــن م َحمــد بــن م َحمــد الشـ َـهاب بــن الشـ ْـمس اْل ْ
َصل اْلمدني الشافعي (.)7
األ ْ
 .8أحمد بن محمد بن عمر ،الشيخ أبو العبـاس ابـن الشـيخ العـارف أوحـد المسـلكين أبـي عبـد
الغمري ،نزيل المحلة الشافعي .ق أر عليه في "البخاري"(.)8
الله الواسطي َ

) (1السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (0)1070 /3
) (2ابن العماد :شذرات الذهب في أخبار من ذهب (0)509 /9
) (3السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (0)1072 /3
) (4ابن حجر العسقالني :إنباء الغمر بأبناء العمر (0)53 /4
) (5ابن العماد :شذرات الذهب في أخبار من ذهب (0)76 /1
) (6السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (0)1077 /3
) (7السخاوي :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (0)90 /2
) (8السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (0)1082 /3
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َحمد بن سعيد بن َسالم بن عمر بـن َي ْعقـوب بـن عبـد الـر ْح َمن
لي بن م َحمد بن أ ْ
 .9أنس بن َع ّ
ي الد َم ْشــقي ،ولــد فــي ربيــع األول ســنة تســع َوخمســين َو َسـ ْـبعمائة
صــار ّ
اْلَبـ ْـدر أَبــو َح ْمـ َـزة ْاأل ْن َ
(.)1
 .10أبــو بكــر بــن محمــد ب ــن علــي الرضــي التهــامي ،ســمع عليــه بعــض "المائــة العشــاريات"
باليمن سنة ثمان مائة (.)2

خامس ا :ثناء العلماء عليه:

وقد أثنى عليه وعلى علمه ودينه أهل العلـم :قال ابن العماد الحنبلي" :حـافظ اإلسـالم فـي

عصـره ،وانتهـت إليــه معرفــة الرجــال واستحضــارهم ،ومعرفــة العــالي والنــازل ،وعلــل الحــديث ،وغيــر

وعالمــة العلمــاء،
ذلــك ،وصــار هــو المعـ ّـول عليــه فــي هــذا الشــأن فــي ســائر األقطــار ،وقــدوة األمــةّ ،
الس ّـنة ،وانتفـع بـه الطلبـة ،وحضـر دروسـه وقـ أر عليـه غالـب علمـاء مصـر،
ّ
وحجة األعالم ،ومحيـي ّ

ودرس فـي عــدد مـن المــدارس الشـهيرة فــي مصــر،
ورحـل النــاس إليـه مــن األقطـار ،وولــي القضــاءّ ،
وصنف تصانيف كثيرة نافعة في بابها"(.)3
ّ
صــر ونضــاره،
الســنة فــي أ ََوانــه ،ذهبــي َهـ َذا اْل َع ْ
وقممال السمميوطي" :فريــد َزَمانــه ،وحامــل لـ َـواء ّ
َمــام َه ـ َذا اْلفَـ ّـن للمقتــدين ،ومقــدم َع َســاكر
وجــوهره الــذي ثَبــت بــه علــى كثيــر مــن اَلعصــار فخــاره ،أ َ
اْلمح ــدثين ،وعم ــدة اْلوج ــود ف ــي التوهي ــة والتص ــحيح ،وأعظ ــم ُّ
الش ــهود والحك ــام ف ــي َب ــابي الت ْعـــديل
َ
ي كــل مســلمَ ،وقضــى َلــه كــل َحــاكم بأَنــه
َوالت ْجــريح .شــهد َلــه بــاإلنفراد خصوصــا فــي شــرح الب َخــار ّ

اْلمعلــمَ .لــه اْلح ْفــظ اْل َواســع الــذي إذا َوصــفته َفحــدث َعــن اْلَب ْحــر ْابــن حجــر َوََل حــرج .والنقــد الــذي
ض ــاهى ب ــه ْاب ــن مع ــين َف ـ َـال يمش ــي َعلَ ْي ــه به ــرج ه ــرج ،والتص ــانيف الت ــي َم ــا ش ــبهتها إَل ب ــالكنوز
طالب"(.)4
ينها َوَبين كل َ
والمطالب .فَمن ثم قيض لَ َها َم َوانع تحول َب َ
وقممال اله ِ
اشم ِممي (" :)5اإلمــام العالمــة الحــافظ فريــد الوقــت مفخــر الزمــان بقيــة الحــافظ علــم
األئمة األعالم عمدة المحققين خاتمة الحفاظ المبرزين والقضاة المشهورين"(.)6

وقممال الفاسممي" :حــافظ الوقــت العالمــة شــيخ اإلســالم ،وقــد اتســعت روايتــه كثي ـ ًار ،وظهــرت

فضائله لعلمـاء الشـام فـاغتبطوا بـه ،وبالجملـة فهـو أحفـظ أهـل العصـر لاحاديـث ،واآلثـار ،وأسـماء

) (1السخاوي :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (0)323 /2
) (2السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (0)1087 /3
) (3ابن عماد الحنبلي :شذرات الذهب في أخبار من ذهب (0)74 /1
) (4السيوطي :نظم العقيان في أعيان األعيان (ص0)45 :
ـؤرخ،
) (5هــو :جــار اهلل بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن محمــد بــن محمــد بــن فهــد الهاشــمي ،الم ّكــي ،الشــافعي ،اإلمــام ّ
العالمــة المســند المـ ّ
وتوفي ليلة الثالثاء خامس عشر جمادى اآلخرة .ابن العماد :شذرات الذهب في أخبار من ذهب (0)432 /10

) (6الهاشمي :لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص0)211 :
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الرجــال المتقــدمين مــنهم والمتــأخرين ،والعــالي مــن ذلــك والنــازل مــع معرفــة قويــة بعلــل األحاديــث،
وبراعة حسنه في الفقه وغيره"(.)1

وقال السخاويَ " :ش ْـيخي ْاأل ْسـتَاذ إ َمـام ْاألَئمـة ،وجـد فـي اْلفنـون َحتـى بلـغ اْل َغ َايـة وحبـب اهلل
الحديث َوأَ ْقبل َعلَ ْيه بكليتهَ ،وأ ْكثر جدا من المسموع والشيوخ ،فَسـمع العـالي والنـازلَ ،وأخـذ َعـن
إلَ ْيه َ
اجتمع لَه من ُّ
ُّ
الشيوخ اْلم َشار إلَ ْيهم والمعول في المشـكالت َعلَ ْـيهم َمـا
الشيوخ واألقران فَمن دونهمَ ،و ْ َ
اءةً،
لــم ْ
يجتَمــع ألحــد مــن أهــل عص ـره ،وتصــدى لنشــر َ
الحــديثَ ،وقصــر َنفســه َعَل ْيــه مطالع ـ ًةَ ،وقـ َـر َ
َعَيـان شـهوده بـاْلح ْفظ ،وزادت تصـانيفه التـي معظمهـا فـي فنـون
فتاءَ ،وشهد َله أ ْ
اء ،وتصنيفًا ،وا ً
واقر ً

مائـة َوخمسـين تصـنيفا ،ورزق
وفيها من فنون ْاأل ََدبَ ،واْلف ْقه ،واألصولَ ،وغير َذلـك علـى َ
َ
الحديثَ ،
يســبق َنظي ـره أم ـ ار عجبــا،
ي الــذي لــم ْ
يهــا مــن الســعد َواْل َقبــول خصوصــا فــتح اْلَبــاري بشــرح الب َخــار ّ
ف َ
َعَيــان بـالوفود َعلَ ْيــهَ ،و َكثـرت طلبتــه َحتــى
واشـتهر ذكـره َوبعـد صــيته وارتحـل ْاألَئمــة إلَ ْيــه ،وتـبجح ْاأل ْ
طبقـة بعـد أ ْخ َـرىَ ،وأْلحـق ْاأل َْبَنـاء
علماء من كل َم ْذ َهب مـن تالمذتـهَ ،وأخـذ النـاس َعنـه َ
َك َ
ان رْؤس اْل َ
تصـوره
باآلباء واألحفاد ،بل وأبناءهم باألجـدادَ ،ولـم ْ
يجتَمـع ع ْنـده مجمـوعهم وقهـرهم بذكائـه وتفـوق َ
وســرَعة إ ْد اركــه واتســاع نظ ـره ،ووفــور آدابــه ،،وامتدحــه اْلكَبــار ،وتــبجح فحــول ُّ
الشـ َـعَراء بمطارحتــه،
َ ْ
َ
حصــر فــي ْاآلفَــاقَ ،وحــدث ب ـأَ ْكثََر مروياتــه خصوصــا
ولهــا تَحــت اْل ْ
وطــارت فت ـواه التــي ََل يمكــن دخ َ

ـع شـدة تواضـعه ،وحلمـه ،وبهائـه ،وتحريـه فـي مأكلـه ،ومشـربه ،وملبسـه،
المطوَلت م ْن َها كل َذلك َم َ
وصيامه ،وقيامه ،وبذلهَ ،وحسن عشرته ،ومزيد مدا ارتـه ،ولذيـذ محاضـراته ،ورضـى أخالقـه ،وميلـه
ضـائل ،وانصـافه فـي اْلَب ْحـث ،ورجوعـه إَلـى اْلحـق وخصـاله التـي لـم تَ ْجتَمـع ألحـد مـن أهـل
ألهل اْل َف َ
عصـرهَ ،وقــد شــهد َلــه القــدماء بــاْلح ْفظ ،والثقــةَ ،و ْاأل ََم َانــة ،والمعرفــة التامــةَ ،والــذ َهب ،اْل َوقــاد ،والــذكاء

َص َحابه باْل َحديث"(.)2
ي بأَنه أعلم أ ْ
المفرط ،وسعة اْلعلم في فنون َشتىَ ،وشهد لَه َش ْيخه اْلعَراق ّ
سادسممم ا :عقيدتمممه" :هنــاك مــن بــدع الحــافظ ابــن حجــر (رحمــه اهلل) ،وغي ـره مــن العلمــاء كاإلم ــام

النووي ،والبيهقي ،وابن الجوزي ،واتهمـوهم بتأويـل بعـض صـفات اهلل تعـالى  ،أو فوضـوا فـي أصـل
معناها  :فالجواب عليهم" :أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع اهلل األمـة بعلمهـم ،
فرحمهم اهلل رحمة واسعة  ،وجزاهم عنا خير الجزاء ،وأنهم من أهل السنة فيما وافقـوا فيـه الصـحابة

( ،)وأئمة السلف في القرون الثالثة التي شهد لهـا النبـي ( )بـالخير ،وأنهـم أخطـأوا فيمـا تـأولوه
مــن نصــوص الصــفات وخــالفوا فيــه ســلف األمــة وأئمــة الســنة (رحمهــم اهلل) ،س ـواء تــأولوا الصــفات

الذاتية ،وصفات األفعال  ،أم بعض ذلك"(.)3
) (1الفاسي :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد (0)352 /1

) (2السخاوي :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (0)40- 36 /2
) (3راجع ذلك بالتفصـيل فـي كتـا ب" :مـنهج ابـن حجـر العسـقالني فـي العقيـدة مـن خـالل كتـاب فـتح البـاري" ،لمحمـد إسـحاق كنـدو ،ج،1
مكتبة الرشيد ،الرياض.
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سممابعا :مصممنفاته وأشممهر آثمماره :تميــز الحــافظ ابــن حجــر (رحمــه اهلل) ،بكث ـرة شــيوخه ،وســماعه،
وكثرة رحالته ،فكثرت تصانيفه وآثاره ،في مختلف العلوم ،يقـول اإلمـام السـخاوي" :كـان ابتـداؤه فـي
التصنيف فـي حـدود سـنة سـت وتسـعين وسـبعمائة ،فمـن تصـانيفه مـا كمـل قبـل الممـات ،ومنهـا مـا

أن يــدخل تحــت
صــل َح ْ
بقـي فــي المســودات ،ومنهــا مــا شـرع فيــه ،فكــاد ،ومنهــا مــا شـطر ،ومنهــا مــا َ
اإلعداد .وهذا إيرادها على ترتيب اخترته ،وتقريب ابتكرته"(.)1
ومن أشهر تلك اآلثار والمصنفات:

" .1نزهة النظر في توضيح نخبـة الفكـر فـي مصـطلح أهـل األثـر" ،حققـه علـى نسـخه مقـروءة

علــى المؤلــف وعلــق عليــه :نــور الــدين عتــر ،الناشــر :مطبعــة الصــباح ،دمشــق ،الطبع ـة

الثالثة 1421 ،هـ  2000-م ،عدد األجزاء.)1 (:
" .2نزهة األلباب في األلقاب" ،تحقيق :عبد العزيز محمد بن صالح السديري ،الناشـر :مكتبـة
الرشد – الرياض ،الطبعة :األولى1409 ،هـ1989-م ،عدد األجزاء.)2 (:

" .3لســان المي ـزان" ،تحقيــق :عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،الناشــر :دار البشـائر اإلســالمية ،الطبعــة:
األولى 2002 ،م ،عدد األجزاء ،10 (:العاشر فهارس).

" .4فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري" ،الناشــر :دار المعرفــة -بيــروت ،1379 ،رقــم كتبــه
وأبوابــه وأحاديثــه :محمــد فــؤاد عبــد الب ــاقي ،قــام بإخ ارجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه:
محب الدين الخطيب ،عدد األجزاء) .)13

" .5تعريـ ــف اهـ ــل التقـ ــديس بم ارتـ ــب الموصـ ــوفين بالتـ ــدليس" ،تحقيـ ــق :د .عاص ـ ـم القريـ ــوتي،
الناشر :مكتبة المنار – عمان ،الطبعة :األولى ،1983 – 1403 ،عدد األجزاء.)1( :

" .6سلســلة الــذهب فيمــا رواه الشــافعي عــن مالــك عــن نــافع عــن ابــن عمــر" ،تحقيــق :د .عبــد
المعطي أمين قلعه جي ،عدد األجزاء.)1 (:

" .7ته ــذيب التهـــذيب" ،الناش ــر :مطبعـــة دائـ ـرة المع ــارف النظاميـــة ،الهن ــد ،الطبعـــة :الطبعـــة
األولى1326 ،هـ ،عدد األجزاء.)12(:

" .8تقريـب التهـذيب" ،تحقيــق :محمـد عوامــة ،الناشـر :دار الرشـيد – ســوريا ،الطبعـة :األولــى،
 ،1986 – 1406عدد األجزاء.)1(:

" .9إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر" ،تحقيــق :د حســن حبشــي ،الناشــر :المجلــس األعلــى للشــئون
اإلســالمية -لجنــة إحيــاء التـراث اإلســالمي ،مصــر ،عــام النشــر1389:هــ1969 ،م ،عــدد

األجزاء.)4(:

) (1السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (0)659 /2
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" .10الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة" ،تحقيــق :محمــد عبــد المعيــد ضــان ،الناشــر:
مجل ـ ــس دائـ ـ ـرة المعـ ــارف العثماني ـ ــة -ص ـ ــيدر ابـ ــاد /الهنـ ــد ،الطبعـ ــة :الثانيـ ــة1392 ،هـ ـ ــ/

1972م ،عدد األجزاء.)6 (:

" .11المجمــع المؤســس للمعجــم المفهــرس" ،تحقيــق :الــدكتور يوســف عبــد الــرحمن المرعشــلي،
الناشر :دار المعرفة – بيروت ،الطبعة :األولى( ،ج ـ  1413 / )1ه ـ  1992-م( ،ج ـ 2
 1415 / )4-هـ  1994-م ،عدد األجزاء 4 (:األخير فهارس).

" .12التلخ ــيص الحبي ــر ف ــي تخـ ـريج أحادي ــث الرافع ــي الكبي ــر" ،الناش ــر :دار الكت ــب العلمي ــة،
الطبعة :الطبعة األولى 1419هـ1989 .م ،عدد األجزاء.)4 (:

" .13اإلصابة في تمييز الصحابة" ،تحقيق :عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـى محمـد معـوض،
الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى  1415-هـ ،عدد األجزاء.)8 (:

" .14النك ــت علــى كتــاب ابــن الصــالح" ،تحقي ــق :ربيــع بــن هــادي عميــر المــدخلي ،الناش ــر:
عمــادة البح ــث العلمــي بالجامع ــة اإلس ــالمية ،المدينــة المن ــورة ،المملكــة العربي ــة الس ــعودية

الطبعة :األولى1404 ،هـ1984/م ،عدد المجلدات.)2 (:

" .15تعجيل المنفعة بزوائـد رجـال األئمـة األربعـة" ،تحقيـق :د .إكـرام اهلل إمـداد الحـق ،الناشـر:
دار البشائر ـ بيروت ،الطبعة :األولى ـ 1996م ،عدد األجزاء.)2 (:

وغيرها الكثير من المصنفات العلمية ،التي تزخر بها مكتباتنا اإلسالمية.

30

المطلممب الثمماني :التعريممف بكتمماب اللسممان وجهممود العلممماء والبمماحثين فممي خدمممة هممذا
الكتاب:

أول :هــو كتــاب مــن كتــب الحــديث يخــتص بعلــم الجــرح والتعــديل ،ألفــه الحــافظ ابــن حجــر

العس ــقالني ( 773ه ـ ـ 852-هـ ــ) ،يخ ــتص الكت ــاب ب ــالمجروحين مـــن رواة الح ــديث ،وأص ــل هـــذا
الكتــاب :هــو كتــاب مي ـزان اَلعتــدال فــي نقــد الرجــال للحــافظ الــذهبي ،وقــد قــام ابــن حجــر بتهذيبــه

والزيــادة علي ــه ،نــص الح ــافظ ابــن حج ــر عل ــى تســمية الكت ــاب فــي المقدم ــة فقــال :وس ــميته "لس ــان

الميزان" ،وقال في خطبة الكتاب فقال" :الحمد هلل المحمود بكل لسان ،معـروف بـالجود واإلحسـان،
ال ــذي خل ــق اإلنس ــان وعلم ــه البي ــان ،وأش ــهد أن َل إل ــه إَل اهلل ،ش ــهادةً أدخره ــا ي ــوم الع ــرض عل ــى

المي ـزان ،)1(" ..وســبب تأليفــه للكتــاب قــال الحــافظ ":ومــن أجمــع مــا وقفــت عليــه فــي ذلــك كتــاب:

المي ـزان الــذي ألفــه الحــافظ أبــو عبــد اهلل الــذهبي ،وقــد كنــت أردت َن ْسـ َـخه علــى وجهــه فطــال علــي،
فرأيت أن أحذف منه أسماء من أخرج له األئمة الستة في كتـبهم أو بعضـهم ،فلمـا ظهـر لـي ذلـك،

استخرت اهلل تعالى ،وكتبت منه ما ليس في تهذيب الكمـال وكـان لـي مـن ذلـك فائـدتان :إحمداهما:
اَلختصــار واَلقتصــار ،فــإن الزمــان قصــير ،والعمــر يســير ،واألخممر  :أن رجــال التهــذيب إمــا أئمــة
موثوقــون ،وامــا ثقــات مقبولــون ،وامــا قــوم ســاء حفظهــم ولــم يطرحـوا ،وامــا قــوم تركـوا وجرحـوا ،فــإن

كان القصد بذكرهم أنه يعلم أنه تكلم فيهم في الجملة ،فتراجمهم مستوفاة في التهذيب ،وقد جمعـت

أســماءهم ،أعنــي مــن ذكــر مــنهم فــي الميـزان وســردتها فــي فصــل آخــر الكتــاب ،ثــم إننــي زدت فــي
الكتــاب جملــة كثي ـرة ،فمــا زدتــه عليــه مــن الت ـراجم المســتقلة :جعلــت قبالتــه أو فوقــه (ز) ،ثــم وقفــت

على مجلد لطيف لشيخنا حافظ الوقت أبي الفضل بن الحسـين جعلـه ذيـال علـى الميـزان ،ذكـر فيـه
من تكلم فيه وفات صاحب الميزان ذكره ،والكثير منهم من رجال التهـذيب ،فعلمـت علـى مـن ذكـره

شــيخنا فــي هــذا الــذيل صــورة (ذ) إشــارة إلــى أنــه مــن "الــذيل" لشــيخنا .ومــا زدتــه فــي أثنــاء ترجمــة

ختمت كالمه بقوله :انتهى .وما بعدها فهو كالمي ،وسميته لسان الميزان"(.)2

فكــان قص ــده م ــن تــأليف الكت ــاب اَلس ــتدراك والتعقيــب والته ــذيب لكت ــاب "ميــزان اَلعت ــدال" لإلم ــام

الذهبي.

ثانيا :وأما جهود العلماء والباحثين في خدمة هذا الكتاب:

ـحيحا ،واسـتد ار ًكا
احتل هذا الكتاب منزل ًة كبيرة لدى أهل العلم ،ولذلك فقد اعتنوا بـه قـراءةً وتص ً
اختصارا ،ومن المؤلفات حول "اللسان":
و
ً

) )1ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (0)189 /1
) (2المرجع السابق0
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 -1كتاب "تقويم اللسان" للحافظ ابن حجر نفسه ،ذكر فيـه مـن ذكـره الـذهبي فـي "الميـزان" ولـم
يذكر مستنده في ضعفه .ذكر ذلك تلميذه السخاوي (.)1

طلوبغا الحنفي (.)2
 -2كتاب "تقويم اللسان "و"فضول اللسان" للحافظ زين الدين قاسم بن ق ْ
" -3زوائد اللسان" للحافظ السخاوي.

" -4زوائد اللسان على الميزان" للحافظ السيوطي (.)3

" -5تحرير اللسان" وهو اختصار لـ "لسـان الميـزان" لمحمـد بـن رجـب بـن عبـدالعال بـن موسـى
بن أحمد بن عبد الرحمن الزبيري الشافعي.

 -6ولعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي كتاب انتقـاه مـن "لسـان الميـزان"
(.)4

ّبين فيه الموضوع والمنكر والمتروك والضعيف ،ورتبه كالجامع الصغير
 -7اختصر "اللسـان" فـي مجلـد كبيـر :أبـو زيـد عبـد الـرحمن بـن أبـي العـالء إدريـس بـن محمـد
العراقي الحسيني الفاسي المتوفى سنة أربع وثالثين ومائتين وألف (.)5

 -8كتـاب "ذيــل لسـان الميـزان" للشـريف حــاتم بـن عــارف العـوني ،وطبــع الكتـاب فــي دار عــالم
الفوائد-مكة المكرمة ،ط :األولى سنة ( 1418هـ).

) (1السخاوي :الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر (0)683 /2
) (2السخاوي :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (0)187 /6
) (3حاجي خليفة :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (0)1917 /2
) (4الكتاني :فهرس الفهارس واألثبات (0)561/2
) (5الكتاني :الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (ص0)146 :
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الفصل الثاني

مفهـــــوم التعقبــــات

وفيه ثالثة مباحث:

 المبحث األول :التعقب في اللغة واالصطالح.
 المبحث الثاني :نشأة التعقبات وأهميتها.
 المبحث الثالث :مصطلحات لها عالقة بمصطلح التعقبات.

المبحث األول :تعريف التعقبات لغة واصطالح ا:

أول :التعقب لغة:

قــال ابــن فــارس" :العــين والقــاف والبــاء أصــالن صــحيحان :أحــدهما يــدل علــى تــأخير شــيء

واتيانه بعد غيره .واألصل اآلخر يدل على ارتفـاع وشـدة وصـعوبة .فـاألول :كـل شـيء يعقـب شـيئا
فهــو عقيبــه ،كقول ــك خلــف يخلــف ،بمنزل ــة الليــل والنه ــار إذا مضــى أحــدهما عق ــب اآلخــر .وهم ــا

عقيبان ،كـل واحـد منهمـا ،عقيـب صـاحبه ويعقبـان ،إذا جـاء الليـل ذهـب النهـار ،فيقـال عقـب الليـل
بمات ِم ْمن ب ْمي ِن يد ْيم ِه و ِم ْمن
النهار وعقب النهار الليـل .وذكـر أهـل التفسـير فـي قولـه ( :)لمه معقب م
خ ْل ِف ِه ،)1) قال :يعني مالئكة الليل والنهار ،ألنهـم يتعـاقبون ،ومنـه سـمي النبـي ( )عاقـب ،ألنـه
عقب من كان قبله من األنبياء (.)2(")

ي" :تعقــب الخبــر :تتبعــه ،ويقــال تعقبــت األمــر إذا تدبرتــه ،والتعقــب :التــدبر والنظــر
قــال الزَبيــد ْ
ثانية ( ،)3وقال المنـاوي :وقـولهم :جـاء فـي عقبـه ،أصـله جـاء زيـد يطـأ عقـب عمـرو ،والمعنـى كلمـا
رفــع عمــرو قــدما وضــع زيــد قدمــه مكانهــا ،ثــم كثــر حتــى قيــل :جــاء عقبــه ،ثــم كثــر حتــى اســتعمل

بمعنيين"( ،)4وقال ابن منظور" :تعقبت الخبر إذا سألت غير من كنت سألته أول مرة .ويقـال :أتـى
فالن إلى خي ار فعقب بخير منه"(.)5

قــال اهلل ( :)واللَّممه ي ْحكممم ل معقبممب ِلح ْك ِم ِ
ممه وهممو س ِممريع ا ْل ِحس ِ
مماب ،)6(قــال ابــن عبــاس
(ََ " :)ل مغيــر لحكم ــه"( ،)7وق ــال طنط ــاوي" :أي :واهلل تع ــالى يحك ــم م ــا يش ــاء أن يحك ــم ب ــه ف ــي

خلقــهَ ،ل راد لحكمــه ،وَل دافــع لقضــائه ،وَل يتعقــب أحــد مــا حكــم بــه بتغييــر أو تبــديل ،وقــد حكــم

سبحانه بعزة اإلسالم ،وعلو شأنه وشأن أتباعه على سائر األمم واألديان"(.)8
ثانيا :التعقب اصطالحا:

تعريــف التعقــب اَلصــطالحي لــم يســبق ألحــد مــن العلمــاء أن وضــع تعريف ـًا علمي ـًا للتعقــب،

بــالرغم أنــه كــان علمـاً شــائعاً وممارســا فــي الواقــع ،وكــانوا يتطرقــون العلمــاء إليــه ويعبــرون عنــه فــي
كتاباتهم ومصنفاتهم ،واستخدموه كمصطلح متفق بينهم ،وقد ذكرت أمثلة كثيرة نذكر منها:

) (1سورة الرعد0)11 (:
) (2ابن فارس :مقاييس اللغة (0)77 /4
) (3الزبيدي :تاج العروس (0)410 /3
) (4المناوي :التوقيف على مهمات التعاريف (ص0)244 :
) (5ابن منظور :لسان العرب (0)617 /1
) (6سورة الرعد(0)41
) (7الفيروز آبادي :تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص0)210 :
) )8انظر :الشوكاني :فتح القدير ( ،)108 /3طنطاوي :التفسير الوسيط (0)497 /7

34

قال السيوطي " :قد تعقب الحـافظ ابـن حجـر علـى ابـن الجـوزي فـي هـذه األحاديـث فـي القـول
(.)1

الم ْغفَرة للح ْجاج "
المسدد ،وألف في الرد عليه مؤلفا سماه" :ق َوة الحجاج في عموم َ
ي
الفتني فقال " :أََنا َمد َينـة اْلعْلـم َو َعلـ ح
وفي مثال آخر تطرق العلماء إلى هذا المصطلح ما ذكره َ
َباب َهــا"( ،)2أورده مــن حــديث علــي ،وابــن عبــاس ،وجــابر ( ،)قلممت :قــد تعقممب العالئــي علــى ابــن
الجوزي في حكمه بوضعه ،فإنه ينتهي بطرقه إلى درجة الحسن ،فـال يكـون ضـعيفاً فضـالً عـن أن

يكــون موضــوعًا ،وقــال ابــن حجــر :صــححه الحــاكم وخالفــه ابــن الجــوزي فكذبــه ،والص ـواب خــالف
قولهما ،والحديث حسن َل صحيح وَل كذب (.)3

وممــا س ــبق مــن التعري ــف اللغــوي للتعق ــب ،ومــا تواف ــق عليــه العلم ــاء ،ومــن بع ــض الب ــاحثين

المعاصرين ،أنه " :نظر العالم استقالَلً في كالم غيره ،أو كالمه المتقدم تخطئةً ،أو استدراكاً"(.)4

ويعنـي هــذا أن مـا ينقلــه العـالم عــن غيـره مـن العلمــاء َل يعـد تعقبــا ،وأيضـاً اَلختالفــات َل تعــد

تعقبًا ،ولكن التعقب يكـون علـى الغيـر ،أو المتعقـب يتعقـب علـى نفسـه ،وأن يكـون المتعقـب للكـالم

المتق ــدم ،وَل يس ــمى التعق ــب تعقبـ ـًا إَل إذا كان ــت في ــه تخطئ ــة لق ــول المتعق ــب علي ــه ،وأم ــا اس ــتدراكًا
أشياء اشترطها ،ولم يلتزم بها فيتعقب ذلك عليه" (.)5
فيعني" :أن يلزم المتأخر المتقدم
ً
وكما قال اإلمام الدارقطني في مقدمة كتابه اإللزامات" :ذكرنا ممـا أخرجـه البخـاري ومسـلم

أو أحــدهما مــن حــديث بعــض التــابعين ،وتركــا مــن حديثــه شــبيهاً بــه ،ولــم يخرجــاه ،أو مــن حــديث
نظير له من التـابعين الثقـات مـا يلـزم إخ ارجـه علـى شـرطهما ومـذهبهما" ( ،)6وغيـر ذلـك مـن الكتـب

التي تسير على هذا المنهج.

) (1السيوطي :الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة (0)103 /2
صحيح ْاإل ْسَنادَ ،ولَ ْم ي َخرَجاه0 .
) (2المستدرك على الصحيحين للحاكم (َ )137 /3ه َذا َحد ٌ
يث َ
) (3الفتني :تذكرة الموضوعات (ص0)95 :
) (4تعقبـات الحـافظ ابـن حجـر علـى غيـره مــن العلمـاء مـن خـالل كتابـه تهـذيب التهـذيب ،مــن بدايـة حـرف األلـف إلـى نهايـة حـرف الـزاي
للباحث منصور سلمان نصار ص  ،22وهو ما توافق عليه المشرفون ،وهي رسالة ماجستير.
) (5المصدر السابق (ص 0)24-22
) )6الدارقطني :اإللزامات والتتبع (ص.)64 :
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أول :نشأة التعقبات:

المبحث الثاني :نشأة التعقبات وأهميتها:

حرص العلماء على نقاء مصنفاتهم من الزلل ،والخطأ ما اسـتطاعوا إلـى ذلـك سـبيالً ،وكـانوا

يتحرون الدقة والصدق في أدق األمور؛ ألنهم يعلمون يقيناً أن من يأتي بعدهم سيتعقبهم.

وقد كان الصحابة الكرام أول من تعقب بعضهم على بعض ،وَل أدل على ذلك ممـا تعقبتـه

عائشــة ( )علــى الصــحابة :كــأبي هري ـرة وابــن عمــر ( ،)وقــد جمــع الزركشــي ذلــك فــي كتــاب
بعنـوان" :اإلجابــة إليـراد مــا اســتدركته عائشــة ( )علــى الصــحابة"( .)1وقــام الزركشــي بد ارســة هــذه
النمـاذج ،وبــين أريـه فيهــا ،ثـم لخصــه وزاد عليــه السـيوطي فــي كتابـه "عــين اإلصـابة فيمــا اســتدركته
(.)2

عائشة ( )على الصحابة"

فيتبــين لــي ممــا ســبق :أن هــذا العلــم بــدأ مــن عهــد الصــحابة الكـرام ،ثــم تــدرج بعــد ذلــك بــين

العلماء في كل قرن ،إلى يومنا هذا؛ والسبب في ذلك أن العلم رحم بين أهلـه ،وأن تعقبـات العلمـاء
واستدراكاتهم على بعض؛ إنما هي ألجل العلم.

يقول ابن الوزير في ذلك" :فالكالم الذي َل يأتيه الباطل مـن بـين يديـه وَل مـن خلفـه هـو:

كالم اهلل الحكيم ،وكالم من شـهد بعصـمته القـرآن الكـريم .وكـ ّل كـالم بعـد ذلـك فلـه خطـأ وصـواب،
ـق خوفـ ـًا م ــن ك ــالم الخل ــق؛ لك ــانوا ق ــد
ب ع ــن الح ـ ّ
أن العلم ــاء ( )تركـ ـوا الـ ـ ّذ ّ
وقش ــر ولب ــاب .ول ــو ّ

أضاعوا كثي ًار ،وخافوا حقي ًار"(.)3
ثانيا :أهمية التعقبات:

 -1ت ُّ
عد دراسة التعقبات بعيدة كل البعد عن التقليـد ،قـال الشـافعي" :وبالتقليـد أغف َـل مـن أغفـ َل
منهم ،واهلل يغفر لنا ولهم"( ،)4وفيه إشارة إلى مـن يتعصـب لمـذهب دون دليـل ،وأن الالئـق
بالعلمــاء تــرك التقليــد ،واتبــاع الــدليل ،ذلــك أن كــل إنســان يؤخــذ مــن قولــه ويــرد عليــه إَل

رسول اهلل(  ،)وكثير من أحكام الشرع خاضعة لالجتهاد والنظـر ،فعـن أبـي هريـرة ()
َج ـ َـرانَ ،وا َذا َح َك ـ َـم
ـاب َفلَ ــه أ ْ
ق ــال :ق ــال رس ــول اهلل )" :)إ َذا َح َك ـ َـم اْل َح ــاكم َف ْ
َص ـ َ
اجتَ َه ـ َـد ث ــم أ َ
َجـ ٌـر"( ،)5فمــن أراد طريــق المحققــين َل يســعه التقليــد ،وعليــه الت ـزام
َخ َ
اجتَ َهـ َـد ثــم أ ْ
ط ـأَ َفلَــه أ ْ
فَ ْ

البح ــث والنظ ــر لمعرفـ ــة الصـ ـواب؛ ألن الص ـ ـواب لـــيس محصـــو اًر فـ ــي شـــخص ،ويتعقـ ــب
) (1طبع الكتاب أكثر من طبعة ،منها :طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة ،بتحقيق :د .رفعت فوزي عبد المطلب .وطبعة المكتب اإلسـالمي
بيروت ،بتحقيق سعيد األفغاني.
) (2الكتاب مفقود ،وقد أشار إليه الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص.)138
) )3ابن الوزير :الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (.)17/1( )
) )4الشافعي :الرسالة (ص.)34
) )5البخاري :صحيح البخاري ،اَلعتصام /أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ  :108/9رقم الحديث.7352
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العلمــاء علــى بعضــهم الــبعض لبيــان خطــأ المتقــدم ،فبالد ارســة لكــال القــولين يصــل الباحــث
بعون اهلل إلى وجه الحق الذي يترجح لديه.

 -2تثمر دراسة التعقبات عن بيان جهود العلماء الحديثيـة الحثيثـة ،ومعرفـة مكـانتهم العلميـة،

وتزويـد المكتبـة اإلسـالمية بكثيـر مـن الكتـب المفيـدة التـي َل يسـع طالـب العلـم جهلهـا؛ لمـا
فيها من تحقيق لكثير من المسائل المهمة التي قد يترتب عليهـا العمـل بـبعض األحاديـث،

َل وردًا ،ونحو ذلك من المسائل الحديثية.
أو ترك العمل بها ،وكذلك بالنسبة للرواة قبو ً

 -3ت ْســهم التعقبــات فــي جعــل العلــم بمجموعــه أقــرب إلــى الصـواب بشــكل أكبــر؛ ألن كــل عــالم
يتعقب غيره يصوب ما بدر من سابقه من أخطاء ،فيق ّل الخطـأ ،ويكثـر الصـواب ،فيصـبح
العلم نقياً صافياً من الكدر.
 -4ينبه المتعقب على بعض القضايا المهمـة التـي قـد يترتـب عليهـا العمـل بـبعض األحاديـث،
أو ترك العمل بها ،وكذلك أيضا بالنسبة للرواة.
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المبحث الثالث :مصطلحات لها عالقة بمصطلح التعقبات.

أولا :السمممتدراك :مصــطلح اَلســتدراك يعنــي :أن يتتبــع إمــام مــن األئمــة إمام ـاً آخــر ف ــي

أحاديث فاتته ،ولم يذكرها في كتابه ،وهي على شرطه ،أخرج عن رواتها في كتابـه ،أو عـن مـثلهم
ـتدرك غالبـاً أو مـا فـي
فيحصي المستدرك هذه األحاديث المتروكة ،ويذكرها في كتاب يسمى :المس َ
هذا المعنى( ،)1وقد يستعمل هذا اللفظ ويراد به التعقب ،ومخالفة من سبق ،ومثال ذلك قـول اإلمـام

النووي" :قد استدرك جماعة على البخـاري ومسـلم أحاديـث أخـال بشـرطهما فيهـا ،ونزلـت عـن درجـة
مــا التزم ــاه ،وقــد س ــبقت اإلشــارة إل ــى هــذا ،وق ــد ألــف اإلم ــام الحــافظ أب ــو الحس ــن عل ــى ب ــن عم ــر

الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى :باإللزامات والتتبع"(.)2

ثانيا :النكت :والنكتة" :مسألة لطيفة ،أخرجت بدقة نظر وانعام ،مـن :نكـت رمحـه بـأرض،

إذا أثــر فيهــا وســميت المســألة الدقيقــة :نكتــة؛ لتــأثير الخـواطر فــي اســتنباطها"( ،)3ويســتخدم العلمــاء
هــذا المصــطلح بمعنــى التعقــب ،واســتخراج فوائــد مهمــة مــن كتــاب مــا ،والتعليــق عليــه .وقــد صــنف

اإلمام الزركشي كتاب النكت على مقدمة ابن الصالح ،وكذا الحافظ ابن حجر.

ثالثمما :النتقمماد :ويمكــن التعبيــر عــن التعقــب أيض ـًا بقولنــا :انتقــد عليــه كــذا ،ويظهــر مــن

المعنـ ــى اللغـ ــوي واَلصـ ــطالحي للتعقـ ــب أن فيـ ــه موافقـ ــة لـ ــه ،ومـ ــن أمثلـ ــة اسـ ــتخدام العلمـ ــاء لهـ ــذا
المصــطلح قــول ابــن الحنبلــي" :وأمــا مــن حيــث عــدم الشــذوذ والتعليــل؛ فــان مــا انتقــد عليــه م ــن

األحاديــث أقــل بخــالف مســلم"( ،)4وقــول الــدكتور نــور الــدين عتــر" :فلــذلك ســمى كتابــه اَلســتيعاب
ورتبه على حروف المعجم ،لكن انتقد عليه أنه فاته جمع من الصحابة كثير"(.)5

 :يكثــر العلمــاء مــن إطــالق لفــظ اَلعت ـراض وي ـراد منــه معنــى التعقــب،

ابعمما :العتممم ار
را
وتخطئ ــة اآلخ ــر ،وم ــن أمثل ــة ذل ــك :ق ــال اإلم ــام الزركش ــي" :ك ــل ح ــديث ل ــم تجتم ــع في ــه ص ــفات

الصحيح ،وَل صـفات الحسـن فهـو ضـعيف ،اعتـرض عليـه بأنـه َل حاجـة إلـى ذكـر الصـحيح؛ ألن

( )1أبو شهبة :الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (ص.)239
) (2النــووي :شــرح صــحيح مســلم (ج .) 27/1وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلل ازمــات كتــاب ،والتتبــع كتــاب آخــر ،وكالهمــا لإلمــام الــدارقطني،
وكالهمـا مخـتص بالصــحيحين ،فكتـاب التتبـع هــو :مـا خـرج فــي الصـحيحين ،ولـه علــة ،وكتـاب اإلل ازمـات :يــدور حـول األحاديـث التــي
ني البخ ــاري ومس ــلماً به ــا؛ ألنه ــا عل ــى ش ــرطيهما .ينظ ــر :ح ــاجي خليف ــة ،كش ــف الظن ــون ع ــن أس ــامي الكت ــب والفن ــون
يل ــزم ال ــدارقط ُّ
(ج ،641/1ج.)1403/2
( )3الجرجاني :التعريفات (ص.)246
( )4ابن الحنبلي :قفو األثر في صفوة علوم األثر (ص.)52
) (5عتر :منهج النقد في علوم الحديث (ص.)127
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ما قصر عن الحسن فهو على الصحيح أقصر"( ،)1ويقـول برهـان الـدين األبناسـي" :اعتـرض عليـه

أيضًا بقوله :ألن في بعضها ما ليس من ذلك قطعًا ،أي :من الصحيح"(.)2

خامس ا :الرد :يستخدم العلماء كذلك كلمة الرد ،مثل قولهم" :رد عليه فـالن" .ويريـدون بهـا

ـين المسـكوت عليـه عنـد أبـي
معنى التعقب ،ومثال ذلـك قـول الحـافظ السـخاوي:
"َ...لسـتلزامه تحس َ
ْ
داود رد عليــه ،فقــال اإلمــام النــووي :إنــه لــيس بص ـواب"( ،)3وكــذلك قــول األميــر الصــنعاني" :وهــو

السالمة من الشذوذ ،ثم رد عليه وجود العلة بعد"(.)4

سادسممما :المخالفمممة :ويســتخدم العلمــاء لف ــظ المخالفــة كقــولهم" :خالفــه ف ــالن" ،ويــراد بهــا:

معنــى التعقــب ،مثــال ذلــك :قــول اإلمــام أحمــد" :ولكنــك يــا بنــي تعــرف طريقــي فــي الحــديث ،لســت
(،)5

أخــالف مــا يضــعف ،إذا لــم يكــن فــي البــاب شــيء يدفعــه"

وقــال الــدارقطني" :خالفــه مــروان بــن

معاويــة ،فــرواه عــن الحســن بــن عمــرو ،عــن مجاهــد ،عــن جنــادة بــن أبــي أميــة ،عــن عبــد اهلل بــن

عمرو ،وهو الصواب"(.)6

) (1الزركشي :النكت على مقدمة ابن الصالح (.)389/1
) (2األبناسي :الشذا الفياح من علوم ابن الصالح (.)102/1
( )3السخاوي :فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)108/1
( )4الصنعاني :توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار (.)227/1
) (5الزركشي :النكت على مقدمة ابن الصالح (.)354/1
) (6الدارقطني :اإللزامات (ص.)154
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الفصل الثالث:

املسائل املتعقبة ،وهي تعقبات احلافظ ابن حجر يف كتاب
لسان امليزان على اإلمام الذهيب يف كتاب ميزان االعتدال،
دراسة نقدية توثيقية.

المسألة رقم1 :

أولا :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي" :إبـراهيم بــن حمـاد الزهــري الضـرير ،عــن مالــك.
ضعفه الدارقطني ،وأظنه الذي تفرد عن عمران بن محمد بن سعيد بذاك الحديث الـذي فـي ترجمـة

عمران"(.)1

ثانيا :قول المتعقبب :قال الحمافظ ابمن حجمر" :وترجمـة عمـران نقلهـا الـذهبي مـن التهـذيب ( ،)2فـإن
عمـران أخــرج لــه أبــو داود فــي الم ارســيل ( ،)3فتــرجم لـه المــزي ،وأورد فــي ترجمتــه حديثــه مــن طريــق

إبراهيم بن حماد بن أبي حازم عـن عمـران بـن محمـد بـن سـعيد بـن الم َسـيبَ ،عـن أبيـهَ ،عـن َجـده،
َعن أبـي سـعيد الخـدري رفعـه ،قـال الطب ارنـي :لـم يـروه عـن عمـران غيـر إبـراهيمَ ،وَل نعـرف لعمـران
ح ــديثا مس ــندا غيـ ـره .قل ــت :أقـــر الم ــزي ث ــم الـ ـذهبي ك ــالم الطب ارنـــي ه ــذا والح ــديث ال ــذي أخرجـــه

أيضا ،وذكر الدارقطني" :أنه سكن مصر وأخـرج لـه
الدارقطني يرد عليهم جميعا فإنه حديث مسند ً
في الغرائب من طريق إسحاق بـن الحسـن الطحـانَ ،حـدثَنا إبـراهيم بـن حمـاد بـن أبـي حـازم المـدني
مـولى بنـي زهـرة ،عـن مالــكَ ،عـن أبـي الزنــاد ،عـن األعــرجَ ،عـن أبـي هريـرة ( )رفعـه :خمســة َل
()4
أيضـا مـن طريـق أحمـد
جمعة عليهم  ...الحديث  ،وقال :تفرد به إبراهيم وكان ضعيفا ،وأخرجـه ً
بن محمد بن الحجاج بن رشدين ،عن إبراهيم.)5)".

ثالثا :موضوع المسألة :يذكر الـذهبي أنـه يظـن أن الـراوي :إ ْب َـراهيم ْبـن َحمـاد الزهـري تفـرد بالروايـة
يم ْب َـن َحمـاد هـو الـذي
عن عم َـران بـن م َح َمـد بـن سـعيد بـن المسـيب ،بينمـا رأى ابـن حجـر أن إ ْب َـراه َ

مران بن م َح َمد بن َسعيد ،مؤكدًا بذلك كالم الطبراني الذي أقره المزي.
روى عن ع َ
رابع ا :دراسة المسألة :إ ْبَراهيم ْبن َحماد الزهري :تفرد بالروايـة عـن عمـران بـن محمـد بـن سـعيد بـن

المســيب ،فــي حــديث" :إن هلل حرمممات ثالثمم ا :مممن حفظهممن حفممظ اهلل لممه أمممر دينممه ودنيمماه ...
الحــديث" ،ذكرهــا الــذهبي فقــال ":وأظنــه" ،ولــم يجــزم بــذلك ،فتعقبــه ابــن حجــر العســقالني ،وأورد أنــه

ال تفــرد إب ـراهيم بالروايــة عــن عم ـران ،وحتــى تتبــين المســألة أكثــر ســأتطرق إلــى ترجمــة كــل مــن
فع ـ ً

الراويين.

) (1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)28 /1
) (2المزي :تهذيب الكمال (.)137 /8
) (3أبو داوود :المراسيل( :ص.)221 :
) (4قال اإلمام الطبراني  :حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المصري قال :نا إبراهيم بـن حمـاد بـن أبـي حـازم المـديني
ق ـال :نــا مالــك بــن أنــس ،عــن أبــي الزنــاد ،عــن األعــرج ،عــن أبــي هري ـرة قــال :قــال رســول اهلل (" :)خمســة َل جمعــة علــيهم :الم ـرأة،
والمسافر ،والعبد ،والصبي ،وأهل البادية" لم يرو هذا الحديث عن مالك إَل إبراهيم بن حماد بن أبـي حـازم .المعجـم األوسـط ()72 /1
ضعيف جداً.

) )5ابن حجر :لسان الميزان ت أبي غدة (. )267 /1
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ازم ُّ
الز ْه ِري ( )1ا ْلمد ِن ُّي ( )2الض ِ
 إِ ْب ار ِهيم ْبن ح َّما ِد بن أ ِبي ح ِ
منسموب لمولء
َّرير،
م
همرة ُّ
بن مخرمة ،ولذا يقال لمه :ممولى بنمي ز ِ
الز ْه ِمري ا ْلممد ِن ُّي ،قمدم مصمر :روى عـن مالـك
()3

ال ِمسمور

بــن أنــس وغي ـره ،ذك ـره الــدارقطني والخطيــب فــي الــرواة عــن مالــك ،روى عنــه :زكريــا بــن

الفَروي ويحيى بن عثمان بن صـالح"( ،)4ضـعفه الـدارقطني (،)5
إسحاق واسحاق بن محمد َ
وذكـره ابــن الجــوزي فــي الضــعفاء والمتــروكين ( ،)6وقــال الهيثمــي" :إ ْبـ َـراهيم ْبــن َحمــادَ ،وهـ َـو

يفَ ،وَل ْم أََر َم ْن َوث َقه"(.)7
ضع ٌ
َ
قلت" :ضعيف".
()8
مي ( ،)9الممد ِني (ت 170
ِ ع ْمران ْبمن مح َّمم ِد ْب ِمن سم ِعي ِد ْب ِمن ا ْلمسم بي ِب القر ِشمي  ،ا ْلم ْخزو ِم ُّ
ه) مد ( :)10ذكره ابن حبان في الثقات فقال" :يعتبر حديثه إذا روى عـن الثقـات؛ ألن فـي
رواية الضعفاء عنه منـاكير كثيـرة"( ،)11وذكـره البخـاري فـي التـاريخ الكبيـر ( ،)12وذكـره ابـن

أبي حاتم فـي الجـرح والتعـديل ،ولـم يـذكر فيـه جرحـاً ،وَل تعـديالً ( ،)13وقـال الـذهبي" :لـيس

بذاك قاله أبو الفتح األزدي"(،)14

لؤي وهي من قريا ،والمشـهور بهـا أبـو بكـر محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد
) (1الزهري :هذه النسبة إلى زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن ّ
اهلل بن شهاب بـن زهـرة القرشـي المعـروف بـالزهري ،مـن تـابعي المدينـة ،رأى عشـرة مـن أصـحاب النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم ،وكـان
من أحفظ أهل زمانـه وأحسـنهم سـياقا لمتـون األخبـار ،وكـان فقيهـا فاضـال ،روى عنـه النـاس ،مـات ليلـة الثالثـاء لسـبع عشـرة خلـت مـن
شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة في ناحية الشام األنساب للسمعاني (.)350 /6
) (2المــدني :هــذه النســبة إلــى عــدة مــن المــدن ،منهــا مدينــة رســول اهلل) ، )وأكثــر مــا ينســب إليهــا يقــال «المــدني» .األنســاب للســمعاني
(.)152 /12
كأحــد َذوي َقرَابتــه .حليــة الفقهــاء (ص:
َلء ،ألنــه يقــال لم ْعتقــهَ :مـ ْـوًلى ،أيَ :
قارَبــة ،فســم َي الـ َـوَلء َو ً
) (3اْلـ َـوَلء ،فمــن اْلمــواَلة ،وهــي الم َ
اس ٌـم َل ْبـن اْل َعـم َولْل َـولي َولْل َحليـف َوللناصـر َولْلم ْعتـق .طلبـة الطلبـة فـي اَلصـطالحات الفقهيـة للنسـفي
ص َدر اْل َمـ ْوَلى َوه َـو ْ
 ،)208وهو َم ْ
(ص ،) 65 :وعرفــه الجرجــاني فقــال ":هــو مي ـراث يســتحقه المــرء بســبب عتــق شــخص فــي ملكــه ،أو بســبب عقــد الم ـواَلة .التعريفــات

للجرجاني (ص.)255 :
) )4السخاوي :التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (.)68 /1
) )5الدارقطني :الضعفاء والمتروكون للدارقطني (.)251 /1
) )6ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون َلبن الجوزي (.)30 /1
) )7الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)88 /1
) )8الق َرشي :هذه النسبة إلى قريا ،وقد ذكرت تسـمية قـريا قريشـا فـي «القريشـي» بعـد هـذه الترجمـة بـأوراق ،وفـيهم كثـرة علـى اخـتالف
قبـائلهم ،واشــتهر بهــذه النسـبة جماعــة مــن أهـل العلــم مــع اَلنتسـاب إلــى قبيلــة خاصـة مــن قـريا ،مـنهم الشـريف أبــو عثمـان ســعيد بــن
العباس األنساب للسمعاني (.)369 /10

) (9المخزومي :هذ ه النسبة إلى قبيلتين ،إحداهما تنسـب إلـى مخـزوم بـن عمـرو ،واألخـرى إلـى مخـزوم قـريا وهـو مخـزوم بـن يقظـة ابـن
مرة بن كعب األنساب للسمعاني (.)135 /12
) )10المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)348 /22
))11ابن حبان :الثقات (.)497 /8
) (12البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)426 /6
) (13ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)305 /6
) (14الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)241 /3
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وقال ابن حجر" :مقبول "(.)1

قلت" :مقبول".

والحــديث الــذي تفــرد فيــه إب ـراهيم بــن حمــاد عــن عم ـران بــن محمــد ،أخرجــه الطب ارنــي فــي

صــالحَ ،ومطلــب ْبــن شـ َـع ْيب
المعجــم الكبيــر ،قــال اإلمــام الطب ارنــيَ " :حــدثََنا َي ْحَيــى ْبــن عثْ َمـ َ
ـان ْبــن َ
ي ،ثنــا
ُّون ،قَــالوا :ثنــا إ ْبـ َـراهيم ْبــن َحمــاد ْب ـن أَبــي َحــازم اْل َمــدين ُّ
ْاأل َْزديَُّ ،وأ ْ
صــري َ
ين اْلم ْ
َح َمــد ْبــن ر ْشــد َ
ـال:
ع ْمَران ْبـن م َحمـد ْبـن َسـعيد ْبـن اْلم َسـيبَ ،ع ْـن أَبيـهَ ،ع ْـن َجـدهَ ،ع ْـن أَبـي َسـعيد اْلخ ْـدري (َ )ق َ
َم َـر دينـه َود ْنَيـاه،
ظهن َحفـ َ
َقا َل َرسول اهلل ) " :)إن لله َعز َو َجل حرَمات ثَ َالثَ ،م ْن َحف َ
ظ اهلل َلـه أ ْ

ظهن َل ْم َي ْح َفظ اهلل َله َش ْيًئا :ح ْرَم َة ْاإل ْس َالمَ ،وح ْرَمتيَ ،وح ْرَم َة َرحمي ".
َو َم ْن َل ْم َي ْح َف ْ
دراسة رجال السند:
ي (( )3ت  300ه):
ش ِدين ،أبو جعفر الم ْهر ُّ
 أحمد ْبن محمد ْبن الحجاج ْبن ِر ْ
قــال مســلمة بــن قاســم" :كــان ثقــة عالم ـًا بالحــديث"( ،)4وقــال ابــن يــونس" :كــان مــن حفــاظ
()2

الحــديث وأهــل الصــنعة"( ،)5وقــال ابــن أبــي حــاتم" :روى عــن عمــرو بــن خالــد ،ويحيــى بــن
ب َك ْيـر ،وابـن أبـي مـريم ،سـمعت منـه بمصـر ،ولــم أحـدث عنـه لمـا تكلمـوا فيـه"( ،)6وقـال ابــن
عدي " :صاحب حـديث كثيـر يحـدث عـن الحفـاظ بحـديث مصـر ،أنكـرت عليـه أشـياء ممـا
رواه ،وهو ممن يكتـب حديثـه مـع ضـعفه"( ،)7وقـال أيضـا ":وللحجـاج ابـن ،يقـال لـه :محمـد
(.)8

ضعيف ،ولمحمد ابن ،يقال له :أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ضعيف"

قلتَ" :ل بأس به".
 إِ ْبر ِ
اهيم ْبن ح َّم ِاد ْب ِن أ ِبي ح ِ
ازم :ضعيف سبقت ترجمته في المسألة رقم_._1
ِ عمران ْبن مح َّم ِد ْب ِن س ِع ِ
يد ْب ِن ا ْلمس بي ِب :مقبول سبقت ترجمته في المسألة رقم -1-
ْ
()9
 مح َّم ِد ْب ِن س ِع ِ
يد ْب ِن ا ْلمس بي ِب القر ِشي ا ْلم ْخزو ِم ُّي المد ِني (ت  120ه) مد ،قد :

) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (.)460/1
) (2رواه اإلمـام الطب ارنــي فــي المعجـم الكبيــر (3ج/ص ( ) 126ح  )2881تحقيــق :حمـدي بــن عبــد المجيـد الســلفي ،دار النشــر :مكتبــة
ابن تيمية القاهرة ،ط :الثانية .حديث حسن.

) (3المهري :نسبة إلى مهرة ،وتميم بن قرع المهري منها من أهل مصر ،يروى عن عمرو بن العاص ،روى عنه حرملة بن عمـران وأبـو
الحجاج رشدين ابن سعد المهري ،من أهل مصر .األنساب للسمعاني (.)499 /12
) )4السخاوي :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)494 /1
) (5عبد الرحمن الص َدفي ،ابن يونس المصري :تاريخ ابن يونس المصري.)20 /1( :
) (6ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل.)75 /2( :
) (7ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)327 /1
) (8ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)536 /2
) (9المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)277 /25
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ذكره ابن حبان في الثقات ( ،)1وقال ابن حجر" :مقبول"(.)2

قلت" :مقبول".
 س ِعي ِد ْب ِن ا ْلمس بي ِب القر ِشي ا ْلم ْخزو ِم ُّي المد ِني (ت 94ه) ع ،مد:

قال ابن المدينيَ" :ل أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد بن المسيب"( ،)3وقـال قتـادة:

"مـا أريـت أحـداً قــط أعلـم بـالحالل والحـرام مــن سـعيد بـن المسـيب ،وثقــه أحمـد بـن حنبــل(،)4

وأبو زرعة الرازي وزاد إمـام( ،)5وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات ،وقـال عنـه" :كـان مـن سـادات

التــابعين فقهــا ودينــا وورعــا وعلمــا وعبــادة"( )6وقــال الــدوري ،ســمعت يحيــى بــن معــين يقــول:

()7
ـالحا
"مرسالت سعيد أحب إلى مـن مرسـالت الحسـن"  ،قـال العجلـي عنـه" :كـان رجـالً ص ً

أمونــا،
فقيهــا"( ،)8قــال ابــن ســعد" :كــان
فتيــا ،م ً
فقيهــا ،م ً
ً
جامعــا ،ثقــة ،كثيــر الحــديث ،ثبتًــاً ،
ً
()9
علمـا مـن ابـن
َورًعاً ،
عالياً ،
رفيعـا"  ،وقـال بـن المـدينيَ" :ل أعلـم فـي التـابعين أح ًـدا أوسـع ً

المسيب ،هو عندي ُّ
أجل التابعين"

(.)10

قلت" :أمام ثقة ثبت ".
ي (ت74 :ه)" :هــو ســعد بــن مالــك ،مشــهور بكنيتــه ،صــحابي جليــل،
 أبممو س ِممعيد ا ْلخم ْممد ِر ب
(.)11

استصغر بأحد ،واستشهد أبوه بها وغ از هو ما بعدها"

خامس ا :خالصة المسألة :مما سبق وبعد ترجمة رجال الحديث تبين :أن الراوي :إ ْبَراهيم ْبن َحمـاد
ْبن أَبـي َحـازم الزهـري تفـرد فـي الروايـة عـن عمـران ،فـي هـذا الحـديث فقـط كمـا ذكـر ذلـك أبـو نعـيم
في معرفة الصحابة ،والطبراني في المعجم الكبير ،قلـت :لـم أقـف علـى مـن تـابع إ ْب َـراهيم ْبـن َحمـاد
في الرواية عن عمران.

) (1ابن حبان :الثقات (.)421 /7
) (2ابن حجر :التقريب (ص .)510
) )3ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)84 /4

) (4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)61 /4
) (5أبي زرعة الرازي :الضعفاء في أجوبته على أسئلة البرذعي -أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (.)874 /3
) (6ابن حبان :الثقات (.)274 /4
) (7ابن معين :تاريخ ابن معين ،رواية الدوري (.)208 / 2
) (8العجلي :الثقات ط الباز (ص.)188 :
) (9ابن سعد :الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)121 /5
) (10ابن المديني :العلل (ص.)48 :
) (11ابن حجر العسقالني :اإلصابة في تمييز الصحابة (.)65 /3
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المسألة رقم2 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي " :ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عـن نـافع ،وعنـه
(.)1

وسلم بن قتيبةَ ،ل يعرف" .
أبو غسان محمد بن مطرفَ ،
ثاني ا :قول المتعقبب :قمال الحمافظ ابمن حجمر" :ووهـم الـذهبي فخلـط ترجمتـه بغيـره فـي األصـل فإنـه
قال :إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد ،عن تابعي (نافع) وعنه أبو غسان محمد بن مطـرف ،وسـلم

بن قتيبةَ ،ل يعرف ،والراوي عنه سلم بن قتيبة ليس أشعرياَ ،وَل له راو سوى سلم بن قتيبة.
وقوله :عن تابعي لعله أراد أن يقول :عن نافع ،أو تعمد إبهامه فإن روايته في الترمذي ،عـن نـافع
واســتغرب حديثــه ،وتــردد فيــه المــزي فــي "األطــراف" فقــال :بــل هــو إبــراهيم ب ــن عبــد الــرحمن بــن
الحارث بن هشام ،أو إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أميـة ،وهـو تـردد عجيـب ،فـإن السـند فـي

ي ( ،)2راوي الترمذي وكذا في جل النسخ من الترمـذي فيهـا :عـن إبـراهيم
النسخة التي بخط اْل َكروخ ُّ
بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية وبذلك جزم المزي في "التهذيب" ولم أر إلبراهيم بـن عبـد الـرحمن
بن الحارث ذك ار في رجال الحديث.)3)" .

ثالث ا :موضوع المسمألة :الـراوي :إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن يزيـدَ ،ل يع َـرف عنـد اَلمـام الـذهبي،
ويروي عنه تابعي لم يذكر اسمه ،فيبين الحـافظ ابـن حجـر أن التـابعي الـذي لـم يعـرف عنـد اإلمـام
الذهبي هو :نافع ،وأن إبراهيم :هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن أمية.

رابعا :دراسة المسألة :يذكر اإلمام الذهبي :أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد يروي عـن :تـابعي

لــم يعــرف اســمه ،وتعقب ـه الحــافظ ابــن حجــر فبــين أن التــابعي الــذي يــروى عن ـه ابــراهيم بــن عبــد

الرحمن بن يزيد بن أمية هو نافع ونافع يروي عن محمد بن مطرف " أبو غسان".

حمن بـن َيزيـد،
وهنا ثالث مسائل :المسألة األولى :اَلختالف فـي اسـم الـراوي :إ ْب َـراهيم بـن َعبـد الـر َ
حمن بن الحارث ،ألن اإلمام المزي تردد في األطراف بين هذين الراويين(.)4
أم إ ْبَراهيم بن َعبد الر َ
والمسألة الثانية :التحقق من التابعي الذي يروي عنه إبراهيم بن عبد الرحمن هل هو نافع أم َل.

المسممألة الثالثممة :ترجمــة للــرواة المــذكورين فــي المســألة :أبــو غســان محمــد بــن مطــرف ،وســلم بــن
قتيبة.

حمن
حمن بــن أ َمي ـة ،إ ْبـ َـراهيم ب ـن َعبــد الــر َ
المسممألة األولممى :ترجمممة ال مراويين :إ ْبـ َـراهيم بــن َعبــد الــر َ
َشعري.
األ َ
) )1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)46 /1
وي( .ت 548 :هـ)،
وخي ،الهََر ّ
) (2هوَ :ع ْبد اْل َملك ْبن َع ْبد الله ْبن أَبي سهل ْبن القاسم ْبن أَبي منصور ْبن ماح ،أبو الفتح ال َكر ّ
صدوق ،ثقة ،تاريخ اإلسالم للذهبي ،ت بشار (.)932 /11
الس
َق َ
معاني :شيخ ،صالح ،دين ،خيرَ ،ح َسن ّ
ال ابن ّ
السيرةَ ،
ّ
) )3ابن حجر :لسان الميزان ت أبي غدة (.)310 /1

) (4المزي :تحفة األشراف بمعرفة األطراف (.)54 /6
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الرحم ِن ِبن ي ِزي ِد بن أم َّية ،تَ :عن :نافع عن ابن ع َمر في الـوداعَ ،رَوى
 إِ ْب ار ِهيم بن عب ِد َّ
َعنــه :أبــو قتَيبــة َس ـْلم ْبــن قتيبــة ( ،)1وقــال الــذهبيََ ":ل يعـ َـرف"( ،)2وقــال م ـرة ":مجهــول"(،)3
وقال ابن حجر" :استغرب الترمذي حديثه ،وذكر الذهبي في الميزان :أنـه روى عنـه أيضـا

أبو غسان محمد ابن مطرف ،وأنه َل يعرف ،وقد بينت خطأه في ذلك فـي لسـان الميـزان،
وأن الذي روى عنه أبو غسان غيره "( ،)4وقال أيضاً" :مجهول من السابعة"(.)5

قلت " :لم أقف له على جرح ،أو تعديل ،سوى ذلك.".
مر ِهيم بممن عبم ِمد الم َّمرحم ِن األشممع ِرِي(" :)6قــال األزدي تركـوه ،روى عنــه :محمــد بــن مطــرف
 إِ ْبم ا
أب ــو غس ــان خبـ ـ ار خط ــأ ،ق ــال :وَل يص ــح ،قل ــت :ووه ــم ال ــذهبي فخل ــط ترجمت ــه بغيـ ـره ف ــي

األصــل"( ،)7قلممت :فربمــا أشــكل علــى األمــام المــزي اســم هــذا الرجــل :هــل هــو إ ْبـ َـراهيم بــن
حمن بن الحارث بن هشام ،أم إ ْبَراهيم ْبن َع ْبد الله ْبن اْل َحارث ْبن َحاطب المـدني؛
َعبد الر َ
فالذي عند الترمذي بسنده ( :)8أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بـن يزيـد بـن أميـة ،ثـم تبـين أن:

إ ْبَراهيم ْبن َع ْبد الله ْبن اْل َحارث ْبن َحاطب
( ،)10وابن حبان( ،)11وفي التهذيب(.)12

()9

هو رجل آخر له ترجمة عند ابـن أبـى حـاتم

قلت" :متروك".

) (1المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)137 /2
) (2الذهبي :المغني في الضعفاء (.)19 /1
) (3الذهبي :الكاشف (.)217 /1

) (4ابن حجر العسقالني :تهذيب التهذيب (.)141 /1
) (5ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (.)130/1

) (6األشعري" :هذه النسبة الى أشعر وهي قبيلة مشـهورة مـن الـيمن ،وقـال رسـول اهلل) :)انـى ألعـرف منـزل األشـعريين بالليـل لقـراءتهم
القرآن .واألشعر هو نبت بـن أدد ،قـال ابـن الكلـى :انمـا س ّـمى نبـت ابـن أدد بـن زيـد بـن يشـجب بـن عريـب بـن زيـد بـن كهـالن بـن سـبإ
[األشــعرأل ألن امــه ولدتــه وهــو أشــعر ،والشــعر علــى كــل شــيء منــه فســمى األشــعر ،مــنهم ابــو موســى عبــد اهلل بــن قــيس بــن ســليم بــن
حضار األشعري ،من فقهاء الصحابة وقرائهم" األنساب للسمعاني (.)266 /1

) (7ابن حجر العسقالني :لسان الميزان (.)76 /1

) (8قال اإلمام الترمذي :حدثنا أحمد بن أبي عبيد اهلل السليمي البصري قال :حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة ،عـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن
بن يزيد بن أمية ،عن نافع ،عن ابن عمر ،قال :كان رسول اهلل ( )إذا ودع رجـال أخـذ بيـده ،فـال يـدعها حتـى يكـون الرجـل هـو يـدع

يد النبـي ) ،)ويقـول« :اسـتودع اهلل دينـك وأمانتـك وآخـر عملـك» « :هـذا حـديث غريـب مـن هـذا الوجـه ،وروي هـذا الحـديث مـن غيـر
وجه عن ابن عمر» سنن الترمذي ( ) 3442 / 499 /5أبـواب الـدعوات ،بـاب مـا يقـول إذا ودع إنسـان ،تحقيـق وتعليـق :أحمـد محمـد

شاكر (جـ  )2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  )3وابراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف (جـ  ،)5 ،4الناشر :شركة مكتبـة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،ط :الثانية 1395 ،هـ  1975 -م ،اسناد الحديث :صحيح.

) (9إ ْب َراهيم ْبن َع ْبد الله ْبن اْل َحارث ْبن َحاطب اْلج َمح ُّي اْل َم َدن ُّيَ ،رَوى َعنَ :عبـد اهلل ْبـن دينـار ،وعطـاء ْبـن أَبـي ربـاح ،ومحمـد ْبـن َيحيـى
ْبــن َحبــانَ ،رَوى َعنــهَ :عبــد اهلل ْبــن مســلمة القعنبــي ،وعلــي ْبــن حفــص المــدائني ت  170ه ــ ،تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال (/2
.)123

) (10ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)110 /2
) (11ابن حبان :الثقات (.)25 /6

) (12ابن حجر العسقالني :تهذيب التهذيب (.)133 /1
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الرحم ِن :هو نافع ام ل:
المسألة الثانية :التحقق من التابعي الذي يروي عنه إِ ْب ار ِهيم بن عب ِد َّ
حمن
في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه :بين أن التابعي الذي روى عنه إ ْبَراهيم بن َعبـد الـر َ

()1
حمن ،أنـه روى عـن نـافع ،وأيضـا فـي ترجمـة
أنه :نافع  ،وكما َبيَنا في ترجمة إ ْبَراهيم بن َعبد الـر َ
حمن (.)2
نافع تبين أن من روى عنه :إ ْبَراهيم بن َعبد الر َ

الخالصة :أن الراوي الذي وصفه (بالتابعي) ،هو نافع مولى ابن عمر.

المسألة الثالثة :ترجمة للرواة المذكورون في المسألة :أبو غسان محمد بن مطمرف ،وسملم بمن

قتيبة:

سان :مح َّمد ْبن مطبرف ِب ِن داود ِب ِن م ِ
طرف (ت170-161ه) ،ع:
 أبو غ َّ
ويقــال :محمــد بــن طريــف ،واألول أصــح ،ويقــال :إنــه مــن مـوالي عمــر بــن الخطــاب .قــدم
بغـداد وحــدث بهــا ،ونــزل عســقالن الشــام ( ،)3قــال أبــو حــاتمَ" :ل بــأس بــه"( ،)4وقــال م ـرة":
ثقة"( ،)5وذكره ابن حبان في كتـاب "الثقـات" ،وقـال" :يغـرب"( ،)6وقـال علـي بـن المـديني" :
ك ــان ش ــيخًا وس ــطًا ص ــالحًا"( ،)7وق ــال الح ــاكم" :ثق ــة م ــأمون"( ،)8وق ــال عثم ــان بـ ـن س ــعيد

ـال َلـ ْـي َس بــه َب ـأْس"( ،)9وقــال اإلمــام الــذهبي:
الــدارمي :عــن يحيــى بــن معــينَ ":مــا َحالــه َف َقـ َ
"إمام"( ،)10وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ":ثقة من السابعة "(.)11
قلت" :ثقة".

مممممع ْيري(،)12الخرسم ِ
الشم ِ
 سمممممم ْلم بممممممن قتيبممممممة :أبممممممو قتيبممممممة َّ
ممممماني(،)13نزيممممممل البصممممممرة
(ت200ه)(،)14خ:4

) (1سنن الترمذي ت شاكر (.)499 /5
) (2المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)299 /29
) (3المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)470 /26
) (4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)431 /8
) (5ابن أبي حاتم :علل الحديث (.)98 /2
) (6ابن حبان :الثقات (.)426 / 7
) (7ابن المديني :سؤاَلت ابن أبي شيبة(.)101
) (8الحاكم :سؤاَلت السجزي (ص.)177 :
) (9تاريخ ابن معين -رواية الدارمي (ص.)197 :
) (10الذهبي :الكاشف (.)222 /2

) (11ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)507 :
) (12الشع ْيري :هذه النسبة إلى بيع الشعير ،والى باب الشـعير أيضـا وهـي محلـة معروفـة بـالكرخ مـن غربـي بغـداد ،أمـا إلـى بيـع الشـعير
اشتهر به أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري البصري .األنساب للسمعاني (.)116 /8
) (13الخ َر َســاني :هــذه النســبة إلــى خ ارســان وهــي بــالد كبي ـرة ،فأهــل الع ـراق يظنــون أن مــن الــري إلــى مطلــع الشــمس خ ارســان ،وبعضــهم
يقولـون :إذا جـاوزت حـد سـواد العـراق وهـو جبــل حلـوان فهـو أول حـد خ ارسـان إلـى مطلــع الشـمس ،وهـو اسـم مركـب بالعجميـة بالعربيــة
موضع طلوع الشمس األنساب للسمعاني (.)70 /5
) (14المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال(.)232/11
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ذكـره البخــاري فــي التــاريخ الكبيــر ( ،)1قــال يحيــى ْبــن َمعــين" :لــيس بــه بــأس"( ،)2وقــال مـرة
صدوقَ ،ل ْي َس به َبأْس"( ،)3ووثقه أَبو داود ( ،)4وأَبو زْرَعة ( )5والحـاكم وزاد ":ثقـة مـأمون"
ثانية ":ث َقة َ

( ،)6وذكـ ـره اب ــن حب ــان ف ــي الثق ــات ( ،)7وق ــال أب ــو ح ــاتم ":ل ــيس ب ــه ب ــأس"" ،كثي ــر ال ــوهم"" ،يكت ــب
حديثه"( ،)8وقال الحافظ ابن حجر ":صدوق "( ،)9وقال الذهبي ":ثقة يهـم"( ،)10وقـال مـرة ":صـدوق
مشهور ،وهم في سند حديث"(.)11

قلت" :صدوق".

المسألة رقم3 :

الغَنوي .عـن َحطـان
أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي" :إبراهيم بن العالء أبو هارون َ
الرقَاشي .وثقه جماعة ،ووهاه ( )12شعبة فيمـا قيـل ،ولـم يصـح ،بـل صـح أنـه حـدث عنـه ،وقـد وثقـه
يحيــى بــن معــين ،وهــو بصــري صــدوق .قــال ابــن َعــدي :هــو إلــى الصــدق أقــرب .ولــم يحــدث عنــه
)(13
القطانَ ،وابن مهدي .وقال ابن َعدي :متماسك ".
ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :قلت :لكن قال الساجي :فيه ضـعف وهـذا جـرح لـين

مردود .وأما قول المؤلف :وهاه شعبة فيما قيل ،فأجاد في تمريض هذا القـولَ ،وَل أصـل لـذلك عـن
شعبة ،وانما قال ابن الجوزي في الضعفاء له :قال شـعبة :ألن أقـدم فتضـرب عنقـي أحـب إلـى مـن
أن أقول :حدثنا أبو هارون الغنوي ،كذا نقل ابن الجـوزي وهـذا خطـأ نشـأ عـن تصـحيف ،وانمـا هـو
أبو هارون العبدي ،وهو عمارة بن جوين مجمع على ضعفه .وقد نقل ابن الجوزي هذا القـول عـن

أيضا ،وهو الصواب"
شعبة في ترجمة أبي هارون العبدي ً

(.)14

) (1البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)159 /4
) (2ابن معين :تاريخ ابن معين ،رواية الدورى (.)223 / 2
) (3ابن شاهين :تاريخ أسماء الثقات (ص.)103 :
) (4أبو داوود :سؤاَلت اآلجري(.)170
) )5أبي زرعة الرازي :الضعفاء في أجوبته على أسئلة البرذعي -أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (.)876 /3
)(6سؤاَلت السجزي للحاكم (ص.)118 :
) (7ابن حبان :الثقات (.)420 /6
) (8ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)266 /4

) (9ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (.)279/1
) (10الذهبي :الكاشف (.)451 /1
) (11الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)186 /2
) (12واه :هــي احــدى م ارتــب الجــرح عنــد الــرواة ،وقــد عــدها ابــن الع ارقــي الرتبــة الثانيــة مــن م ارتــب ألفــاظ التج ـريح :فقــال "فــالن واه فــالن
ضعفوه فـالن منكـر الحـديث" انظـر :تـدريب الـراوي فـي شـرح تقريـب النـواوي ( ، )409 /1التقييـد واإليضـاح شـرح مقدمـة ابـن الصـالح
(ص ،)163 :وكتاب :الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية للسخاوي (ص ، )124 :فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)124 /2
) )13الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)49/1
) (14ابن حجر :لسان الميزان (.)322/1
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الغَنـوي ،ثقـة عنـد
ثالثا :موضوع المسألة :يـذكر اإلمـام الـذهبي أن :إبـراهيم بـن العـالء أبـو هـارون َ
جماعة ،بينما اعتبره شعبة واه ،فيتعقب الحافظ ابن حجر فيقـول :أنـه لـيس هـو أبـو هـارون الغنـوي

وانما هو أبو هارون العبدي عمارة بن جوين.

رابع ا :دراسة المسألة :بعد النظـر فـي قـول الحـافظ ابـن حجـر تبـين :أن الـراوي :إبـراهيم بـن العـالء

أبو هارون الغنوي وثقه جماعة ،فاعتبره اإلمام الذهبي أنه واه ،نقالً عن شعبة ،وأنكـر ذلـك أيضـاً،
وكما َنقل ابن الجوزي أيضًا فـي الضـعفاء ،وحتـى تتبـين المسـألة :سـأترجم لكـل مـن :الـراوي إبـراهيم
بــن العــالء أبــو هــارون الغنــوي ،وأبــي هــارون العبــدي :عمــارة بــن جــوين ،الــذي أشــكل علــى ابــن

الجــوزي فيــه ،وأق ـوال علمــاء الجــرح والتعــديل فيهمــا ،وذ ْك ـر روايــة تبــين :أن شــعبة حــدث عــن أبــي

هارون الغنوي ،حتى نرفع اإلشكال الذي وقع عند اإلمام الذهبي بأنه وهاه ،كما ذكره شعبة.
ي(( )1ت 150 :ه)َ :عـ ْـن :حطــان الرقاشــي ،وأبــي
 إِ ْبم ا
مر ِهيم ْبممن ا ْلعممال ِء أبممو هممارون ا ْلغنم ِمو ُّ
مجلــز ،وعكرمــةَ .و َع ْنــه :شــعبة ،وحمــاد بــن ســلمة ،ويزيــد بــن زريــع ،وابــن المبــارك )2)،قــال
ابن أبي حاتم" :سئل أبي عنه فقالَ :ل بأس بـه"( )3وقـال ابـن عبـد البـر" :أجمعـوا علـى أنـه
)،)4

ثقة"

وثقـه" :أبـو داود( ،)5والنسـائي( ،)6وابـن سـعد( ،)7والفسـوي( ،)8وأبـو زرعـة( ،)9ويحيـى

بــن معــين( ،)10وأحمــد ب ـن حنبــل( ،)11وذك ـره فــي الثقــات :ابــن حبــان(َ ،)12وابــن شــاهين(،)13
والعجلي( ،)14وقال الحافظ ابن حجر" :ثقة" من السادسة(.)15
قلت" :ثقة".

ي :هذه النسبة إلى غنى بن يعصر-وقيل اعصر ،واس مه منبه بـن سـعد ابـن قـيس عـيالن بـن مضـر ،فالمنتسـب إلـى غنـى وَلء
) (1اْل َغَنو ُّ
أبو أسامة زيد ابن أبى أنيسة الجزري ،مولى لغني .األنساب للسمعاني (.)86 /10

) (2الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)809 /3
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)120 /2
( )4السخاوي :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)222 /2
) )5أحمد بن حنبل :سؤاَلت أبي داود لإلمام أحمد (ص.)325 :
) (6النسائي :مشيخة النسائي

تسمية الشيوخ (ص.)61 :

) (7ابن سعد :الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)261 /7
) (8الفسوي :المعرفة والتاريخ (.)231 /3

) (9أبي زرعة الرازي :الضعفاء في أجوبته على أسئلة البرذعي -أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (.)842 /3
) (10ابن معين :سؤاَلت ابن الجنيد (ص.)366 :
) (11اإلمام أحمد :سؤاَلت أبي داود (ص.)325 :
( )12ابن حبان :الثقات (.)12 /6
) (13ابن شاهين :الثقات ص (.)59
) (14العجلي :الثقات (ص.)53:
) (15ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)680 :
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ِ ()1
ي
ص ِر ُّ
 عمارة ْبن جوْين ،أبو هارون ا ْلع ْبد ُّ
ي ا ْلب ْ
ـي
ـيَ ،و َعل ُّ
ـادانَ ،و َع ْبـد اْل َوهـاب الث َقف ُّ
َرَوى َع ْنْ :ابـن ع َم َـرَ ،وأَبـي َسـعيد اْلخ ْـدريَ .و َع ْنـه :اْل َحم َ
()3
ي " :متـ ــروك الحـــديث"( ،)4وقـــال أحمـــد بـــن حنبـــلَ " :لـ ـ ْـي َس
اعـ ـةٌ  ،قـــال الن َس ــائ ُّ
ْب ــن َعاص ــمَ ،و َج َم َ
()2

(ت 140 :ه):

()5
ـيء"( .)6وف ــي رواي ــة اب ــن الجنيـ ـد" :ك ــان غي ــر ثق ــة
ـيء"  .وق ــال يحي ــى ب ــن مع ــين " :لَ ـ ْـي َس ب َش ـ ْ
ب َش ـ ْ
يك ــذب"( ،)7وق ــال الش ــيبانيَ ":متْــروك"( ،)8وق ــال ال ــدارقطني ":متل ــون خ ــارجي ،وش ــيعي ،يص ــلح أن
(،)10

يعتبــر لــه بمــا يرويــه عنــه الثــوري ،والحمــادان"( ،)9وقــال الجرجــاني ":لــيس بثقــة"

وقــال ابــن عبــد

))11
ـي مـن
البر :أجمعوا على أنه "ضعيف الحديث" َ ،وَق َ
ال ش ْعَبة" :ألَن أقدم َف ْ
تضرب عنقـي أحـب إَل ّ
أَن أحـدث َعنــه") ،)12وذكـره ابــن حبـان فــي المجــروحين وقــالََ ":ل يحـل كتَ َابــة َحديثــه إَل علــى ج َهــة
(،)13

الت َعجُّب"

(،)14

وقال الجوزجاني ":كذاب مفتر"

قلت" :متروك".

(.)15

وقال الحافظ ابن حجر ":متروك"

ون
فبع ــد د ارس ــة المس ــألة والترجم ــة لك ــل مـ ـن الـ ـراويين :تب ــين أن المقص ــود ه ــو :أب ــو َه ــار َ
ون
اْل َع ْبــد ُّ
ي ،وهــو رجــل متفــق علــى ضــعفه وكذبــه  ،وذكــر ابــن الجــوزي أيضـًا فــي ترجمــة أبــي َهــار َ
ون اْل َع ْبـدي ،فقـال ابـن الجـوزيَ " :قـا َل ش ْـعَبة ألَن
اْل َغَنو ُّ
ي المتفق على توثيقه نفس القول في أبي َهـار َ
ـي مــن أَن أَقــول َحــدثني أَبــو َهــارون الغنــوي"( )16ولكــن الص ـواب :أن
أقــدم َف ْ
تضــرب عنق ـي أحــب إلَـ ّ
ي :هذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار ،وهو عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلـة بـن أسـد بـن ربيعـة بـن نـزار،
) (1اْل َع ْبد ُّ
ـدي ،مـن عبـد
ـدي فممـن نسـب بهـذه النسـبة الجـارود بـن العـالء العب ّ
والمنتسب إليه مخير بين أن يقول «عبدي» أو «عبقسى» فأما العب ّ
القيس ،قدم من البحرين وافدا على رسول اهلل ( ،)وكان سيد عبد القيس .األنساب للسمعاني ()190 /9

ي :هذه النسبة الى البصرة وشهرتها ،يقال لها قبة اإلسالم وخزانة العرب ،وقد ذكرت نبذا من فضائلها فـي كتـاب األسـفار عـن
صر ُّ
) )2اْلَب ْ

األسفار ،وفي كتاب النزوع عن األوطان والنزاع الى اإلخوان ،وانمـا بناهـا عتبـة بـن غـزوان فـي خالفـة عمـر بـن الخطـاب ( ،)وكـان
بناؤها في سنة سبع عشرة من الهجرة ،وسـكنها النـاس سـنة ثمـاني عشـرة ،ولـم يعبـد الصـنم قـط علـى أرضـها -هكـذا كـان يقـول لـي ابـو
الفضل عبد الوهاب بن احمد بن معاوية الواعظ بالبصرة .األنساب للسمعاني (.)253 /2

) (3الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)709 /3
) (4النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)84 :
) (5أحمد :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)420 /1
) (6ابن معين :تاريخ ابن معين -رواية الدوري (.)205 /4
) (7ابن معين :سؤاَلت ابن الجنيد (ص.)271 :
) (8الشيباني :ذخيرة الحفاظ (.)474 /1

) (9الدارقطني :الضعفاء والمتروكون (.)164 /2
) (10ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)147 /6
) (11مغلطاي :إكمال تهذيب الكمال (.)8 /10
) (12ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)203 /2
) (13ابن حبان :المجروحين (.)177 /2
) (14الجوزجاني :أحوال الرجال (ص.)159 :
) (15ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)408 :
) (16ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)42 /1
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ون اْل َع ْبـدي عمـارة بـن جـوين ،وأيـد هـذا القـول ابـن عـدي الجرجـاني
المقصود في هذا القول أبو َهـار َ
في "الكامل" فقال" :حدثنا أحمد بن محمد بن شبيب ،حدثنا أحمد بن أسد ،قال :سمعت شعيب بن
حــرب ،يقــول :ســمعت شــعبة يقــول ألن أقــدم فتضــرب عنقــي أحــب إلــي مــن أن أقــول ،حــدثنا أبــو

ون اْل َع ْبدي"(.)1
َهار َ
ُّ
ون ،فَه َـو
وقَ َ
ـيء َرَوى ش ْـعَبة َع ْـن أَبـي َهـار َ
ال الدوَلبيَ :و َسم ْعت َي ْحَيى بـن معـين َيقـول" :كـل َش ْ
()2
ـيء
اْل َغَنويَُّ ،ل ْم ي َحد ْ
ث َع ْن أَبي َهار َ
ون اْل َع ْبدي ب َش ْيء"  ،وقال الدوريَ ":سمعت يحيى َيقول كـل َش ْ
ـال لـي غيـر
ـيءَ ،وَق َ
روى ش ْعَبة َعن أبي َهارون َفه َو الغنوي ،لم يحدث َعن أبي َهـارون اْل َع ْبـدي ب َش ْ
يحيى إن ش ْعَبة قد روى َعن أبي َهارون اْل َع ْبدي"(.)3

ي ،حتـى نرفـع اإلشـكال( :قـال ابـن
ون اْل َغَنـو ُّ
وسأذكر رواية تبين أن شعبة حدث عن أَبي َهار َ
المبــارك :حــدثنا م َحمــد بــن المثَنــى ،قــال :ثنــا م َحمــد بــن َج ْع َفــر ،قــال :ثنــا شــعبة ،قــال :ســمعت أبــا
ي ،قال :سمعت حطان ،قال :سمعت علياً وهـو يخطـب ،قـال :إن أبـواب جهـنم هكـذا،
ون اْل َغَنو ُّ
َهار َ
ووضع شعبة إحدى يديه على األخرى)

(.)4

دراسة رجال السند في الرواية:

بن عب ْيد ْب ِن ق ْي ِ
س ِ
 مح َّمد بن المث َّنى ِ
ي
بن ِد ْينار ،أبو م ْوسى العن ِز ُّ
ال ،عاقال" (َ ،)6قـال أَبـو حـاتم" :صـالح
الحافظ المعروف بالزمن ،كان "صدوقًا ،ورعًا ،فاض ً
َ
()8
()7
الحديث ،صدوق" َ ،وقَال الن َسائيَ" :ل بأس به ،كان يغير في كتابه" وذكره ابـن حبـان
()5

(ت 252ه)ع:

()9
ـان" ثقـ ــة ثبتـ ـاً" ،احـ ــتج ســـائر األئمـ ــة
فـــي كتـــاب "الثقـ ــات"  ،قَـــال أَبـ ــو َب ْكـــر الخطيـ ــبَ :كــ َ
بحديثه( ،)10وقال الـدارقطني ":أحـد المحـدثين الثقـات"( ،)11وقـال ابـن حجـر" :ثقـة ثبـت مـن
(.)12

العاشرة"

قلت" :ثقة ثبت".
) (1ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)147 /6
) (2الدوَلبي :الكنى واألسماء (.)1142 /3

) (3تاريخ ابن معين -رواية الدوري (.)175 /4

) (4الزهد والرقائق َلبن المبارك ،الزهد لنعيم بن حماد ( ،)85 /2حديث موقوف.

ي :هذه النسبة إلى عنزة ،وهو حي من ربيعة ،وهو عنزة بن أسد بن ربيعة ابن نـزار بـن معـد بـن عـدنان قالـه ابـن حبيـب وأحمـد
العَنز ُّ
)َ (5
بـن الحبـاب الحميـري وقــال ابـن حبيـب :فـي األزد عنـزة بـن عمـرو بــن عـوف بـن عـدي بــن عمـرو ابـن مـازن بــن األزد وقـال أيضـا :فــي
خزاعة عنزة بن عمرو بن أفصى ابن حارثة .األنساب للسمعاني (.)391 /9

) (6المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)363 /26
) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)95 /8
) (8النسائي :مشيخة النسائي

تسمية الشيوخ (ص.)54 :

) (9ابن حبان :الثقات (.)111 / 9

) (10الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد (.)285 / 3
) (11الدارقطني :سؤاَلت السلمي (ص.)294 :

) (12ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (.)534/1
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ِ
ِ
ص ِمري ،المعمروف ِبغ ْنمدمر(()1ت194ه)
 مح َّمد بن ج ْعفر ا ْلهذلي م ْمولهم ،أبمو ع ْبمد اللَّمه الب ْ
ع( :)2قــال أبــو حــاتم :كــان غنــدر "صــدوقًا مؤدي ـًا ،وفــي حــديث شـ ْـعَبة ثقــة"( ،)3وثقــه ابــن
سـعد( ،)4وقــال الــذهبي" :كــان مــن أصــح النــاس كتابــا"( ،)5وقــال يحيــى بـن معــين" :ث َقــة")،(6
ووثقه العجلي فقال " :ثقـة ،وكـان مـن أثبـت النـاس فـي حـديث شـعبة"( ،)7وذكـره ابـن حبـان

في الثقات( ،)8وقال الحافظ ابن حجر ":ثقة صحيح الكتاب إَل أن فيه غفلة "(.)9
قلت" :ثقة".

(،)11
اس ِ
الو ِ
سمطام ِ
ماج ِ
مطي (ت 160ه)
مى( )10األ زِدي
 ش ْعبة بن
َّ
الحج ِ
بمن المو ْرِد العت ِك ب
أبمو ِب ْ
ع( :)12وثقــه" :أبــو حــاتم( ،)13والعجلــي وزاد تقــي ،وكــان يخطــئ فــي بعــض اَلســماء"(،)14

وقــال عنــه اإلمــام الــذهبي ":أميــر المــؤمنين فــي الحــديث ،ثبــت حجــة ويخطــئ فــي اَلســماء

( )15
صـالحاًَ ،زاهـداً ،قَانعـاً بـالقوت،
قليالً "  ،وقال أيضـاً ":إ َمامـاً ،ثَْبتـاً ،حجـةًَ ،ناقـداً ،ج ْهبـذاًَ ،
()16
ـان
الع َمل ،م ْنقَط َع القَرْينَ ،وه َو أَول َم ْن َجرَح َو َعد َل"  ،قـال ابـن سـعدَ ":ك َ
َأرْساً في العْلم َو َ

()17
ـادات أهــل
ـان مــن َسـ َ
ث َق ـ ًة َمأْم ً
ب َحــديث ،حج ـ ًة"  ،وقــال ابــن َم ْنج َ
صــاح َ
ويــهَ ":كـ َ
ونــا ثَْبتًــاَ ،
الَ ،وهـ َـو أول مــن فــتا بــالعراق َعــن أَمــر اْلمحــدثين
زمانــة حفظــًا ،واتقانــًا ،وورعــًا ،وفضــ ً

) (1مـن ســماه غنــد اًر ابـن جـ َـرْيج فــي ذلـك اليــوم فكــان يكثـر الشــغب عليــه فقـال :اســكت يــا غنـدر .وأهــل الحجــاز يسـمون المشــغب غنــدرا.
تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (.)8 /25
) (2المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)5 /25
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)221 /7

) (4ابن سعد :الطبقات الكبرى ط العلمية (.)216 /7
) (5الذهبي :الكاشف (.)162 /2
) (6تاريخ ابن معين -رواية الدارمي (ص.)64 :
) (7العجلي :تاريخ الثقات ط الباز (ص.)402 :
) (8ابن حبان :الثقات (.)50 /9
) (9ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)472 :
العتَكى :هذه النسبة إلى العتيك ،وهو بطن من األزد ،وهو عتيك بن النضر بن األزد بن الغـوث بـن نبـت بـن مالـك بـن كهـالن بـن
)َ (10
عابر ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح .األنساب للسمعاني (.)227 /9
) (11األَزدي :هذه النسبة الى أزد شنوءة ،وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبإ ،والمشهور بهذا اَلنتساب ابـو
معمر عبد اهلل بن سخبرة األزدي ،يروى عن ابن مسعود وخباب ،عداده في أهل الكوفة .األنساب للسمعاني (.)180 /1
) (12المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)479 /12
) (13ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)370 /4
) (14العجلي :الثقات ط الباز (ص.)220 :
) (15الذهبي :الكاشف (.)485 /1
) (16الذهبي :سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)206 /7
) (17ابن سعد :الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)280 /7
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وجانــب ُّ
ـار علمــا ي ْقتَــدى بــه"( ،)1قــال الحــافظ ابــن حجــر ":ثقــة
الضـ َـع َفاء والمتــروكينَ ،و َ
صـ َ
).)2
حافظ متقن كان الثوري يقول :هو أمير المؤمنين في الحديث"

قلت" :ثقة ثبت حجة".

ي :ثقة سبقت ترجمته في المسألة رقم .-3-
 أبو هارون ا ْلغن ِو ُّ
()3
الرق ِ
ي (ت  80- 71ه) م د ت س ق) (4ذكـره ابــن
صم ِمر ُّ
ِ حطَّممان ْبممن ع ْبم ِد اللَّم ِه َّ
اشم ُّ
مي ا ْلب ْ
()5
صـالحا"( ،)6وقـال
حبان في الثقات  ،وقال العجلي وزاد ":بصري تابعي ثقـة ،و َك َ
ـان رجـال َ
ابـن أبــي حــاتم ":ثبـت"( ،)7ووثقــه الــذهبي( ،)8وقـال الحــافظ ابــن حجـر العســقالني ":ثقــة مــن
الثانية "(.)9

قلت" :ثقة".

()10

 علي بن أي طالب :علي بن أبي طالب الهاشمي ( )صحابي "
خامسا :خالصة المسألة:

ون اْل َع ْبـديُّ ،ولـيس إبـراهيم بـن
المقصود عند شعبة بالواهي هو :ع َم َارة ْبن ج َوْين ،أَبو َهـار َ
الغَنــوي ،فهــو ثقــة ،ومــدح ابــن حجــر اَلمــام الــذهبي حيــث ضــعف أبــو هــارون
العــالء أبــو هــارون َ
العبدي ،فوافق الحافظ ابن حجر اَلمام الذهبي في هذه المسألة.

ويه :رجال صحيح مسلم (.)299 /1
) (1ابن َم ْنج َ
) (2ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)266 :
) (3الرقَاش ُّي :هذه النسبة إلى امرأة اسمها رقاا كثرت أوَلدها حتى صاروا قبيلة ،وهي من قيس عيالن ،والمشهور بهذه النسبة جماعـة
منهم حماد بن مسعدة .ألنساب للسمعاني (.)149 /6

) )4المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)561 /6
) (5ابن حبان :الثقات (.)189 /4
) (6العجلي :الثقات ط الدار (.)308 /1
) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)304 /3
) (8الذهبي :الكاشف (.)340 /1
) (9ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)171 :
) (10ابن حجر العسقالني :اإلصابة في تمييز الصحابة (.)464 /4
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المسألة رقم4 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قمال اإلممام المذهبي :إبـراهيم بـن محمـد اآلمـدي الخـواص .أحـد الزهـاد.

قال ابن طاهر :أحاديثه موضوعة ،قلت :روى عن الحسن الزعفراني حديثاً باطالً(.)1
ثانيمم ا :قممول المتعقبممب :قمممال الحممافظ ابممن حجممر :وروى الحــاكم مــن طريقــه عــن أحمــد بــن محمــد
السوسي ،عن الليث ،عن مالك وربيعة ،عن نافع ،عن ابـن عمـر ( )حـديث :فـيم يختصـم المـا

األعلى( )2بطوله وقال :لم يكتبه من هذا الوجه إَل بهذا اإلسناد والحمل فيه على إبـراهيم بـن محمـد
الخ ـواص .قلــت :لــيس الخ ـواص هــذا هــو ال ازهــد المشــهور كمــا أفهمــه كــالم الــذهبي فــإن اســم والــد

الزاهد أحمـد وقـد نبـه علـى ذلـك ابـن الجـوزي فـي الموضـوعات وقـال :إن ال ازهـد ثقـة وان هـذا سـمى

نفسه الخواص تلبيسا(.)3

ثالثا :موضوع المسألة :ظن الذهبي أن إبراهيم بـن محمـد اآلمـدي هـو (المشـهور) بـالخواص ،وقـد

تعقب عليه ابن حجر بقوله أن الخواص ليس مـا اعتقـده الـذهبي وانمـا هـو إبـراهيم بـن أحمـد ولـيس
إب ـراهيم بــن محمــد ،وهــذا الــذي التــبس علــى الــذهبي وأطلــق علــى نفســه الخ ـواص ،أي إب ـراهيم بــن
محمد.

رابع ا :دراسة المسألة :قـال الحـافظ ابـن حجـر متعقبـاً ،أن الخـواص رجـل مشـهور بالزهـد وهـو ثقـة،
ـث لـه موضـوعة ،فتعقـب
فكيف يقول عنه الذهبي أن الخواص مشهور ،ونقل عن ابن طـاهر أحادي َ
عليــه؛ فقــال إن المشــهور بالزهــد اســم والــده أحمــد ول ـيس محمــد كمــا ذكــر اإلمــام الــذهبي ،ســأترجم

للراويين ،ونعرف من المقصود من كالم اإلمام الذهبي ،وهل تعقب الحافظ ابن حجر في محله؟

) (1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)62 /1
) (2أخرجه أحمد في "المسند"(  ) 243 /5قال اإلمام أحمد :حدثنا أبو سعيد مولى ابن هاشم ،ثنا جهضـم -يعنـي اليمـاني -ثنـا يحيـى -
يعني ابن أبي كثير -ثنا زيد -يعني :ابن أبي سالم -عن أبي سالم -وهو زيد بن سالم بن أبي سالم نسبة إلى جـده -أنـه حدثـه عبـد
الرحمن بن عائا الحضرمي ،عن مالك بن يخـامر أن معـا ًذا قـال :احتـبس علينـا رسـول اللـه ( )ذات غـداة عـن صـالة الصـبح حتـى
يعا ،فثـوب بالصـالة وصـلى ،وتجـوز فـي صـالته ،فلمـا سـلم قـال" :كمـا أنـتم
كدنا نتراءى قرن الشمس ،فخـرج علينـا رسـول اللـه ( )سـر ً
علــى مصــافكم" ثــم أقبــل إلينــا ،فقــال" :إنــي ســأحدثكم مــا حبســني عــنكم الغــداة ،إنــي قمــت مــن الليــل فصــليت مــا قــدر لــي فنعســت فــي

صالتي حتى استيقظت ،فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة ،فقال :يا محمد ،أتدري فيم يختصـم المـا األعلـى؟ قلـتَ :ل أدري يـا
رب ،قال :يا محمد فيم يختصـم المـا األعلـى؟ قلـتَ :ل أدري رب ،فرأيتـه وضـع كفـه بـين كتفـي حتـى وجـدت بـرد أناملـه بـين صـدري،
فتجلى لي كل شيء وعرفـت ،فقـال :يـا محمـد ،فـيم يختصـم المـا األعلـى؟ قلـت :فـي الكفـارات ،قـال :ومـا الكفـارات؟ قلـت :نقـل األقـدام
إلــى الجمعــات ،وجلــوس فــي المســاجد بعــد الصــالة واســباغ الوضــوء عنــد الكريهــات ،قــال :ومــا الــدرجات؟ قلــت :إطعــام الطعــام ،ولــين
الكالم ،والصالة والناس نيام ،قال :سل قلت :اللهم إني أسـألك فعـل الخيـرات وتـرك المنكـرات وحـب المسـاكين وأن تغفـر لـي وترحمنـي،
واذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون ،وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنـي إلـى حبـك" ،وقـال رسـول اللـه (" :)إنهـا
حق فادرسوها وتعلموها" .اسناده حسن.
) )3ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)347 /1
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 إِ ْب ار ِهيم بن مح َّمد ْاآل ِم ِدي
إب ـراهيم ،لقبــه ه َش ـ ْي ْم بــالخواص ،كــان ينــزل آمــد ،أريــت لــه عــدة أحاديــث كلهــا موضــوعة،
()1

اص(َّ )2ا ِ
ا ْلخ َّو ِ
السـهمي( :)3أبـو إسـحاق
الزهد :أبو إسمحاق :قـال َ

()4
ـوعة ،وقــال الحــاكم ":إ ْبـ َـراهيم بــن م َحمــد
ـال ْابــن َ
ومتنــا َ ،قـ َ
إسـ ً
ـنادا ً
َحاديثــه َم ْوضـ َ
طــاهر" :أ َ
()5
ال اْل َحافظ ْبـن
اْل َخواص شيخ من اهل آمد مذكور بالزهد متروك في الحديث والرواية"  ،قَ َ

حجر"َ :ولَ ْي َس ه َو "الزاهد اْل َم ْشهور"( ،)6فهذا الرجل متهم بالوضع ،ومتروك الحديث.
قلت" :متروك".
 إِ ْب ار ِهيم ْب ِن أ ْحمد ْب ِن إِ ِ
سحاق ا ْلخ َّو ِ
اص الزاهد( :ت 300- 291 :ه):
سماعيل أبو إِ ْ
ْ
ي .كــان مــن كبــار مشــايخ الطريــق .أخــذ عنــه جعفــر الخلــدي ،وغي ـره،
شــيخ ُّ
الصـ ّ
ـوفية بــالر ّ
ولــه تصــانيف فــي التصــوف ( ،)7قــال الحــافظ ابــن حجــر نقــال عــن األمــام ابــن الجــوزي فــي
الموضوعات ":إن الزاهد ثقة"(.)8
قلت" :ثقة".

خامسا :خالصة المسألة:

ي أنـه أحـد الزهـاد،
بعد دراسة المسألة تبين :أن اإلمام الذهبي ذكر إ ْبَراهيم بن م َحمد ْاآلمد ّ
وه ـو متــروك الحــديث ،وســمى نفســه بــالخواص تلبيس ـاً ،وبعــد التعقــب تبــين أن المقصــود ب ـالخواص
َح َمـ َـد ْبــن إ ْسـ َـماعي َل ولــيس إ ْبـ َـراهيم بــن م َحمــد وهــو المعــروف
يم ْبــن أ ْ
ال ازهــد رجــل آخــر اســمه :إ ْبـ َـراه َ
َح َمـ َـد ْبــن إ ْسـ َـماعي َل أَبــو إ ْسـ َـحاق
يم ْبــن أ ْ
بال ازهــد ،وهــو الخـواص ،وعليــه يكــون اَلســم الصــحيح :إ ْبـ َـراه َ

الزاهد ،فكان تعقب الحافظ ابن حجر في محله ،واهلل أعلم.
اْل َخواص ّ

ي :هذه النسبة الى آمد وهي بليدة قديمة حصينة حسنة البناء من الجزيرة من ديار بكر ،خرج منها جماعة من العلماء فـي كـل
)ْ )1اآلمد ّ
فن ،منهم ابو بكر محمد بن عثمان اآلمدي األنساب للسمعاني (.)82 /1
) (2اْل َخواص :هذه الكلمة اسم لمـن ينسـج الخـوص ،وهـو لمـن يعمـل المـراوح مـن سـعف النخـل والمكنـل ،والمشـهور بهـذه النسـبة سـلم بـن
ميمون الخواص ،األنساب للسمعاني (.)218 /5

) (3هــو :حم ـزة بــن يوســف بــن إب ـراهيم الســهمي القرشــي الجرجــاني ،أبــو القاســم :مــؤرخ مــن الحفــاظ ،مــن أهــل جرجــان( .ت427 :ه ــ)،
الذهبي :سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)574 /13
) (4الدارقطني :سؤاَلت حمزة (ص.)281 :
) (5الحاكم :سؤاَلت السجزي (ص.)148 :
) (6ابن عراق الكناني :تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة (.)23 /1
) (7الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)906 /6
) (8ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة ( ،)347 /1مع مالحظة أني لم أجده في كتاب الموضوعات َلبن الجوزي.
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المسألة رقم5:

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي" :إبراهيم بن المنكدر .عن عمرو .ضعيف"
ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر" :إبراهيم بن المنـذر [وصـوابه إبـراهيم بـن أبـي بكـر بـن
( .)1

المنكــدرأل عــن َع ْمــرو ضــعف .وهــذا خطــأ نشــأ عــن تصــحيف فــي موضــعين ،وانمــا هــو إبـراهيم بــن
(.)2
أبي بكر بن المنكدر"
ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن إبراهيم بن المكنـدر ضـعيف ،فيتعقـب الحـافظ ابـن
حجر ويقول :إنه إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر.

يم ْبــن أَبــي َب ْكــر بــن
رابعمم ا :دراسمممة المسممألة :ســأذكر الترجمــة لل ـراويين :إ ْبـ َـراه ْيم بــن الم ْنــذر وا ْبـ َـراه َ
المن َكدر ،وهل تعقب الحافظ ابن حجر في مكانه أم َل.
مر ِه ْيم بممن الم ْن م ِذ ِر بم ِمن ع ْب م ِد ا ِ
ي ْابم ِمن الم ْنم ِمذ ِر بم ِمن الم ِغ ْيممرِة بم ِمن ع ْبم ِمد اهلل ِ
اإلمممام،
 إِ ْبم ا
هلل األسم ِمد ُّ
ِ
ممي)( ،)3ت 236ه) خ ت س ق(َ ،)4رَوى َع ْنــه :أَبــو
سمممحاق القر ِشم ُّ
الحمممافظ ،الثبقمممة ،أبمممو إِ ْ
))5
ق") )6قــال الحـافظ أبــو بكـر الخطيــب:
ق"  ،وَق َ
"صـد ْو ٌ
"صــد ْو ٌ
صــال ٌح َج َـزَرةَ :
ـال َ
َحـاتم َوَقـا َلَ :
(،)10

"كان ثقة") ،(7ووثقه ابن معين( ،)8والدارقطني( ،)9وقال النسائي" :ليس به بـأس"

وذكـره

ابــن حبــان فــي الثقــات( ،)11وقــال الــذهبي ":صــدوق"( ،)12وقــال ابــن حجــر" :صــدوق مــن
(.)13

العاشرة "

قلت" :صدوق".

 إِ ْبر ِ
اهيم ْب ِن أ ِبي ب ْك ِر بن المنك ِدر التَّْي ِم ُّي ا ْلمد ِن ُّي (ت 190- 181 :ه) (:)14

) (1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)67 /1
) (2ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)369 /1
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)689 /10
) (4المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)207 /2
) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)139 / 2
) (6المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)209 /2
) (7الذهبي :تاريخ بغداد (.)181- 179 / 6

) (8ابن معين :تاريخ ابن معين -رواية الدارمي (ص.)78 :
) (9الدارقطني :سؤاَلت السلمي (ص.)87 :
) (10المزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)209 /2
) (11ابن حبان :الثقات (.)73 /8
) (12الذهبي :الكاشف (.)225 /1
) (13ابن حجر :تقريب التهذيب (.)133/1
) (14الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)795 /4
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ي ( ،)1وقــال العقيلــيَ" :ل يتــابع علــى حديثــه مــن وجــه يثبــت"( ،)2وذك ـره ابــن
ضــع َفه الــد َارق ْ
طن ُّ
َ
حب ــان ف ــي الثق ــات ( ،)3وق ــال األزدي" :منك ــر الح ــديث"( ،)4وذكـ ـره اب ــن أب ــي حـ ـاتم ف ــي الج ــرح
والتعديل ولم يتعرض له

(.)5

قلت" :ضعيف".

خامسا :خالصة المسألة:

بمن ع ْب ِمد ا ِ
مر ِه ْيم بمن الم ْنم ِذ ِر ِ
مر ِهيم ْب ِمن أ ِبمي
ي وِا ْب ا
تبين لـي مـن خـالل الترجمـة للـروايين :إِ ْب ا
هلل األس ِمد ُّ
ِ
ِ
ي ضعيف ،كمـا تبـين مـن خـالل
يم ْبن أَبي َب ْكر بن المن َكدر الت ْيم ُّ
ب ْك ِر بن المنكدر التَّْيم ُّي :أن إ ْبَراه َ
ي :فقد وثقه بعض النقاد ،مـنهم مـن قـال ثقـة
َسد ُّ
أقوال النقاد ،وأما إ ْبَراه ْيم بن الم ْنذر بن َع ْبد اهلل األ َ
ومــن قــال صــدوق ،وهــو بمرتبــة الصــدوقة كمــا عنــد ابــن حجــر ،والمقصــود مــن كــالم الــذهبي :أن

يم ْبن أَبي َب ْكر بن المن َكدر ،وليس إ ْبَراه ْيم بن الم ْنذر.
الذي به ضعف هو إ ْبَراه َ

المسألة رقم6:

أولا :القول المتعقَّب عليه :قمال اإلممام المذهبي" :أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدان ،أبـو بكـر القَطيعـي،
صدوق في نفسه مقبول ،تغير قليالً .قال الخطيـب :لـم نـر أحـدا تـرك اَلحتجـاج بـه .وقـال الحـاكم:

ثقة مأمون .وقال أبو عمرو بن الصالح :اختل في آخر عمره ،حتى كـان َل يعـرف شـيئًا ممـا يقـ أر
عليه ،ذكر هذا أبو الحسن بن الفرات .قلت :فهذا القول غلو واسراف وقـد كـان أبـو بكـر أسـند أهـل
()6

زمانه ،مات في آخر سنة ثمان وستين وثالث مَئة وله خمس وتسعون سنة".
ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر" :وانكار الذهبي على ابن الفرات عجيب فإنـه لـم ينفـرد
السـيبي يقـول :قـدمت بغــداد
بـذلك (أي ابـن الفـرات) فقــد حكـى الخطيـب فـي ترجمــة أحمـد بـن أحمـد َ
وأبــو بكــر بــن مالــك حــي وكــان مقصــودنا درس الفقــه والف ـرائض فقــال لنــا اب ـن اللبــان الفرضــيَ :ل
تــذهبوا إلــى ابــن مالــك؛ فإنــه قــد ضــعف واختــل ومنعــت ابنــي الســماع منــه قــال :فلــم نــذهب إليــه،

والحكايـة التــي حكاهـا ابــن الصــالح عـن ابــن الفـرات قــد ذكرهــا الخطيـب فــي تاريخـه عنــه .والعجــب

من الذهبي يرد قول ابن الفرات).)7

) (1الدارقطني :سؤاَلت السلمي (ص ،)125 :ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)27 /1
) (2العقيلي :الضعفاء الكبير (.)46 /1
) (3ابن حبان :الثقات (.)12 /6
) (4ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)252 /1
) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)90 /2
) )6الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)87 /1
) (7ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)418 /1
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ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الـذهبي أن أبـا بكـر القطيعـي :صـدوق فـي نفسـه مقبـول تغيـر
قليال ،وقد رد الذهبي قول ابن الفرات حيث قال أن :أبو بكر القطيعي أسند أهل زمانه.

رابعم ا :دراسممة المسممألة :ســأترجم ألبــي بكــر القطيعــي وأذكــر أقـوال النقــاد فيــه ،وهــل اختــل فــي آخــر

عمـره ،وهــل رد الــذهبي علــى ابــن الفـرات أن قولـه فيــه غلـواً واسـرافاً أم َل ،كمــا تعجــب الحــافظ ابــن

حجر أن الذهبي رد قول ابن الفرات.
ترجمة أبي ب ْكر ا ْلق ِطي ِع َّي:

 أ ْحمد ْبن جعف ِر ْب ِن حمدان ْب ِن ماِلك ،أبو ب ْكر ا ْلق ِط ِ
يع َّي
ْ
ْ
()3
ـديم سـمعت أنـه مجـاب الـدعوة" ،
كان يسكن قطيعة الرقيق ،قال الدارقطني" :ثقة ازهـد ق ٌ
()1

البغد ِادي(( ،)2ت 368 :هم):

( )5
()4
محم ــد ب ــن أبـــي
وق ــال الح ــاكم" :ثق ــة م ــأمون"  ،وق ــال اب ــن نقط ــة" :ك ــان ثق ــة"  ،وق ــال َ
مستور صاحب سنة ولم يكـن فـي الحـديث بـذاك"( ،)6وقـال البرقـاني" :كنـت
ًا
الفوارس" :كان
(،)7

شــديد التنقيــر َعـ ْـن حــال ْابــن مالــك حتــى ثبــت عنــدي أنــه صــدوق َل يشــك فــي ســماعه"
وقال ابن الجزري ":ثقة مشهور مسند"( ،)8قال الخطيب البغـدادي ":لـم نـر أحـدا امتنـع مـن

الرواية َع ْنه ،وَل ترك اَلحتجاج به"(.)9
قلت" :ثقة".

( )10

أما أمر اَلختالط الذي ذكره الخطيب في "التاريخ"

قـال" :حـدثْت عـن أبـي الحسـن بـن

الفـرات" وذكرهــا الــذهبي فــي "الميـزان" عــن ابــن الصــالح قــال" :اختــل فــي آخــر عمـره حتــى كــان َل

ـيئا ممــا يقـ أر عليــه ،ذكــر هــذا أبـو الحســن ابــن الفـرات"( .)11والظـاهر أن ابــن الصــالح إنمــا
يعـرف شـ ً
حدث الخطيـب ،ومـع الجهالـة بـه َل تثبـت القصـة ،لكـن
من ّ
أخذ ذلك مما ذكره الخطيب ،وَل ندري ْ

) )1اْلقَطيعي :هذه النسبة إلى القطيعة ،وهـي مواضـع وقطـائع فـي محـال متفرقـة ببغـ داد ،والمشـهور بهـذه النسـبة أبـو معمـر إسـماعيل بـن
إبراهيم بن معمر بن الحسن الهـروي القطيعـي ،والمحـدث المشـهور أبـو بكـر أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدان بـن مالـك ابـن شـيب [بـن عبـد

اهللأل القطيعي ،من قطيعة الدقيق محلة في أعلى غربي بغداد ،األنساب للسمعاني (.)464 /10
غدادي :هذه النسـبة الـى بغـداد ،وانمـا سـمى البلـد المشـهور بهـذا اَلسـم ألن كسـرى أهـدى اليـه خصـى مـن المشـرق فأقطعـه بغـداد،
الب َ
(َ )2
األنساب للسمعاني (.)268 /2

) (3الدارقطني :سؤاَلت السلمي (ص.)91 :

) (4الحاكم النيسابوري :المستدرك على الصحيحين (.)102 /1
) (5ابن نقطة :إكمال اإلكمال (.)504 /3
) (6أبو الطيب المنصوري :الدليل المغني لشيوخ اإلمام أبي الحسن الدارقطني (ص.)82 :
) (7الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد ت بشار (.)116 /5
) (8ابن الجزري :غاية النهاية في طبقات القراء (.)43 /1
) (9البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (.)293 /4
) (10البغدادي :تاريخ بغداد (.)73 /4
) (11الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)87 /1
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ابــن حجــر شـ ّـدها :بــأن الخطيــب حكــى فــي ترجمــة أحمــد بــن أحمــد الســيبي أنــه قــال" :قــدمت بغــداد
فإنـه قـد ضـعف واختـ ّل،
وأبـو بكـر بـن مالـك حـ ح
ي ،فقـال لنـا ابـن الفرضــيَ :ل تـذهبوا إلـى ابـن مالــك ّ
ومنعــت ابنــي الســماع منــه ،وهــذه الحكايــة فــي التــاريخ ،لكــن لــيس فيهــا مــا فــي تلــك المنقطعــة؛ ممــا
يقتضي فحا اَلختالط ،وقد قال الذهبي في "الميزان" بعد ذكـر الحكايـة األولـى" :فهـذا القـول غلـو
(.)1

واسراف"

ومممممما ي ــدل عل ــى أنـ ــه غل ــو واسـ ـراف؛ أن المش ــاهير مـــن أئمـ ــة النقـــد فـــي ذل ــك العصـ ــر،

ـر ،وقــد غم ـزه بعضــهم بشــيء آخــر،
طــا وَل تغيـ ًا
كالــدارقطني ،والحــاكم ،والبرقــاني ،لــم يــذكروا اختال ً
وق ــال اب ــن س ــبط العجم ــي ف ــي ترجمت ــه ":وف ــي ثب ــوت ه ــذا ع ــن القطيع ــي نظ ــر"( ،)2أي م ــن أم ــر

اَلختالط ،قال الخطيب" :كان بعض كتبه غرق ،فاستحدث نسخها من كتاب لم يكن فيه سماعه،

فغمزه الناس ،إَل ّأنا لم نر أح ًـدا امتنـع مـن الروايـة عنـه وَل تـرك اَلحتجـاج بـه"( ،)3وحكـي الخطيـب
ال عن اإلمام البرقاني بقوله" :كنت شديد التنقير عن حال ابن مالك ،حتـى ثبـت عنـدي
البغدادي نق َ
أنـه "صــدوق َل يشــك فــي ســماعه" ،وانمــا كــان فيــه بْلــه ،فلمــا غرقــت القطيعــة بالمــاء األســود ،غــرق
شيء من كتبه ،فنسخ بدل ما غرق من كتاب لم يكن فيه سماعه"(.)4

وأجاب ابن الجوزي عن هذا بقوله" :مثل هذا َل يطعن به عليه؛ ألنه يجوز أن تكـون تلـك

الكتــب قــد قرئــت عليــه وعــورض بهــا أصــله ،وقــد روى عنــه األئمــة ،كالــدارقطني ،وابــن شــاهين،
(.)5

والبرقاني ،وأبي نعيم ،والحاكم ،ولم يمتنع أحد من الرواية عنه ،وَل ترك اَلحتجاج به "

َح َمـد ْبـن َج ْع َفـر ْبـن
خامسم ا :خالصمة المسمألة :بعـد أن استقصـيت جميـع أقـوال النقـاد فـي الـراوي :أ ْ
ان ْبن َمالك اْل َقطيعي ،والنظر في أقوال العلماء تبين :أن أَبو َب ْكر اْل َقطيعي لـم يختـل فـي آخـر
َح ْم َد َ
عم ـره كمــا نقــل الــذهبي عــن ابــن الف ـرات ،وانمــا أشــكل علــى ابــن الف ـرات أن بعــض كتــب القَطيعــي
غرقت ،ورد الـذهبي علـى ابـن الفـرات فـي محلـه بقولـه :فيـه غلـو واسـراف ،وممـا يؤيـد ذلـك أن أئمـة

النقد كالدارقطني وغيره لم يذكروا له اختالطًا وَل غير ذلك ،واهلل أعلم.

) )1الذهبي :ميزان اَلعتدال ( ،)87 /1الصبيحي :النكت الجياد المنتخبة من كالم شيخ النقاد (.)174 /1
) (2ابن سبط العجمي :اَلغتباط بمن رمي من الرواة باَلختالط (ص.)37 :
) (3البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (.)293 /4
) (4البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (.)293 /4
) (5ابن الجوزي :المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)261 /14
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المسألة رقم7:

الغسـاني ،بصـري ،شـيخ َلبـن
أولا :القول المتعقَّب عليمه :قمال اإلممام المذهبي" :أحمـد بـن الحـارث َ

َو َارة( .)1قــال أبــو حــاتم :متــروك الحــديث .وقــال البخــاري :فيــه نظــر .وقــال .يعــرف بــالغنوي .ســمع
سـاكنة بنـت الجعــد .يزيـد بــن عمـرو ،حـدثنا أحمــد بـن الحــارث ،قـال :حـدثتني أمــي أم األزهـر ،عــن

ســدرة ،عــن عائشــة (رضــي اهلل عنهــا) :نهــى رســول اهلل ( )عــن خــرق التــوراة وأن تقصــع القملــة
بالنواة ،وفي نسخة عن حرق النواة"(.)2

ثانيممم ا :قمممول المتعقبمممب :قمممال الحمممافظ ابمممن حجمممر" :والصــحيح :عــن حــرق الن ـواة بــال ريــب والتــوراة
تصحيف َل محل لذكرها هنا .وقال أبو العـرب ،عـن الـدوَلبي :فيـه نظـر .وقـال العقيلـي :أحمـد بـن

الحــارث لــه منــاكير َل يتــابع عليهــا ....قــال :وروى عــن سـراء بنــت نبهــان أحاديــث منــاكير ،ولــيس

يعرف لسراء إَل الحديث الذي يرويه ربيعة بـن عبـد الـرحمن بـن حصـن عنهـا (َ ،)3وَل يعـرف لرجـاء
َح ٌـد )4(ثابـت مـن غيـر هـذا الوجـه لغيـر
الغنوي روايةَ ،وَل صحت صحبته وحديث :ق ْـل ه َـو اللـه أ َ
).)5

هذا اللفظ .وقال ابن َعدي :في حديث حرق التوراة :منكر المتن غير مشهور السند"
ثالث م ا :موضمموع المسممألة :جــاء فيمــا نقلــه الــذهبي مــن حــديث رســول اهلل ) )أنــه نهــى عــن حــرق
التورة ،وهو تحريف ،والصواب :حرق النواة كما تعقب الحافظ ابن حجر.

رابعا :دراسة المسألة :بعد النظمر فمي قمول الحمافظ ابمن حجمر فمي اللسمان ،تبمين أن هنماك ثمالث

مسائل:

) (1هو :م َحمد بن مسلم بن عثمان بن َعبد الله الرازي ،أَبو َع ْبد الله بـن وارة اْل َحـافظ ،ثقـة صـاحب حـديث (ت 270هــ) .تهـذيب الكمـال
في أسماء الرجال (.)444 /26
) (2الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)88 /1
ـان.
يع ـةَ ْبــن َع ْبــد الــر ْح َمن اْل َغَنــوي قَـ َ
) (3نــص الحــديث" ْ
ـالَ :
"حــدثَتْني َجــدتي َســراء ب ْنــت َن ْبهَـ َ
أخَب َرَنــا الضــحاك ْبــن َم ْخلَــد أَبــو َعاصــم َعـ ْـن َرب َ
َي َي ْـوم َهـ َذا؟ قَـالوا:
ت َربةَ َب ْيت في اْل َجاهلية[ .أَنهَا َسم َعت النبي (َ )يقول في اْلَي ْوم الذي يدعون الرؤوس الـذي َيلـي َي ْـوَم الن ْحـر :أ ُّ
َو َك َان ْ
ـال
ـالَ :هـ َذا اْل َم ْش َـعر اْل َح َـرام .ثـم قَ َ
َعلَـم .قَ َ
الَ :ه َذا أ َْو َسط أَيام الت ْشريق .قَ َ
َعلَم .قَ َ
ون أَي َبلَد َه َذا؟ قَالوا :الله َوَرسـوله أ ْ
الله َوَرسوله أ ْ
ال :أَتَ ْدر َ
ـغ
ام َب ْعضك ْم َعلَى َب ْعض َكح ْرَمة َي ْـومك ْم َهـ َذا فـي َبلَـدك ْم َهـ َذاَ .فْليْبل ْ
َم َوالَك ْم َوأ ْ
َع َر َ
لَ َعليَ :ل أَْل َقاكم َب ْع َد َعامي َه َذا .أََل إن د َم َ
اضك ْم َح َرٌ
اءك ْم َوأ ْ
صـَل َوات اللـه َعَل ْيـه
ـت :ثـم َخ َـرَج إَلـى اْل َمد َينـة َفَل ْـم َي ْمك ْ
َع َمـالك ْمألَ .قاَل ْ
امـا َحتـى َم َ
صاك ْم َحتى تَْل َق ْوا َربك ْم َفَي ْسأََلك ْم َع ْـن أ ْ
ـاتَ .
أ َْدَناك ْم أَ ْق َ
ـث إَل أَي ً
َوَر ْح َمته َوَب َرَكاته .ابن سعد :الطبقات الكبرى ط العلمية ( َ)239 /8وقال ابـن عـدي :وهـذا الحـديث وان لـم يكـن مشـهور اإلسـناد ،فإنـه
منكر المتن .الكامل في ضعفاء الرجال (.)283 /1

) )4سورة اإلخالص :أية رقم.)1( :
) (5ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)423 /1
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المسألة األولى :ترجمة الراوي :أ ْحمد ْبن ا ْلح ِ
ارِث:
()1
ي ،الغنم ِموي( ،)2أبممو عبممد ا ِ
 أ ْحمممد ْبممن ا ْلحم ِ
هلل( ،)3وقــال أبـو حــاتم:
صم ِمر ُّ
مارِث ،ا ْلغ َّ
سممان ُّي  ،ا ْلب ْ
"متـروك الحــديث"( ،)4وقــال البخــاري" :فيــه بعـض النظــر"( ،)5وقــال العقيلــي" :روى أحاديــث
َل يتابع منها على شيء – وله مناكير(.)6قلت" :متروك".

المسألة الثانية :من هو رجاء الغنوي ،وهل تعرف له رواية وصحبة:


ي( ،)7وأبــو
ماء ا ْلغنم ِمو ُّ
ي :ذك ـره البخــار ّ
رجم م
(.)9
( ،)8()وابن حبان في "الثقات" ،وقال" :إنه يروي المراسيل"
حــاتم ،وقاا:

رجــاء الغنــوي بصــري روى عــن النبــي

قلت" :مختلف في صحبته".

أممما روايتممه للحممديث وصممحبته اختلممف فيهمما :أمــا روايتــه للحــديث ،فوجــدت لــه روايــة عنــد
ي،
َص َـب َهان ُّ
يم اْلفَارس ُّ
البيهقي قال البيهقي " :أ ْ
ـي ،حـدثنا أَبـو إ ْس َـح َ
اق ْاأل ْ
َخَبَرَنا أَبو َب ْكر م َحمـد ْبـن إ ْب َـراه َ
َح َمـد ْبـن اْل َحـارثَ ،حـدثَتَْنا
َح َم َد ْبن َفـارس ،حـدثنا م َحمـد ْبـن إ ْس َـماعي َل اْلب َخـاريَُّ ،حـدثَني أ ْ
حدثنا أَبو أ ْ
ت َيـده َيـ ْـوَم اْل َج َمــل:
ماء ا ْلغنم ِمو َّ
ـيب ْ
يَ ،يقــولَ :و َك َانـ ْ
َســاكَنة ب ْنــت ح َم ْيــد اْل َغَنويــةَ ،قاَلـ ْ
ـت أصـ َ
ـتَ :ســم ْعت رجم ا
ط
ـي َف َقـ ْـد َغ َمـ َ
ظ كتَابــه لَـ ْـو َ
طــاه اهلل ح ْفـ َ
َع َ
ـال النبـ ُّ
َقـ َ
ـي (َ " :)مـ ْـن أ ْ
ـي أَ ْف َ
ظــن أَن أ َ
ضـ َـل ممــا أوتـ َ
َحـ ًـدا أوتـ َ
(.)10
ظ َم الن َعم "
َع َ
أْ

) (1اْل َغس َان ُّي :هذه النسبة إلى غسان ،وهي قبيلة نزلت الشام ،وانما سميت «غسان» بماء نزلوه ،قال أبو المنذر ابن الكلبـي :سـمى «مـاء
السماء» ألنه كان غياثا لقومه مثل ماء السماء .األنساب للسمعاني (.)42 /10

الغَنوي :هذه النسبة إلى غنى بن يعصر وقيل اعصـر ،واسـمه منبـه بـن سـعد ابـن قـيس عـيالن بـن مضـر ،فالمنتسـب إلـى غنـى وَلء
)َ (2
أبو أسامة زيد ابن أبى أنيسة الجزري ،مولى لغني ،قال أبو حاتم بن حبان :هو مولى لغني ،وهي قبيلة ،كـان يسـكن الرهـا ،يـروى عـن
سعيد المقبري ،روى عنه مالك وأهل بلده ،مـات سـنة خمـس وعشـرين ومائـة وهـو ابـن سـت وثالثـين سـنة ،وكـان فقيهـا ورعـا ،األنسـاب
للسمعاني (.)86 /10
) (3البخاري :التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (.)2 /2
) (4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)47 /2
) (5البخاري :التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (.)2 /2
) (6العقيلي :الضعفاء الكبير (.)125 /1

) (7البخاري :التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (.)311 /3
) (8أبو حاتم :الجرح والتعديل.)502 /3( :
) (9ابن حبان :الثقات (.)237 /4
) (10البيهق ــي :ش ــعب اإليم ــان :ب ــاب تعظ ــيم القـ ـران ،فص ــل فض ــائل الس ــور والقـ ـران (ج ( ،)4ص  ( ،)178ح  ،)2355حقق ــه و ارج ــع
نصوصـه وخـ رج أحاديثـه :الــدكتور عبـد العلــي عبـد الحميــد حامـد أشــرف علـى تحقيقــه وتخـريج أحاديثــه :مختـار أحمــد النـدوي ،صــاحب
الدار السلفية ببومباي – الهند ،الناشر :مكتبة الرشد للنشـر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع الـدار السـلفية ببومبـاي بالهنـد ،ط :األولـى،
 1423هـ.

61

دراسة رجال السند في الرواية:
َّ
 أبو ب ْكر مح َّمد ْبن إِ ْب ار ِهيم ا ْلف ِ
المشاط( .ت 420- 411 :هم):
ار ِس ُّي( :)1أبو ب ْكر
بإسـ َـفرايين()2علــى أيــدي التُّركمــان ،قتلــوه ظلمــا ســنة ثمــان وعشـرين وأربــع مائــة(،)3
است ْشــهد ْ
ْ
ي ":الث َقة اْل َع ْدل اْل َكثير الس َماع َواْل َحديث "(.)4
وقال الصرْيف ْين ُّ
قلت" :ثقة".
ِ ِ
 أبممو إِسممحاق ْاألصممبها ِن ُّي( :)5إِ ْبم ا ِ
سممحاق ْبم ِمن ج ْعفم ِمر ،ا ْلمعممدَّل(،)6
مرهيم ْبممن ع ْبممد اللَّ مه ْبم ِمن إِ ْ
ْ
ْ
()7
المعممروف بالقصممار ( ،ت 373 :هممم) :عــاا مائــة وثــالث ســنين ،كــف بصــره قبــل موتــه
بست سنين .أكثر عنه أبو ن َعيم( ،)8قال اإلمام الذهبي :ثقة" ،وقال مرة" :صدوق"(.)9
ّ
قلت" :صدوق".

المدََّّل ل (ت312 :

مارس ،النيسماب ِ
مارس :مح َّممد ْبمن سمل ْيمان ْب ِمن ف ِ
 أبو أ ْحممد ْبمن ف ِ
وري
ان ذا ثروة وتجارة واسعة ،وأنفق أمواَل جليلـة فـي طلـب العلـم( ،)11نـزل أبـو عبـد اهلل
هم)َ :ك َ
()10

فض ْـيل ،سـئل أبـو عبـد اهلل
لما قدم َن ْيسابور ،فق أر َعَل ْيه من ّأول تاريخه إلى ترجمـة َ
اْلب َخار ّ
ي ّ
اشا"(.)12
فح ً
ان ّ
ْبن األخرم َع ْنه فقال" :ما أنكرنا ّإَل َ
لسانه؛ فإنه َك َ

قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل سوى ذلك.

) )1اْل َفارس ُّي :هذا اَلسم لعدة من المـدن الكبيـرة ،وهـي مـن األقـاليم المعروفـة ،أصـلها ودار مملكتهـا شـيراز ،خـرج منهـا جماعـة كثيـرة مـن
العلماء في كل فن من هذه البالد واشتهروا بهذه النسبة ،منهم أبو الحسن على بن عيسى .األنساب للسمعاني (.)120 /10
َس َف َرايين :بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريـق مـن جرجـان ،واسـمها القـديم مهرجـان ،س ّـماها بـذلك بعـض الملـوك
) (2أ ْ
لخضرتها ونضارتها ،ومهرجان قرية من أعمالها .ياقوت الحموي :معجم البلدان (.)177 /1
) (3الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)334 /9
) (4الصرْيف ْين ُّي :المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص.)30 :
َص َـبهَان ُّي :هــذه النسـبة الــى أشــهر بلـدة بالجبــال ،وانمـا قيــل لــه بهـذا اَلســم علـى مــا ســمعت بعضـهم انهــا تسـمى بالعجميــة ســباهان
)ْ (5األ ْ

وسـباه العسـكر وهــان الجمـع وكــان جمـوع عسـاكر األكاسـرة تجتمـع إذا وقعــت لهـم واقعــة فـي هـذا الموضــع مثـل عســكر فـارس وكرمــان

وكور األهواز والجبال فغرب وقيـل أصـبهان ،خـرج منهـا جماعـة مـن العلمـاء فـي كـل فـن قـديما وحـديثا وصـنف فـي تاريخهـا كتـب عـدة
قديما وحديثا ،والمشهور من هذه البلدة داود بن على األصبهاني صاحب أصحاب الظاهر األنساب للسمعاني (.)284 /1
) (6البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (.)125 /6

ُّدا ومتابعةً للسُّّنة .الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)386 /8
) (7لقب
ألنه كان يغسل الموتى تزه ً
بالقصار ّ
ّ
) (8الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)386 /8
) (9أبو الطيب المنصوري :الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (.)158 /1
يســابوري :هــذه ال نســبة إلــى نيســابور ،وهــي أحســن مدينــة واجمعهــا للخيـرات بخ ارســان ،والمنتســب إليهــا جماعــة َل يحصــون ،وقــد
)َ (10
الن َ
جمــع الحــاكم أبــو عبــد اهلل محمــد بــن عبــد اهلل الحــافظ البيــع تــاريخ علمائهــا فــي ثمــان مجلــدات ضــخمة وكــان فتحهــا زمــن عثمــان بــن

عفان()على يد ابن خالته عبد اهلل بن عامر بن كريز في سنة تسع وعشرين من الهجرة األنساب للسمعاني (.)234 /13
) (11الذهبي :العبر في خبر من غبر (.)464 /1
) )12الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)255 /7
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 مح َّمد ْبن إِسم ِ
اعيل ْب ِن إِ ْب ار ِهيم ْب ِن المغيرة ،ا ْلج ْع ِف ُّي( )1م ْوله ْم( ،)2أبمو ع ْب ِمد اللَّم ِه ا ْلبخ ِ
ي
مار ُّ
ْ
(:)4
ِ ِ ()3
ا ْلحمما ِفظ ،إِمممام أ ْهم ِمل ا ْلحم ِمد ِ
يث ِفممي زمان مه ( ،ت 256ه) ،ت س ق صــاحب الجــامع
الصـحيح و التــاريخ ،رحـل فــي طلـب العلــم إلــى سـائر محــدثي األمصـار ،وكتــب بخ ارســان،
والجبــال ،ومــدن الع ـراق كلهــا ،وبالحجــاز ،والشــام ،ومصــر) ،)5وقــال الجرجــاني فــي ترجمــة

اإلمام البخاريَ ":يقول َأرَْيت النبي ( )في اْل َمَنام َوقد خرج من َبـاب باسـتين َق ْرَيـة ببخـارى
ط َوة خطا م َحمد بـن إ ْس َـماعيل
ي فَكلما خطا النبي ) )خ ْ
َو َخلفه م َحمد بن إ ْس َماعيل الب َخار ّ

طـ َـوة النبــي (َ )ورفــع قدمــه علــى قــدم النبــي ( ،)وقــال ت ـراجم َجامعــه َبــين قبــر النبــي
خْ
ص ــلي لك ــل تَْرَج َم ــة َرْك َعتَـ ْـين" ) ،)6وروي ع ــن اإلم ــام أحم ــد ق ــال ":م ــا
( )ومنبـ ـره َو َك ـ َ
ـان ي َ
أخرجــت خ ارســان مثــل محمــد بــن إســماعيل"( ،)7وحكــى ابــن خزيمــة فقــال ":مــا أريــت تحــت
أديم السماء أعلم بحديث رسول اهلل ( )من محمد بـن إسـماعيل"( ،)8ذكـره ابـن حبـان فـي

الثقـات"( ،)9وقــال الــذهبي ":إمامــا حافظــا حجــة أرسـا فــي الفقــه والحــديث"( ،)10وقــال الحــافظ
بن حجر ":إمام الدنيا في ثقة الحديث من الحادية عشرة"(.)11

قلت" :إمام الدنيا ثقة مثله َل يسأل عنه".
 أ ْحمد ْبن ا ْلح ِ
ارِث :متروك سبقت ترجمته في المسألة رقم.-7-
 سم ِ
ماكنة ِب ْنممت حم ْيممد ا ْلغن ِوَّيممة :ذكرهــا بعــض العلمــاء فــي كتــبهم( ،)12ففــي ترجمــة س ـ ار بنــت
نبهـان ذكـروا أن سـاكنة بنــت الجعـد روت عنهـا بعـض األحاديــث( ،)13وذكـر لهـا ابـن ســعد
( .)14

بعض الروايات أيضًا
قلت" :لم أقف لها على جرح أو تعديل".

) (1اْلج ْعف ُّي :هذه النسبة إلى القبيلة وهي جعفي بن سـعد العشـيرة وهـو مـن مـذحج ،وكـان وفـد علـى النبـي(  (فـي وفـد جعفـة فـي األيـام
التــي تــوفى فيهــا النبــي(  ، (وقــد نســب جماعــة إلــى وَلئهــم فأمــا العريــق مــنهم فهــو أبــو جعفــر عبــد اهلل بــن محمــد بــن جعفــر بــن يمــان
الجعفي المعروف بالمسندي ،وانما قيل له المسندي ألنه كان يطلب المسانيد فـي صـغره ،وكـان مـن أهـل بخـا ار وسـنعيد ذكـره فـي المـيم

وأمـا اإلمـام أبـو عبـد اهلل ســعد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم ابـن المغيـرة بـن بردزبــه البخـاري صـاحب الصـحيح ،قيــل لـه الجعفـي لوَلئـه إلــى
الجعفيين فان المغيرة كان مجوسيا أسلم على يدي يمان الجعفي جد المسندي .األنساب للسمعاني (.)291 /3

) (2الذهبي :تاريخ اإلسالم ط التوفيقية (.)166 /19

) (3ابن كثير :البداية والنهاية ط إحياء التراث (.)30 /11
) (4المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)430 /24
) (5البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (.)5 /2

) (6الجرجاني :من روى عنهم البخاري في الصحيح (ص.)51 :
) (7النووي :تهذيب األسماء واللغات (.)68 /1
) (8النووي :تهذيب األسماء واللغات (.)70 /1
) (9ابن حبان :الثقات (.)113 /9

) (10الذهبي :الكاشف (.)157 /2
) (11ابن حجر :التقريب (.) 290

) )12ابن نقطة :إكمال اإلكمال (.)114 /3

) (13ابن ماكوَل :اإلكمال في رفع اَلرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب (.)294 /4
) (14ابن سعد :الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)311 /8

63

ي :صحابي مختلف في صحبته سبقت ترجمته في المسألة رقم.-7-
اء ا ْلغن ِو َّ
 رج ا
أما صحبة رجاء الغنوي ،فقد اختلف فيها على فريقين :منهم من أثبـت لـه الصـحبة ،ومـنهم لـم

(،)1
ي َلـه
ـاء اْل َغَنـو ُّ
يثبت له الصحبة :قال ابـن األثيـر" :رجـاء الغنـوي لـه صـحبة" وقـال أبـو نعـيم"َ :رَج ٌ
ـرَةٌ لَ َهـا ص ْـحَبةٌ"(،)2
ام َأ
ص ْحَبةٌ ،أص َ
يب َي ْوَم اْل َج َملَ ،حديثـه ع ْن َـد َسـاكَنةَ ب ْنـت اْل َج ْعـدَ ،وقي َـل :إن َرَج ً
ـاء ْ
وقـال أَبـو عمـرَ" :ل يصـح حديثــه"( ،)3أمـا الصـفدي والقرطبـي فقــاَلَ"َ :ل َيصـح َحديثـه َوََل تصـح لَــه
"(.)4

ص ْحَبة ،يعد في اْلَبصريين
وال مراجح فممي هممذه المسممألة :أن صــحبة رجــاء الغنــوي مختلــف فيهــا ،والــذي يتــرجح لــدي فــي هــذه
المسألة أن :رجاء الغنوي له صحبة ،كما قال ابن األثير وأبو نعيم ،واهلل تعالى أعلم.
المسألة الثالثة :صحة حرق التوراة أم حرق النواة في المتن:

لم أجد هذه الرواية إَل عند ابن عدي في الكامل ،قال ابن عـدي" :حدثنا عمر بن محمد بن نصر
الكاغ ِدي ،حدثنا يزيد بن عمرو الغنوي ،حدثنا أحمد بن الحارث الغساني قال :حمدثتني أممي ،أم
األزهر ،عن سدرة مولة ابن عامر قالت :سمعت عائشة تقول :نهى رسول اهلل ( )عمن حمرق
)(5

التوراة ،وأن تقصع القملة بالنواة.

وفي رواية أخـرى ذكرهـا الشـيباني فقـال" :نهمى َّ
الن ِبمي ( )عمن حمرق النمواة ،وأن ت ْقصمع

القملممة بممالنواة") ،)6هنــاك اخــتالف بــين الــروايتين :الروايــة األولــى ذكــرت عــن نهــي النبــي ( )عــن
حــرق التــوراة ،أمــا الروايــة الثانيــة فقــد ذكــرت أن النبــي ( )نهــى عــن حــرق النـواة ،قــال ابــن َعــدي:
في حديث حرق التوراة :منكر المتن غير مشهور السند (.)7

ترجمة رجال السند في الرواية:
ِ
ي ( ،)8أبو ح ْف ِ
ص الم ْق ِرئ (ت 305 :هم):
صر ا ْلكاغ ِد ُّ
 عمر ْبن مح َّمد ْب ِن ن ْ
كبير القدر ( ،)9وثقه البغدادي (،)10
) (1ابن األثير :أسد الغابة ط العلمية (.)271 /2
) (2أبي نعيم :معرفة الصحابة (.)1127 /2
) (3ابن عبد البر :اَلستيعاب في معرفة األصحاب (.)495 /2
) (4الصفدي :الوافي بالوفيات (.)71 /14

) (5ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)283 /1
) )6الشيباني :ذخيرة الحفاظ (ج(،)5ص  ،)2514باب المناهي :المحقق :د .عبـد الـرحمن الفريـوائي ،الناشـر :دار السـلف –الريـاض ط:
األولى 1416 ،هـ 1996-م.
) (7ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)283 /1
اغدي :هذه النسبة إلى عمل الكاغذ-اّلذي يكتب عليه-وبيعه ،وهو َل يعمل في المشرق إَل بسـمرقند ،والمشـهور بهـذه النسـبة أبـو
) (8ال َك َ
توبة سعيد بن هاشم الكاغذي السمرقندي ،األنساب للسمعاني (.)23 /11
) (9الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)91 /7
) (10البغدادي :تاريخ بغداد ت بشار (.)67 /13
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(،)1

قال المروزي ":كان شيخًا ،صالحًا"
قلت" :ثقة".

وذكره ابن الجزري ضمن "علماء القراءات").)2

ي ،أبو س ْفيان :قال شيخ الطبري ":لـم أجـد لـه ترجمـة فيمـا بـين يـدي
 ي ِزيد ْبن ع ْمرو ا ْلغن ِو ُّ
من الكتب ،وله على عدة روايات في كتب الحديث والرجال"( ،)3ويعرف العربيـة جيـدا ولـه
مذاكرة مع األَصمعي ( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات (.)5
قلت" :صدوق".

 أ ْحمد ْبن ا ْلح ِ
ارث :متروك سبقت ترجمته في المسألة رقم.-7-
أح َمــد ْبــن اْل َحــارث :بــن واقــد الغســاني(،)6
 أ ُّم األزهممر ،ب د ع :بنــت عمــرو الغســانية والــدةَ ْ
ـب ب َه ــا إلـــى َرســـول اهلل(َ )ف َمس ـ َـح بَي ــده
َرَو ْ
ت َع ْن َه ــا َزْيَنـــب بنـــت الزْبرَقـــان :أن أََب َ
اه ــا َذ َه ـ َ
(.)10
()7
ك َعلَ ْي َها( ،)8وكانت امرأة صالحة عابدة( ،)9قيل لها صحبة
وبر َ
َعلَ ْي َها َ ،

قلت :صحابية
ِ سم ْمدرة مممول ِة ابم ِمن ع م ِ
امر :ســمعت عائشــة أم المــؤمنين (رضــي اهلل عنهــا) ،روت عنهــا :أم
ْ
))11
أح َمد ْبن اْل َحارث بن واقد .
األزهر بنت عمرو الغسانية ،والدةَ ْ
قلت :صحابية
صمدبي ِ
ـي ( ،)وأمهـا أم رومـان ،وقـال عطـاء بـن أبـي
 ع ِائشة بنمت أ ِبمي ب ْكمر ال ب
ق ،زوج النب ّ
ربــاح :كانــت عائشــة أفقــه النــاس ،وأعلــم النــاس ،وقــال الزهــري" :لــو جمــع علــم عائشــة إلــى
علم جميع أمهات المؤمنين ،وعلم جميع النساء ،لكان علم عائشة أفضل").)12

خامسا :خالصة المسمألة :بـالنظر فـي الـروايتين تبـين أن :الصـحيح حـرق النـواة ولـيس التـوراة كمـا
تبين في الرواية الثانية ،فالتوراة ليس لها عالقة وَل محل لذكرها هنا ،فتعقب الحافظ ابن حجـر فـي

مكانه.
)(1المروزي :التحبير في المعجم الكبير (.)272 /1
) (2محمد محيسن :معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ (.)455 /1
) (3الفالوجي :معجم شيوخ الطبري (ص.)714 :
) (4أبو أحمد الحسن العسكري :تصحيفات المحدثين (.)388 /1
) (5ابن حبان :الثقات (. )277 /9

) (6ابن ماكوَل :اإلكمال في رفع اَلرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب (.)270 /4
) (7أبو نعيم :معرفة الصحابة (.)3470 /6
) (8ابن مندة :المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة (.)557 /2
) (9ابن األثير :أسد الغابة ط العلمية (.)287 /7
) (10الذهبي :المقتنى في سرد الكنى (.)167 /2
) (11ابن ماكوَل :اإلكمال في رفع اَلرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب (.)270 /4
) (12ابن عبد البر :اَلستيعاب في معرفة األصحاب (.)1881 /4

65

المسألة رقم8 :

أولا :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي " :إســحاق بــن عبــد اهلل بــن أبــي المهــاجر ،شــيخ
(.)1

للوليد بن مسلم ،دمشقيَ ،ل يعرف"

ثاني ا :قمول المتعقبمب :قمال الحمافظ ابمن حجمر :إسـحاق بـن عبـد اهلل بـن أبـي المهـاجر [تحـرف اسـم

أبيه على الذهبي فجهله وهو إسحاق بن عَبيد اهلل بن أبي المهاجرأل شيخ للوليد بـن مسـلم .دمشـقي
َل يعرف ،وهو رجل معروف وانما تحرف اسم أبيه علـى الـذهبي فجهلـه وهـو إسـحاق بـن عَبيـد اهلل
بالتصغير ،وذكره ابن س َم ْي ْع( )2في الطبقة الرابعة .وَذ َكره ابن حبان في "الثقات "(.)3
ثالث ا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن هذا الراوي :إسحاق بـن عبـد اهلل بـن أبـي المهـاجر

أشكل اسم أبيـه عليـه ،فتعقـب عليـه الحـافظ ابـن حجـر ،بأنـه رجـل معـروف ،وانمـا تحـرف اسـم أبيـه
على الذهبي فجهله ،وهو إسحاق بن عَبيد اهلل بالتصغير.
رابعا :دراسة المسألة :لدراسة المسألة ،سأترجم للراويين وهل تعقب الحافظ ابن حجـر فـي محلـه أم
َل.

سحاق ْب ِن ع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن أ ِبي المها ِجر :لم أجد له ترجمـة فـي كتـب الرجـال ،فهـو كمـا قـال
 إِ ْ
الذهبيَ :ل يعرف (.)4
قلت" :لم أقف له على جرح أو تعديل سوى ذلك".
 إِسحاق ْب ِمن ع ْب ِ
يمد اللَّ ِمه ْب ِمن أ ِبمي المه ِ
ماجر المخزو ِممي ،ممولهم) ،)5قـال النسـائي" :لـيس بـه
ْ
بأس" ،وقال أبو زرعة" :ثقة"( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات( ،)7اختلف فـي اسـمه هـل هـو
ابن أبي مليكة أم َل؟ فقال ابـن أبـي حـاتم فـي الجـرح والتعـديل ":والـذي يظهـر بعـد التأمـل:

أن إســحاق هــذا هــو ابــن عبيــد اهلل -بالتصــغير -بــن أبــى المهــاجر أخــو إســماعيل ،وأنــه
مدني سكن دمشق ،وروى عن عبد اهلل بن أـبى مليكة ،فاختلط علـى بعضـهم نسـبه بنسـب

شيخه ،كأنه كان في كتاب سند عنه عن شيخه فوقـع فيـه سـقط وتحريـف واهلل اعلـم"( ،)8و

) (1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)194 /1

مشقي[ ،الوفاة 260 - 251 :هأل.
) )2هو :محمود ْبن إ ْب َراهيم ْبن محمد ْبن عيسى ْبن القاسم ْبن س َم ْيع ،الحافظ أَبو اْل َح َسن الد ُّ
مصنف كتاب " الطّبقات " .الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)212 /6
ّ
) (3ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)62 /2
) (4الذهبي :المغني في الضعفاء (.)72 /1
) (5ابن عساكر :تاريخ دمشق ( ،)255 /8البخاري :التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (.)398 /1
) (6المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)458 /2
) (7ابن حبان :الثقات (.)48/6
) )8ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)228 /2
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ذكر ابن ماجـه فـي سـننه( ،)1روايـة تـدل علـى أن اسـحق بـن عبيـد اهلل بـن المهـاجر ،يـروي
عن عبد اهلل بن أبي مليكة ،فيقـوي بـذلك قـول ابـن أبـي حـاتم ،فـذهب مغلطـاي وابـن حجـر
أن" إسحاق" هذا هـو "إسـحاق بـن عبيـد اهلل بـن أبـي المهـاجر" الـذي ذكـره ابـن عسـاكر فـي
تاريخه ،قال مغلطاي في إكمالـه :كـذا ذكـره المـزي والـذي فـي كتـاب ابـن عسـاكر :إسـحاق

بــن عبيــد اهلل بــن أبــي المهــاجر المخزومــي ،م ـوَلهم ،أخــو إســماعيل ب ـن عبيــد اهلل ،ســمع:
سعيد بن المسيب وعبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبـي مليكـة ،روى عنـه :الوليـد بـن مسـلم ،روى

عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر" (.)2

قلت" :ثقة".

خامس ا :خالصة المسألة :بعمد الترجممة ِإلسمحاق ْب ِمن ع ْب ِ
يمد اللَّم ِه ْب ِمن أ ِبمي المه ِ
ماجر ،تبـين أنـه ثقـة
ْ
معروف ،وانما تحرف اسم أبيه على الـذهبي ،فظـن أنـه عبـد اهلل وهـو عبيـد اهلل ،فجهلـه ،والصـحيح

إسحاق بن عَبيد اهلل بالتصغير ،فكان تعقب الحافظ ابن حجر في مكانه.

المسألة رقم9 :

الحرانــي ،قــال ابــن حبــان :فــي
أولا :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي :أســود بــن خلــف َ
(.)3
إسناده بعض النظر

الحرانـي وانمـا
ثانيا :قول المتعقبب :قمال الحمافظ ابمن حجمر :وهـذا تصـحيف مـن الـذهبي فـي قولـهَ :
هــو الخَزاعــي .وقــد ذك ـره ابــن حبــان فــي طبقــة الصــحابة وقــال :يقــال :إن لــه صــحبة ،وفــي إســناده

بعض النظر(.)4

الحرانـي لـم يعـرف ،فتعقـب
ثالث ا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن الراوي :أسود بن خلـف َ
الحافظ ابن حجر وقال :هو أسود بن خلف الخزاعي ،فوقع التحريف باسم القبيلة.
رابعا :دراسة المسألة :بعد النظر في قول الحافظ ابن حجر هناك مسألتان:

الحرانـي ،وأسـود بـن خلـف الخَزاعـي ،حتـى يتبـين
المسألة األولى :ترجمة الراويين :أسود بن خلـف َ
لي من هو المقصود في قول اإلمام الذهبي.
) (1قال اإلمام اين ماجة :حدثنا هشام بن عمار ،حدثنا الوليـد بـن مسـلم ،حـدثنا إ سـحاق ابـن عبيـد اهلل المـدني ،قـال :سـمعت عبـد اهلل بـن
أبي مليكة يقول :سمعت عبـد اهلل بـن عمـرو بـن العـاص يقـول :قـال رسـول اهلل (" :)إن للصـائم عنـد فطـره لـدعوة مـا تـرد" .سـنن ابـن
ماجه ت األرناؤوط (ج( ،)2ص( ،)636ح  )1752أبواب الصيام ،باب في الصائم َل تـرد دعوتـه ،تحقيـق :شـعيب األرنـؤوط -عـادل
مرشــد -محمــد كامــل قــره بللــي َ -عبــد اللّطيــف حــرز اهلل ،الناشــر :دار الرســالة العالميــة ،ط :األولــى 1430 ،هـ ـ  2009-م ،اســناده
ضعيف.
) (2مغلطاي :إكمال تهذيب الكمال (.)104 /2
) (3الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)256 /1
) (4ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)189 /2
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المسألة الثانية :هل ألسود بن خلف الخزاعي صحبة ،كما ذكر ابن حبان؟
المسألة األولى :الترجمة:
 أسود ْبن خل ِ
ف الح َّارِني :لم أجد له ترجمة في كتب الرجال.
ْ

قلت :لم أقف له على ترجمة أو جرح أو تعديل.
ِ ()1
ِ
ِ
سعد ْبن عا ِم ِر ْبمن بياضمة ْبمن سمب ْي ِع:
سود ْبن خلف ْبن أ ْ
سود ْبن خلف الخزاعي  :األ ْ
 أْ
أدرك النبــي ( ،)2()وحــدث َعنــه َحــديثًا( )3حض ـره يــوم فــتح مكــة) ،)4قــال ابــن أبــي حــاتم":
أدرك النبــي ( )روى عنــه ابن ــه محمــد ب ــن األســود"( .)5وقمممال ابمممن حبمممان ":يقــال إن ل ــه
"(.)6

صحبة وفي إسناده بعض النظر

قلت :صحابي.

المسألة الثانية ،هل ألسود بن خلف الخزاعي صمحبة :مـن خـالل الترجمـة يتبـين :أن لـه صـحبة،
ذكــر ذلــك :البخــاري فــي التــاريخ الكبيــر" ،أنــه أدرك النبــي( )وحــدث عنــه"( ،)7وقــال ابــن ســعد فــي

الطبق ــات" :وح ــدث َع ــن النب ــي (َ )ح ــديثًا حضـ ـره ي ــوم ف ــتح مك ــة"( ،)8وذكـ ـره الح ــافظ اب ــن حج ــر
العسقالني في اإلصابة( ،)9وابن عبد البر في اَلستيعاب( ،)10وابن حبان( ،)11وابن أبي حاتم(.)12

الحرانــي ،ولــه
فخالصمممة المسمممألة :أن تعقــب الحــافظ ابــن حجــر فــي محلــه ،فهــو الخَزاعــي ولــيس َ
صحبة كما بين النقاد.

اعــة
) )1الخ ازعـى :هــذه النســبة إلــى خ ازعــة ،منهــا أبـو عبــد اهلل أحمــد بــن نصــر بــن مالـك ،األنســاب للســمعاني ( ،)116 /5وقيــل َلهــم خ َز َ
ون إَلـى اْل َمد َينـة َوالشـام وعمـان َو َع ْمـرو بـن
ألَنهم ْان َق َ
طعوا َعن األزد لما تََفرقت األزد من اْليمن أَيام سيل العرم َوأَ َقاموا ب َمكة َو َسار ْاآلخـر َ
لحـي هـ َـو الــذي َرآه النبــي ( )يجــر قصـبه فــي النــار َوهـ َـو أول مــن سـيب السـوائب وبحــر اْلبحيـ َـرة َوغيــر ديـن إ ْبـ َـراهيم ودعــا اْل َعـ َـرب إلَــى
َصَنام .ابن األثير :اللباب في تهذيب األنساب (.)439 /1
عب َ
َ
ادة ْاأل ْ

) )2البخاري :التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (.)444 /1

يم ،أََنـا َع ْبـد الـرزاق ،أ َْنَبـَأ ا ْبـن
) (3قال الحاكم ":أ ْ
َخَب َرني أَبو َع ْبد الله م َحمد ْبن َعلي ْبن َع ْبد اْل َحميد الص ْن َعان ُّي ،ب َمكةَ ،ثََنا إ ْس َحاق ْبـن إ ْب َـراه َ
صـلى اهلل
َس َـود ْبـن َخلَـف ،أ ْ
َجريح ،أ ْ
َخَب َرني َع ْبد الله ْبن عثْ َم َ
َخَب َـره ،أَن أََبـاه ْاأل ْ
ان ْبن خثَ ْـيم ،أَن م َحم َـد ْب َـن ْاأل ْ
َس َـوَدَ ،حدثَـه أَنـهَ ،أرَى النبـي َ
ـاءه
ـس ع ْنـ َـد قـ ْـرب َدار َســم َرةََ ،قـ َ
ـاس َيـ ْـوَم اْل َفــتْحَ ،ق َ
ـال ْاأل ْ
ـسَ ،ف َجـ َ
صــلى اهلل َعَل ْيــه َو َســل َم َجَلـ َ
َسـ َـودَ :ف َأرَْيـت النبــي َ
ـالَ :ف َجَلـ َ
َعَل ْيـه َو َســل َم يَبــايع النـ َ
ـال:
ادة؟ َق َ
ادةَ ،فقْلـتَ :ف َمـا ْاإل ْس َـالم؟ َق َ
يمـان باللـه» َفقْلـتَ :و َمـا الشـهَ َ
ـايعوه َعَلـى ْاإل ْس َـالم َوالشـهَ َ
الناس الص َـغار َواْلكبـار َوالن َسـاء َفَب َ
ـالْ « :اإل َ
ادة أَن ََل إلَهَ إَل اللهَ ،وأَن م َحم ًدا َع ْبده َوَرسوله» َ الحاكم :المستدرك على الصحيحين للحاكم ( )335 /3حسن اَلسناد.
« َشهَ َ

) (4ابن سعد :الطبقات الكبرى ط العلمية (.)13 /6

) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)291 /2
) (6ابن حب:ن الثق:ت (.)9 /3
)(7البخاري :التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (.)444 /1
) (8ابن سعد :الطبقات الكبرى ط العلمية (.)13 /6
) (9ابن حجر العسقالني :اإلصابة في تمييز الصحابة (.)224 /1
) (10ابن عبد البر :اَلستيعاب في معرفة األصحاب (.)89 /1
) (11ابن حبان :مشاهير علماء األمصار (ص ،)63 :الثقات (.)9 /3
) (12ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)291 /2
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المسألة رقم10 :

أولا :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي " :األغــر الغفــاري ،تــابعي ،قــال ابــن منــدة :فيــه
(.)1

نظر"

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابمن حجمر " :وهـذا صـحابي ذكـره البغـوي والطب ارنـيَ ،وابـن منـده،
أوردوا لــه مــن طريــق مؤمــل ،عــن شــعبةَ ،عــن َعبــد الملــك بــن عميــر ،عــن
َوغيــرهم فــي الصــحابةَ .و َ
شـ ـ ــبيب أب ـ ـ ــي روح ،ع ـ ـ ــن رج ـ ـ ــل مـ ـ ــن الص ـ ـ ــحابة يق ـ ـ ــال ل ـ ـ ــه األغـ ـ ــر :أن ـ ـ ــه ص ـ ـ ــلى خل ـ ـ ــف رس ـ ـ ــول

اهلل(...)الحــديث .وهــو عنــد أحمــد والنســائي مــن طريــق الثــوريَ ،عــن َعبــد الملــك غيــر مســمى.
وذكــر ابــن عبــد البــرَ ،وغي ـره أنــه غفــاري ،وأمــا الطب ارنــي فــأخرج حديثــه فــي ترجمــة األغــر المزنــي،
وأظن قول ابن منده :فيه نظر من أجل اَلختالف في تسـميته وفـي نسـبته ولـم يقـل :إنـه تـابعي بـل
هي من عند الذهبي؟ ولو تدبر سياق حديثه لجزم بأنه صحابي وقـد اشـترط أنـه َل يـذكر الصـحابة

فذهل في ذكر هذا واهلل أعلم"(.)2

ثالث ا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي :أن األغر الغفاري من التابعين ،فيتعقب الحـافظ ابـن

حجر عليه ،ويذكره من الصحابة.

رابع ا :دراسة المسألة :بعد النظر في المسألة ،يتضح لي هنا ثالث مسائل:

المسألة األولى :ترجمة الراوي :األغر الغفاري ،وهل يوجد تصحيف في اسمه أو نسبه.
المسألة الثانية :هل هو من الصحابة كما ذكر الحافظ ابن حجر.

المسألة الثالثة :نورد الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجـر ،لنتعـرف هـل هـو مـن الصـحابة أم مـن
التابعين.

المسألة األولى :األغر ا ْل ِغف ِ
اري ( ،)3ب د ع :نسبه غفارًيا ،وأما ابـن منـدهَ ،وأَبـو نعـيم فقـاَل :األغـر
رجل من الصحابة ،وذك ار عنه الحديث الذي يرويـه شـبيب ْبـن روح ،عـن األغـر ،أَنـه قـال :صـليت
ـي ( )فــي الصــبح ،فقـ أر بــالروم ( ،)4ولــم يــرو عنــه إَل شــبيب بــن روح وحــده ،)5(".والــذي
خلــف النبـ ّ
أشكل على ابـن منـدة أنـه خلـط بـين :األغـر الغفـاري ،واألغـر المزنـي ،مـع أن الـرجلين ذكرهمـا ابـن

) )1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)273 /1
) (2ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)214 /2
ي :هذه النسبة إلى غفار ،وهو غفار بن مليل بن ضمرة بـن بكـر ابـن عبـد منـاة بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن مدركـة بـن اليـاس بـن
) (3اْلغ َفار ّ
مضــر بــن ن ـزار ،وقــد ورد فــي الحــديث أن النبــي ( )قــال« :غفــار غفــر اهلل لهــا ،وأســلم ســالمها اهلل ،صــحيح البخــاري (،)181 /4
األنساب للسمعاني (.)63 /10
) )4ابن األثير :أسد الغابة ط العلمية (. )259 /1
) (5ابن عبد البر :اَلستيعاب في معرفة األصحاب (.)102 /1

69

()2
()1
ـدرى مـن المقصـود
عبد البر في اَلستيعاب  ،وذكرهما البغوي أيضًا أنهما مـن الصـحابة  ،فـال ي َ
من كالم ابن مندة أن فيه نظر ،فوهم الذهبي فقال عنه تابعي.

قلت :صحابي.

المسألة الثانية :بعد ترجمته في المسألة األولى ،وما بينته ،بات واضحاَ أنـه مـن الصـحابة الكـرام،

وروى عن رسول اهلل (.)

ـي ْبـن َسـعيد الـرازيُّ،
"حـدثََنا َعل ُّ
ي .قـال الطب ارنـيَ :
المسألة الثالثة :رواية تبين صـحبة األغـر اْلغ َفـار ّ
يل ،ثنـا ش ْـعَبةَ ،ع ْـن َع ْبـد اْل َملـك ْبـن ع َم ْيـرَ ،ع ْـن َشـبيب أَبـي
ثنا َب ْكر ْبن َخَلف ،ثنا م َؤمل ْبـن إ ْس َـماع َ
(.)3

الروم"
ورةَُّ :
َص َحاب النبي (َ ،)ق َ
صل ْيت َخْل َ
َرْوحَ ،عن ْاأل َ
َغر ،م ْن أ ْ
الَ ":
ف النبي (َ ،)وَقَأَر س َ
دراسة رجال السند:
بن ب ِش ْي ِر ِ
 عِل ُّي بن س ِع ْي ِد ِ
المر ِازي ا ْلحما ِفظ (ت 300- 291 :ه):
بن ِم ْهمران أبمو ا ْلحسم ِن َّ
نزيل مصر ( ،)4قـال الخليلـي" :حـافظ مـتقن دخـل مصـر"( ،)5وقـال مسـلمة بـن قاسـم" :كـان
ثقة عالمًا بالحديث"( ،)6قال ابـن يـونس ":كـان يفهـم ويحفـظ"( ،)7وقـال الهيثمـي" :ضـعيف"،
وقال مرة" :فيه لين" "،وقال مرة :فيه كالم َل يضر"( ،)8وقال الذهبي" :الحافظ البارع"(،)9

قال الدارقطني ":ليس في حديثه كذاك ،قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها ثم قال فـي نفـس
منه وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر وأشار بيده وقال هو كذا وكذا كأنه ليس هو بثقة
قلت" :ثقة".

"(.)10

شر ختن أ ِبي ع ِ
بمد المرحم ِن الم ِ
قمرئ( ،ت  240- 231ه)
ص ِري ،أبو ِب ْ
 ب ْكر ْبن خلف الب ْ
خ تعليقمما د ق( :)11قــال أبــو داود :قلــت ألحمــد :عمــن أكتــب بمكــة؟ قــال" :أبــو بشــر خــتن
المقرئ"( ،)12وثقه ابن أبي حاتم(،)13

) (1المرجع السابق .
) (2البغوي :معجم الصحابة (.)124 /1
) (3الطبراني :المعجم الكبير (.)301/1
) (4الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)986 /6
) (5الخيلي :اإلرشاد (.)437 /1

) (6السخاوي :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)210 /7
) (7ابن يونس المصري :التاريخ (.)154 /2
) (8أبو الطيب المنصوري :إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (ص.)431 :
) (9الذهبي :سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)145 /14
) )10سؤاَلت حمزة للدارقطني (ص.)244 :
) (11المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)205 /4
) (12أحمد بن حنبل :سؤاَلت أبي داود لإلمام أحمد (ص.)237 :
) (13ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)385 /2
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()2

وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات( ،)1قـال يحيـى ْبــن َمعـين" :مـا بـه بـأس ،وقـال مـرة صــدوق"
وقال ابن حجر " :صدوق "(.)3

قلت" :صدوق".
 مؤ َّمل ْبن إِسم ِ
ص ِمري(210- 201( )4ه) خمت
اعيل أبو ع ْبد َّ
الر ْحم ِن العدوي ،مولهم ا ْلب ْ
ْ
"()6
)(5
قممد ت س ق :مـولى آل عمـَر)َ ، (وثقَـه" :بــن َمعـ ْـين  ،وقــال ابـن ســعد ":ثقَـةٌ َكثيــر
( )7
ي" :ثقــة ،كثيــر الخطــأ"(َ ،)8وَقــال أَبــو حــاتم" :صــدوق ،شــديد فــي
اْل َغَلــط"  ،قــال الــد َارق ْ
طن ّ
السنة ،كثير الخطأ يكتب حديثه"( ،)9وَقال البخاريُّ" :منكر الحـديث"( ،)10وذكـره ابـن حبـان
( )11
صدوق َم ْشهور وثق"( ،)12وقال ابـن حجـر ":صـدوق
في كتاب "الثقات"  ،قال الذهبيَ ":
سيء الحفظ"(.)13

قلت ":صدوق".

 ش ْعبة :ثقة ثبت حجة ،سبقت ترجمته ،في المسألة رقم-3-
مي( ،)14ا ْلكموِف ُّي ،أبمو عممر ،ويقمال :أبمو
 ع ْب ِد ا ْلمِل ِك ْب ِن عم ْير ْب ِن سوْي ِد ْب ِن جاريمة ،اللَّ ْخ ِم ُّ
ع ْممرو(ت 140 - 131 :ه) عَ :أرَى َعلًّيـا( ،)15))تـابعي مشـهور مـن الثقـات مشـهور
بالتدليس ،وصفه الدارقطني وابن حبـان وغيرهمـا) ،)16وقـال أبـو داود :سـمعت أحمـد .قـال:
يمـا رووا َعنـه"( ،)17ذكـره العالئـي
ضَ
طرب جدا فـي َحديثـهْ ،
"م ْ
اختلـف َعنـه اْلحفـاظ َي ْعنـي ف َ

) (1ابن حبان :الثقات (.)150 /8

)(2ابن معين :سؤاَلت ابن الجنيد (.)275
) (3ابن حجر العسقالني :التقريب (.)165
) (4المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)176 /29
) (5الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)206 /5
) (6ابن معين :تاريخ ابن معين -رواية الدوري (.)60 /3
) (7ابن سعد :الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)501 /5
) (8الدارقطني :سؤاَلت الحاكم (ص.)276 :
) (9ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)374 /8
) (10المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)178 /29البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)49 /8
) (11ابن حبان :الثقات (َ ،)187 / 9وقَال :ربما أخطأ.
) (12الذهبي :المغني في الضعفاء (.)689 /2

) (13ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)555 :
) (14الل ْخم ُّي :هذه النسبة إلى لخم ،ولخم وجذام قبيلتـان مـن الـيمن نزلتـا الشـام ،والمشـهور بالنسـبة إليهـا أبـو يحيـى سـعدان بـن يحيـى بـن
صالح اللخمي ،من أهل الكوفة سكن دمشق .األنساب للسمعاني (.)210 /11
) (15الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)688 /3
) (16ابن حجر العسقالني :طبقات المدلسين

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص.)41 :

) (17اإلمام أحمد :سؤاَلت أبي داود (ص.)295 :
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فقال" :وذكر بعض الحفاظ :إن اختالطه احتمل ألنه لم يـأت فيـه بحـديث منكـر"( ،)1وقـال

ابن أبي حاتم" :لـيس بحـافظ هـو صـالح ،تغيـر حفظـه قبـل موتـه"( ،)2وذكـره ابـن حبـان فـي

الثقـات( ،)3وقــال ابــن حجــر ":ثقـة فصــيح عــالم تغيــر حفظـه ،وربمــا دلــس"( ،)4ووضــعه ابــن
(.)5

حجر في المرتبة الثالثة التي لم يصرح فيها بالسماع

قلت ":ثقة".

 ش ِبيب بن أ ِبي ر ْوح( ،)6ويقال شب ْيب ْبن نع ْيم ،د س( :)7ذكره ابن أبي حاتم ،ولم يعتـرض
له( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال ابن حجر ":ثقة من الثالثة"(.)10
قلت ":ثقة".
ْ األغبر ا ْل ِغف ِ
اري :صحابي ،سبقت ترجمته في المسألة رقم-10-

خامس ا :خالصة المسألة :األغر الغفاري ،رجل له صحبة ،وليس بتابعي كما قـال اإلمـام الـذهبي،
فكان تعقب الحافظ ابن حجر في محله ،واهلل أعلم.

المسألة رقم11 :

أولا :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي" :أيــوب بــن أبــي أمامــة بــن ســهل المــدني .منكــر
الحديث ،قاله األزدي .قلت :الضعف من قبل صاحبه"(.)11

ثانيا :قول المتعقبب :قمال الحمافظ ابمن حجمر " :ذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات وقـال :يـروي المقـاطيع

والم ارســيل ،روى عنــه محم ــد بــن أبــي بك ــر ،وصــاحبه الــذي أش ــار إليــه الــذهبي ه ــو :أبــو َمعش ــر

الس ْندي"(.)12

) (1العالئي :المختلطين (ص.)76 :
) (2ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)361 /5
) (3ابن حبان :الثقات (.)116 /5
) (4ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)364 :
) ) 5ابن حجر العسقالني :طبقات المدلسين

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص.)41 :

) (6البخاري :التاريخ الكبير بحواشي محمود خليل (.)231 /4
) (7المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)371 /12
) (8ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)358 /4
) (9ابن حبان :الثقات (.)359 /4
) (10ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)263 :
) (11الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)284 /1
) (12ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)235 /2

72

ثالثما :موضمموع المسممألة :يـذكره اَلمــام الـذهبي أن الـراوي :أيــوب بـن أبــي أمامــة بـن ســهل المــدني،
منكر الحديث كمـا قـال األزدي :وأن الضـعف مـن قبـل صـاحبه ،فيتعقـب الحـافظ ابـن حجـر وأشـار

بأن الضعف من :أبو َمعشر الس ْندي.
رابع ا :دراسة المسألة :حتى تتبين لي دراسة المسألة ،سأدرس مسألتان:

امةَ ،وهل هو منكر الحديث أم ثقة كما يقول ابن حبان.
المسألة األولى :ترجمة أَي َ
ُّوب ْبن أَبي أ َم َ
المسألة الثانية :الترجمة ألبي َمعشر الس ْـندي ،وهـل بـه ضـعف كمـا قـال اإلمـام الـذهبي ،وهـل هـو

ُّوب ْبن أبي أمامة بن سهل.
صاحب أَي َ
ام َة ،وخالصة القول فيه:
المسألة األولى :ترجمة أَي َ
ُّوب ْبن أَبي أ َم َ
ممن ح ِنيممف ْبم ِمن وا ِه ِ
ممب ْب ِ
ممه ِل ْب ِ
 أ ُّيمموب ْب ِ
ممن عك ْمميم( ،)1يــروي المقــاطيع
ممن أ ِبممي أمامممة ْبم ِمن س ْ
()2
ـع"( ،)3وقـال أبـو حـاتم" :يعـد فـي المـدنيين ولـم يعتـرض
والمراسيل  ،وقـال البخـاري" :منقَط ٌ
له"( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات(.)5
قلت ":مقبول".

المسألة الثانية :ترجمة أبي معشر السندي ،وهل تعقب الحافظ ابن حجر في محله لهذا الراوي:
ي ،أبو معشر المد ِن ُّي :مولى ب ِني ه ِ
اشم (ت  170ه):4
س ْن ِد ُّ
الر ْحم ِن ال ب
 ن ِج ْيح بن ع ْب ِد َّ
ْ
ْ
كان مكاتبا َلمرأة من بنـي مخـزوم فـأدى فعتـق ،رأى أبـا أمامـة بـن سـهل بـن حنيـف ،ولـه
رؤي ــة م ــن النب ــي ( ،)6()ق ــال اب ــن أب ــي ح ــاتم" :س ــئل أب ــي وأب ــو زرع ــة ع ــن أب ــي معش ــر

المــديني؟ فقــاَل" :صــدوق" ،وقــال أبــو زرعــة" :هــو صــدوق فــي الحــديث ولــيس بــالقوي"(،)7
قـ ــال البخـ ــاري" :منكـ ــر الحـ ــديث ،وذك ـ ـره فـ ــي :الضـ ــعفاء"( ،)8وضـ ــعفه النسـ ــائي( ،)9وابـ ــن

معــين( ،)10وذك ـره ابــن حبــان فــي المجــروحين( ،)11وقــال ابــن عــدي فــي الكامــل ":لــه مــن
الحــديث غيــر مــا ذكــرت ،وقــد حــدث عنــه الثــوري ،وهشــيم ،والليــث بــن ســعد ،وغيــرهم مــن

) (1ابن سعد :الطبقات الكبرى ط العلمية (.)404 /5
) (2السخاوي :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)469 /2
) (3البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)407 /1
) (4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)241 /2
) (5ابن حبان :الثقات (.)53 /6
) (6المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)322 /29
) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)495/4
) (8البخاري :الضعفاء الصغير ت أبي العينين (ص.)134 :
) (9النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)101 :
) (10ابن معين :تاريخ ابن معين -رواية الدارمي (ص.)220 :
) (11ابن حبان :المجروحين (.)60 /3
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الثق ـ ــات ،وه ـ ــو م ـ ــع ض ـ ــعفه يكت ـ ــب حديث ـ ــه"( ،)1وذكـ ـ ـره اإلم ـ ــام ال ـ ــدارقطني ف ـ ــي الض ـ ــعفاء

()2
َســانيد"( ،)3وكــان اإلمــام
والمتـروكين  ،وقــال ابــن شــاهينَ " :كـ َ
صـدوًقا َولكنــه ََل يقــيم ْاأل َ
ـان َ
()4
صــدوق َولكنــه ََل يقــيم ْاإل ْسـ َـناد"(،)5
ـيء"  ،وقــال أيضــاَ ":
أحمــد ":لــم يرضــه َوتكلــم فيــه ب َشـ ْ

وقال الحافظ ابن حجر ":ضعيف من السادسة أسن واختلط "(.)6
قلت ":ضعيف".

رابعا :خالصة المسألة :بعد دراسة المسألة ،والترجمة للـراويين :أ ُّيوب ْب ِمن أ ِبمي أماممة ،ون ِج ْميح بمن
ي أَبـو َمع َشـر ،فوافـق
ي ،تبين أن الذي به ضعفَ :نج ْيح بن َع ْبد الر ْح َمن الس ْند ُّ
س ْن ِد ُّ
الر ْحم ِن ال ب
ع ْب ِد َّ

الحافظ ابن حجر اإلمام الذهبي في تعقبه لهذه المسألة.
المسألة رقم12 :

أو ال :القمول المتعقَّمب عليمه :قمال اإلممام المذهبي " :أيـوب بـن حسـن بـن علـي بـن أبـي ارفـع ،منكـر

الحديث ،قاله الموصلي"(.)7

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :ذكره ابن حبـان فـي الثقـات وقـال :يـروي عـن َسـْلمى
يعنـي امـرأة َجــد أبيـه ولهــا صـحبة ،وعنــه عبـد الـرحمن بــن أبـي المـوالي ،وذكـره أبــو جعفـر الطوســي
فـي الــرواةَ ،عـن أبــي جعفـر البــاقر مـن الشــيعة ،وذكـره أبـو َع ْمــرو الكشـي فــي الـرواة عــن الصــادق،

وذكـره ابــن أبــي حــاتم فــي ثالثــة مواضــع مثــل مــا هـا هنــا ،وقــال :قــال أبــو زرعــة :يعــد فــي المــدنيين

وســكت ث ــم قــال :أي ــوب ب ــن الحســن الم ــدني ،روىَ ،عــن أبي ــه ،وعن ــه ابــن أخي ــه إبــراهيم ب ــن عل ــي
الرافعـي ،سـمعت أبـي يقـول ذلـك وذكـره قبـل ذلـك فـيمن اسـم أبيـه علـى الجـيم فقـال :أيـوب بـن جبيــر

روى عـن أبيـه ،روى عنــه ابـن أخيــه إبـراهيم بـن علــي الرافعـي ،.ونقــل عـن عثمـان عــن ابـن معــين:

ليس به بأس"(.)8

ال عـن الموصـلي ،أن هـذا الـراوي :أيـوب بـن حسـن
ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الـذهبي نقـ ً
بــن علــي بــن أبــي ارفــع منكــر الحــديث ،فيتعقــب الحــافظ ابــن حجــر علــى اإلمــام الــذهبي ،أن هــذا

الراوي ذكره ابن حبان في الثقات ،وغيره من علماء الجرح والتعديل.
) (1ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)311 /8
) (2الدارقطني :الضعفاء والمتروكون (.)134 /3
) (3ابن شاهين :تاريخ أسماء الثقات (ص.)243 :

) (4اإلمام أحمد :العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره ت صبحي السامرائي (ص..)69 :
) (5أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهلل (.)412 /1
) (6ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)559 :
) (7الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)285 /1
) (8ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)237 /2
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ـوب ْبــن َح َســن ْبــن َعلــي ْبــن أَبــي
رابع ما :دراسممة المسممألة :حتــى تتبــين المســألة ،ســأترجم لل ـراوي :أَُّيـ َ
َرافع ،ونذكر أقوال النقاد فيه.
))1
مي ْبم ِمن أ ِبممي ار ِفممع مم ْمولى َّ
زرَعــة يعــد فــي
الن ِبممي (َ : )قـ َ
 أ ُّيمموب ْبم ِمن حسم ِمن ْبم ِمن عِلم ب
ـال أَبــو ْ
اْل َم ـ َـدنيين وق ــال األزدي ":منك ــر الح ــديث" ( ،)2ذكـ ـره اب ــن حب ــان ف ــي الثق ــات ( ،)3وق ــال اب ــن
معين" :ليس به بأس") ،)4وذكره البخاري في التاريخ الكبير (.)5

قلتَ ":ل بأس به".

مي ْب ِمن أ ِبمي ار ِفمع ،تبـين أنـه:
خامس ا :خالصة المسألة :بعد ترجمة الـراوي :أ ُّيوب ْب ِن حس ِمن ْب ِمن عِل ب
َل ب ـأس بــه ،ســكت عنــه أبــو زرعــة ،وأمــا قــول األزدي بمنكــر الحــديث فهــو فــي حديثــه عــن جدتــه
سلمى ( ،)6واهلل أعلم.

المسألة رقم13 :

صـ َـم َة المزنــي .قــال أب ـي حــاتم:
أولا :القمممول المتعقَّمممب عليمممه :قمممال اإلممممام المممذهبي " :ب ْش ـر ْبــن ع ْ
مجهول .قلت :يقال :له صحبة ،لكن َل يصح خبره"(.)7
ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :وقول المصـنف :يقـال :لـه صـحبة عجيـب فمـا أعلـم

أحدا صنف في أسماء الصحابة إَل وقد ذكره ،وقيل في اسمه بسر بالمهملة قالـه ابـن مـاكوَل ،وأمـا
ً
أبو نعـيم األصـبهاني فسـمى أبـاه عطيـة .وأمـا قـول المصـنف :إن أبـا حـاتم قـال :إنـه مجهـول ،ففيـه
صـ َـم َة المزنــي :ســمعت النبــي ) )يقــول:
نظــر ،فــإن الــذي فــي كتــاب ابــن أبــي حــاتم ب ْشــر ْبــن ع ْ
خزاعة مني وأنا منهم .روى عنه كثير بـن أفلـح مـولى أبـي أيـوب مـن روايـة محمـد بـن عبـد اهلل بـن
عتبة بن القراح ،عن إبراهيم بن عطاء ،عن كثيـر .شـيخ مجهـول .وكـأن قولـه :شـيخ مجهـول عائـد
إلى محمد بـن عبـد اهلل بـن عتبـة وممـا يؤيـده أن ابـن عبـد البـر قـال :فـي اَلسـتيعاب لمـا ذكـر بسـر

بن عصمة في إسناد حديثه شيخ مجهول"(.)8

) )1البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)411 /1
) (2أبو المحاسن الدمشقي :اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند اإلمام أحمد من الرجال (ص.)39 :
) (3ابن حبان :الثقات (.)27 /4
) (4ابن معين :تاريخ ابن معين -رواية الدارمي (ص.)74 :
) (5البخاري :التاريخ الكبير بحواشي محمود خليل (.)411 /1
) (6السخاوي :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)472 /2
) (7الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)320 /1
) (8ابن حجر العسقالني :لسان المي ازن ت أبي غدة (.)301 /2
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ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي عن أبو حاتم أن :بشـر بـن عصـمة مجهـول ،فيتعقـب

اإلمام الذهبي على أبي حاتم ويقول لـه صـحبة ،لكـن خبـره َل يصـح ،ثـم يتعقـب الحـافظ ابـن حجـر
علـى اإلمــام الـذهبي وبتعجــب منـه لمــا قــال األمـام الــذهبي :يقـال بصــيغة التضـعيف ،فجــزم الحــافظ

ابن حجر أن له صحبة ،والذي أشكل على الذهبي تصحيفا في اسمه بالسين أن بالشين.

رابع ا :دراسة المسألة :حتى تتبين المسألة ،لي ثالث مسائل:

ص َم َة الليثي ،وهل له صحبة أم َل.
المسألة األولى :ترجمة الراوي ب ْشر ْبن ع ْ
ف في اسمه بالسين ام بالشين ،هل هو بشر أم بسر.
المسألة الثانية :اختل َ

المسألة الثالثة :لماذا قال عنه أبي حاتم مجهول ،ومن المقصود من قوله بالجهالة.
ِ
صمة الَّلي ِثي ،وهل له صحبة:
المسألة األولى :ترجمة الراوي ِب ْ
ش ِر ْب ِن ع ْ
ش ِممر ْبم ِ ِ
صممممة الَّلي ِثمممي ( ،)1ب د ع ت :وقيــل :ابــن عطيــة ،شــاعر فــارس أدرك النبــي
ِ ب ْ
ممن ع ْ
( ،)ووجهه أبو عبيدة قائدا لخيل ،وجهها من مرج الصفر إلى فحل بعـد وقعـة اليرمـوك،
فيما ذكر سيف عن أبي عثمان الغسـاني عـن خالـد وعبـادة ،وشـهد صـفين مـع معاويـة بـن

()2
صـ َـمةَ
أبــي ســفيان  ،وأخرجــه األمــام الطب ارنــي فــي معجمــه :روايـةً رواهــا عــن ب ْشــر ْبــن ع ْ
( ،)3وقال إنه صاحب النبي ( ،)ويدل أيضاً على أن له صحبة ،ما ذكره ابـن أبـي حـاتم

فـي ترجمتـه ،ذكـر أنــه سـمع مـن النبــي ( ،)4()وأيـد هـذا القـول ابــن عبـد البـر( ،)5والحــافظ

ابن حجر(.)6

قلت :صحابي.

المسممألة الثانيممة :أمــا اخــتالف اســمه بالســين أم بالشــين فقــد بــين ذلــك ابــن ناصــر الــدين الدمشــقي
ي"(.)7
فقال ":وعد في الص َح َابة بسر بن
َ
عصمة اْلمزن ّ

) (1الليثي :هذه النسبة إلى ليث بن كنانة ،حليف بنى زهرة [والى ليث بن بكر بن عبـد منـاةأل ،والمشـهور بهـا قـارظ بـن شـيبة الليثـي ،قـال
أبـو حـاتم بـن حبـان :يـروى عـن جماعـة مـن أصـحاب رسـول اهلل ( ،) روى عنـه أهـل المدينـة ،مـات فـي وَليـة سـليمان بـن عبـد الملـك
وأبـو بكــر عبــد اهلل بــن يزيــد ابــن هرمــز المــدني ،مــن بنــى ليــث ،يـروى عــن المــدنيين وأبيــه ،روى عنــه مالــك بــن أنــس ،مــات ســنة ثمــان
وأربعين ومائة ،األنساب للسمعاني (.)241 /11
) (2ابن عساكر :تاريخ دمشق (.)242 /10

َح َم َد اْل َواسط ُّي ،ثنا َجرير ْبـن اْلقَاسـمَ ،حـدثََنا
اق التُّ ْستَر ُّ
"حدثََنا اْلح َس ْين ْبن إ ْس َح َ
ي ،ثنا سلَ ْي َمان ْبن أ ْ
) (3نص الحديث " قال اإلمام الطبرانيَ :
ـال َرسـول اهلل (ْ « :)األ َْزد منـي،
صن اْل َع ْبد ُّ
ـال :قَ َ
صاحب النبـي ( )قَ َ
َم َج َ
ص ْينَ ،ع ْن ب ْشر ْبن ع ْ
ص َمةََ ،
يَ ،ع ْن عَب ْيد ْبن ح َ
اعة ْبن م ْح َ
ـال ب ْشـ ٌـر« :أَفَأَ ْكــذب َعلَــى
ـك لقـ َـرْيا ،فَ َقـ َ
ـال َذلـ َ
ـال م َعاوَيــة ) :)إن َمــا قَـ َ
ضــى لَهـ ْـم إ َذا َرض ـوا» فَ َقـ َ
َوأََنــا مـ ْـنه ْم ،أ ْ
ضــب لَهـ ْـم إ َذا َغضــبواَ ،وأ َْر َ
َغ َ
َرسول اهلل ( )؟ َل ْو َك َذ ْبت َعَل ْيه َج َعْلتهَا ل َق ْومي» المعجم الكبير للطبراني ( )38 /2اسناده :حسن.

) )4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)360 /2

) (5ابن عبد البر :اَلستيعاب في معرفة األصحاب (.)170 /1
) (6ابن حجر العسقالني :اإلصابة في تمييز الصحابة (.)432 /1
) (7ابن ناصر الدين الدمشقي :توضيح المشتبه (.)522 /1
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ـي ( ،)1مـن بنـي ثـور بـن هذمــة.
وبـين ذلـك ابـن مـاكوَل أيضـَا فقـال ":بسـر بــن عصـمة اْلمزن ّ

كان أحد سادات مزينة يقال :له صـحبة ( ،)2وذكـر ابـن عسـاكر فـي تاريخـه :أنـه "بشـر بـن عصـمة

المزني ،شاعر فارس ،أدرك النبي (.)3()

المسألة الثالثة :قول أبو حاتم أنه مجهول :يقول ابن أبي حاتم ":روى عنه :كثير بن أفلـح مـولى

أبي أيـوب ،مـن روايـة محمـد بـن عبـد اهلل بـن عتبـة بـن القـراح ،عـن إبـراهيم بـن عطـاء ،عـن كثيـر،
شيخ مجهول"( ،)4بين ابن عبد البر في اَلسـتيعاب ،أن الجهالـة فـي السـند إليـه فقـال ":وفـي إسـناده

شيخ مجهولَ ،ل يعرف"( ،)5وأيد ذلك ابـن األثيـر فقـال ":فـي إسـناده شـيخ مجهـول"( ،)6وبـين اإلمـام

الذهبي في موضع آخر فيقولَ ":وله ص ْحَبة َلكن السَند إَل ْيه ََل َيصـح"( ،)7فيبـين الحـافظ بـن حجـر،
أن الجهالة جاءت من رجل آخر فقال ":وكأن قوله :شيخ مجهول عائد إلى محمـد بـن عبـد اهلل بـن
عتبــة"( ،)8وبــالنظر إلــى ترجمــة هــذا الـراوي :محمــد بــن عبــد اهلل بــن عتبـة بــن القـراح ،قــال ابــن أبــي

()9
عتبـة،
حاتم ،سألت أبي عنه ،فقال :هو "مجهول"  ،وقال اإلمام الـذهبي ":م َحمـد بـن عبـد اهلل بـن َ
َعن كثير بن أَ ْفلحَ ،م ْجهول"(.)10

خامس ا :خالصة المسألة:

فمممي المسمممألة األولمممى والثانيمممة :تبــين أن بشــر بــن عصــمة أو بس ــر بــن عصــمة ،علــى اخ ــتالف
الحروف بينهما ،له صحبة ،كما ذكر ذلك ابن حجر وابن عساكر وغيرهم.
في المسألة الثالثة :كما بينا ،أن الجهالة جاءت فـي رجـل هـو :محمـد بـن عبـد اهلل بـن عتبـة ،كمـا
ذكر الحافظ ابن حجر ،فكان المقصود من قول أبي حـاتم ،أنـه مجهـول عائـد إلـى :محمـد بـن عبـد
اهلل بن عتبة ،وكان ذلك واضحاً في ترجمة هذا الـراوي ،فكـان تعقـب الحـافظ ابـن حجـر فـي محلـه،
واهلل تعالى أعلم.

) (1اْلمزن ّي :هذه النسبة إلى مزن ،وهي قرية من قرى سمرقند على ثالثة فراسخ ،منها أحمد بن إبراهيم بن العيزار ،-يروى عن علـى بـن
الحسين البيكندي وغيره ،روى عنه محمد بن جعفر ابن األشعث الكبوذنجكثى .األنساب للسمعاني (.)226 /12
) (2ابن ماكوَل :اإلكمال في رفع اَلرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب (.)269 /1
) (3ابن عساكر :تاريخ دمشق (.)242 /10

) )4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)360 /2
) (5ابن عبد البر :اَلستيعاب في معرفة األصحاب (.)170 /1
) (6ابن األثير :أسد الغابة ط الفكر (.)223 /1
) (7الذهبي :المغني في الضعفاء (.)106 /1
) (8ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)301 /2
) (9ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)302 /7
) (10الذهبي :المغني في الضعفاء (.)600 /2
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المسألة رقم14 :

أولا :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي" :الحــارث بــن محمــد بــن أبــي أســامة التميمــي،
صــاحب المســند ،ســمع علــي بــن عاصــم ،ويزيــد بــن هــارون ،وكــان حافظــا عارفــا بالحــديث ،عــالى
اإلسناد بالمرة ،تكلم فيه بال حجة ،قال الدارقطني :قد اختلـف فيـه ،وهـو عنـدي صـدوق ،وقـال ابـن

حزم :ضعيف ،ولينه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية"(.)1

ثانيا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابمن حجمر" :وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات وقـال :كـان ممـن عمـر
وقــال محمــد بــن مالــك اإلســكاف قلــت :إلب ـراهيم الحربــي إنــي أريــد أســمع مــن الحــارث وهــو يأخــذ
الدراهم فقال :اسمع منه فإنه ثقة ،وقال أحمد بن كامل :بلغ ستا وتسعين سنة وكان ثقة ،وقيـل فـي
وفاته غير ما فـي األصـل فقـال :أبـو العبـاس النبـاتي فـي مشـيخة قاسـم بـن أصـبغ الحـارث بـن أبـي

أســامة ،ثقــة راويــة لاخبــار ،كثيــر الحــديث (تــوفي :ســنة  ،)279قلــت :واألول هــو الصــحيح ،فإنــه
ولـد فــي ســنة ســت وثمـانين ومَئــة ،وتقــدم أن أحمــد بـن كامــل صــاحبه قــال :إنـه عــاا ســتا وتســعين
أيضا في الحافل ،ونقل عن األزدي أنه قال ضعيف قد حملـوا عنـه بـأخرة ،ولـم
سنة ،وذكره النباتي ً

أيضــا عــن ابــن حــزم أنــه قــال :متــروك الحــديثَ ،وَقــال فــي
أر أحــداً مــن شــيوخنا يحــدث عنــه ونقــل ً
موضع آخر :مجهول").)2
ال عن علماء الجرح والتعديل ،بأن الـراوي :الحـارث
ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي نق ً
بن محمد بن أبي أسـامة ،ضـعيف ،ومـرة صـدوق ،ومـرة لـين ،ثـم يتعقـب الحـافظ ابـن حجـر فيقـول،

وثقه العلماءَ ،وَبي َن َسَبب األَخذ عليه وهو :أخذ األجرة على الحديث.
رابع م ا :دراسممة المسممألة :ســأترجم لل ـراوي الحــارث بــن محمــد بــن أبــي أســامة التميمــي ،وأذكــر أق ـوال

العلماء فيه ،وبيان حكم األخذ على الرواية أج ًار.

ِ ِ ()3
 ا ْلحم ِ
مدادي(ت290-281 :
مي  ،الب ْغم ُّ
مارث ْبممن مح َّمم ِمد ْبم ِمن أ ِبممي أسممامة ،أبممو مح َّمممد التَّميمم ُّ
()4
ي" :اختلــف فيــه أصــحابنا ،وهــو
ن
ط
ق
ار
ـد
ـ
ل
ا
ـال
ـ
ق
ـاكم:
ـ
ح
ال
ـال
ـ
ق
،
ه) :م ْســند بغــداد فــي وقتــه
ْ
َ ّ
()5
المَراكش ـي(" :)6كــان حافظـاً ،عارف ـاً بالحــديث ،عــالي اإلســناد"(،)7
عنــدي صــدوق"  ،وقــال َ

) )1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)442 /1
) (2ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)528 /2
ـي :هــذه النسـبة الــى تمــيم ،والمنتسـب اليهــا جماعــة مـن الصــحابة والتـابعين والــى زماننــا هـذا ،وســمعان الّــذي ننتسـب نحــن إليــه
) (3التميم ُّ
بطن من تميم أيضا وثم تميم آخر وهو تميم بن مرة والمشهور باَلنتساب إليه أبو الفضل ورقاء .األنساب للسمعاني (.)76 /3

) (4الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)731 /6
) (5الدارقطني :سؤاَلت الحاكم (ص.)114 :
) (6هو :أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن خلف بن فرج بن صاف المراكشي المالكي المعروف بابن المواق (ت 642 :هـ).
) (7ابن المواق المراكشي :بغية النقاد النقلة (.)216
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()1
ي َو ْابـن حــزم"( ،)2ونقــل عــن أحمــد
ذكـره ابــن حبــان فــي الثقـات  ،وضــعفه "أَبــو اْل َفــتْح ْاأل َْزد ّ
بــن كامــل أنــه قــال" :كــان ثقــة"( ،)3وقــال أبــو العبــاس النَبــاتي فــي مشــيخة قاســم بــن أصــبغ:
(.)4

"ثقة ،راوية لاخبار ،كثير الحديث"
قلت ":ثقة".

ـام َة ،تبـين أنـه
خامسا :خالصة المسألة :بعد أن بينا ترجمة الراويَ :
الحـارث بـن م َحمـد بـن أَبـي أ َس َ
ثقة كثير للحديث ،ويؤخذ عنـه ،أمـا سـبب اَلخـتالف فـي توثيقـه ،هـو أخـذه علـى الروايـة أجـ َار ،قـال

()5
ي
ـال غنجــار اْلب َخــار ُّ
اإلمــام الــذهبي ":وأمــا أخــذ الــدراهم علــى الروايــة فكــان فقي ـ اًر كثيــر البنــات" َ ،قـ َ
()6
ـت بنــات،
ـامةَ َيقــول" :لــي سـ ّ
َ :ســم ْعت محمــد بــن موســى ال ـرازي يقــولَ :ســم ْعت الحــارث بــن أ َسـ َ

هن بنــت ســبعين ســنة ،وأصــغرهن بنــت ســتين ســنة .ومــا زوجــت واحــدة مــنهن ألنــي فقيــر ،ومــا
أكبــر ّ
جاءني إَل فقير ،فكرهت أن أزيد في عيالي .واني وضعت كفني َعَلى َه َذا الوتد منذ نيـف وثالثـين

سـنة ،مخافــة أن َل يجــدوا مــا يكفنــوني فيــه"( .)7فتبــين أن هـذا الـراوي فقيــر ،عنــده بنــات ،لــذلك كــان
يأخذ أج اًر عل التحديث.

مسألة :حكم أخذ األجر على التحديث:
ـذهب أحم ــد،
علم ــاء الح ــديث اختلفـ ـوا ف ــي قَب ــول رواي ــة َم ـ ْـن أخـ ـ َذ عل ــى التح ــديث أجـ ـ اًر :ف ـ َ
ضـل بـن
ص فـي ذل َ
ـك آخـرون مـنهم :أبـو ن َع ْـيم َ
الف ْ
ورخ َ
واسحاق ،وأبو حاتم الرازيُّ ،إلى أنه َل يقبلَ ،
ض على التحديث (.)8
د َك ْين ،شيخ البخاري،
ُّ
وعلي بن عبد العزيز البغويُّ ،فأ َ
َخذوا الع َو َ
إن األصل في ذلك هو أخذ األجرة على فروض الكفاية ،التي تحتاج إلى جهد للقيـام بهـا،

واستعداد خاص لمن يتحمـل أعبائهـا ،جمهـور العلمـاء يـرون جـواز أخـذ األجـرة علـى ذلـك ،أمـا أبـو
حنيفـة ومــن وافقــه يـرون أنــه َل يجــوز أخـذ األجـرة علــى تعلـيم القـرآن ،والــذي أراه فـي ذلــك ،أن أخــذ

األجرة من الدولة لمن تأهل لذلك وقام بحقهَ ،ل مانع من ذلك.

غير أن فـي هـذا م ْـن
قال ابن الصالح" :وذل َ
َ
ك شبيهٌ بأ ْخذ األجرة على تعليم القرآن ونحوهَ ،
ـك عنـه ،كمثـل
ـك بعـذر َي ْنفـي ذل َ
ـرن ذل َ
حيث العرف َخ ْرمًا للمروءة ،والظ ُّـن ،يسـاء بفاعلـه ،إَلّ ْ
أن َيقت َ

) (1ابن حبان :الثقات (.)183 /8

) (2الحفاظ للسيوطي :طبقات (ص.)276 :
) (3الفالوجي :معجم شيوخ الطبري (ص.)178 :
طل ْوَب َغا :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)255 /3
) (4أبو الفداء ق ْ
) (5الحفاظ للذهبي :تذكرة الحفاظ طبقات (.)145 /2
ـيء .المغنـي
ـال الـد َارق ْ
مائـة َم ْجهـولَ ،وَق َ
صـدوق لكنـه روى َعـن َن ْحـو َ
يَ ،عـن الث ْـور ّ
وسى غ ْن َجـار الب َخـار ّ
يَ ،
يسى بن م َ
) (6هو :ع َ
طن ّي ََل َش ْ
في الضعفاء ( )501 /2وسمي غنجا ًار لتتبعه وجمعه في حال شبابه أحاديث أبي أحمد عيسى بن موسى غنجار البخاري.
) )7الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)733 /6

) (8السنيكي :فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (.)337 /1
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مــا حدثنيــه الشــيخ أبــو المظفّــر ،عــن أبيــه الحــافظ أبــي ســعد السـ ْـمعاني أن أبــا الفضــل محمـ َـد بـ َـن
ـحاق ال ّشــيرازي ،أفتــاه بج ـواز
فع ـ َل ذلـ َ
ـيخ أبــا إسـ َ
ك ،ألن الشـ َ
ناصــر ،ذكـ َـر أن أبــا الحســين بـ َـن النقـ ُّـور َ

يمنعون ــه ع ــن الكس ــب لعيال ــه"( ،)1ق ــال
ـحاب الح ــديث ك ــانوا
َ
أخ ــذ األجـ ـرة عل ــى التح ــديث؛ ألن أص ـ َ
الذهبي" :والجواز محمول على من هو ثقة ثبت ،له عـذر فـي أخـذ العـوض ،كـأن يكـون فقيـ اًر ،ولـه
عيال يجب عليه مؤونتهم ،وانقطاعه للتحديث يؤدي إلى ترك الكسب لهم"(.)2

المسألة رقم15 :

أولا :القول المتعقَّمب عليمه :قمال اإلممام المذهبي" :الحسـين بـن الفـرج الخيـاط ،عـن وكيـع ،قـال ابـن
معـ ــين :ك ـ ــذاب يسـ ــرق الح ـ ــديث ،ومشـ ــاه غي ـ ــره ،وقـ ــال أب ـ ــو زرع ـ ـة :ذه ـ ــب حديثـ ــه ،قل ـ ــت :ح ـ ــدث

بأصبهان"(.)3

ثانيا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :قال أبو نعيم :حـدث بالمغـازي والمبتـدأ عـن الواقـدي

روى َعـن :ابــن عَيينــة ،ومعــن بــن عيســى ،والوليــد بـن مســلم ،وفيــه ضــعف ،وهــو بغــدادي يكنــى أبــا
علــي ،وأبــا صــالح ،ويعــرف بــابن الخيــاط ،وقــال ابــن أبــي حــاتم :كتــب عنــه أبــي بالبصـرة أيــام أبــي
الوليد ثم تركه ،وقال أبو حاتم :تكلم الناس فيه ،والذي أنكـر عليـه حـديث ابـن أبيـرق وذلـك حـديث:

لم يكن إَل عند ابن أبي شـعيب ،فـرواه هـو ،وكـان أحمـد ويحيـى َل يرضـيانه ،وقـال أبـو الشـيخ فـي

طبقات األصبهانيين :ليس بالقوي ،قلت :وقول الذهبي مشاه غيره ما علمت من عنى"(.)4

ثالث ا :موضموع المسمألة :يـذكر اإلمـام الـذهبي أن الـراوي :الحسـين بـن الفـرج الخيـاط ،كـذاب يسـرق

الحديث ،وقال الحافظ ابن حجر نقالً عن أبي حاتم وغيره به ضعف.

رابع ا :دراسة المسألة :نترجم للراوي :اْلح َس ْين ْبن اْلفَ َرج ،ونذكر أقوال النقاد فيه ،ومـاذا عنـى اإلمـام
الذهبي بقوله :مشاه غيره؟
ماب ِن ا ْلخ َّي ِ
ماط (ت 240-231ه)
 ا ْلحس ْين ْبن ا ْلفر ِج أبو عِلي ،وِقيل :أبو صاِلح ،ي ْعرف ِب ْ
()6
))5
ف"( ،)7وســأل ب ـن
س  :قــال أبــو زرعــة" :ذهــب حديثــه"  ،وقــال األصــبهاني ":فيــه ضـ ْـع ٌ

) (1العراقي :شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (.)365 /1
) (2الذهبي :شرح الموقظة (ص.)36 :
) )3الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)545 /1
) (4ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)200 /3
) (5البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (.)84 /8
) (6أبو زرعة :الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي  -أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (.)351 /2
) (7أبو نعيم األصبهاني :تاريخ أصبهان

أخبار أصبهان (.)329 /1
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مع ــين عنــه فقــال ":ك ــذاب يســرق الحــديث"( ،)1قــال أب ــو حــاتمَ" :ل أ َحــدث عنــه"( ،)2وق ــال
الحديث"(.)3
السبكيَ ":كذاب يسرق َ

قلت ":كذاب".

وأما قوال اإلمام الـذهبي" م َّ
شاه غيره" فبعـد اَلسـتقراء والنظـر فـي كتـب مصـطلح الحـديث،

وجــدت تعليقــا للشــيخ محمــد عوامــة ،علــى كتــاب الكاشــف فقــال ":ومــن ألفــاظ الــذهبي رحمــه اهلل

قولــه " :مشــاه فــالن " ،وغالــب مــا يســتعملها مــع ابــن عــدي ،فانــه يشــير إلــى تضــعيف بعــض

اَلئمة له ثم يقـول :ومشـاه ابـن عـدي ،وقـال أيضـا :وأنـه يريـد اَلشـارة إلـى تعـديل خفيـف يسـير

قيل في الرجل ،وقد يكون فيه مغمز يسير من جهة ضبطه ،كقولـه :مشـاه النسـائي ،وانمـا قـال

فيه :ليس بـالقوي ،وهـذا " مشـعر أنـه غيـر حـافظ ،ويكـون للـذهبي رحمـه اهلل فـي عبارتـه (مشـاه
فالن)  :وجهتان :اَلولى  -وهي الغالبة  :-اَلشعار بتوثيق خفيـف قيـل فـي الرجـل ،الثانيـة -

وهي اَلقل  :-اَلشعار بخفة التوثيق الذي قيل في الرجل ،عنده ،واهلل أعلم.)4(".

خامس م ا :خالصممة المسممألة :بعــد ترجمــة الـراوي :ا ْلحسم ْمين ْبممن ا ْلفممر ِج أبممو عِلممي :تبــين ل ـي :أن بــه
ضعف ،فكان تعقب الحافظ ابن حجر في محله ،واهلل تعالى أعلم.

المسألة رقم16 :

أولا :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي " :خــالد بــن يزيــد التميمــي البصــري ،عــن حميــد
الطويل ،مات بمصر سنة أربع عشرة ومائتينَ ،ل يعرف"(.)5

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :ذكره ابـن يـونس فـي الغربـاء ( ،)6وسـمى جـده حبيـب
بــن ســيار فقــال :قــدم مصــر ومعــه ابنــه الخليــل بــن خــالد ،وأرخ وفاتــه فــي ذي الحجــة ،قــال :وعقبــه

بمصــر إلــى اآلن وذكــر ابنــه الخليــل قبلــه وأرخــه ســنة خمــس وثالثــين ،فكــأن م ـراد الــذهبي أنــه َل
يعرف حاله"(.)7

) (1الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)90 :
) (2ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)62 /3
) (3السبكي :طبقات الشافعية الكبرى (.)22 /2
) )4الذهبي الك:شف (.)43 /1
) )5الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)658 /1
) (6هـو :عبـد الـرحمن بـن أحمــد بـن يـونس الصـدفي ،أبـو ســعيد :مـؤرخ ،محـدث .نسـبته إلـى الصــدف (قبيلـة حميريـة نزلـت مصـر) واســم
كتابه( :ذكر الغرباء الواردين على مصر) ت  347هـ.
) (7ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)367 /3
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ثالثما :موضمموع المسممألة :أشــار اإلمــام الــذهبي :أنــه َل يعــرف حــال خــالد بــن يزيــد ،وقــد أشــار ابــن

حجر ،إلى أن :ابن يونس ذكره في تاريخ الغرباء.

رابع ا :دراسة المسألة :سأترجم للراوي :خالد بن يزيد ،وأذكر أقـوال النقـاد فيـه ،ومعرفـة مـراد اإلمـام

الذهبي في قوله" ل يعرف حاله".

ِ ِ
َّ 
ي (ت 220- 211 :ه) ( :)1قـال ابـن يـونس":
صمر ُّ
خالد بن ي ِزيد بمن ح ِبيمب التَّميممي الب ْ
ول ـ ــه عق ـ ــب بمص ـ ــر ،وبه ـ ــا ت ـ ــوفي"( ،)2وق ـ ــال ص ـ ــفي ال ـ ــدين األنص ـ ــاري ف ـ ــي الخالص ـ ــة:
()3
ي وَل ابــن أبــي حــاتم ،وهــو كــالمجهول ( ،)4وقــال الحــافظ ابــن
"م ْجهــول"  ،لــم يــذكره البخــار ّ
َ
()5
حجر ":مجهول " .

قلت" :لم أقف له على جرح أو تعديل سوى ذلك".
مسألة :مراد اإلمام الذهبي من قوله" ل يعرف حاله":

قال اإلممام المذهبيَ :ل يعـرف ،أو فيـه جهالـة ،أو يجهـل ،أو نحـو ذلـك مـن العبـارات التـي

تـدل علـى عـدم شـهرة الشـيخ بالصـدق ،إذ المجهـول غيـر محـتج بـه"( ،)6فهـو أمـا يريـد جهالـة العـين

أحياناً ،أو يريد جهالة العدالة أحياناً ،والقرائن هي التي ترشح المراد.
خامس ا :خالصة المسألة:

ِ ِ
بعـد ترجمـة الـراويَّ :
ي ،والنظـر فـي أقـوال النقــاد
صمر ُّ
خمالد بمن ي ِزيمد بممن ح ِبيمب التَّميممي الب ْ

تبين أنه :مجهول ،ولم يذكره أحد مـن المحـدثين ،فكـان مـراد اإلمـام الـذهبي َل يعـرف حالـه ،كمـال
قال الحافظ ابـن حجـر ،فوافـق قـول الحـافظ ابـن حجـر قـول اإلمـام الـذهبي ،فـي تعقبـه لهـذا المسـألة
بجهالة هذا الراوي ،واهلل تعالى أعلم.

) (1المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)364 /8
) (2ابن يونس المصرى :تاريخ ابن يونس (.)76 /2
) (3صفي الدين األنصاري :خالصة تذهيب تهذيب الكمال (ص.)107 :
) (4الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)309 /5
) (5ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)197 :
) (6الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)3 /1
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المسألة رقم17 :

أولا :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي " :رزق اهلل بــن األســود ،عــن ثَابــت اْلبَنــاني .قــال
العقيلي :حديثه منكر ،قلت :لكن المتن صحيح ،وهو :الولد للفراا ،رواه عنه بكر بن محمد"(.)1

ثانيم ا :قممول المتعقبممب :قممال الحممافظ ابممن حجممر" :ولفــظ العقيلــي بعــد أن أخرجــه مـن طريــق بكــر بــن

محمــد عنــه عــن ثابــتَ ،عــن أَنــس حديثــه منكــر غيــر محفــوظ لــم يــروه إَل هــذا الشــيخ ،واســتدراك
ال ــذهبي الم ــذكور يلزم ــه ف ــي أحادي ــث َل تحص ــى ف ــي كتاب ــه ه ــذا يض ــعفون الرج ــل برواي ــة تتعل ــق
باإلسناد دون المتن إما أن يكـون مقلوبـا ،أو مركبـا ،أو نحـو ذلـك ممـا يـدل علـى ضـعف الـراوي أو

سوء حفظه"(.)2

ثالث م ا :موضمموع المسممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي أن الـراوي :رزق اهلل بــن األَســود قــال عنــه العقيلــي:
حديثه منكر ،ولكن اإلمام الذهبي يقول متنه صـحيح ،فيتعقـب الحـافظ ابـن حجـر علـى قـول اإلمـام

الذهبي بقوله :يلزمه أحاديث كثيرة ،يضعفون الرجل بروايات من اَلسناد.

َسـ َـوَد ،ثــم نــذكر الروايــة للحــديث المــذكور "
رابع م ا :دراسممة المسممألة :نتــرجم لل ـراوي رْزق اللــه ْبــن ْاأل ْ
الولـد للفـراا" ،وهـل قــول العقيلــي :حديثـه منكــر ،مــن طريـق اَلســناد أم المــتن ،وهـل تعقــب الحــافظ

ابن حجر على اإلمام الذهبي ،بأن يلزمه أسانيد من طريق الراوي حتى يحكم عليه؟
ِ
سود :عن ثابـت" ،مقـل لـه حـديث منكـر"( ،)3وقـال العقيلـي ":حديثـه منكـر
ِ رْزق اللَّه ْبن ْاأل ْ
غير محفوظ"(.)4
قلت ":منكر الحديث".

 نمممص الروايمممة :قــال العقيلــي " :حــدثناه إســحاق بــن إب ـراهيم قــال :حــدثنا محمــد بــن أحمــد
الحـواري قــال :حــدثنا بكــر بــن محمــد قــال :حــدثنا رزق اهلل بــن األســود القرشــي قــال :حــدثنا

ثاب ــت ،ع ــن أن ــس (رض ــي اهلل عنـــه) ،أن رس ــول اهلل ( )ق ــال" :الول ــد للفـ ـراا ،وللعـــاهر

الح َج ــر"َ ،ل يحف ــظ ع ــن ثاب ــت ،إَل ع ــن ه ــذا الش ــيخ ،والح ــديث ق ــد رواه ع ــن النب ــي علي ــه
َ
()5
السالم ،جماعة من أصحابه بأسانيد جياد" .

) )1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)47 /2
) (2ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)469 /3
) (3الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)136 :
) (4العقيلي :الضعفاء الكبير (.)67 /2
) (5العقيلي :الضعفاء الكبير (.)802/2
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وبعــد التتبــع :لــم يــروي ع ـن ثابــت إَل هــذا ال ـراوي :رزق اهلل بــن األســود ( ،)1فقــول العقيلــي
حديثه منكر من ناحية السند ،من طريق بكر بن محمد عن ثابت.
خامس ا :خالصة المسألة :بعد النظر في المسألة ،وتتبع طرق الروايـة ،وترجمـة الـراويِ :رْزق اللَّم ِه

سود ،تبين أن هذا الراوي مجهـول ،لـم يـروي هـذه الروايـة اَل مـن طريـق بكـر بـن محمـد عـن
ْبن ْاأل ْ
ثابــت ،فمــتن الحــديث صــحيح كمــا ذكــر اإلمــام الــذهبي ،ووافقــه بــذلك الحــافظ ابــن حجــر ،ولكــن
جــاءت النكــارة كمــا قــال العقيلــي ،بتفــرده بهــذه الروايــة فقــط ،مــع ذكــر روايــات بــنفس المــتن ،ذكرنــا

مراجعها في الحاشية ،فكان تعقب الحافظ ابن حجر في محله ،واهلل تعالى أعلم.

المسألة رقم18 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي " :رفاعة الهاشمي ،هو زيد بن عبـد اهلل بـن مسـعود

دعــان وادعاهـا ،قــال الســلفي:
اَلديـب ،كــذاب أشـر ،ركــب أسـانيد ألربعــين حــديثًا فسـرقها منــه ابـن َو َ
حـدثنا الحسـن بـن مهـدي ،حـدثنا أبـو طالـب علــى بـن الحسـين الهمـداني ،حـدثنا زيـد بـن عبــد اهلل -
عــرف برفاعــة الهاشــمي  -إن ســليمان بــن أحمــد الطب ارنــي حدثــه ،قــال :حــدثنا أبــو مســلم ال َكجــى،
حــدثنا أبــو عاصــم ،عــن ابــن عجــالن ،عــن المقبــري ،عــن أبــي هري ـرة ،قــال :قــال رســول اهلل ):)

العلم الذي َل يعمل به كالكنز الذي َل ينفق منه ،أتعب صاحبه نفسه في جمعه ،ثـم لـم يصـل إلـى

نفعه ،2هذا يتهم به زيد"(.)3

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :وذكر هذا في حرف الراء عجب وكـأن الـذهبي ظـن
أن قوله في السند :زيد بن عبد اهلل يعرف برفاعة أن تعرف :صفة زيد وليس كذلك ،بل هـي صـفة

أب من آبائه ،فرفاعة لقب عبد اهلل ،أو مسعود َل لقب زيد ،واهلل أعلم"(.)4

) (1انظـر :مســند الشــاميين للطب ارنــي ( ،)360 /1فوائـد تمــام ( ،)36 /1ســنن الــدارقطني ( ،)123 /5حـديث نضــر اهلل امـ أر َلبــن حكــيم
المديني (ص ،)49 :اسناده حسن.

اءة َعلَ ْيـه َوأَنـا
اءة َعلَ ْيه قَ َ
دثنا الش ْيخ اْلفَقيه أَبو عبد اهلل اْلح َس ْين بن أ ْ
ال َح َ
 2قال ابن الخيرَ ":ح َ
َحمد ْابن م َحمد بن طحـال البغـداذي ق َـر َ
دثنا ق َر َ
ـدثنا أَبـو
ـي بـن اْلح َس ْـين الحسـني قَـ َ
َحمـد بـن عقيـل اْلعلـوي قَ َ
أسمع قَ َ
ال َح َ
ـال َح َ
مهـدي بـن أ ْ
ال َح َ
دثنا أَبو طَالب اْلحسن بن ْ
ـدثنا أَبـو طَالـب َعل ّ
ـدثنا أَبـو
ـي قَ َ
حمـه اهلل قَ َ
ـال َح َ
َحمـد أ ْ
ـدثنا أَبـو اْل َقاسـم سـلَ ْي َمان ْابـن أ ْ
ـال َح َ
اْل َقاسم زيـد بـن عبـد اهلل بـن َم ْسـعود اْلهَاشـمي َر َ
َحمـد بـن أَيُّـوب الطَب َران ّ
ـدثنا أَبــو َعاصــم الضــحاك بــن مخلــد النبيــل َعــن م َحمــد بــن عجـ َـالن َعــن
مســلم إ ْبـ َـراهيم بــن عبــد اهلل بــن مســلم اْل َكجــي َوي َقــال اْلكشــي َقــا َل َحـ َ

صــاحبه َنفسـه فـي جمعــه ثـم لــم
الم ْقبـري َعـن أبــي ه َرْي َـرة َق َ
ـال َقــول َرسـول اهلل  اْلعلـم الــذي ََل ْ
يعمـل بــه كـالكنز الـذي ََل ْينفــق م ْنـه أتعـب َ
َ
يصل إَلى َنفعه" فهرسة ابن خير اإلشبيلي (ص ،)9 :اسناده ضعيف.
) (3الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)53 /2

) (4ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)475 /3
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ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن رفاعة الهاشمي :هو زيد بن عبـد اهلل بـن مسـعود،

ولكن الحافظ ابن حجر تعقبه ،مشي ًار أن رفاعـة الهاشـمي ،هـو لقـب لعبـد اهلل والـد زيـد ،أو لجـد زيـد

وهو :مسعود.

رابع م ا :دراسممة المسممألة :الترجمــة لل ـراوي زيــد ْبــن رفاعــة ،أَبــو الخيــر وذكــر أق ـوال النقــاد فيــه ،وهــل
تعقب الحافظ ابن حجر في محله أم َل.
ِ
ان كذابا( ،)1واختلف فـي اسـم رفاعـة،
 زْيد ْب ِن ِرفاعة ،أبو الخير (ت 390- 381:ه)َ :ك َ
اعة اْل َهاشمي ،ه َو زيـد بـن عبـد اهللَ ،وأنكـر اْل َحـافظ ذكـره فـي حـرف الـراء،
فقال الكناني :رَف َ
اع ــة :لق ــب أَبي ــه أوج ــده( ،)2واته ــم بالوض ــع ،والك ــذب ،فف ــي رواي ــة ل ــه أورده ــا ب ــن
َوَق ـ َ
ـال رَف َ
الحـديث"(،)3
ـان يضـع َ
ص ْـن َعة َزْيـد ْبـن رفَ َ
اعـة ،فَإنـه َك َ
الجوزي فعقب عليها بقولهَ ":وأََراه م ْن َ

الحـديث،
اعـة اْل َهاشـميَ ،م ْعـروف ب َو ْ
ضـع َ
وبين اإلمام الذهبي في المغني فقال ":زيد بـن رَف َ
ان يتفلسف ،قلت :ه َو زيد بن عبـد اهلل أَبـو اْل َخ ْيـر"( ،)4وذكـره ابـن الجـوزي
َلقي ْابن دَرْيد َو َك َ

()5
الحديث"(.)6
ان يضع َ
في الضعفاء والمتروكين  ،وقال ابن سبط العجميَ ":ك َ
قلت ":وضاع".

خامسا :خالصة المسألة :بعد الترجمة للراوي :زْي ِد ْب ِن ِرفاعة ،أبو الخير تبين أن :اَلخـتالف فـي
لقـب رفاعــة ،هــل هــو ألبيــه ام جــده ،فهــو مــتهم بوضــع الحــديث ،كمــا بينــا فــي ترجمتــه ،واهلل تعــالى

أعلم.

المسألة رقم19 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي " :سـعد بـن عمـران ،شـيخ مقـل ،قـال أبـو حـاتم :هـو
مثل الواقدي ،قلت :والواقدي تركوه"(.)7

ثاني ا :قمول المتعقبمب :قمال الحمافظ ابمن حجمر " :قـال ابـن أبـي حـاتم :سـعد بـن عمـران بـن هنـد بـن

سـهل بــن حنيــف األنصــاري روى َعــن :أبــي بكــر بــن عبــد الــرحمن بــن عثمــان بــن ســهل بــن حنيــف

) (1البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (.)451 /8
) (2ابن عراق الكناني :تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة (.)60 /1
) )3ابن الجوزي :الموضوعات (.)136 /1
) (4الذهبي :المغني في الضعفاء (.)246 /1
) (5ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)305 /1
) (6ابن سبط العجمي :الكشف الحثيث (ص.)122 :
) )7الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)124 /2
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وعنه :عبد اهلل بـن محمـد بـن داود بـن أبـي أمامـة بـن سـهل بـن حنيـف ،سـألت أبـي عنـه فقـال :هـو
شيخ مثل الواقدي في لين الحديث ،وكثرة عجائبه ،قلت :فإذا كان أبو حاتم يقـول إنـه مثـل الواقـدي
في كثرة العجائب فكيف يقول الذهبي هو شيخ مقل"(.)1

ثالث ا :موضوع المسألة :يذكر اإلمـام الـذهبي أن الـراوي :سـعد بـن عمـران ،شـيخ مقـل ،فيوافقـه أبـي
حــاتم مثــل درجــة الواقــدي ،والواقــدي قــال الــذهبي :متــروك ،فيتعقــب الحــافظ ابــن حجــر بقولــه :كيــف

بالواقدي شيخ مقل مع كثرة ما يروي من العجائب؟

رابع ا :دراسة المسألة :حتى تتبين المسألة :لي مسألتان:
المسألة األولى :الترجمة للراوي :سعد بن عمران.

والمسمألة الثانيمة :إذا كـان أبـو حـاتم يقـول :إنـه مثـل الواقـدي فـي كثـرة العجائـب ،فكيـف يقـول" هــو
شيخ مقل" فما معنى مصطلح "شيخ مقل" عند اإلمام الـذهبي ،ومصـطلح "التمرك" عنـد أبـي حـاتم،

وهل هما في نفس الدرجة.
المسألة األولى :ترجمة الراوي س ْعد بن ِع ْمران:
مه ِل ِ
بن ِه ْن ِد ِ
 س ْعد بن ِع ْمران ِ
بمن س ْمعد :قـال ابـن أبـي حـاتم سـألت والـدي عنـه فقـال:
بن س ْ
الواقــدي
هــو شــيخ مثــل َ

()2

الضعفاء والمتروكون (.)4

فــي لــين الحــديث وكثــرة عجائبــه ( ،)3وذكــره ابــن الجــوزي فــي

قلت ":ضعيف".

والمسممألة الثانيممة :إذا كــان أبــو حــاتم يقــول إنــه مثــل الواقــدي فــي كثـرة العجائــب ،فكيــف يقــول" هــو
شيخ مقل" فما معنى مصطلح "شيخ مقل" عند اإلمام الـذهبي ،ومصـطلح "التمرك" عنـد أبـي حـاتم،
وهل هما في نفس الدرجة.
) (1ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)33 /4
ـلميَ ،رَوى َعـن :أسـامة
َسلمي ،أَبو َعبد الله اْل َم َدن ّي ،قاضي بغداد ،مولى َعبـد اللـه بـن بريـدة األَس ّ
)" (2م َحمد بن ع َمر بن واقد الواقدي األ ّ
َح َمد بن الخليل البرجالني" ،قَال زكريا بن يحيى الساجي :م َحمد بن ع َمـر بـن واقـد
بن َزْيد ْبن أسلم ،وأسامة ْبن زيد الليثي ،روى عنه :أ ْ
َح َمــد ،وابــن نميــر ،وابــن المبــارك،
ـلمي قاضــي بغــداد مــتهم ،قَــال البخــار ُّ
ي :الواقــدي مــديني ســكن بغــداد ،متــروك ،الحــديث ،تركــه أ ْ
األَسـ ّ
َح َمـد ْبـن حنبـل :هـو كـذابَ ،وقَـال معاويـة
َح َمـدَ .وقَـال معاويـة بـن صـالح :قـال لـي أ ْ
واسماعيل بن زكريـا َوقَـال فـي موضـع آخـر :كذبـه أ ْ

أيضا َعن يحيى ْبن َمعين :ضعيف .وقال في موضع آخر :ليس بشيءَ .وَقال مسلم :متروك الحـديثَ .وَقـال الن َسـائي :لـيس بثقـة َوَقـال
َح َمد :ذاهب الحديث .انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)180 /26قال عنه الحافظ ابـن حجـر" :متـروك مـع سـعة
الحاكم أَبو أ ْ
علمه من التاسعة مات سنة سبع ومائتين" تقريب التهذيب (ص.)498 :

) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)91 /4
) (4ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)313 /1
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أشار إلى ذلك اإلمام الذهبي ،في مقدمة كتابه ميزان اَلعتـدال بقولـه ":ولـم أتعـرض لـذكر مـن قيـل
فيــه :محل ـه الصــدق ،وَل مــن قيــل فيــهَ :ل بــأس بــه ،وَل مــن قيــل :هــو صــالح الحــديث ،أو يكتــب
( .)1

حديثه ،أو هو شيخ ،فإن هذا وشبهه يدل :على عدم الضعف المطلق"

وَل بد هنا من اَلستعانة بالقرائن واألدلة :فقد قال اإلمام الذهبي في كتابـه ميـزان اَلعتـدال
العدني ":سمع منه أبو حـاتم ،وقـال :شـيخ ،فقولـه هـو شـيخ لـيس هـو
في ترجمة العباس بن الفضل َ
عبارة جرح ،ولهذا ،لم أذكر في كتابنا أحدا ممن قال فيه ذلك ،ولكنهـا أيضـا مـا هـي عبـارة توثيـق،

وباَلستقراء يلوح لك إنه :ليس بحجة"(.)2

أما معنى مصطلح "الترك" عنـد أبـي حـاتم :فقـد قـال فـي كتابـه الجـرح والتعـديل" :واذا قـالوا

متـروك الحـديث أو ذاهـب الحـديث أو كـذاب ،فهمو سماقط الحمديث ل يكتمب حديثمه ،وهمي المنزلممة

ومث َل لذلك فقال" :حدثنا عبد الرحمن ،حدثني أبي ،نا أبـو موسـى محمـد بـن المثنـي ،قـال:
الرابعةَ ،
قال لي عبد الرحمن ابن مهدى :ما حفظ عن الرجل الحافظ المتقن ،فهذا َل يختلـف فيـه ،وآخـريهم
والغالب على حديثه الصحة ،فهذا َل يتـرك حديثـه ،لـو تـرك حـديث مثـل هـذا لـذهب حـديث النـاس،

وآخر يهم ،والغالب على حديثه الوهم ،فهذا يترك حديثه -يعني َل يحتج بحديثه (.)3
خامس ا :خالصة المسألة:

في المسألة األولى :تبين أن الـراوي :س ْمعد بمن ِع ْممران ،أنـه ضـعيف لكثـرة مـا يـروي عـن العجائـب
فهو مثل الواقدي.
في المسألة الثانية :أولا :قـول اإلمـام الـذهبي " شـيخ مقـل" يـدل علـى عـدم الضـعف المطلـق ،فهـو
بمنزلة َل بأس به.

ثاني ا :أما مصطلح الترك عند أبي حاتم ،فهو بمعنى الكذب ،وأنه َل يكتب حديثه.

فالمصــطلحان "شمميخ مقممل كممما عنممد اإلمممام الممذهبي ،وتركمموه كممما عنممد أبممي حمماتم" يــدَلن علــى

الضعف ،ولكن الدرجة بينهما مختلفة ،فكان تعقب الحافظ ابن حجر في محله ،عنـدما تعجـب مـن
اإلمــام الــذهبي لمــا وصــفه بأنــه شــيخ مقــل ،بينمــا جعلــه أبــي حــاتم فــي نفــس درجــة الواقــدي ،بأنــه
متروك الحديث ،واهلل تعالى أعلم.

) (1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)3 /1
) (2الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)385 /2
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)37 /2
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المسألة رقم20 :

أولا :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي " :وســعيد بــن حوشــب ،عــن الحســن ،وســعيد بــن
خداا ،عن الحسن ،وعنه يحيى بن يحيى ،مجهولون"(.)1

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر" :وابن حوشب ذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات وقـال :روى
عن الحسن قوله روى عنه أهل العراق ،وابن حماد يكنى أبـا عثمـان ،روى عنـه أبـو جعفـر الـرازي،

وعيســى بــن مســلم القرشــي ،وابــن حريــث أظنــه ابــن حوشــب تصــحف علــى الــذهبي ،فــإن ابــن أبــي
حاتم لم يذكر غير ابن حوشب"(.)2

ثالث م ا :موضمموع المسممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي أن الـراويين :ســعيد بــن حوشــب ،ســعيد بــن خــداا:

بهم جهالة ،فيتعقب الحافظ ابن حجر فيقول إنه تصحيف باألسماء.

رابعا :دراسة المسألة :سـأترجم لكـل مـن :سـعيد بـن حوشـب ،سـعيد بـن خـداا ،وهـل هـم مجهـولين
كما ذكر اإلمام الذهبي ،أم تصحيف في األسماء كما ذكر الحافظ ابن حجر.
 س م ِعيد ْبممن ح ْوشممب :روى عــن الحســن قولــه ،قــال ابــن أبــي حــاتم :ســمعت أبــي يقــول ذلــك،
ويقول :هو مجهول ( ،)3ولم يذكره ابن حبان في الثقـات كمـا قـال الحـافظ ابـن حجـر فلربمـا
ذكر سعيد ابن حريث ،فأشك َل عليه.
قلت" :لم أقف له على ترجمة ،أو جرح ،أو تعديل ،سوى ذلك".

 س ِعيد ْبمن ِخمداش :قـال أبـو حـاتم " :مجهـول"( ،)4وقـال اإلمـام الـذهبيَ ":م ْجهـول"( ،)5وقـال
مرةَ ":ل يعرف"(.)6
قلت" :لم أقف له على ترجمة ،أو جرح ،أو تعديل ،سوى ذلك".

خامس ا :خالصة المسألة:

بعد ترجمة الرواة :س ِعيد ْبمن ح ْوشمب ،وسم ِعيد ْبمن ِخمداش :تبـين أنهمـا مجهـوَلن كمـا قـال
اإلمام الذهبي ،وأما ابن حوشب لـم يـذكره ابـن حبـان فـي الثقـات ،فـذكر اسـما غيـره وهـوَ :سـعيد ْبـن

) )1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)131 /2
) (2ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)45 /4
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)14 /4
) (4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)17 /4
) (5الذهبي :المغني في الضعفاء (.)258 /1
) (6الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)157 :
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حَرْيث ( ،)1وهو متفق على صحبته ،فكان التعقـب مـن الحـافظ ابـن حجـر فـي غيـر محلـه ،فـالراجح
بعد دراسة المسألة ما ذهب إليه اإلمام الذهبي ،واهلل تعالى أعلم.

المسألة رقم21 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قمال اإلممام المذهبي" :سـليمان بـن سـالم القطـان ،مـدني ،يكنـى أبـا داود
القرشــي ،عــن علــى ابــن زيــد ،وعنــه إســحاق وغيـره ،قــال البخــاري :أتــى بخبــر منكــر َل يتــابع عليــه،
يعد في البصريين .قال ابن عديَ :ل أرى بمقدار ما يرويه بأسـا ،وقـال أبـو حـاتم :شـيخ ،وقـد فـرق

البخاري بين سليمان بن سالم أبي أيوب مولى عبد الرحمن بن حميـد بـن عبـد الـرحمن ابـن عـوف
(.)2

مدني عن موَله ،وبين سليمان بن سالم القرشي البصري أبي داود هذا"

ثانيا :قول المتعقبب :قمال الحمافظ ابمن حجمر " :وتبعـه ابـن أبـي حـاتم ،وقـد ذكرهمـا معـا ابـن حبـان
فــي الثق ــات ،وقــال ف ــي األول :مــن أه ــل المدين ــة روى عنــه إب ــراهيم بــن حمـ ـزة الزهــري وق ــال وف ــي

الثاني :من أهل البصرة عن لبابة موَلة بني خلف عن عائشة (رضي اهلل عنهـا) روى عنـه موسـى
بــن إســماعيل ،قلممت :ويؤيــد التفرقــة أن الطب ارنــي ( :)3أخــرج لســليمان بــن ســالم هــذا حــديثا مــن روايــة
عبد العزيز األويسي عنه فقالَ :حدثَنا سليمان بن سالم مولى آل جحا ومـا أدري كيـف خفـي هـذا
على الذهبي مع نقده"(.)4

ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي :اختالفًا في األسـماء بـين الـراويين وهمـا :سـليمان بـن

سـالم أبـي أيـوب مـولى عبـد الـرحمن بـن حميـد ،وسـليمان بـن سـالم القرشـي البصـري أبـي داود ،كمـا

ـي عليـه
نقل عن البخاري ،فيتعقب الحـافظ ابـن حجـر فيؤيـد قـول الـذهبي ،مـع تعجبـه منـه كيـف خف َ
هذا.

رابع ا :دراسة المسألة :سأترجم للروايين :سليمان بن سالم أبي أيوب مولى عبـد الـرحمن بـن حميـد،

وسليمان بن سالم القرشي البصري أبي داود ،ونذكر أقوال العلماء فيهم.

)( )1ب د ع)َ :سعيد ْبن حريث ْبن عمرو ْبن عثمان ْبن َع ْبد الله ْبن عمر ْبن مخزوم القرشي المخزومي أسلم قبـل فـتح مكـة ،وهـو أسـن
أخيه عمرو ْبن حريث ،شهد فتح مكة مع النب ّي(  )وهو ابن خمس عشرة سنة ،ثم نزل الكوفة ،وغ از خراسان ،وقتل بـالحيرة،
من
قتله عبيد له ،وقيل :بل مات بالكوفة .ابن األثير :أسد الغابة ط العلمية (.)472 /2

) (2الذهبي :ميزان اَلعتدال ()208 /2
اق ْبـن
ان الن ْوَفل ُّي ،ثنا َع ْبد اْل َعزيز ْبن َع ْبد اهلل ْاأل َْوس ُّي ،ثنا سلَ ْي َمان ْبن َسالم َم ْولَى آل َج ْحا ،ثنـا َس ْـعد ْبـن إ ْس َـح َ
)َ (3حدثََنا َج ْع َفر ْبن سلَ ْي َم َ
ـالَ « :علـي إ ْن َسـل َمهم
الَ« :لـئ ْن َسـل َمهم اهلل َألَ ْشـك َرنه»  -أ َْو َق َ
ث َرسول اهلل )َ )سري ًةَ ،ف َق َ
الَ :ب َع َ
َك ْعب ْبن ع ْج َرةََ ،ع ْن أبيهَ ،ع ْن َجدهَ ،ق َ
صـ َـنع
ض ًـال» َ ،ف ْـانتَ َ
ـك اْل َح ْمـد شـ ْك ًراَ ،وَلـ َ
ـال« :اللهـم َل َ
َن أَ ْشـك َره» َ ،ف َغنمـوا َو َسـلمواَ ،ف َق َ
ـك اْل َم ُّـن َف ْ
ظ َره النـاس أ ْ
اهلل أ ْ
ص َـن َع َش ْـيًئاَ ،فَل ْـم َي َـرْوه َي ْ
َن َي ْ
ض ًـال " المعجـم الكبيـر للطب ارنــي
ـك اْل َح ْمـد شـ ْك ًراَ ،وَل َ
ـال " :أ ََوَلـ ْم تَق ْـل :اللهـم َل َ
ـالَ ،ف َق َ
ـت َللـذي َق َ
ـول اهلل إن َ
َش ْـيًئاَ ،ف َقـالواَ :يـا َرس َ
ـك اْل َم ُّـن َف ْ
ـك قْل َ
( )144 /19ضعيف اَلسناد.

) (4ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)155 /4
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مي ،م ْممولهم ،ا ْلمممد ِن ُّي ،ا ْلقطَّممان( :ت190- 181 :
 سممل ْيمان ْبممن سمماِلم ،أبممو داود ا ْلقر ِشم ُّ
ه)َ :ش ْـي ٌخ َقليــل اْل َحــديثَ ،رَوى َعـ ْـنُّ :
انَ ،و َع ْبــد الــر ْح َمن ْبــن ح َم ْيــد
الزْهــريَ ،و َعلــي ْبـن جـ ْـد َع َ
ْبــن َع ْبــد الــر ْح َمن اْل َعـ ْـوفيَ ،و َع ْنــه :يعقــوب بــن كاســب ،وأبــو مصـعب ،واســحاق بــن راهويــه،
واب ـراهيم بــن المنــذر ( ،)1قــال الــذهبي ":فيــه لــين"( ،)2وقــال ابــن عــدي ":وَلَ أرى بمقــدار مــا
يرويـه بأسـا"( ،)3وضــعفه الهيثمـي ( ،)4وقـال البخــاريَ ":ل يتـابع عليـه"( ،)5وذكـره ابـن حبــان
في الثقات (.)6

قلت ":ضعيف".

 سممل ْيمان ْبممن سمماِلم أبممو أيمموب مممولى ع ْبممد الم َّمر ْحمن ْبممن حميممد ْبممن ع ْبممد الم َّمر ْحمن ا ْلقر ِشممي
ُّ
ال َيعقـوب ْبـن م َحمـد:
حمن ْبن حميدَ ،سم َع منه إ ْبَراهيم ْبن َحمزةَ ،وقَ َ
الز ْه ِريَ :ع ْنَ :عبد الر َ
هــو َمــولَى َجحــا ( ،)7قــال ابــن أبــي حــاتم ،ســألت أبــي عنــه فقــال" :شــيخ"( ،)8وذك ـره ابــن
حبان في الثقات(.)9

قلت ":ضعيف".

مي وسمل ْيمان ْبمن
خامس ا :خالصة المسألة :بعد ترجمة الراويين :سل ْيمان ْبن س ِالم أبمو داود ا ْلقر ِش ُّ
المر ْحمن ْبمن حميمد ،تبـين أنهمـا مختلفـين فـي أسـمائهما كمـا ذكـر ذلـك
س ِالم أبمو أيموب ممولى ع ْبمد َّ

اإلمام الذهبي ،ووافقه على ذلك الحافظ ابن حجر ،كما نقل عن اَلمام البخاري.

المسألة رقم22 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي " :صالح بن إبـراهيم بـن محمـد بـن طلحـة بـن عبيـد
اهلل ،عن أبيه ،قال يحيى ابن معين :ليس بشيء"(.)10

) )1الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)860 /4
) (2الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)172 :

) (3ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)262 /4
) (4الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)185 /4
) (5البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)18 /4
) (6ابن حبان :الثقات (.)389 /6
) (7البخاري :التاريخ الكبير بحواشي محمود خليل (.)18 /4
) (8ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)120 /4
) (9ابن حبان :الثقات (.)273 /8
) )10الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)287 /2
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ثانيا :قول المتعقبب :قمال الحمافظ ابمن حجمر " :قـرأت بخـط ابـن عبـد الهـادي :إنمـا قـال ابـن َمعـين
ذلك في صالح بن موسى ،قلت :وفي الحصر نظر فإن الذهبي تبع في ذلك ابن َعدي فنقـلَ ،عـن
ابـن َمعـين ذلـك فـي صـالح بــن موسـى وفـي صـالح بـن إبـراهيم ونبــه علـى ذلـك النبـاتي ،قلـتَ :وابــن
موسى من رجال التهذيب ،وَذ َكره ابن حبان في "الثقات" وقال :روى عنه طلحة بن صالح"(.)1

ثالث م ا :موضمموع المسممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي عــن ابــن معــين أن ال ـراوي :صــالح بــن إب ـراهيم بــن

محمد ،ليس بشيء ،فيتعقب الحافظ ابن حجر فيقول :إنما قال ابـن معـين فـي :صـالح بـن موسـى،

وصالح ابن إبراهيم ،وأن الراوي :صالح بن موسى من رجال التهذيب.
رابع ا :دراسة المسألة :سأترجم للراويين :صالح ْبن إِ ْب ار ِهيم ْبن مح َّمد ،وصمالح بمن موسمى ،وأذكـر

أقوال النقاد فيهما.
 صاِل ِح ْب ِن إِ ْب ار ِهيم ْب ِن مح َّم ِد ْب ِن ط ْلحة ْب ِن عب ْي ِد اللَّم ِه ا ْلقر ِشمي ،ا ْلممد ِني( ،)2روى عـن:
أبيـه عــن ســعد بـن أبــي وقــاص ،روى عنــه :ابنـه طلحــة بــن صـالح ،ســمعت أبــي يقــول

()4
()3
ـيء"( ،)5ومــا
ذلــك  ،ذك ـره ابــن حبــان فــي " الثقــات"  ،وَقـ َ
ـال يحيــى " َلـ ْـي َس َحديثــه ب َشـ ْ
قيـل مـن أن يحيـى لـم يقلـه إَل فـي صـالح بــن موسـى مـردود ،فقـد قالـه فـي كـل منهمــا،

أفاده شيخنا(.)6

قلت ":ضعيف".
مال ِح ْبم ِمن موس مى إِسممحاق ْبم ِمن ط ْلحممة ْبم ِمن عب ْيم ِمد اللَّم ِمه ،الط ِ
 صم ِ
لحممي( ،)7ت ق( :)8قــال ْبــن
َمعين" :ليس بشيء"( ،)9وقال في موضع آخـر" َل يكتـب حديثـه"(َ ،)10وَقـال الجوزجـاني:
"ضــعيف الحــديث"(َ ،)11وَقــال ْبــن أَبــي َحــاتمَ :سـأَلت أَبــي َع ْنــه َف َقــا َل" :ضــعيف الحــديث"،
"منكــر الحــديث جــدا"" ،كثيــر المنــاكير عــن الثقــات" ،قلــت :يكتــب حديثــه؟ قــال" :لــيس

) (1ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)277 /4
) (2البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)272 /4
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)393 /4
) (4الثقات َلبن حبان (.)454 /6

) (5ابن معين :تاريخ -رواية الدوري (.)156 /3
) (6السخاوي :التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (.)448 /1
) (7الطَلحي :هذه النسبة إلى طلحة بن عبيد اهلل رضى اهلل عنه ،والمشهور بهذا اَلنتساب جماعة من أوَلد طلحة وأحفاده قديما وحـديثا،
وحديثا ،منهم أبو الحسن محمد بن عمر بن معاوية بن يحيى الطلحي ،من ولد طلحة .األنساب للسمعاني (.)79 /9

) (8المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)95 /13
) (9ابن معين :تاريخ الدوري.)266 / 2( :
) (10ابن معين :سؤاَلت ابن الجنيد (.)19
) (11الجوزجاني :أحوال الرجال (ص.)113 :
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()2
()1
"متْ ـ ــروك
يعجبن ـ ــي حديث ـ ــه"  ،وَق ـ ــال البخ ـ ــاريُّ" :منك ـ ــر الح ـ ــديث"  ،وق ـ ــال النس ـ ــائيَ :
))3
ال ْابن عديَ" :ل ْـي َس ه َـو ع ْنـدي ممـن يتَ َعمـد اْل َكـذب ،إن َمـا يخطـئ َوي ْشـتَبه
الحديث" َ ،وَق َ
َ
()4
ـان َيـ ْـروي َعــن الث َقــات َمــا ََل يشــبه َحــديث ْاألَثَْبــات َحتــى
َعَل ْيــه"  ،وقــال ابــن حبــانَ " :كـ َ
وبة ََل َيجوز اَل ْحت َجاج به"(.)5
ي ْشهد المستمع لَ َها أَن َها معمولة أَبو َم ْقل َ

قلت ":ضعيف".

خامسما :خالصممة المسممألة :يــذكر اإلمـام الــذهبي عــن ابــن معــين قولــه :أن الـ اروي :صمماِل ِح ْبم ِمن
ِإ ْب ار ِهيم "ليس بشيء" ،فيتعقب الحافظ ابن حجر على اإلمـام الـذهبي َعـن ابـن َمعـين ،أنـه ذكـر
مر ِهيم ،فكــان تعقــب الحــافظ ابــن
ذلـك فــي الـراويين :فــي صمماِل ِح ْبم ِمن موسمى ،وفــي صمماِل ِح ْبم ِمن إِ ْبم ا
حجر في محله ،واهلل تعالى أعلم.

المسألة رقم23 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام المذهبي " :صـالح بـن حسـين بـن صـالح السـواق ،عـن أبيـه،
مجهول ،يروى عنه ابن أبي أويس ،وهارون الحمال"(.)6

ثانيم ا :قممول المتعقبممب :قمال الحممافظ ابممن حجمر " :ولــم أر فـي كتــاب ابـن أبــي حـاتم أنــه مجهـول بــل
ذكر الذي هنـا وزادَ :حـدثَنا عنـه محمـد بـن عـوف الطـائي ،وهـذا هـو الـذي ذكـره شـيخنا وسـمى أبـاه
حبيبا .وكأن الذهبي أخذ ما نقلهَ ،عن أبي حاتم من ترجمة والد صالح"(.)7

ثالث م ا :موضمموع المسممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي أن ال ـراوي :صــالح بــن حســين بــن صــالح الس ـواق

مجهــول ،فيتعقــب الحــافظ ابــن حجــر ،فينقــل قــول ابــن أبــي حــاتم انــه ل ـيس مجه ـوَلً ،فخلــط اإلمــام

الذهبي ترجمته بترجمة صالح بن حبيب بن صالح السواق.

رابعا :دراسة المسألة :الترجمة للرواة :صالح بن حسين بن صالح السـواق ،وصـالح بـن حبيـب بـن

صالح السواق ،وهل التصحيف في اسـم أبيـه ،وهـل الجهالـة عنـد أبـي حـاتم فـي :صـالح بـن حسـين
أم صالح بن حبيب.

) (1ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)415 /4
) (2البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)291 /4
) (3النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)57 :
) (4ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)110 /5
) (5ابن حبان :المجروحين (.)369 /1
) )6الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)292 /2
) (7ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)284 /4
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 صاِلح ْبن حس ْي ِن ْب ِن صاِلح ا ْلمد ِني :روى َع ْنه إ ْس َماعيل ْبـن أَبـي أويـس ( ،)1يـروي عـن
أبيــه وعنــه إســماعيل بــن أبــي أويــس ،ذك ـره الــذهبي فــي المي ـزان وســمي والــده حســينا َل
حصين ،وأحدهما بتصحيف ( ،)2ذكره ابن ابي حاتم في الجـرح والتعـديل ،ولـم يـذكر فيـه

جرحـ ـاً( ،)3وذكـ ـره ابـــن حب ــان ف ــي الثقـ ــات ،فص ــحف ابـــن حب ــان اس ــم والـــده ،فق ــال هـــو

حصين(.)4

قلت ":ضعيف".

السم ِواق ،المـديني ،يـروي عـن :أبيـه ،وعنـه :إسـماعيل بــن
 صماِلح ْب ِمن ح ِبيمب ْب ِمن صماِلح َّ
أبي أويس ،وهارون بن عبد اهلل الحمـال ،ومحمـد بـن عـوف الطـائي( ،)5وقـال أبـو حـاتم:
"شيخ مجهول ،وابنه مجهول"(.)6

قلت ":لم أقف له على ترجمة ،أو جرح ،أو تعديل ،سوى ذلك".

ممن ح ِبيممب ْبم ِمن ص ِ
خامس م ا :خالصممة المسممألة :بعــد د ارســة المســألة تبــين :أن ال ـراوي :صم ِ
مالح ْب ِ
ممالح
السم ِمواق" ،مجهــول" كمــا ذكــر الحــافظ ابــن حجــر موافقــا فــي ذلــك قــول ابــن أبــي حــاتم ،فكــان تعقــب
َّ

الحافظ ابن حجر في محله ،وهذا تصحيفا وقع عند اإلمام الذهبي في اسم أبيه ،واهلل أعلم.

المسألة رقم24 :

أولا :القمممول المتعقَّمممب عليمممه :قمممال اإلممممام المممذهبي " :عاصــم ،أبــو مالــك العطــار ،شــيخ لزيــد بــن

الحباب ،مجهول"(.)7

ثاني م ا :قممول المتعقبممب :قممال الحممافظ ابممن حجممر " :وذكـره ابــن حبــان فــي الثقــات فقــال :العطــاردي،
(.)8

وقال :يروي عن الحسن ،قلت :وهو الصواب سقطت الدال والياء على الذهبي"

) (1البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)275 /4
طل ْوَب َغا :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)287/5
) (2السخاوي :التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( ، )450 /1بن ق ْ
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)398 /4
) (4ابن حبان :الثقات (.)458 /6
) )5السخاوي :التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (.)449 /1
) (6ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)104 /3
) )7الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)358 /2
) (8ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)375 /4
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ثالثممما :موضممموع المسمممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي أن ال ـراوي :عاصــم ،أبــو مالــك العطــار مجهــول،

َل ،بـل تصـحيف فـي اسـمه وقـع عنـد اإلمـام الـذهبي،
فيتعقبه الحافظ بن حجر بقوله إنه لـيس مجهـو ً
كما ذكر الحافظ ابن حجر.

ي ،وأذكـر أقـوال النقـاد فيـه ،وهـل
الع َ
طـارد ّ
رابع ا :دراسة المسمألة :سـأترجم للـراوي َعاص ٌـم أَبـو َمالـك َ
تعقب الحافظ ابن حجر في محله أم َل.
()1
 ع ِ
اص مم أبو ماِلك العط ِ
ـان يجيئنـي رسـول اْل َح َسـن فأشـتري َلـهَ ،سـم َع منـه َزْيـد ْبـن
ارِدي َ :ك َ
حبــاب( ،)2ذكـره ابــن حبــان فــي الثقــات وقــال :روى عنــه :عبــد الصــمد بــن عبــد ال ـوارث(،)3
وقال ابن أبي حاتم :سألت أبي عنه ،فقال :هو "مجهول"( ،)4وقال الذهبي" :مجهول"(.)5

قلت ":لم أقف له على جرح ،أو تعديل ،سوى ذلك".
خامسم ا :خالصمة المسمألة :بعـد ترجمـة الـراوي :ع ِ
اص ممم أبمو ماِلممك العط ِ
مارِدي تبـين :أن عاصـم أبــو
مالك وهو العطاردي ،وليس العطار كما قال الذهبي ،مجهول ،وكمـا ذكـر ابـن حبـان ،وأبـي حـاتم،

فكان تعقب الحافظ ابن حجر في محله.

مالحظممة :ابــن حبــان يوثــق المجاهيــل أحيانـاً ،وقــد وصــفه بعــض العلمــاء بأنــه متســاهل ،ولكــن

نجد أن الحافظ بن حجر أحياناً يوافق ابن حبان في توثيقـه للـرواة ،فمـن ذكـره ابـن حبـان فـي كتابـه

الثقات ،وصرح بعدم معرفته له ،فليس مراده في ذلك تعديله ،أو قبول روايتـه ،بـل مقصـده هـو مـن
أجل معرفة من كانت له رواية فحسبَ ،ل مـن أجـل اَلعتمـاد عليـه فيمـا يرويـه ،والـدليل علـى ذلـك
الفَزع (" :)6شهد القادسية ،يروي عـن المقنـع،
ما ذكره ابن حبان نفسه في كتاب "الثقات" في ترجمة َ

وقد قيل :إن للمقنع صحبة ،ولست أعرف فزعًا ،وَل مقنعًا ،وَل أعرف بلدهما ،وَل أعـرف لهمـا أبـًا،

وانما ذكرتهما للمعرفة َل لالعتماد على ما يرويانـه"( ،)7فعلـ َم مـن ذلـك :أن إيـراد ابـن حبـان للمقنـع،
وللفـزع ،ولمــن كــان علــى شــاكلتهماَ ،ل يريــد بــذلك التعــديل ،أو اَلعتمــاد علــى مرويــاتهم؛ بــل مجــرد

المعرفة بهم فحسب.

ي  :هذه النسبة إلى عطارد ،وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ،وهو أبو عمـر أحمـد بـن عبـد الجبـار بـن محمـد بـن عميـر
العطَارد ّ
)َ (1
بن عطارد بن حاجب ابن ز اررة التميمي العطاردي ،من أهل الكوفة ،قدم بغـداد وحـدث بهـا عـن عبـد اهلل بـن إدريـس األودي وأبـى بكـر

بن عياا .األنساب للسمعاني (.)324 /9
) (2البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)490 /6
) (3ابن حبان :الثقات (.)259 /7
) (4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)352 /6
) (5الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)204 :
ان َشه َد القادسيةَ ،سم َع مَنقع .التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (.)136 /7
) (6قال البخاري :فَ َزع ،و َك َ
) (7ابن حبان :الثقات (.)326/7
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وقممال السممخاوي" :وابــن حبــان يــداني الحــاكم فــي التســاهل .وذلــك يقتضــي النظــر فــي أحاديثــه
أيضًا .ألنـه غيـر متقيـد بالمعـدلين ،بـل ربمـا يخـرج للمجهـولين ،وَل سـيما ومذهبـه إدراج الحسـن فـي

الصحيح"(.)1

"واذا لــم يكــن فــي ال ـراوي جــرح وَل تعــديل ،وكــان كــل مــن :شــيخه والـراوي عنــه ثقــة ،ولــم يــأت

بحديث منكر فهو عند ابن حبـان ثقـة ...وألجـل هـذا ،ربمـا اعتـرض عليـه فـي جعلهـم ثقـات مـن لـم

يعـرف حالــه"( .)2فكثيـ ًار مــا يوافـق الحــافظ ابـن حجــر قــول ابـن حبــان فـي توثيــق بعـض الــرواة ،فمــن
مــنهج ابــن حبــان فــي توثيــق المجهــول والحــال :أنــه استنســخ نفــس الفعــل فــي توثيقــه للمســتور ،وهــو

بحسـب تعبيـره" :أن جهالـة العــين قـد ترتفـع بروايــة اثنـين؛ ألنـه مــا لـم يوثـق بــه يبقـى مجهـول الحــال
وهــو المســتور ،فالمســتور عنــد ابــن حجــر هــو مجهــول الحــال الــذي ترتفــع روايتــه بثقتــين ،وهنــا نجــد
تصـريح مــن ابــن حجــر بــأن المســتور يكــون اســناده حســن ،وكــذلك وثّــق مجهــول العــين؛ َلعتمــاده
على أحد الثقات ،وهذا هو عين نظرية ابن حبان"( ،)3فبذلك :هذا الكالم ينسف كـالم الكثيـرين مـن

قالوا أن ابن حبان ،يوثق المجاهيل.

المسألة رقم25 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي" :عبد اهلل بن ميمون ،عن زهيـر بـن منقـذَ ،ل يـدري
من ذا ،وكذا شيخه ،روى عنه ابن أبى نجيح"(.)4

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :كذا رأيت بخط المؤلف ولفظـه( :روى عنـه ابـن أبـي
()5

نجيح) بخط ابن المحب

ملحقة بأصـل الـذهبي[ .ص26:أل ،وكـذا قـال ابـن أبـي حـاتم ونقـلَ ،عـن

أبيه أنه :مجهول ،قلت :وَذ َكره ابن حبان في "الثقات"(.)6

) (1السخاوي :فتح المغيث (.)35|1
) (2ابن حبان :صحيح ابن حبان.)39 / 1( ،
) (3القاري :شرح نخبة الفكر.)518 / 1( ،
) )4الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)512 /2

) (5هو :الشيخ ،اإلمام ،الواعظ ،المسند أبو القاسم ،الفضـل بـن عبـد اهلل ابـن المحـب النيسـابوري .سـمع مـن :أبـي الحسـين الخفـاف ،وبـه
ختم حديثه ،وأبي الحسين العلوي ،وطائفة ،ارتحل إليه ابن طـاهر ،وحـدث عنـه هـو و ازهـر الشـحامي ،ومحمـد بـن إسـماعيل الشـاماتي،
وخلـق كثيــر ،وأجـاز للحــافظ ابــن ناصـر .قــال ابـن طــاهر :رحلــت مـن مصــر ألجـل الفضــل بــن المحـب صــاحب الخفـاف ،فلمــا دخلــت،
قـرأت عليـه فـي أول مجلـس جـزئيين مـن حـديث السـراج ،فلـم أجـد لـذلك حـالوة ،واعتقـدت أننـي نلتـه بـال تعـب ،ألنـه لـم يمتنـع علـي ،وَل
طالبني بشـيء ،وكـل حـديث مـن الجـزء يسـاوي رحلـة ،قلـت :قـد صـنف فـي الـوعظ ،وكـان خيـ ار دينـا ،عالمـا .تـوفي سـنة ثـالث وسـبعين
وأربع مائة  ،وكان من أبناء التسعين  ،رحمه اهلل  .الذهبي :سير أعالم النبالء ط الحديث (.)473 /13
) (6ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)25 /5
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ثالث ما :موضمموع المسممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي :أن ال ـراوي عبــد اهلل بــن ميمــون ،وشــيخه زهيــر بــن
منقــذ "مجهـوَلن" ،عنـد اإلمــام الــذهبي ،فوافقــه الحــافظ ابــن حجــر ،ونقــل عــن ابــن أبــي حــاتم ،ولكــن
ذكره ابن حبان في الثقات.

رابع ا :دراسة المسألة :سأترجم للـرواة :عبد اهلل بن ميمون ،وعبد اهلل بمن ميممون القمداح ،وزهيمر
بمن منقمد ،وعبمد اهلل بمن ميممون الرقمى أبممو عبمد المرحمن ،وأذكـر أقـوال النقـاد فيهمـا ،وهـل تعقــب

الحافظ ابن حجر في محله ،أم َل.
 ع ْبممد اللَّم ِه ْبممن م ْيمم ِ
مونَ :عـ ْـن :زَهيــر ْبــن منقـذَ ،رَوى َعنــهْ :ابــن أَبــي َنجـيح) ،)1قــال ابــن أبــي
حــاتم :ســمعت أبــي يقــول :عبــد اهلل بــن ميمــون "مجهــول"( ،)2وذكـره ابــن حبــات فــي الثقــات
( ،)3وقال الذهبيََ ":ل يدري من ه َو َوََل َش ْيخه").)4
قلت ":لم أقف له على جرح ،أو تعديل ،سوى ذلك ".
 زه ْيممر ْبممن م ِ
نقمذَ :ســمع ْابــن عمــرَ ،رَوى َعنــهَ :عبــد اهلل بــن َميمــون( ،)5قــال ابــن أبــي حــاتم:
سمعت أبى يقول :هو "مجهول"( ،)6ذكره ابـن الجـوزي فـي الضـعفاء والمتروكـون( ،)7وذكـره
ابن حبان في الثقات( ،)8وقال الذهبيَ ":م ْجهول"(.)9

قلت ":لم أقف له على جرح ،أو تعديل ،سوى ذلك ".
()10
 ع ْبممممد اللَّ ِ
ممممي (ت 200- 191 :ه) ،تَ :رَوى َعـ ــن:
ممممه ْبممممن م ْيمممممون ا ْلقممممدَّاح  ،ا ْلم بك ُّ
إ ْسـ َـماعيل ْبــن أميــة ،وجعفــر ْبــن م َحمــد ْبــن َعَلــى ،ورجــاء ْبــن الحــارث المكــيَ ،رَوى َعنــه:

إ ْبـ َـراهيم ْبــن األشــعث البخــاري خــادم الفضــيل ْبــن عيــاض ،وا ْبـ َـراهيم ْبــن بشــار الرمــادي(،)11

) (1البخاري :التاريخ الكبير بحواشي محمود خليل (.)206 /5
) (2ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)172 /5
) (3ابن حبان :الثقات (.)47 /7
) (4الذهبي :المغني في الضعفاء (.)360 /1
) (5البخاري :التاريخ الكبير بحواشي محمود خليل (.)426 /3
) (6ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)586 /3

) (7ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)298 /1
) (8ابن حبان :الثقات (.)263 /4
) (9الذهبي :المغني في الضعفاء (.)242 /1
الشافعي ،وكـان يـرى
) (10المشهور به أبو عثمان سعيد بن سالم القداح ،أصله من خراسان سكن مكة ،يروى عن ابن جريج ،روى عنه
ّ
اإلرجاء ،وكان يهم في األخبار حتى يجيء بها مقلوبة حتى خرج بها عـن حـد اَلحتجـاج بـه األنسـاب للسـمعاني ( ،)348 /10وسـمي
ون .ابن كثير :البداية والنهاية ط الفكر (.)180 /11
اْلقَد َ
ان َكح ًاَل َي ْق َدح اْلعي َ
اح ألَنه َك َ
) )11المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)200 /16
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()1
"عامــة َمــا يرويــه ََل يتَــابع َعَل ْيــه"(،)2
َقـ َ
الحــديث" َ ،وَقــا َل ْابــن عــديَ :
يَ " :ذاهــب َ
ـال الب َخــار ّ
()3
حبانََ ":ل َيجوز اَل ْحت َجاج به إ َذا ْان َفرد "(.)4
"ضعيف" َ ،وَق َ
َوَق َ
ال ْابن َ
يَ :
ال الن َسائ ّ
()5
الحـديث"( ،)6وقـال أبـو زْرعـة:
وقال العقيلـي ":ذاهـب الحـديث"  ،وقـال الشـيبانيَ ":ذاهـب َ

"واهي الحديث"( ،)7وقال الحافظ ابن حجر ":منكر الحديث متروك"(.)8

قلت ":متروك الحديث".

 ع ْبد اللَّ ِه ْبن م ْيمون َّ ب
َح َمـد ْبـن َح ْنَبـل،
ـي ،ويـروي َعنـه :أ ْ
الرقيَ :ي ْروي َع ْن :أَبـي الملـيح الرق ّ
وأَبــو َج ْع َفــر النفيل ــي( ،)9قــال أبــو المحاس ــن الدمشــقي ":فيــه نظ ــر"( ،)10وقــال الحــافظ اب ــن
حجر ":مقبول"(.)11

قلت ":مقبول".

خامسا :خالصة المسألة :بعد دراسة المسألة تبين أن هذين الراويينَ :ع ْبد الله ْبـن َم ْيمـون ،وزَه ْيـر
ْبــن منق ــذ مجهـ ـوَلن ،ولك ــن بعــد النظ ــر ف ــي كت ــاب ابــن حب ــان ،ذك ــر أن ــهَ " :ع ْبــد اللـ ـه ْب ــن َم ْيم ــون

()12
القـداح ،أم غيـره ،فــإن
قصـد مـن هـو :عبـد اهلل بــن ميمـون َ
اْل َقـداح"  ،ووافقـه بـذلك السـخاوي ،فلــم ي َ
القداح لم يعد من المجهولون ،بل هو " متروك الحديث " ،وأما عبد اهلل بن ميمون ،فهـو "مجهـول"

كما بينت في ترجمته ،وقال الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمته" :عبـد اهلل بـن ميمـون ،شـيخ

الق ّـداح وقـال مـا نصـه فـي ترجمـة عبـد اهلل بـن ميمـون":
إلبراهيم ابن عبد السالم" ،ذكر قبله ترجمة َ
( )13
القـداح كمـا يـذكر الحـافظ ابـن حجـر ،فإنـه قـد حكـم
هو عندي القداح الذي قبلـه"  ،فـإن كـان هـو َ
عليه بأنه مرة :منكر الحديث ،ومرة أنه مجهول.

) (1البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)206 /5
) (2ابن عدي :الكامل) .)133/2
) (3النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)63 :
) (4ابن حبان :المجروحين (.)21 /2
) (5العقيلي :الضعفاء الكبير (.)302 /2

) (6ابن القيسراني :ذخيرة الحفاظ (.)550 /1
) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)172 /5
) (8ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)326 :
) )9المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( ، )203 /16ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)172 /5
) (10أبو المحاسن الدمشقي :اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند اإلمام أحمد من الرجال (ص.)250 :
) (11ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)326 :
) (12ابن حبان :الثقات (.)263 /4
) (13ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)326 :
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المسألة رقم26 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي " :عبد الرحمن بـن مـرزوق ،أبـو عـوف الطرسوسـى
َل البــزورى ،يــروي :عــن عبــد الوهــاب بــن عطــاء ،وغي ـره ،قــال ابــن حبــان :كــان يســكن طرســوس،
يضــع الحــديثَ ،ل يحــل ذك ـره إَل علــى ســبيل القــدح فيــه" ،حــدثنا محمــد بــن المســيب ،حــدثنا عبــد

الــرحمن بــن مــرزوق بطرســوس ،حــدثنا عبــد الوهــاب بــن عطــاء ،عــن محمــد بــن عمــرو ،عــن أبــي

ـين مثْــل
سـلمة ،عــن أبــي هريـرة( رضــي اهلل عنــه) ،عــن النبـي) ،)قــال :لَـ ْـن تَ ْخل َـو األ َْرض مـ ْـن ثَالثـ َ
ون"( ،)1وهـذا كـذب ،وأمـا :عبمد المرحمن بمن ممرزوق بمن
ـون َوي ْم َ
طـر َ
يم َخليل الر ْح َمن به ْـم ي ْرَزق َ
إ ْبَراه َ
عطيممة ،أبممو عمموف البغممدادي البممزور  ،عــن :عبــد الوهــاب بــن عطــاء أيضــا ،وشــبابة ،وعنــه :ابــن
(.)2

السماك ،وأبو سهل القطان فقال الدارقطنيَ :ل بأس به ،ومات سنة خمس وسبعين ومائتين"

ثانيما :قمول المتعقبممب :قمال الحممافظ ابمن حجمر " :ومــا أدري لـم فـرق بينهمـا المؤلــف ،ومـا سـلفه فــي
ذلك ،فالبزوري هو الطرسوسي ،قدمها وحدث بها ،وكأن الحديث المذكور أدخل عليه فإنه باطل.

وقد قـال الخطيـب :كـان ثقـة ولـم يـذكره فـي المتفـق والمفتـرق فـدل علـى أنـه هـو ،وقولـه :وهـذا كـذب
من كالم الذهبي أدرجه في كالم ابن حبان"(.)3

ثالث ا :موضوع المسألة :يذكر اإلمـام الـذهبي أن هـذا الـراوي :عبـد الـرحمن بـن مـرزوق أنـه كـذاب،
َل يحل ذكره إَل على سـبيل القـدح ،وراوي آخـر بـنفس أسـمه ،فيتعقـب الحـافظ ابـن حجـر علـى هـذا

القول بقوله ،أنه هو نفس الراوي ،ولم يفرق بينهما ،ولكن أشكل على اإلمام الذهبي نسبه.

وع ْبــد
وق أَبــو َعـ ْـوف البــزور ُّ
رابعممم ا :دراسمممة المسمممألة :ســأترحم للــراويينَ :ع ْبــد الــر ْح َمن بــن َمـ ْـرز َ
يَ ،
ي وهل تعقب الحافظ ابن حجر في محله أم َل
الر ْح َمن بن َم ْرزوق الطَرس ْوس ُّ
 ع ْبممد الم َّمر ْحم ِن بممن مم ْمرزوق أبممو عم ْموف البممز ِ
ي
ور ُّ
َح َمـد الحكيمـي،
وزكريا بن عدي ،وشبابة بن سوار ،روى عنه :ابنه عبد الله ،وم َحمـد بـن أ ْ
وكان "ثقة") ،)5قال الـدارقطنيََ ":ل َبـأْس بـه"( ،)6وقـال ابـن الجـوزي ":كـان ثقـة"( ،)7ووصـفه
()4

(ت275ه) :ســمع :روح بــن عبــادة،

اإلمام الذهبي فقال" :اإلمام المحدث ،الصادق أبو َع ْوف"(.)8
قلت ":ثقة".

) )1أخرجه اإلمام الطبراني في المعجم األوسط ( )247 /4برقم ( )4101متقارب األلفاظ عن أنس رضي اهلل عنه ،حسن اَلسناد.
) (2الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)589 /2

) (3ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)135 /5

ي :نسبة الى البزور وهي جمع البزر ،وعندنا يقال هذا لمن يبيع البزور للبقول وغيرها ،اشـتهر بهـذه النسـبة ابـو عبـد اهلل احمـد
) )4البزور ُّ
بن عبد الرحمن ابـن مـرزوق بـن عطيـة البـزوري المعـروف بـابن ابـى عـوف مـن أهـل بغـداد ،كـان ثقـة نبـيال رفيعـا جلـيال ،لـه منزلـة مـن

السلطان ومودة في أنفس العوام وحال من الدنيا واسعة وطريقة في الخير محمودة .األنساب للسمعاني (.)213 /2

) )5البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (.)273 /10
) (6الحاكم :سؤاَلت الحاكم (ص.)128 :

) (7ابن الجوزي :المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)271 /12
) (8الذهبي :سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)530 /12
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1
ك ( ،)2قــال اإلمــام
 ع ْبممد َّ
ممي (ت  280- 271ه)َ :ف َهال ـ ٌ
الممر ْحم ِن بممن م ْممرزوق الطَّرس ْو ِس ُّ
(،)4
()3
ـان
الــذهبي ":شــيخ َ
طَرســوس ،ك ـ ّذاب"  ،وذك ـره فــي المغنــي وقــال ابــن حبــان ":شــيخ َكـ َ

الحديثََ ،ل يحل ذكره إَل على َسبيل اْلقدح فيه"(،)5
بطرسوس ،يضع َ
قلت ":وضاع".

وع ْبـد
خامسا :خالصة المسألة :بعد ترجمة الراويينَ :ع ْبد الر ْح َمن بن َم ْرز َ
وق أَبو َع ْـوف البـزوريَُّ ،
ـي :تبـين أنهمــا راويــين مختلفــين ،كمــا بـين ذلــك اإلمــام الــذهبي ،وابــن
الـر ْح َمن بــن َمـ ْـرزوق الطَرس ْوسـ ُّ
ـان يســكن
ســبط العجمــي فقــال ":عبــد الــر ْح َمن بــن َمـ ْـرزوق أَبــو َعـ ْـوف الطرسوســيَ ،قـ َ
ـال بــن َ
حبــان َكـ َ
الحديثََ ،ل يحل ذكره إَل على َسبيل اْلقدح فيهَ ،فأَما عبد الر ْح َمن بن َم ْـرزوق بـن
طرسوس ،يضع َ
ي اْلبــزوري َعــن عبــد اْل َوهــاب بــن َعطــاء َوعنــه بــن الســماك َوأَبــو ســهل
َعطيــة أَبــو َعـ ْـوف اْلَب ْغـ َـداد ّ

ي اثَْن ْين َواهلل أعلم"( ،)6فبعـد هـذه الد ارسـة تبـين
ي ََل َبأْس به َه َك َذا
اْلقطان َف َقا َل الد َارق ْ
َ
جعلها الذ َهب ّ
طن ّ
الحافظ ابن حجر لم يوافق اإلمام الذهبي في تعقبه على هذه المسألة.

المسألة رقم27 :

أو ال :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي " :عبــد الــرحيم بــن موســى ،عــن هشــيم ،مجهــول،

وهو شامي"(.)7

ثانيا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجمر" :كـذا رأيتـه بخـط المؤلـف وقـد نقـط الشـين ،وقـرأت فـي

ثقات ابن حبان :عبد الرحيم بن موسى السامي القرشي من أهل البصرة ،كنيته أبـو محمـد ابـن عـم
عبــاد بــن منصــور ،يــروي عــن :ميــثم وهــارون النحــوي ،روى عنــه :روح بــن عبــد المــؤمن الشــقري،

فهــو هــو صــحف فيــه الــذهبي ،وفــي "غ ارئــب مالــك" للــدارقطني :عبــد الــرحيم بــن موســى روى عــن:

) (1الط َرس ْوس ُّي :نسبة إلى طرسوس ،وهي من بالد الثغـر بالشـام ،وكـان يضـرب بعيـدها المثـل وكـانوا يقولـون-علـى مـا سـمعت أبـا علـى
ـقي الحـافظ يقـول :كـان المشـايخ يقولـون« :زينـة اإلسـالم ثالثـة :التـراويح بمكـة فـإنهم يطوفـون سـبعا
الحسن بن مسعود بن الـوزير الدمش ّ
بــين كــل تــرويحتين ،ويــوم ال جمعــة بجــامع المنصــور لكث ـرة النــاس والزحمــة ونصــب األس ـواق ،ويــوم العيــد بطرســوس ألنهــا ثغــر وأهلهــا
يتزينون ويخرجون /باألسلحة الكثيرة المليحة والخيل الحسان ليصل الخبر إلـى الكفـار فـال يرغبـون فـي قتـالهم» األنسـاب للسـمعاني (/9

.)65
) (2الذهبي :سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)532 /12
) (3الذهبي :تاريخ اإلسالم ت تدمري (.)388 /20
) (4الذهبي :المغني في الضعفاء (.)386 /2
) (5ابن حبان :المجروحين (.)61 /2
) )6ابن سبط العجمي :الكشف الحثيث (ص.)166 :
) (7الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)607 /2
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مالـك ،واســماعيل بــن عيــاا ،روى عنــه :محمــد بــن أحمــد بــن الحســن القطـواني ،ويحيــى بــن زكريــا

بن شيبان ،ولم يذكر فيه جرحا"(.)1

ثالث ا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن هذا الراوي :عبد الرحيم بن موسى شامي ،بالشـين
وهــو مجهــول ،فيتعقــب الحــافظ ابــن حجــر فيقــول :أنــه ســامي بالســين بغيــر الــنقط ،وهــو مــن أهــل

البصرة ،ولم يذكر فيه جرحاً وَل تعديال.

رابعا :دراسة المسمألة :سـأترجم للـراويين :عبـد الـرحيم بـن موسـى الشـامي ،وعبـد الـرحيم بـن موسـى

السامي ،وأذكر أقوال الجرح والتعديل فيهما.

 عْبممد الم َّمر ِح ِيم ْبممن موسممى ،أبممو محمممد ( ،)2السمما ِمي ( ،)3ســمع :هــارون النحــوي ،وهشــيما ،روى عنــه:
روح بــن عبــد المــؤمن ( ،)4قــال ابــن أبــي حــاتم :ســمعت أبــي يقــول :هــو "مجهــول"( ،)5وذكـره ابــن حبــان
فــي الثقــات ،وقــال قرشــي مــن أهــل البص ـرة ،كنيتــه :أبــو محمــد بــن عــم عبــاد بــن منصــور ( ،)6وقــال

الذهبيَ ":م ْجهول"(.)7

قلت ":لم أقف له على جرح ،أو تعديل ،سوى ذلك ".
 عْبممد المَّمر ِح ِيم ْبممن موسممى ،أبممو محمممد ،الشم ِ
مامي :البصــري راو معــروف ،روى القـراءة عــن أبــي عمــرو
بن العالء ،روى عنه روح بن عبد المؤمن (.)8

قلت ":لم أقف له على جرح ،أو تعديل ،سوى ذلك ".
ي،
وســى ،أَبــو م َحمــدّ ،
خامس م ا :خالصممة المسممألة :بعــد الترجمــة لل ـراويينَ :ع ْبـ َـد الــرحيم ْبـ َـن م َ
الســام ّ
ي ،والنظــر فــي أقــوال العلمــاء فيــه تبــين أنهمــا نفــس
و َع ْبـ َـد الــرحيم ْبـ َـن م َ
وســى ،أَبــو م َحمــد ،الشــام ّ
الــراويين ،فخل ــط اإلم ــام ال ــذهبي بــين الس ــامي والشــامي ،وق ــال ابــن أب ــي حــاتم ":والرج ــل مــن أه ــل

) (1ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)166 /5
) )2التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (.)102 /6

لؤي بن غالب ،والمشهور بها أبو عمـرو عرعـرة بـن البرنـد بـن النعمـان بـن علجـة ابـن األفقـع بـن كزمـان
السام ّي :نسبة إلى سامة بن ّ
)ّ (3
ـؤي بـن غالـب ،ويقـال :عبيـدة بـن الحـارث بـن سـامة بـن
ابن الحارث بن حارثة بن مالك بن سعد بن عبيدة بـن سـامة بـن الحـارث ابـن ل ّ
لؤي بن غالب الناجي السامي ،من أهل البصرة ،يروى عن روح بن القاسم وشعبة ابن الحجاج .األنساب للسمعاني (.)30 /7
ّ
) )4الكنى واألسماء لإلمام مسلم (.)740 /2
) (5الجرح والتعديل َلبن أبي حاتم (.)341 /5
) (6الثقات َلبن حبان (.)412 /8
) (7الذهبي :المغني في الضعفاء (.)392 /2
) (8ابن الجزري :غاية النهاية في طبقات القراء (.)383 /1
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البصرة كما في الثقات ،فوقع تخليط فيه من النساخ"( ،)1فكان تعقب الحافظ ابـن حجـر فـي مكانـه،
واهلل أعلم.

المسألة رقم28 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي " :عبد العزيز بن صالح ،عن ابن لهيعة"(.)2
ثانيا :قول المتع بقب :قال الحافظ ابن حجر " :وقال األزدي :ضعيف مجهـول ،وفـي "الثقـات" َلبـن

حبان :عبد العزيز بن صالح يرويَ ،عنَ :عبد الرحمن بن نعيمَ ،عن أبي هريرة .روى عنـه :سـعيد
يعـة فما أدري إن كان هو المراد أم غيره .ثمم ظهمر لمي
بن أبي هالل ،فهذا من طبقة شيوخ ابن لَه َ
أنممه هممو وأن الممذهبي تحممرف عليممه .والصممواب :يممروي عنممه ابممن ل ِهيعممة ،وقــد وقــع حديثــه عنــد

يعــةَ ،عــن َعبـد العزيــز بــن صـالحَ ،عــن أبــي منصـورَ ،عــن ابــن عبــاس
الطحـاوي مــن طريــق ابـن لَه َ
(رضـي اهلل عنـه) فـي عــدد الـوتر ،وذكـره ابــن أبـي حـاتم فقــال :يـرويَ ،عـن أبــي الخنسـاءَ ،عـن أبــي
هريرة (رضي اهلل عنه) .روى عنـه َع ْمـرو بـن الحـارث المصـري ،قلـت :وقـد ذكـره ابـن يـونس فقـال:
يعة وعمرو بن الحارث"(.)3
مولى بني أمية روى عن عروة بن أبي قيس روى عنه ابن لَه َ

ثالثم ا :موضموع المسمألة :يـذكر اإلمـام الـذهبي :أن عبـد العزيـز بـن صـالح ،أنـه روى عـن ابـن أبـي

لهيعــة ،فيتعقــب الحــافظ ابــن حجــر فيقــول :أن ابــن أبــي لهيعــة هــو الــذي روى عــن عبــد العزيــز بــن
صالح ،وأشكل على اإلمام الذهبي :سعيد بن أبي هالل ،وهو مـن طبقـة ابـن أبـي لهيعـة ،وقـد وقـع

حديثه عند :الطحاوي ،وابن أبي حاتم ،وابن يونس.

رابع ا :دراسة المسمألة :لمي مسمألتان :المسمألة األولمى :الترجمـة للـراويين :عبـد العزيـز بـن صـالح،
وأبي لهيعة ،وذكر أقوال النقاد فيهما.

المسممألة الثانيممة :ذكــر الروايــات التــي تبــين أن ابــن أبــي لهيعــة روى عــن :عبــد العزيــز بــن صــالح،
وهي عند" :الطحاوي ،وابن أبي حاتم ،وابن يونس" ،وهل تعقب الحافظ ابن حجر في محله أم َل.

المسألة األولى :الترجمة للراويين :عبد العزيز بن صالح ،وأبي لهيعة ،وذكر أقوال النقاد فيهما.
يز ْبمن ص ِ
 ع ْبد ا ْلع ِز ِ
مالحَ :ع ْـنَ :ع ْبـد الـر ْح َمن ْبـن ن َع ْـيم ( ،)4وأبـي خنسـاء عـن أبـي هريـرة (،)5
()6
ي":
ذك ـره ابــن حبــان فــي الثقــات وقــال :روى عنــه :ســعيد بــن أبــي هــالل  ،وَقــا َل ْاأل َْزد ّ
) (1الجرح والتعديل َلبن أبي حاتم (.)340 /5
) (2الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)629 /2
) (3ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)207 /5
) )4البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)17 /6
) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)385 /5
) (6ابن حبان :الثقات (.)112 /7
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ضـ ــعيف َم ْجهـ ــول"( ،)1وذك ـ ـره ابـ ــن أبـ ــي حـ ــاتم ولـ ــم يعتـ ــرض لـ ــه ( ،)2وذك ـ ـره الـ ــذهبي فـ ــي
َ
الضعفاء(.)3

قلت" :ضعيف".
ِ
ِ
ي الفقيه( ،ت  174هم) م د ت ق (:)4
ص ِر ُّ
 ع ْبد اللَّه ْبن ل ِهيعة ْب ِن ع ْقبة ْب ِن ق ْرعان ،ا ْلم ْ
ان َي ْحَيى ْبن َسعيد "َل يراه شيئا"( ،)5وقال الـدارقطني" :يضـعف حديثـه"(،)6
قَال البخاريَُّ :ك َ
وقال أيضا" :يعتبـر بمـا يـروي عنـه العبادلـة ،ابـن المبـارك ،والمقـرئ ،وابـن وهـب"( ،)7وقـال

الشيبانيَ ":ل ْي َس بحجـة"( ،)8وذكـره ابـن أبـي حـاتم فـي الم ارسـيل وقـال :لـم يسـمع م ْـن َع ْمـرو
()9
يعـة ورشـدين سـواء؟
ب ْن ش َع ْيب َش ْـيًئا"  ،وقـال ابـن الجنيـد ":قلـت ليحيـى بـن َمعـين :ابـن َله َ
يعــة أحــب إلــي مــن رشــدين ،رشــدين لَـ ْـي َس بشــيء"(َ ،)10وَقــال ابــن حبــان" :
قــالَ :ل ،ابــن لَه َ
ـان ي ـ َـدلس َع ــن ُّ
الض ـ َـعفَاء قب ــل احتـ ـراق كتب ــه"( ،)11وض ــعفه:
ص ــالحاًَ ،ولكن ــه َك ـ َ
َك ـ َ
ـان َش ــيخاً َ

الدينوري( ،)12وابن الجوزي( ،)13والنسائي( ،)14وقال ابن حجر ":صدوق ،خلط بعـد احتـراق
كتبه ،ورواية ابن المبارك ،وابن وهب عنه ،أعدل من غيرهما ،وله في مسلم بعـض شـيء

مقرون"(.)15

قلت ":ضعيف".

المسألة الثانية :ذكر الروايات التي تبين أن ابن أبي لهيعة رو عن :ع ْب ِد ا ْلع ِز ِ
يز ْب ِن ص ِالح:
ـي،
ـال :ثنــا َع ْبــد اهلل ْبــن م َحمــد اْل َف ْهمـ ُّ
الروايممة األولممى :قــال الطحــاويَ " :حــدثََنا َرْوح ْبــن اْل َفـ َـرجَ ،قـ َ
ـالَ " :س ـأَْلت َع ْبـ َـد اهلل ْبـ َـن
صــالحَ ،عـ ْـن أَبــي َم ْنصــورَ ،قـ َ
يع ـ َةَ ،عـ ْـن َع ْبــد اْل َعزيــز ْبــن َ
َقــا َل :أنــا ْابــن َله َ
ث "(.)16
َعباس (َ )عن اْلوتْرَ ،ف َقا َل :ثَ َال ٌ

) (1ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)109 /2
) (2ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)385 /5
) (3الذهبي :المغني في الضعفاء (.)397 /2
) (4المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)487 /15
) (5البخاري :التاريخ الصغير) .)245 / 2
) (6الدارقطني :سؤاَلت السلمي (ص.)207 :
) (7الدارقطني :سؤاَلت حمزة (ص.)39 :
) (8ابن القيسراني الشيباني :تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين َلبن حبان (ص.)324 :
) (9ابن أبي حاتم :المراسيل (ص.)114 :

) (10ابن معين :سؤاَلت ابن الجنيد (ص .)34
) (11ابن حبان :المجروحين.)13- 12 / 2 (:
) (12الدينوري :المعارف (.)505 /1
) (13ابن الجوزي :المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)4 /9
) (14النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)64 :
) (15ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب(.)1444/1
) (16الطحاوي :شرح معاني اآلثار ( ، )289 /1اسناده ضعيف.
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الروايممة الثانيممة :قــال نعــيم بــن حمــادَ " :حــدثََنا اْل َوليــد ْبــن م ْســلمَ ،ور ْشــدين ْبــن َسـ ْـعدَ ،عــن ْابــن
صالحَ ،ع ْن ح َذ ْي َف َة ْبن اْلَي َمانَ ،و َسـمى اْل َوليـد َب ْيَنـه َوَب ْـي َن ح َذ ْي َفـ َة َرج ًـال َل ْـم
يع َةَ ،ع ْن َع ْبد اْل َعزيز ْبن َ
َله َ

ـسَ ،والثانَي ــة
َح َف ْ
ـعَ ،فـ ْ
أْ
ظــهَ ،قــا َل" :اْلفــتَن َب ْعـ َـد َرس ــول اللــه ) )إَلــى أ ْ
ـاألوَلى َخ ْمـ ٌ
ـوم الس ـ َ
ـاعة أ َْرَبـ ٌ
َن تَقـ َ
ونَ ،والراب َعة الدجال"(.)1
َع ْشٌرَ ،والثالثَة ع ْشر َ
خامسما :خالصممة المسممألة :بعــد د ارســة المسـألة ،وترجمــة الـراويين :ع ْبممد ا ْلع ِزيم ِمز ْبممن صمماِلح ،وع ْبممد
ِ
يعـ َة روى عـن :ع ْبم ِد
اللَّه ْبن ل ِهيعة ْب ِن ع ْقبة ْب ِن ق ْرعمان :وبيـان أقـوال النقـاد فـيهم ،تبـين أن ْابـن َله َ
ا ْلع ِز ِ
يز ْب ِن صاِلح ،وذكرت روايتان تبين ذلك ،وأن تعقب الحافظ ابن حجر على اإلمام الذهبي فـي
هذه المسألة في محله ،واهلل أعلم.

المسألة رقم29 :

للحنينـى
أولا :القمول المتعقَّممب عليممه :قمال اإلمممام الممذهبي ":عبـد العزيـز بــن عبـد اهلل األصــم ،شـيخ َ

( ،)2فيــه جهالــة ،وقيــل عبــد العزيــز بــن محمــد ،روى عــن ابــن أبــي الزنــاد ،عــن عبــد الــرحمن بــن
ان َيهــم باْل َواحــد بــاَلثَْن ْين ،وبــهَ :ل
حرملــة ،عــن ابــن المســيب ،عــن أبــي هريـرة -مرفوعـاً :إن الشـ ْـي َ
طَ
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروه تأخير المشـركين ( ،)3قـال البـزار :لـم نسـمعها إَل مـن

ابن أبي الحنين"(.)4

ثانيا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :وقال ابن القطان :عبد العزيـز َل يعـرف سـواء أكـان
عبد العزيز بن عبد اهلل كما قال البزار ،أو عبد العزيز بن محمد كما قال قاسم بن األصبغ ألنهمـا

جميعــا رويــاهَ ،عــن م َحمــد بــن الحســين بــن أبــي الحنــين الكــوفي ،قلــت :واطــالق الــذهبي يــوهم أن
البزار سمعه من عبد العزيز وليس كذلك"(.)5

ثالثممما :موضممموع المسمممألة :يــذكر اإلم ــام الــذهبي أن ال ـراوي :عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــه جهالــة،

واختلف فيه براو آخر ،هو :عبد العزيـز بـن محمـد ،فيتعقـب الحـافظ ابـن حجـر فيقـول :أن الراويـان
بهما جهالة ،عبد العزيز بن عبد اهلل ،وعبد العزيز بن محمد.

) (1نعيم بن حماد :الفتن ( ، )54 /1اسناده ضعيف.
) (2هو :محمد بن الحسين بن أبي الحَن ْين ،كوفي ،يـروي عـن أبـي نعـيم .حـدثنا عنـه الطبـري ،وقـال عبـد الغنـي بـن سـعيد كـوفي مشـهور
سمع منه ابن جابر الرْملي .السخاوي :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)245 /8
) (3البيهقي :السنن الكبرى ،كتاب الحج ،أبـواب آداب السـفر ،بـاب كراهيـة السـفر وحـده ( )10347/ 421 /5دار الكتـب العلميـة ،ط،3
اسناده حسن.
) (4الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)630 /2
) (5ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)209 /5
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العزيـز بـن محمـد،
َصـمَ ،ع ْبـد َ
العزيـز بـن َع ْبـد اهلل األ َ
رابعا :دراسة المسألة :الترجمـة للـراويينَ :ع ْبـد َ
وذكر أقوال النقاد فيهم ،وهل تعقب الحافظ ابن حجر في محله ،أم َل.
يز بن ع ْب ِد ا ِ
 ع ْبد الع ِز ِ
هلل األصم :لم أقف لـه علـى ترجمـة فـي كتـب الرجـال ،سـوى مـا ذكـره
الذهبي عنه.
قلت " :لم أقف له على ترجمة ،أو جرح أو تعديل سوى ذلك"
 ع ْبد الع ِز ِ
حم ِد :لم أقف له على ترجمة في كتب الرجال.
يز بن م َّ
قلت " :لم أقف له على ترجمة ،أو جرح أو تعديل سوى ذلك"

العزيـز بـن
َصـمَ ،ع ْبـد َ
العزيز بـن َع ْبـد اهلل األ َ
خامس ا :خالصة المسألة :كما بينت أن الراويينَ :ع ْبد َ
محمد ،بهما جهالة ،فال يعرفا ،فوافق الحافظ ابن حجر قول اإلمام الذهبي في هذه المسألة.

المسألة رقم30 :

َّ
ـى ( ،)1ق ــال
أولا :القمممول المتعقمممب عليمممه :قمممال اإلممممام المممذهبيَ " :ع ْب ــد اْل َمل ــك ْب ــن ح َذ ْيفَـ ـ َة الج َمح ـ ّ
الدارقطني :يترك"(.)2
ثانيا :قول المتعقبب :قمال الحمافظ ابمن حجمر " :وهـو تصـحيف وانمـا هـو ابـن قدامـة بالقـاف والمـيم
وقد روى له ابن ماجة"(.)3

ثالثممم ا :موضممموع المسمممألة :ي ــذكر اإلم ــام ال ــذهبي أن الـ ـراويَ :ع ْب ــد اْل َمل ــك ْب ــن ح َذ ْي َفـ ـ َة مت ــروك ع ــن
الــدارقطني ،فيتعقــب الحــافظ بــن حجــر فيقــول :انمــا هــو تصــحيف فــي اســم أبيــه قدامــة بــدل حذيفــة،

فهو َع ْبد اْل َملك ْبن قدامة الج َمحي.
رابع ما :دراسممة المسممألة :ســأترجم للـراويينَ ،ع ْبــد اْل َملــك ْبــن ح َذ ْي َفـ َة الج َمحــي ،وعبــد الملــك بــن قدامــة
الج َمحي ،وأذكر أقوال النقـاد فيهمـا ،وهـل تعقـب الحـافظ ابـن حجـر فـي محلـه أم َل ،ونـذكر الروايـة

للراوي :عبد الملك بن قدامة ،وقد روى له بن ماجة حديثاً واحداً.
 ع ْب ِد ا ْلمِل ِك ْب ِن حذ ْيفة الجم ِحى :لم أقف له على ترجمة أو جرح أو تعديل.
قلت" :لم أقف له على ترجمة ،أو جرح أو تعديل سوى ذلك"

)(1الج َمح ّى :هذه النسبة إلى بنـى جمـح والمشـهور بهـذه النسـبة أبـو عبـد اهلل سـعيد بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد اهلل بـن جميـل بـن عـامر بـن
ـي ،ولـى القضـاء ببغـداد فـي عسـكر المهـدي زمـن هـارون الرشـيد ،وحـدث
حذيم بن سالمان بن ربيعة بن سعد بن جمح المـديني الجمح ّ
عن هشام بن عروة وسهيل ابن أبى صالح .األنساب للسمعاني (.)326 /3

) )2الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)653 /2
) (3ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)259 /5
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مر ِهيم ْب من مح َّمممد بممن حاطممب الجم ِحممى(ت  170-161ه)
 عبممد المِلممك بممن قدامممة ْبممن إِ ْبم ا
ق )1):قال أبو حاتم" :ليس بالقوي ضعيف الحديث ،يحدث بالمنكر عن الثقـات"( ،)2وذكـره
اب ــن ع ــدي فق ــال" :ولعب ــد المل ــك ع ــن عب ــد اهلل ب ــن دين ــار ،ع ــن اب ــن عم ــر أش ــياء ليس ــت
بالمحفوظــة"( ،)3وقــال يحي ــى بــن معــين ":ث َق ــة"(،)4وقــال مــرة ":ص ــالح"( ،)5وقــال البرق ــاني:
سـ ــمعت الـ ــدارقطني ،يقـ ــول" :مـ ــدني يتـ ــرك"( ،)6وثقـ ــه العجلـ ــي( ،)7وابـ ــن شـ ــاهين( ،)8وقـ ــال

ي"( ،)9وذك ـ ـره العقيلـ ــي فـ ــي الضـ ــعفاء( ،)10وقـ ــال البخـ ــاري ":يعـ ــرف
النسـ ــائيَ ":لـ ـ ْـي َس بـ ــاْل َقو ّ
وينك ــر"( ،)11وقـــال اب ــن المـــدينيَ ":ل ـ ْـي َس ب ــه َبـ ـأْس"( ،)12وقـــال أب ــو زرعـــة الـ ـرازي" :منكـــر
الحديث"( ،)13وضعفه :الذهبي( ،)14وابن حجر(.)15

قلت ":ضعيف".

أمــا الروايــة التــي أخرجهــا ابــن ماجــة فــي ســننه ،لعبــد الملــك بــن قدامــة :قــال ابــن ماجــة" :
ـال :حــدثََنا يزيــد ْبــن َهــارون َقــا َل :أ َْنبأََنــا ع ْبمممد ا ْلمِلم ِ
ممك ْبمممن قداممممة
َ
َ
َحــدثََنا أَبــو َب ْكــر ْبــن أَبــي َشـ ْـيَب َة َقـ َ َ
َ
ا ْلجم ِح ُّيَ ،ع ْن أَبيهَ ،ع ْن ع َمَر ْبن أَبـي َسـَل َم َةَ ،ع ْـن أم َسـَل َم َة ،أَن أََبـا َسـَل َم َةَ ،حـدثَ َها أَنـه َسـم َع َرسـو َل

َم َـر اللـه بـه م ْـن َق ْولـه:إنـا للـه َوانـا
صـاب بمص َ
الله )َ )يقولَ " :ما م ْن م ْسلم ي َ
ـيبةَ ،فَي ْف َـزع إَلـى َمـا أ َ
( )16
آج َـره اللـه
ون ، اللهـم ع ْن َـد َ
يهـاَ ،و َعو ْ
ك ْ
ضـني م ْن َهـا  -إَل َ
احتَ َس ْـبت مص َ
إلَ ْيه َراجع َ
ـيبتيَ ،فـأْج ْرني ف َ
ـتَ :فلَمـا تـوف َي أَبـو َسـلَ َمةَ َذ َك ْـرت الـذي َحـدثَني َع ْـن َرسـول اللـه(،)
اضه َخ ْيًار م ْن َهـا " قَالَ ْ
َعلَ ْي َهاَ ،و َع َ
َن
ون ،اللهم ع ْن َد َ
ك ْ
احتَ َس ْبت مص َيبتي َهـذه ،فَـأْج ْرني َعلَ ْي َهـا ،فَـإ َذا أََرْدت أ ْ
فَقْلت :إنا لله َوانا إلَ ْيه َراجع َ

) (1البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)428 /5
) (2ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)363 /5
) (3ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)536 /6
) (4ابن معين :تاريخ ابن معين -رواية الدوري (.)74 /3
) (5ابن معين :سؤاَلت ابن الجنيد (ص.)329 :
) (6الدارقطني :سؤاَلت البرقاني (ص.)45 :
) (7العجلي :الثقات ط الدار (.)104 /2
) (8ابن شاهين :تاريخ أسماء الثقات (ص.)157 :
) (9النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)69 :
) (10العقيلي :الضعفاء الكبير (.)30 /3
) (11البخاري :التاريخ األوسط (.)186 /2
) (12ابن المديني :سؤاَلت ابن أبي شيبة (ص.)138 :
) (13الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي -أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (.)356 /2
) (14الذهبي :الكاشف (.)668 /1
) (15ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)364 :
) (16سورة :البقرة.)156( :
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اضـني اللــه
ـر م ْن َهـا ،قْلـت فــي َن ْفسـي :أ َعـاض َخ ْي ًا
ضـني َخ ْي ًا
أَقـو َلَ :وع ْ
ـر م ْـن أَبــي َسـَل َم َة؟ ثـم قْلت َهـاَ ،ف َع َ
آجَرني في مص َيبتي"(.)1
م َحم ًدا)َ ،)و َ

الملـك بـن قدامـة ْبـن
خامس ا :خالصة المسألة :بعد الترجمة للـراويين :تبـين أن المقصـود هـوَ :عبـد َ
ـى ،ولــيس عبــد الملــك بــن حذيفــة الج َمحــي ،فلــم أقــف لــه علــى
إ ْبـ َـراهيم ْبــن م َحمــد بــن حاطــب الج َمحـ ّ
ترجمة ،وقول اإلمام الدارقطني " متروك" فيقصد بذلك عبد الملك بن قدامـة ،ولـيس عبـد الملـك بـن
حذيفة ،فكان تعقب الحافظ ابن حجر العسقالني في محله ،واهلل تعالى أعلم.

المسألة رقم31 :

أولا :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي" :عبــد الملــك بــن خشــك :قيــده بســين مهملــة ابــن
نقطة :شيخ يماني يروي عن حجر المـدرى :قـال هشـام بـن يوسـف :فيـه ضـعف ،وذكـره ابـن عـدي
فـ ــي الكامـ ــل ،وقـ ــال :لـ ــه أحاديـ ــث عامتهـ ــا َل يتـ ــابع عليهـ ــا ،ورأيتـ ــه فـ ــي مواضـ ــع خشـ ــك – بشـ ــين

معجمة"(.)2

ثاني ما :قممول المتعقبممب :قممال الحممافظ ابممن حجممر" :وقــد نــاقض الــذهبي نفســه فإنــه ذكـره فــي المشــتبه

بمهملتين وما نسبه َلبن نطقة سبقه إليه األمير فعزوه إليه أولى :وكذا ذكره ابن حبان في الثقات.

وذكـره الســاجي والعقيلــيَ ،وابــن شــاهين فــي الضــعفاء :وأورد لــه العقيلــي مــن روايــة زيــد بــن المبــارك
عــن يوســف بــن زنجــي عنــهَ ،عــن أبيــه قــال :أريــت أبــا هريـرة فقــال :قــال رســول اهلل)" :)إن عامــل

جــبالن وعاشــر عــدن يأتيــان يــوم القيامــة كــل واحــد منهمــا مثــل أحــد"( .)3وقــالَ :ل يتــابع عليــهَ ،وَل
يعرف إَل به"(.)4
ثالث ا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن هذا الراوي :عبد الملك بن خشـك ،شـيخ يمـاني بـه

ـك أم خشـ ْك ،فيتعقـب الحــافظ ابــن حجــر فيقــول ،أن اإلمــام الــذهبي
ف فــي اســمه خسـ ْ
ضـعف ،واختلـ َ
ذكره في كتاب المشتبه بالسين.
رابع ما :دراسممة المسممألة :ســأترجم للـراوي :عبــد الملــك بــن خشــك ،وأذكــر أقـوال النقــاد فيــه ،وهــل هــو
بالسين أم بالشين ،وهل تعقب الحافظ ابن حجر في محله أم َل؟
 ع ْبمد ا ْلمِلم ِمك ْبممن خسم ْكَ :ع ْـن حجــر المـدري ،روى َع ْبــد الـرزاق َعـ ْـن أَبيـه ،اليمــاني ( ،)5روى
عن ــه رب ــاح ب ــن زي ــد وهم ــام ب ــن ن ــافع وال ــد عب ــد ال ــرزاق ،وق ــال اب ــن أب ــي ح ــاتم "ك ــان في ــه

) (1أخرجه ابن ماجة في سننه( :ج( ،)9/150كتاب الجنائز)( ،باب ما جاء في الصبر على المصيبة) ( ،ح ) 1598حسن اَلسناد.
) (2الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)654 /2
) (3قال العقيلي :حدثنا علي بن عبد اهلل بـن المبـارك الصـنعاني قـال :حـدثنا زيـد بـن المبـارك قـال :حـدثنا يوسـف بـن زنجـي اليمـاني ،عـن
عبد الملك بن خشك ،عن أبيه قال " :لقيت أبا هريرة بمكة فقال :مـن أنـت؟ فقلـت :مـن أهـل الـيمن ،فقـال :سـمعت حبيبـي محمـدا ()
يحدث أن عا مل جبالن وعاشر عدن يأتيان يوم القيامة كل واحد منهما مثل أحد " الضعفاء الكبير للعقيلي (.)37 /3
) (4ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)261 /5
) (5البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)412 /5
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ضــعف"( ،)1وقــال ابــن عــديَ ":ل أعــرف لــه إَل شــيء يســير مــن الحــديث"( ،)2وذك ـره ابــن
حبان في الثقات ( ،)3وذكره العقيلي في الضعفاء (.)4

قلت ":ضعيف".

مك ،بالسـين أم
خامس ا :خالصة المسألة :بعد الترجمة والتتبـع ،تبـين أن الـراوي ع ْبمد ا ْلمِل ِمك ْبمن خس ْ
بالشين خشك ،هو راو واحد ،كما بين ذلك اإلمـام البخـاري فـي التـاريخ الكبيـر( ،)5وقـال ابـن ناصـر

الدين الدمشقي ":بعـد أن ذكـر الخـالف فيـه ،بـين "خسـك" ،و"خشـك"َ :قي َـده بمعجمتـين ـ يعنـي بخـاء
ـي( ،)6فيمــا وجدتــه بخطــه ،فــي "تــاريخ البخــاري" ،فــي قولــهَ :عبــد
الغَنــائم الن ْرسـ ُّ
وشــين ـ الحــافظ أَبــو َ

ي ،روى َعبد الرّزاق ،عن أَبيه ،اليماني ،وما قيده أَبو الغنـائم هـو
الم َدر ّ
الملك بن خشك ،عن حجر َ
األظهــر ،واهلل أعلــم( ،)7والــذي عــارض هــذا القــول ابــن مــاكوَل بقولــه ":أمــا خســك ،بالســين المهملــة،

الم َـدري ،حديثـة بـاليمن ،قـال أَبـو صـالح :سـمعت أبـا الحـارث
فهو َعبد الملك بن خسك ،عن حجر َ
يقوله ،أما خشك ،بالشين المعجمة ،فهو داود بن خشك ،في تفسير الكلبي"( ،)8وقـال شـارح التـاريخ

الكبيـر ":قلنــا :والــذي يهمنـا هنــا مــا ذكـره البخــاري ،وقــد ضـبطه َأبــو الغنــائم النرسـي ،وهــو أحــد رواة
ـت فـي أولـه"( ،)9وهـذا هـو الـراجح ،فتعقـب الحـافظ ابـن حجـر فـي
اإلسناد لهذا الكتاب ،كمـا هـو مثب ٌ
محله ،واهلل أعلم.

المسألة رقم32 :

أولا :القول المتعقَّمب عليمه :قمال اإلممام المذهبي " :عمـر بـن سـعيد البصـري األبـح( ،)10عـن سـعيد
بن أبي عروبة ،قال البخاري :منكر الحديث"(.)11

) (1ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)349 /5
) (2ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)530 /6
) (3ابن حبان :الثقات (.)102 /7
) (4العقيلي :الضعفاء الكبير (.)37 /3

) (5البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)412 /5
ـوفي ،المقــرئ .ويعــرف بــأب ّي .ثقــة ،مفيــدَ ،ســم َع الكثيــر
ـي ،الكـ ّ
ـي ْبــن ميمــون ْبــن محمــد الحــافظ أبــو الغنــائم الن ْرسـ ّ
) (6هــو :محمــد ْبــن علـ ّ
بالكوفة ،وببغداد ،وكان ينوب َع ْن خطيب الكوفة .تاريخ اإلسالم ت تدمري (.)256 /35
) (7ابن ناصر الدين الدمشقي :توضيح المشتَبه (.)423/3
) (8ابن ماكوَل :اإلكمال (.)145/3

) (9البخاري :التاريخ الكبير بحواشي محمود خليل (.)412 /5
) (10األبح :العظيم الممتلئ من المخ ،والجفنة إذا ملئت شحما ولحما فهي جفنة رذوم .ابن منظور :لسان العرب (.)237 /12
) (11الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)200 /3
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ثانيا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :وعمر بن سعيد هـذا هـو :عمـر بـن حمـاد بـن سـعيد
مخرج له في التهذيب .سقط على الذهبي هنا اسم أبيه"(.)1

ثالث ا :موضوع المسألة :يـذكر اإلمـام الـذهبي أن الـراوي :عمـر بـن سـعيد ،منكـر الحـديث ،فيتعقـب

الحافظ ابن حجر بقوله ،سقط هنا اسم أبيه حماد ،فاسمه :عمر بن حماد بـن سـعيد ،وخـرج لـه فـي
التهذيب.

رابع ما :دراسممة المسممألة :ســأترجم للـراوي :ع َمــر ْبــن َســعيد البصــري األََبـ ْح ،وهــل تعقــب الحــافظ ابــن
حجر في محله أم َل.
اســتحق
 عمممر ْبممن س م ِعيد ْاألبم ْ
ـان ممــن يخطــئ لــم يكثــر َخطــؤه َحتــى ْ
مح :قــال ابــن حبــانَ " :كـ َ
ك م ْنــه اْلبشــر َحتــى ََل يعــدل بــه َعــن اْل َع َداَلــةَ ،فهـ َـو
التّـ ْـرك َوََل ا ْقتصــر م ْنــه علــى َمــا لــم َي ْن َف ـ ّ
ـادةَ ،عـن أنـس ،ن ْس َـخة
يما ْان َفرد بهَ ،وقد روىَ :عـن سـعيدَ ،عـن َقتَ َ
ع ْندي َساقط اَل ْحت َجاج ف َ
()2
وبــة بمنــاكير"( ،)3وقــال ابــن
لــم يتَــابع َعلَ ْي َهــا"  ،وقــال الــدارقطني ":حــدث َعــن ْابــن أبــي عر َ
عدي" :منكـر الحـديث"( ،)4وقـال ابـي حـاتم ":لـيس بقـوى"( ،)5وقـال الـدارقطني ":حـدث َعـن

وبة بمناكير"( ،)6وذكره الذهبي في الضعفاء(.)7
ْابن أبي عر َ
قلت ":منكر الحديث".
خامس ا :خالصمة المسمألة :بعـد ترجمـة الـراوي :عممر ْبمن س ِمعيد ،تبـين لنـا أنـه منكـر الحـديث ،وأن

تعقب الحافظ ابن حجر في محله ،فسقط اسم أبيه على اإلمام الذهبي ،واهلل أعلم.

المسألة رقم33 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قمال اإلممام المذهبي" :عمـر بـن عطـاء بـن أبـي حجـار ،عـن أبـي سـلمة
بن عبد الرحمن ،قال أبو حاتم :مضطرب الحديث"(.)8

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :والظاهر أن هذا تصحيف وهو ابن أبـي الخـوار بـال
ريب ،فهو الراويَ ،عن أبي سلمة وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات"(.)9

) (1ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)108 /6
) (2ابن حبان :المجروحين (.)87 /2

) (3الدارقطني :تعليقات الدارقطني على المجروحين (ص.)175 :
) (4ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)98 /6
) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)111 /6
) (6الدارقطني :تعليقات الدارقطني على المجروحين (ص.)175 :
) (7الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)291 :
) )8الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)213 /3
) (9ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)122 /6
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ثالث ما :موضمموع المسممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي أن ال ـراوي :عمــر بــن عطــاء أن اســم جــده بــن أبــي
حجار ،فيتعقب الحافظ بن حجر فيقول أن اسمه :ابن أبي الخوار.

طـاء ْبـن أَبـي
طاء ْبن أَبي اْلخ َوار ،وع َمَر ْبن َع َ
رابع ا :دراسة المسألة :سأترجم للراويين :ع َمَر ْبن َع َ
َحجار وهل تعقب الحافظ ابن حجر في محله أم َل.
 عممر ْبم ِمن عطم ِ
ماء ْبم ِمن أ ِبممي ا ْلخممو ِار ا ْلم بكممي ،م د :مــولى ْبنـي عــامرَ ،رَوى َعـن :الســائب ْبــن
يزيد ،وعبد الله ْبن عباس ،وعَبيد الله ْبن عياض وأبي سلمة بن عبـد الـرحمنَ ،رَوى َعنـه:
إ ْس َماعيل ْبن أمية ،وعبد الملك ْبن جَرْيج) ،)1وثقـه :بـن معـين ( ،)2وأبـو زرعـة ( ،)3والعجلـي
( ،)4وذكـره بــن حبــان فــي الثقـات ( ،)5وقــال اإلمــام الــذهبي ":صـدوق"( ،)6وقــال الحــافظ ابــن
حجر ":ثقة"(.)7

قلت ":ثقة".

 عمر ْب ِن عط ِ
اء ْب ِن أ ِبي ح َّج ِ
ار :روى عـن :أبـي سـلمة بـن عبـد الـرحمن ،روى عنـه :يحيـى
بن سعيد العطار الحمصى ،قال أبو حاتم" :مضطرب الحديث"( ،)8وذكره ابن الجوزي فـي
الضعفاء والمتروكين (.)9

قلت ":ضعيف".

اء ْب ِن أ ِبي ا ْلخو ِار ،وعمر ْب ِمن عط ِ
خامسا :خالصة المسألة :بعد ترجمة الـراويين :عمر ْب ِن عط ِ
ماء
ْبم ِمن أ ِبممي ح َّجم ِ
مار ،تبـين لـي :أن الـراوي عــن أبــي ســلمة :هــو ابـن أبــي الخـوار ،كمــا بــين الحــافظ ابــن
حجر في التهذيب فقال ":كذا ذكـره بـن حبـان فـي الطبقـة الثالثـة مـن الثقـات ،فقـال عمـر بـن عطـاء

بن وراز بن أبـي الخـوار ،يـروي عـن أبـي سـلمة ،ثـم راجعـت كتـاب بـن أبـي حـاتم ،فوجدتـه فيـه كمـا

نقل الذهبي ،وذكـر بعـده عمـر بـن عطـاء بـن أبـي الخـوار ،ففـرق بينهمـا ،ولسـت أشـك إنهمـا واحـد،

واهلل أعلم" ،10فكان تعقب الحافظ ابن حجر في محله.
) (1المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)461 /21
) (2ابن معين :التاريخ رواية الدوري.)433 / 2 (:
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل.)126/ 6 (:
) (4العجلي :الثقات.)483 / 7( :
) (5ابن حبان :الثقات) .)180 / 7
) (6الذهبي :الكاشف (.)67 /2
)(7ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص..)416 :
) (8ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)125 /6
) (9ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)213 /2
) (10ابن حجر العسقالني :تهذيب التهذيب (.)484 /7
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المسألة رقم34 :

أولا :القول المتعقَّب عليمه :قمال اإلممام المذهبي" :عمـرو بـن عتـاب[ ،تصـحف ،وصـوابه عمـر بـن

غياث ،وقيلَ :ع ْمرو بن غياث الحضرمي الكـوفيأل عـن عاصـم بـن أبـي النجـود ،لـيس بشـيء ،وقـد
اتهم ،وبخط ابن خليل :غياث -بغين معجمة ،قال أنبأنا م َعاوَية ْبن ه َشامَ ،ع ْن َع ْمـرو ْبـن غَيـاث،
ت
ـالَ :قـ َ
َعـ ْـن َعاصــمَ ،عـ ْـن زرَ ،عـ ْـن َع ْبــد اهلل ْبــن َم ْســعودَ ،قـ َ
ـال َرســول اهلل )« :)إن َفاط َمـ َة َحصـ َـن ْ
َف ْرَج َها َف َحرَم َها اهلل َوذريتَ َهـا َعَلـى النـار "( ،)1هـذا حـديث منكـر بمـرة ،سـمعه أبـو كريـب مـن معاويـة،

فاآلفة عمرو"(.)2

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابمن حجمر " :وقـد تقـدمت ترجمـة هـذا مبسـوطة فـي عمـر -بضـم

أوله -بن غياث -بغين معجمـة وآخـره مثلثـة  ،-وذكـرت اَلخـتالف فـي اسـمه هـل هـو عمـر بضـم
أوله ،أو َع ْمرو بفتحـه؟ ،وأمـا أبـوه فـذكره بـالعين المهملـة والتـاء الثقيلـة المثنـاة ثـم الموحـدة تصـحيف
باتفاق"(.)3
ثالث ا :موضوع المسألة :يـذكر اإلمـام الـذهبي اختالفـاً فـي اسـم هـذا الـراوي ،قيـل عمـرو بـن عتـاب،

وقيل عمر بن غياث ،وقيل عمرو بن غياث.

ضمرِمي ،ع ْممرو ْبمن
رابع ا :دراسة المسألة :سأترجم للرواة :عممرو ْب ِمن عتَّماب ،ع ْممر ْبمن ِغيماث الح ْ
ِغياث ،وأذكر أقوال النقاد فيهم ،وهل تعقب الحافظ ابن حجر في محله ،أم َل؟
ِ َّ
ـيء"( ،)4ولــم أعثــر علــى
 عمممرو ْبممن عتممابَ :عــن َعاصــم بــن أبــي النجــود" ،مــتهم َلـ ْـي َس ب َشـ ْ
ترجمة له ،إَل ما ذكره اإلمام الذهبي.
قلت ":لم أقف له على ترجمة ،أو جرح ،أو تعديل ،سوى ذلك ".

ضمرِمي( :)5روى عـن :عاصـم بـن أبـي النجـود ،روى عنـه :معاويـة بـن
 ع ْمر ْبن ِغيماث الح ْ
هشــام ،وأبــو نعــيم ،ســمعت أبــي يقــول ذلــك ويقــول هــو" :منكــر الحــديث ،وكــان مرجئــا"(،)6
) )1الطبراني :المعجم الكبير (.)406 /22
) (2الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)280 /3

) (3ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)217 /6
) (4الذهبي :المغني في الضعفاء (.)486 /2
ـرمي
الح ْ
)َ )5
ضـ َـرمي :هــذه النســبة إلــى حضــر مــوت وهــي مــن بــالد الــيمن مــن أقصــاها ،والمشــهور بهــا أبــو هنيــدة وائــل بــن حجــر الحضـ ّ
الكندي ،كان ملكا عظيما بحضرموت ،بلغه ظهور النبي ( )فترك ملكه ونهـض إلـى رسـول اهلل ( )فبشـر النبـي) )بقدومـه النـاس
قبل أن يقدم بثالثة أيام ،فلما قـدم قـرب مجلسـه وأدنـاه ثـم قـال :هـذا وائـل ابـن حجـر أتـاكم مـن أرض بعيـدة مـن حضـرموت طائعـا غيـر
مكره راغبا فـي اهلل وفـي رسـوله وفـي دينـه بقيـة أبنـاء الملـوك ،الله ّـم بـارك فـي وائـل وفـي ولـده .ثـم أقطعـه أرضـا .ولـه قصـة مـع معاويـة
( ، )وعاا إلى إمارة معاوية حتى قدم عليه ومات في إمارته .األنساب للسمعاني (.)180 /4
) )6ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)128 /6
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وقال البخـاري" :منكـر اْل َحـديث ،ولـم يـذكر سـماعا مـن عاصـم"( ،)1وقـال بـن حبـان ":منكـر
الحديث جدا على قلة رَو َايته ،يروي َعن َعاصم َما َل ْـي َس مـن َحديثـه ،إن سـمع مـن َعاصـم
َ
اخـ َـتَلط فــي آخــر عمـرهَ ،فــإن
اخــت َالط َعاصــم ،ألَن َعاصـ ًـما ْ
َمــا روى َعنــهَ ،وَل َعلــه ســمع فــي ْ
سمع م ْنه َما روى َعنه قبل اَل ْخت َالط ،فاَلحتجـاج بروايتـه َسـاقط ممـا يتفـرد َعنـه ممـا لَ ْـي َس
مــن َحديثــه"( ،)2وقــال بــن عــدي ":منكــر الحــديث"( ،)3وضــعفة العقيلــي وقــال ":فــي حديثــه

()4
ضعفوه"(.)5
نظر"  ،وقال الذهبيَ ":

قلت ":ضعيف".
 ع ْمرو ْبن ِغياث :من أهل اْلكوَفة ،يروي َعنَ :عاصم بن أبي النجـود ،روى َعنـه :م َعاوَيـة
الحــديث جــدا علــى قلــة رَو َايتــه"( ،)6وذكــر العقيلــي فــي ترجمــة
بــن ه َشــامَ ،وأَبــو نعــيم "منكــر َ
عمر بن غياث ،فقال ":ويقال :عمرو ،في حديثه نظر (.")7
قلت ":ضعيف".

خامسا :خالصة المسألة :بعد دراسة المسـألة والنظـر فـي ترجمـة الـرواةَ :ع َم َـرو ْبـن َعتـاب ،و َع ْمـر
ضَرميَ ،ع ْمرو ْبن غَيـاث :تبـين أن الـراوي المقصـود هـو َع ْمـر أو َع ْمـرو بـن غَيـاث،
الح ْ
ْبن غَياث َ
وليس عمر بن عتاب ،فكان هذا تصـحيفاً فـي اسـم الـراوي وقـع فيـه اإلمـام الـذهبي ،فتعقـب الحـافظ

ابن حجر على اإلمام الذهبي في هذه المسألة في محله ،واهلل أعلم.

المسألة رقم35 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي " :عمرو بن عيسى ،عن ابن جريجَ ،ل يعرف"(.)8
ثانيم ا :قمول المتعقبممب :قمال الحمافظ ابممن حجمر " :وهـذه الترجمـة خطـأ نشــأ عـن تصـحيف وانمـا هــو
عمر بن عيسى -بضم العين -وهو معروف ،وقد قال الـذهبي فـي تلخـيص المسـتدركَ :ع ْمـرو بـن
عيسى منكر الحديث كذا قال :فأوهم أنه معروف فإن كان عرفه وهو بضم العين فقد تناقض فيما
ذكره هنا ،وان كان ما عرفه فكان ينبغي أن يقتصر على ما ذكر في الميزان"(.)9

) (1البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)185 /6
) (2ابن حبان :المجروحين (.)88 /2

) (3ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)119 /6
) (4العقيلي :الضعفاء الكبير (.)184 /3
) (5الذهبي :المغني في الضعفاء (.)472 /2
) (6ابن حبان :المجروحين (.)88 /2
) (7العقيلي :الضعفاء الكبير (.)184 /3
) )8الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)282 /3
) (9ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)220 /6
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ثالث ما :موض موع المسممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي أن ال ـراوي :عمــرو بــن عيســى َل يعــرف ،فيتعقــب

الحــافظ ابــن حجــر بقولــه ،إنــه معــروف ،ولكــن وقــع تصــحيف فــي اســمه عنــد اإلمــام الــذهبي ،فهــو
عمر بن عيسى.

رابع ا :دراسة المسألة :الترجمة للراويين :عمرو بن عيسـى ،وعمـر بـن عيسـى ،وهـل تعقـب الحـافظ

ابن حجر في محله أم َل؟
 ع ْمرو ْبن ِعيسى :لم أجد له ترجمة في كتب الرجال ،ممن روى عن ابن جريج). (1
قلت" :لم أقف له على ترجمة ،أو جرح أو تعديل سوى ذلك"

ِ
سممل ِمي (َ :)2عــن ْابــن جـ َـريجَ ،روى َع ْنــه الليــث ،قــال البخــاري
 عمممر ْبممن عيسممى ْاأل ْ
( )4
ـان ممــن يــروي الموضــوعات َعــن ْاألَثَْبــات
عــدي  ":من َكــر الحــديث" ،قــال بــن حبــانَ ":كـ َ
يمــا َوافــق الثقَــات ،فَكيــف إذا ْانفَــرد َعــن ْاألَثَْبــات
َعلَــى قلــة رَو َايتــهََ ،ل َيجــوز اَل ْحت َجــاج بــه ف َ
( )3

وابــن

بالطامــات"( ،)5وقــال العقيلــي ":مجهــول بالنقــل ،حديثــه غيــر محفــوظ"( ،)6وقــال النســائي":

ي"( ،)7وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (.)8
َل ْي َس باْل َقو ّ
قلت ":ضعيف".

يســى وع َمــر ْبــن
خامس ما :خالصممة المسممألة :بعــد د ارســة المســألة ،وترجمــة ال ـراويينَ :ع ْمــرو ْبــن ع َ
يســى ،وأن المقصــود
يســى ،تبــين أن اإلمــام الــذهبي قــد تصــحف عليــه اســم ال ـراويَ ،ع ْمــرو ْبــن ع َ
ع َ

ي ،وهــو معــروف ولــه ترجمتــه فــي كتــب
يســى ْاأل ْ
والــذي روى عــن بــن ج ـريج ،هــو ع َمــر ْبــن ع َ
َس ـَلم ّ
الرجال ،فكان تعقب الحافظ ابن حجر في محله ،واهلل أعلم.

امة اْل َع ْدوى ،ولكنه لم يرو عن ابن جريج ،بصري ث َقة .الثقات للعجلي (.)181 /2
يسى أَبو َ
) (1هناك راوي اسمهَ :ع ْمرو بن ع َ
نع َ
َسلَم ّي :هذه النسبة الى أسلم بن اقصى بن حارثة بن عمرو وهما اخوان خزاعة وأسلم ،ومنها ابو فراس ربيعة بـن كعـب األسـلمي،
)ْ (2األ ْ
لـه صــحبة وحمـزة بــن عمـرو األســلمي وأبـو بــرزة األسـلمي وعطــاء بـن ابــى مـروان األســلمي مـن أســلم بـن جمــح واليـه ينســب .األنســاب

للسمعاني (.)238 /1
) (3البخاري :التاريخ الكبير بحواشي محمود خليل (.)182 /6
) (4ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)117 /6
) (5ابن حبان :المجروحين (.)87 /2
) (6العقيلي :الضعفاء الكبير (.)162 /3
) (7النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)82 :
) (8ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)214 /2
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المسألة رقم36 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قمال اإلممام المذهبي " :فـرات بـن زهيـر ،عـن مالـك ،قـال ابـن حبـانَ :ل

ـص
تحــل الرواي ــة عنــه ،روى ع ــن مال ــك ،عــن ف ــالن ،عــن أم علقم ــة ،ع ــن عائشــة -مرفوعـ ـاً" :الل ـ ُّ

ب للــه فــاقتلوه ،فمــا أصــابكم مــن إثمــه فعلــى ،)1("...حــدثناه الخضــر بــن أحمــد بح ـران ،حــدثنا
م َحــار ٌ
سيني ( ،)2حدثنا فرات بهذا (.")3
مخلد بن مالك َ
السْلم ّ

ثانيا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :ولفظ ابن حبان :شيخ روى عـن مالـك مـا لـم يحـدث
به مالك روى مالك قال :أخبرتني أمي عن أم علقمـة ،فقـول الـذهبي عـن فـالن :مـا أدري مـا حملـه

عليـه؟ ،وقــد أخرجــه الــدارقطني فـي غ ارئــب مالــك عــن الحسـن بــن محمــد بــن سـعيد عــن الحســن بــن

أيضاَ ،عن أبي طالب الحافظ عـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن جـدار
هاشم عن مخلد كذلك ،وأخرجه ً
عن فرات بن أبي فرات -وهو ابن زهير -عن مالك أخبرني علقمة بن أبي علقمة عـن أمـه بمثلـه.

وقال :اختلفا في اإلسناد وفرات ضعيفَ ،وَل يصح هذا ،وقد أخرجـه أبـو الفـتح األزدي ومـن طريقـه
الخطيب في الرواة عن مالك عن الخضـر بـن أحمـد شـيخ ابـن حبـان فيـه لكـن قـال فيـه :عـن مالـك
عن علقمة بن أبي علقمة به .وكناه الخطيب في الترجمة أبا عيسى"(.)4

ثالث ا :موضوع المسألة :ينقـل اإلمـام الـذهبي عـن ابـن حبـان أن :فـرات بـن زهيـر يحـدث عـن مالـك
مــا لــم يــروه مالــك ،فــال تحــل الروايــة عنــه ،وأن الــراوي الــذي روى عنــه مالــك ،مجهــول ،فيتعقــب

الحافظ ابن حجر أن الراوي الذي قال عنه اإلمام الذهبي عن "فالن" ،هي أم مالك.
رابع ا :دراسة المسألة :لي ثالثة مسائل في هذه المسألة:

المسألة األولى :ترجمة الراوي فرات بن زهير ،وذكر أقوال النقاد فيه.

المسألة الثانية :جهالة الراوي الذي روى عنه مالك ،وهل هي أمه أم َل.
المسألة الثالثة :معرفة درجة الحديث الذي رواه فرات بن زهير.

المسألة األولى :ترجمة الراوي فرات بن زهير ،وذكر أقوال النقاد فيه.

 فرات بن زه ْير :شيخ يروي َعن َمالك بن أنس َمـا لـم يحـدث بـه َمالـك قـطََّ ،ل تحـل الرَو َايـة
َخَبَرتْنـي أمـيَ ،ع ْـن أم َعْل َق َمـ َة،
َعنه َوََل اَل ْحت َجاج به بحلَ ،رَوى َع ْن َمالك ْبـن أََنـسَ :ق َ
ـال :أ ْ

َح َم َـد َحـدثََنا َم ْخلَـد ْبـن َمالـك َحـدثََنا فَـوات
) )1أ َْنَبأََنا ْابن َخ ْيرون أ َْنَبأََنا اْل َج ْو َهر ُّ
ضـر ْبـن أ ْ
حبـان َحـدثََنا اْل َخ ْ
ي َعن الدارقطني َعن أبـي َحـاتم بـن َ
ب للـه َول َرسـوله فَـا ْقتلوه فَ َمـا
ـال َرسـول اهلل  " :الل ُّ
ـت :قَ َ
ـص م َحـار ٌ
ْبن زَه ْير َع ْن َمالك ْبن أََنس َحدثَني أَبي َع ْن أم َعْل َق َمةَ َع ْـن َعائ َشـةَ قَالَ ْ
ال أَبو َحاتم :فَ َوات ْبـن زَه ْيـر َع ْـن َمالـك َمـا لَ ْـم يـروه قـطّ ََل تحـل الرَو َايـة
"ه َذا َحديث َم ْوضوع َعلَى َرسول اهلل  قَ َ
َص َابك ْم م ْن إثْم فَ َعلَي َ
أ َ

َع ْنه َوََل اَل ْحت َجاج به ب َحال .الموضوعات َلبن الجوزي (.)126 /3
ـيني( ،ت  25 0- 241هــ) ،وسلمســين قريــة مــن قــرى حـران .الــذهبي:
ـي السَل ْمسـ ُّ
الح ارنـ ُّ
) (2هــو :مخلــد بــن مالــك بــن شــيبان ،أبــو محمــد َ
تاريخ اإلسالم ت بشار (.)1258 /5

) )3الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)341 /3
) (4ابن حجر العسقالني :لسان المي ازن ت أبي غدة (.)322 /6
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ـابك ْم
ـتَ ،قــا َلَ :رســول اللـه)" )اللـ ُّ
َع ْـن َعائ َشـ َةَ ،قاَل ْ
ـص م َحـار ٌ
َصـ َ
ب للــه َوَرســوله َفـا ْقتلوه َف َمــا أ َ
م ْـن إثْمــه َف َعَلـي" ( ،)1وذكـره ابـن الجــوزي فــي "الضــعفاء والمتروكـون"( ،)2وذكـره الــذهبي فــي
"المغني في الضعفاء"(.)3

قلت ":ضعيف".

المسألة الثانية :جهالة الراوي الذي روى عنه مالك ،وهل هي أمه أم َل.
ذكــر الحــافظ ابــن حجــر فــي تعقبــه علــى هــذه المســألة فــي اللســان ،أن ال ـراوي الــذي قــال عنــه

اإلمــام الــذهبي "فــالن" بــين مالــك وأم علقمــة ،هــي أم مالــك ،فيتعجــب مــن قــول الــذهبي بــذلك ،ومــا
الذي حمله على قول ذلك ،وسأذكر روايات تبين أن الراوي هي أم مالك:
َخَبَرتْنـي أمـي،
 "الل ُّب لله َولَرسوله َفـا ْقتلوه"َ :رَواه ف َـرات ْبـن زَه ْيـرَ ،ع ْـن َمالـك َقـا َل :أ ْ
ص م َحار ٌ
َع ْن أم َعْل َق َم َةَ ،ع ْن َعائ َش َة (.)4
ـابكم مــن أثمــه فعلــي " .فيــه ف ـرات بــن زَه ْيــر
َصـ َ
 " اللــص َمحــارب هلل َوَرســوله َفــا ْقتلوه َف َمــا أ َ
َكذابَ ،عن َمالكَ ،عن أمهَ ،عن أم َعْل َق َمةَ ،عن َعائ َشة"(.)5
 حــدثنا ف ـرات بــن زهيــر ،عــن مالــك بــن أنــس ،حــدثتني أمــي ،عــن أم علقمــة ،عــن عائشــة،مرفوعا" :واللص محارب هلل ولرسوله فاقتلوه فما أصابكم من إثم فعلي"(.)6

ـتَ :قــا َل
 َرَوى َعـ ْـن َمالــك ْبــن أََنــسَ ،قــا َل أ َْخَبَرتْنــي أمــيَ ،عـ ْـن أم َعْل َق َم ـ َةَ ،عـ ْـن َعائ َش ـ َةَ ،قاَلـ ْ
َص َابك ْم م ْن إثْمه َف َعَلي"(.)7
َرسول الله) :)الل ُّ
ص م َحار ٌ
ب لله َوَرسولهَ ،فا ْقتلوه َف َما أ َ
المسألة الثالثة :معرفة درجة الحديث الذي رواه فرات بن زهير.

()8
محارب هلل َولَرسوله َفا ْقتلوه"َ ،ه َذا منكر لم يحـدث بـه إَل فـرات
قال أبو الفضل الشيباني  ":اللص َ
()9
َخَبَرتْنـي أمـيَ ،ع ْـن أم
فَأوجب تَركه" ،وابن القيسراني قالَ :رَواه فَرات ْبن زَه ْيرَ ،ع ْـن َمالـك قَ َ
ـال :أ ْ

) (1ابن حبان :المجروحين (.)208 /2

) (2ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)3 /3
) (3الذهبي :المغني في الضعفاء (.)508 /2
) (4ابن القيسراني :تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين َلبن حبان (ص.)428 :
) (5ابن الجوزي :الموضوعات (.)126 /3
) (6السيوطي :الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة (.)169 /2
) )7ابن حبان :المجروحين (.)208 /2
) (8أبو الفضل الشيباني :معرفة التذكرة (ص.)267 :
) (9ابن القيسراني :تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين َلبن حبان (ص.)428 :
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ـب تَْركـه .وقـال الفتنـي ":اللـص
َعْل َق َم َةَ ،ع ْن َعائ َش َة .ثم قالَ :و َه َذا م ْن َكٌر َل ْم ي َحد ْ
ث به إَل فَر ٌ
ات َفأوج َ
محارب هلل ولرسوله فاقتلوه فما أصابكم من إثم فعلي" موضوع (.)1
خامس ا :خالصة المسألة :بعد النظر في الروايات ،تبين أن الراوي :الذي لم يذكره اإلمام الـذهبي،
وقال "فالن" ،تبين أن الراوي هي إم مالك ،وذكرت الروايات التـي تـدل علـى ذلـك ،ثـم أن فـرات بـن

زهير ،ضعيف يحدث عن مالك ما لم يروه مالك ،فال تحل الرواية عنه ،ولكن ذكرت روايات تبـين

أنه حدث عنه.

المسألة رقم37 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي" :كثيـر بـن عبـد اهلل اليشـكرى ،عـن الحسـن بـن عبـد
الرحمن بن عوف ،عن أبيه ،وعنـه مسـلم بـن إبـراهيم ،قـال العقيلـيَ :ل يصـح إسـناده ،مسـلم ،عنـه،

عن الحسن ،عن أبيه -مرفوعاً :ثالثة في ظل العرا( :)2القرآن ،والرحم ،واألمانة"(.)3
ثانيا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :وذكره ابن حبان في الثقات ،وقرأت بخـط الحسـيني:
()4

أن الذهبي وهم في تسمية أبيه وأن الصواب أنـه :كثيـر بـن حبيـب الليثـي الـذي تقـدم ذكـره

والـذي

يظهر لي فساد ما قال :وأنهما اثنان وأن هـذا أقـدم مـن األول ،وقـد فـرق بينهمـا ابـن حبـانَ ،وغيـره،

وقــد أخــرج الحــديث المــذكور حميــد بــن َزْن َج َوْيــه فــي كتــاب األدب لــه وأورده البغــوي فــي شــرح الســنة
من طريقه"(.)5
ي يـروي عـن
شمك ِر ُّ
ثالث ا :موضوع المسمألة :يـذكر اإلمـام الـذهبي أن الـراوي :ك ِثيمر ْبمن ع ْب ِمد اللَّمه ا ْلي ْ

الحسن ،فيتعقب الحافظ ابن حجر بقوله أن اإلمام الذهبي وهم في اسم الـراوي فقـال :هـو كثيـر بـن
حبيب الليثي ،واستدل على ذلك بقول الحسني.

رابعا :دراسة المسألة :سأترجم للـراويين :كثيـر بـن عبـد اهلل ،وكثيـر بـن حبيـب الليثـي ،وأذكـر أقـوال
النقاد فيهما ،وهل هناك فرق بينهما ،وهل تعقب الحافظ بن حجر في مكانه أم َل.
()6
مي
شك ِر ُّ
 ك ِثير ْبن ع ْب ِد اللَّ ِه ا ْلي ْ
ي  :هو ك ِثير ْبن أ ِبي ك ِثير ،وِقيل :هو ك ِثير ْبن ح ِبيمب اللَّ ْي ِث ُّ
ي (ت  180- 171ه)(َ ،)7سـم َعَ :ح َس َـن ْبـن َع ْبـد الـر ْح َمن ْبـن َع ْـوف َع ْـن أَبيـه(،)8
شك ِر ُّ
ا ْلي ْ

) (1الفتني :تذكرة الموضوعات (ص.)181 :
) (2البغوي :شرح السنة ( ،)22 /13مرفوع.
) (3الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)409 /3

) (4تقدم ذكره في الميزان للذهبي.)403/3( :

) (5ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)412 /6

ي :تنســب إلــى هــذه القبيلــة وهــي يشــكر جماعــة ،فأمــا المنتســب إليهــا وَلء أبــو قدامــة عبيــد اهلل ابــن ســعيد بــن يحيــى بــن بــرد
) (6اْلَي ْشــكر ُّ
السرخسي وأبو قدامة مولى بنى يشكر ،يروى عن ابن عيينة ويحيى بن سعيد .األنساب للسمعاني (.)509 /13

) (7الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)710 /4

) (8البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)296 /2
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وعلــي ابــن اْل َمــديني ،وقــال أبــو حــاتم" :الحســن بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف القرشــي ،ولــيس

هو بابن عبد الـرحمن ابـن عـوف الزهـري ،لكنـه آخـر بصـري ،روى عـن :أبيـه ،روى عنـه:

كثيــر بــن عبــد اهلل اليشــكري"( ،)1ذك ـره العقيلــي فــي الضــعفاء وقــال"َ :ل يصــح إســناده أي

الحديث وليس الراوي"( ،)2وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات( ،)3ذكـره ابـن الجـوزي فـي الضـعفاء

طعنــا"( ،)4وذكـره بـن أبــي حــاتم فــي الجــرح والتعــديل ولــم
والمتروكـون وقــال ":لــم َن ْعــرف فيــه َ
()5
ـي فــي َحــديث اســتنكره"(،)6
يعتــرض لــه"  ،قــال الــذهبي ":لــم يضــعفه أحــد بــل ذكــره اْلعقيلـ ّ

استَْن َكَره َله"(.)7
َذ َكَره اْلع َقْيل ُّ
ُّع َفاء أل ْ
َجل َحديث ْ
ي في الض َ
قلتَ ":ل بأس به".

ي البصممري :رو عممن :ثابــت عــن أنــس فــي الرفــق ،رو
شممك ِر ُّ
مي ا ْلي ْ
 ك ِثيممر ْبممن ح ِبيممب اللَّ ْي ِثم ُّ
عنممه :أحمــد بــن عبيــد اهلل الغ ـداني ،وعلــي بــن المــديني ،والصــلت بــن مســعود الجحــدري،
ومحمــد بــن أبــي بكــر المقــدمي ( ،)8قــال ابــن أبــي حــاتم ،ســألت أبــي عنــه فقــالَ" :ل بــأس

به"( ،)9وذكره ابن حبان في "الثقات"( ،)10وقال بن حجر ":ليس به بأس"(.)11

قلتَ ":ل بأس به".

ي ،و َكثيـر ْبـن
خامسا :خالصة المسمألة :بعـد الدارسـة وترجمـة الـراويينَ :كثيـر ْبـن َع ْبـد اللـه اْلَي ْشـكر ُّ
ي البصــري ،تبــين أنهمــا راويــين مختلفــين ،فكثيــر بــن عبـد اهلل ،غيــر كثيــر بــن
ـي اْلَي ْشــكر ُّ
َحبيــب الل ْيثـ ُّ

حبيب الليثي ،وممـن فـرق بينهمـا :ابـن حبـان ،وابـن أبـي حـاتم ،والبخـاري فـي التـاريخ الكبيـر ،فكـان
تعقب الحافظ ابن حجر في محله واهلل أعلم.

) )1ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)23 /3
) (2لعقيلي :الضعفاء الكبير (.)5 /4
) (3ابن حبان :الثقات (.)354 /7

) (4ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)24 /3
) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)154 /7
) (6الذهبي :المغني في الضعفاء (.)531 /2
) (7الذهبي :تاريخ اإلسالم ط التوفيقية (.)165 /11
) (8ابن حجر العسقالني :تهذيب التهذيب (.)427 /8
) (9ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)150 /7
) (10ابن حبان :الثقات (.)354 /7
) (11ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)460 :

116

المسألة رقم38 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي :محمـد بـن أحمـد بـن عبـد البـاقي بـن منصـور ،قـال

ابن ناصر :لم يكن ضابطا (.)1

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر" :وهذا الرجـل هـو ابـن الخاضـبة ،والعجـب مـن الـذهبي
كيـــف أقـ ــر ابـ ــن ناصـــر علـ ــى هـ ــذا ،فـ ــابن الخاض ــبة مـ ــن كبـ ــار الحفـــاظ ،وترجمتـ ــه مبسـ ــوطة فـ ــي

طبقاتهم؟!.

قال أبـو سـعد ابـن السـمعاني :كـان حافظـاً فهمـاً ،تفقـه زمانـا ،وكـان حـافظ بغـداد ،والمشـار إليـه فـي

الق ـراءة الصــحيحة ،والنقــل المســتقيم ،وكــان مــع ذلــك صــالحا ورعــا دينــا خي ـ ار ،ســمع بمكــة والشــام
والع ـراق ،وأكثــر عــن الخطيــب وعــن أصــحاب المخلــص والطبقــة ،ســمع منــه جماعــة مــن مشــايخنا
وســمعوا بقراءتــه ،و أريــتهم مجمعــين علــى الثنــاء عليــه والمــدح لــه ،وقــال إســماعيل التيمــي :دخلــت

بغداد فسألت ابن الخاضبة أن يفيدني عن الشيوخ فتوجه معي إلى أبي نصر الزينبي وطائفـة قليلـة
وقــال :مــا أســمع أنــا مــن كــل أحــد  ،اســمع أنــت إن شــئت مــن البقيــة ،قــال ابــن الســمعاني :ســمعت

إس ــماعيل يقـــول :كـــان ابـــن الخاض ــبة حافظـــا م ــات ف ــي شـــهر ربيـــع األول س ــنة  489قالـــه ابـــن

الســمعاني ،قــال :وأدركتــه المنيــة قبــل أوان الروايــة أي أنــه مــات قبــل أن يطعــن فــي الســن ،رحمــه

اهلل"(.)2

ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي نقال عن ابن ناصـر ،أن الـراوي :محمـد بـن أحمـد بـن

عبـد البـاقي لـم يكــن ضـابطا ،فيتعقـب الحــافظ ابـن حجـر ،فينقـل عــن السـمعاني ،والتيمـي ،وغيــرهم،

أنه حافظا ثقة.

رابعم ا :دراسممة المسممألة :ســأترجم للـراوي :محمـد بــن أحمـد بــن عبــد البـاقي ،وأذكــر أقـوال النقــاد فيــه،

وهل تعقب الحافظ ابن حجر في محله أم َل.

 مح َّمد بن أ ْحمد ِ
ابمر ِه ِيم أبمو ب ْكمر َّ
ماب ِن
بن ع ْب ِد البا ِقي ْب ِن م ْنصمور ْب ِمن ا
المدقَّاق (،وي ْعمرف ِب ْ
ا ْلخ ِ
ي(:ت  489همممم) ( :)3ك ــان معروف ــا باإلف ــادة ،وج ــودة القـ ـراءة ،وحس ــن
اضمممب ِة) الب ْغمممد ِاد ُّ
الخ ــط ،وج ــودة النق ــل ،وجم ــع عل ــم القـ ـراءات والح ــديث ،وأكث ــر ع ــن أب ــى بك ــر الخطي ــب،

وأصــحاب المخلــص ،والكتــاني( ،)4قــال بــن النجــار :كــان بــن الخاضــبة "ورًعــا ًّ
تقيــا ازهـ ًـدا

) )1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)465 /3
) (2ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)532 /6
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)109 /19
) )4ابن الجوزي :المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)35 /17
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ثقة"( ،)1وقال السلفي ":سألت عنه أبا بكر الدقاق ابن الخاضبه ببغداد ،فـأثنى عليـه وقـال:
كـان لـه أنــس بالصـحيح( ،)2وقــال أيضـا ":كــان عالمـه فــي األدب ،قـدوة فــي الحـديث ،جيــد

اللســان ،جامعــا لخــالل الخيــر ،مــا أريــت ببغــداد مــن أهلهــا أحســن منــه ق ـراءة للحــديث ،وَل
أعــرف بمــا يقولــه"( ،)3وقــال الزركشــي ":اْل َحــافظ"( ، ،)4وقــال ابــن العمــاد ":الحــافظ ،مفيــد
عالم ـة"( ،)5وقــال أبــو المظفــر المعــروف بـ ـ «ســبط ابــن
بغــداد ،كــان كبيــر القــدر ،نقّــاداّ ،

دينا صدوًقا ثقة"( ،)6وقال الحافظ الـذهبي ":مـا كـان فـي الـدنيا أح ٌـد أحسـن
الجوزي» ":كان ً
قراءة للحديث منه"( ،)7وقال أيضا ":لم يكن ضابطا"(.)8
قلت ":ثقة".

خامس ا :خالصة المسمألة :بعـد د ارسـة المسـألة ،وترجمـة الـراوي :مح َّممد بمن أ ْحممد ِ
بمن ع ْبم ِد البما ِقي
ماب ِن ا ْلخ ِ
اضمب ِة ،تبـين أنــه :دينـًا ،صـدوقًا ،ثقـة ،ومعـروف بـين العلمـاء والنقــاد
الب ْغمد ِاد ُّ
ي ،المعمروف ِب ْ
بورعه وعلمـه ،فعجيـب أن يقـر اإلمـام الـذهبي قـول ابـن ناصـر :بأنـه لـم يكـن ضـابطا ،فكـان تعقـب

الحافظ ابن حجر على اإلمام الذهبي في محله في هذه المسألة ،واهلل تعالى أعلم.

المسألة رقم39 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قال اإلممام المذهبي" :محمـد بـن أيـوب اليمـامي ،عـن أبـي هريـرة ،وعنـه
األوزاعي ،وعكرمة ابن عمار ،مجهول ،قلتَ :ل ،ولكن يجهل ،أسمع عن أبي هريرة أم َل"(.)9

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر" :وفـي ثقـات ابـن حبـان :محمـد بـن أيـوب شـيخ يـروي،

َعن أبي هريرة ،روى عنه يحيى بن أبي كثير فلعله هو ،ثـم ظهـر لـي أنـه هـو ،فـإن ابـن أبـي حـاتم
لما ذكره قـال :يمـامي روى عـن سـحيم مـولى أبـي هريـرة ( :)10فـي البصـاق فـي المسـجد ،روى عنـه

يحيـى بـن أبـي كثيـر ،وعكرمــة بـن عمـار ،واألو ازعـي ،قـال :وقــد ذكـره البخـاري ثالثـة تـراجم مفرقــة،
) (1الذهبي :تذكرة الحفاظ

طبقات الحفاظ (.)18 /4

) (2خميس الحوزي :سؤاَلت السلفي (ص.)117 :
) (3خميس الحوزي :سؤاَلت السلفي (ص.)120 :

) (4الزركشي :النكت على مقدمة ابن الصالح (.)335 /1
) (5ابن العماد الحنبلي :شذرات الذهب في أخبار من ذهب (.)393 /5
) (6سبط بن الجوزي :مرآة الزمان في تواريخ األعيان (.)482 /19
) (7الذهبي :العبر في خبر من غبر (.)361 /2
) (8الذهبي :المغني في الضعفاء (.)548 /2
) (9الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)486 /3
صـ َـحب أََبــا ه َرْيـ َـرةَ ذكـره ابــن حبــان فــي كتــاب "الثقــات" .انظــر :التــاريخ الكبيــر للبخــاري
ـي َو َكـ َ
ـان َي ْ
) (10هــو :سـ َـح ْي ٌم َمـ ْـولَى َبنــي زْهـ َـرةَ الق َرشـ ّ
بحواشي المطبوع ( )192 /4تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (.)207 /10
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فسمعت أبي يقول :هي واحدة ،قلت :وهذا معنى قول الذهبي هـل سـمع مـن أبـي هريـرة أم َل؟ ألن
أيضـا ،وذكـر روايـة
البخاري ذكره فقال :روى عـن سـحيم وذكـره فقـال :روىَ ،عـن أبـي هريـرة وذكـره ً
ك ــل واح ــد م ــن الثالث ــة عن ــه ،والتحري ــر أن ــه واح ــد ،ك ــان يحي ــى ت ــارة ي ــذكر بين ــه وب ــين أب ــي هريـ ـرة

واسطة"(.)1

ثالث ا :موضوع المسألة :أشـار اإلمـام الـذهبي أن الـراوي :محمـد بـن أيـوب اليمـامي مجهـول ،أم أن
سماعه من أبي هريرة مجهول ،فيتعقب الحافظ ابن حجـر فيقـول ،إنـه :سـمع مـن أبـي هريـرة ،ونقـل

ذلك عن ابن حبان وغيرهم.

رابع ا :دراسة المسألة :سأترجم للراوي :محمـد بـن أيـوب وأذكـر أقـوال النقـاد فيـه ،وهـل بـه جهالـة أم

َل ،وهل هناك ما يدل على سماعه من أبي هريرة أم َل ،كما ذكر الحافظ ابن حجر في اللسان.
 مح َّم ِد ْب ِن أ ُّيموب ا ْليمما ِم بي(َ :)2سـم َع :سـحيما مـولى أَبـي هَرْي َـرةَ الدوسـي ،روى َع ْنـه :عكرمـة
ْبن عمار( ،)3قـال ابـن أبـي حـاتم :سـألت أبـي عنـه ،فقـال هـو "شـيخ مجهـول"( ،)4وقـال ابـن
الجــوزي ":مجهــول"( ،)5ذك ـره بــن حبــان فــي كتــاب" الثقــات"( ،)6وقــال الــذهبي فــي المغنــي":
َم ْجهول"(.)7

قلت ":لم أقف له على جرح ،أو تعديل ،سوى ذلك ".
أمممما قمممول اإلممممام المممذهبي :ب ــأن جهالت ــه ه ــل س ــمع م ــن أب ــي هريـ ـرة أم َل ،فبع ــد التعق ــب
واَلستقراء ،لم أجـد روايـة تبـين أن :محمـد بـن أيـوب اليمـامي ،روى عـن أبـي هريـرة ،كمـا ذكـر ابـن
الجــوزي ،والــذهبي فــي المغنــي ،أَل مــا ذك ـره ابــن أبــي حــاتم فــي الجــرح والتعــديل فقــال ":محمــد بــن

ايـوب يمــامي روى عــن أبـي هريـرة ،قــال" :مــن بــزق فــي المسـجد"( ،)8وابــن حبــان ( ،)9وروايــات تــدل

) (1ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)582 /6
) )2اْلَي َمامي :هذه النسبة إلى اليمامة ،وهي بلدة من بالد العوالي مشهورة ،وأكثر من نزل بهـا بنـو حنيفـة ،وكـان مسـيلمة الكـذاب المتنبـي

منها خرج وبها قتل زمن أبى بكر رضى اهلل عنـه ،والمشـهور باَلنتسـاب إليهـا أبـو نصـر يحيـى بـن أبـى كثيـر ،واسـمه القاسـم اليمـامي،

من أهل البصرة األنساب للسمعاني (.)522 /13

) (3البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)30 /1
) (4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)197 /7
) (5ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)43 /3
) (6ابن حبان :الثقات (.)363 /5
) (7الذهبي :المغني في الضعفاء (.)558 /2
) (8ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)197 /7
) (9ابن حبان :الثقات (.)363 /5
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علــى أنــه :ســمع مــن ســحيم مــولى أبــي هريـرة ،كمــا ذكــر الــذهبي فــي تــاريخ اإلســالم ( ،)1وابــن أبــي
حاتم.
خامس ا :خالصة المسألة :بعد دراسة المسألة ،وترجمة الـراوي :مح َّم ِد ْب ِن أ ُّيوب ا ْليما ِم بي ،تبـين أنـه
مجهول الحال كما ذكـر ابـن أبـي حـاتم ،والجـوزي ،واإلمـام الـذهبي ،أمـا جهالتـه هـل سـمع مـن أبـي
هريرة أم َل ،قال ابن أبي حاتم ":محمد بن أيوب ،يمامى ،روى عن أبي هريرة ،قال :مـن بـزق فـي

المسجد ،وروى عن سحيم مولى ابى هريرة ،والبخاري جعلهم ثالثة اسامى ،فسـمعت أبـى يقـول هـم
واحد" ،فيـدل ذلـك علـى أن مح َّم ِمد ْب ِمن أ ُّيموب ا ْليمما ِم بي :سـمع مـن أبـو هريـرة ومـوَله سـحيما ،فتعقـب

الحافظ ابن حجر في محله.

المسألة رقم40 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي" :محمد بن الحسن بن موسى الكندي ،عن حرملـة،
قال ابن يونس :لم يكن بذاك في الحديث ،وأخوه موسى بن الحسن يعرف وينكر أيضا"(.)2

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر" :وفي تاريخ مصر اثنـان اتفقـا فـي اَلسـم واألب والجـد
فقال :محمد بن الحسن بن موسى بـن جعفـر لـم يكـن فـي الحـديث بـذاك وأخـوه موسـى بـن الحسـن،

تعــرف وتنكــر ،ثــم قــال فــي الغربــاء :محمــد بــن الحســن بــن موســى بــن بشــر أبــو جعفــر مقــرئ كنــدة
كوفي قدم مصر كتبت عنه ،حدث عن حرملة بن يحيىَ ،وغيره ،تعرف وتنكـر ،وقـد تبـين بهـذا أن

الذهبي خلط الترجمتين ،وقد روى عن هذا الكندي أبو أحمد بن َعدي في معجمه حدثه عـن أحمـد
ب ــن عب ــد ال ــرحمن ب ــن حم ــاد ،وق ــال حمـ ـزة الس ــهمي :س ــألت ال ــدارقطني عن ــه فق ــال :ثق ــة ،ل ــيس ب ــه

بأس"(.)3

ثالثما :موضمموع المسممألة :يــذكر األمــام الــذهبي عــن ابــن يــونس أن الـراويين :محمــد بــن الحســن بــن
موسى الكندي ،وأخوه موسى بـن الحسـن ،وأنهمـا لـم يكونـا بـذاك فـي الحـديث ،فيتعقـب الحـافظ ابـن

حج ــر علي ــه فيق ــول ،أنهم ــا راوي ــين مختلف ــين ف ــي الحك ــم عليهم ــا ،ونق ــل ق ــول حمـ ـزة الس ــهمي ع ــن
الدارقطني في الراوي :محمد بن الحسن ،بأنه ثقة َل بأس به.

) (1الذهبي :تاريخ اإلسالم ط التوفيقية (.)70 /6
) (2الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)518 /3
) (3ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)74 /7
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رابعما :دراسممة المسممألة :سـأترجم للـراويين :محمـد بـن الحســن بـن موســى الكنـدي ،وأخــوه موسـى بــن

الحسن ،وأذكر أقوال النقاد فيهما ،وهل وافـق الحـافظ ابـن حجـر اإلمـام الـذهبي فـي هـذه المسـألة أم
َل.

ِ ِ ()1
ص ِمر ِ  :يك َّنممى أبما ج ْعفممر( :ت 308
 مح َّممد بمن ا ْلحسممن بمن موسممى ا ْلك ْنمدي مممولهم ا ْلم ْ
هم)َ :رَوى َع ْن :حرملة بن يحيى ،وغيره ( ،)2كتب عنه ابن يونس فقال ":يعرف وينكـر ،لـم

يكن بذاك في الحديث"( ،)3وقال عنه اإلمـام الـدارقطني "ثقـة"( ،)4وفـي اللسـان ذكـر الحـافظ

ابن حجر ":قال حمزة السهمي :سألت الدارقطني عنه ،فقال :ثقة ليس بـه بـأس"( ،)5وذكـره
اإلمام الذهبي في المغني في الضعفاء (.)6

قلت ":ليس به بأس".

 موسى ْبن ا ْلحسن ْبن موسمى :قـال ابـن يـونس فـي تـاريخ مصـر فـي ترجمـة أخيـه :محمـد
بــن الحســن ،فقــال " :وأخــوه موســى بــن الحســن يعــرف وينكــر أيضــا"( ،)7وقــال مســلمة بــن
قاسم" :تكلم فيه"(.)8

قلت ":لم أقف له على جرح أو تعديل ،سوى قول مسلمة بن القاسم".
وســى
خامسمما :خالصممة المسممألة :بعــد د ارســة المســألة وترجمــة ال ـراويين :م َحمــد بــن اْلحســن بــن م َ
وسـى ،لـم يكونـا بـذاك فـي الحـديث كمـا قـال ابـن يـونس فـي
اْلك ْند ّ
وسـى ْبـن اْل َح َسـن ْبـن م َ
ي ،وأخوه م َ
تاريخه ،أما تعقـب الحـافظ ابـن حجـر ،ونقلـه قـول اإلمـام الـدارقطني بأنـه" ثقـة َل بـأس بـه" كـان فـي

ي ،فتعقــب الحــافظ ابــن حجــر علــى اَلمــام الــذهبي فــي
وســى اْلك ْنــد ّ
الـراوي :م َحمــد بــن اْلحســن بــن م َ
مكانه ،واهلل أعلم.

ي :هــذه النســبة إلــى كنــدة ،وهــي قبيلــة مشــهورة مــن الــيمن تفرقــت فــي الــبالد ،وكــان منهــا جماعــة مــن المشــهورين فــي كــل فــن.
) )1اْلك ْنــد ّ
األنساب للسمعاني (.)161 /11

) (2الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)138 /7
) (3عبد الرحمن بن يونس الصدفي :تاريخ ابن يونس المصرى (.)442 /1
) (4الدارقطني :سؤاَلت حمزة (ص.)80 :
) (5ابن حجر العسقالني :لسان الميزان (.)129 /5
) (6الذهبي :المغني في الضعفاء (.)569 /2
) (7عبد الرحمن بن يونس الصدفي :تاريخ ابن يونس المصرى (.)442 /1
) (8ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)194 /8
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المسألة رقم41 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلممام المذهبي " :محمـد بـن الحسـين الشاشـى ،شـويخ كـذاب ،قـال

أبــو ســعد بــن الســمعاني ( :)1كــان شــيخا بكــاء ،ســمعته يقــول :حــدثني شــيخي اَلشــج ،قــال :ســمعت
رسول اهلل) )يقول :من العود إلى العود ثقل ظهـر الخطـائين ،ومـن الهفـوة إلـى الهفـوة كثـرة ذنـوب

الخطائين ( ،)2فيغفر اهلل َلبن السمعاني كيف استحل رواية هذا الباطل"(.)3

ثانيما :قمول المتعقبمب :قممال الحمافظ ابمن حجمر " :وقـد قــال ابـن السـمعاني عقـب هـذا :ومثـل هــذا َل
يكتــب إَل علــى ســبيل اَلعتبــار ،ونعــوذ بــاهلل مــن الخــذَلن والكــذب علــى النبــي ( )إلــى أن قــال:

وكــأن الغال ــب علــى الظــن أن أكثــر كلماتــه ومــا يتفــوه بــه َل أصــل لهــا ،واهلل أعلــم ،فالعجــب مــن
الذهبي كيف يحذف هذا ثم يعيب على ابن السمعاني أنه استحل روايته واألمر بخالف ذلك"(.)4

ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن الراوي :محمـد بـن الحسـين الشاشـي شـويخ كـذاب،
ونقل حديث عن السمعاني فيه كذب وافتـراء علـى رسـول اهلل ( ،)فيتعقـب الحـافظ ابـن حجـر بعـد
أن أورد كالم السمعاني بقوله :أن حديثه َل يكتب اَل على سبيل اَلعتبار.

رابع ا :دراسة المسألة :سأترجم للراوي :محمـد بـن الحسـين الشاشـي ،وهـل تعقـب الحـافظ ابـن حجـر
في محله أم َل.

ِ ()5
 مح َّمد بن ا ْلحس ْين َّ
َشج ( ،)6شويخ َكذاب (.)7
الش
اشي َ :عن ْاأل َ
قلت ":لم أقف له على جرح أو تعديل سوى ذلك".

خامسما :خالصمة المسممألة :بعـد ترجمـة :م َحمـد بــن اْلح َس ْـين الشاشـي ،تبـين أنــه كـذاب ،أمـا الروايــة
التــي نقلهــا الــذهبي عــن ابــن الســمعاني ،لــم أجــدها فــي الســمعاني أو غيـره ،ويــدل ذلــك قــول اإلمــام
الذهبي في الميزان ":فيغفر اهلل َلبن السمعاني كيف استحل رواية هذا الباطل" ،فوافـق الحـافظ ابـن

حجر اإلمام الذهبي في هذه المسألة ،واهلل تعالى أعلم.

 1هو :عبد اْل َكريم بن م َحمد بن َم ْنصور بن م َحمد بن عبد اْل َجبار اْل َحافظ أَبو سعد (المتوفى562 :هـ).
 2لم أجد لهذه الرواية أصال.
 3الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)524 /3
 4ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)98 /7
الش ِ
َّ 5
اشي :هذه النسبة إلى مدينة وراء نهر سيحون يقال لها الشاا ،وهي من ثغور الترك ،خرج منها جماعة كثيرة من أئمة المسـلمين،
منهم عبد اهلل بن أبى عرابة الشاشي ،سمع منـه محمـد بـن إسـماعيل البخـاري وجعفـر بـن محمـد الفريـابي وغيرهمـا وابـن أخيـه أبـو علـى

الفضل بن العباس بن أبى غراب الشاشي .األنساب للسمعاني (.)13 /8
 6هو :المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث ابن النعمان بن زيـاد بـن عصـر العصـري ،أشـج بنـي عصـر ،مـن ولـد لكيـز ْبـن أفصـى ْبـن
ـي ) )فـي وفـد عبـد القـيس َوَقـال لـه النبـي ) :)إن فيـك لخصـلتين
عبد القيس ،وهو من أهل عمان ،وكـان سـيد قومـه ،وفـد علـى النب ّ
يحبهما الله ورسوله :الحلم واألناة .المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)502 /28

 7ابن عراق الكناني :تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة (.)103 /1
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المسألة رقم42 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي " :م َحمد ْبن َخالد بـن هـالل اإلسـكندرانيَ ،ل يـدرى
من هو ،سمع الليث ابن سعد ،وضـمام بـن إسـماعيل ،روى عنـه أبـو زرعـة ،وأبـو حـاتم ،وعلـى بـن
الحســين بــن الجنيــد ،ذكـره ابــن أبــي حــاتم ،قــال ابــن أبــي مطــر :مــات فــي ربيــع اَلخــر ســنة إحــدى

وثالثــين ومــائتين ،قلــت :انفــرد بهــذا الخبــر مــن حــديث عبــادة بــن الصــامت  -مرفوع ـًا" :أم الق ـرآن
عــوض مــن غيرهــا ،ومــا منهــا عــوض"( ،)1رواه عــن أشــهب ،عــن ابــن عيينــة ،عــن الزهــري ،عــن

محمود بن الربيع ،عن عبادة ،قال الدارقطني :تفرد به ابن خالد ،وانما المحفوظ عـن الزهـري بهـذا

السـندَ" :ل تجـزئ صـالة َل يقـ أر فيهـا بـأم القـرآن"( ،)2قـال أبـو سـعيد بـن يـونس :يـروي منـاكير ،وهــو

إسكندرانى ،يكنى أبا عبد اهلل"(.)3

ثانيا :قمول المتعقبمب :قمال الحمافظ ابمن حجمر " :وقـال العجلـي :م َحمـد ْبـن َخـالد اإلسـكندراني ثقـة،
وَذ َكره ابن حبان في "الثقات" ،وقول الذهبيَ :ل يـدرى مـن هـو ،مـع كثـرة مـن روى عنـه مـن األئمـة
ووثقه من الحفاظ عجيب ،ومـا أعـرف للمؤلـف سـلفا فـي ذكـره فـي الضـعفاء سـوى قـول ابـن يـونس،
وقول الذهبي :وانما المحفوظ إلـى آخـره يـوهم أنـه مـن تتمـة كـالم الـدارقطني ولـيس كـذلك ،ألن هـذا

أيضا زياد بن أيوب عـن ابـن عيينـة والمحفـوظ مـن روايـة الحفـاظ عـن ابـن عيينـةَ :ل
اللفظ تفرد به ً
صــالة لمــن لــم يق ـ أر بفاتحــة الكتــاب كــذا رواه عنــه :أحمــد بــن حنبــلَ ،وابــن أبــي شــيبة واســحاق بــن
راهويــهَ ،وابــن أبــي عمــر ،وعمــرو الناقــد وخالئــق ،وبهــذا اللفــظ رواه أصــحاب الزهــري عنــه :معمــر
وصالح بن كيسان واألوزاعي ويونس بن يزيدَ ،وغيـرهم ،والظـاهر أن روايـة كـل مـن زيـاد بـن أيـوب
وأشهب منقولة بالمعنى ،وقال الحاكم :أخبرني أبو نصر محمد بـن عمـر الخفـاف حـدثنا محمـد بـن

المنذر الهروي سمعت أحمد بـن واضـح المصـري يقـول :كـان م َحمـد ْبـن َخـالد رجـالً ثقـة ،ولـم يكـن
عنـده اخـتالف حتـى ذهبــت كتبـه فقـدم علينــا رجـل يقـال لـه :أبــو موسـى فـي حيــاة ابـن بكيـر بنســخة
ضمام ونسخة يعقوب فذهب إليـه فقـال لـه :ألـيس سـمعت النسـخة؟ قـال :نعـم ،قـال :فحـدثني بهمـا،

فما زال يخدعه حتى حدثه ،فكل من سمع منه قديما فسماعه صحيح"(.)4

ي ،ثنـا م َحمـد ْبـن َخـالد ْاإل ْسـ َك ْن َد َران ُّي ،ثنـا أَ ْشـهَب
َح َمـد ْبـن َسـيار اْل َمـ ْرَوز ُّ
َح َم َد ْبن َعلـي اْل َج ْـو َهر ُّ
ي ،ثنـا أ ْ
) (1قال الدارقطنيَ :حدثََنا ع َمر ْبن أ ْ
ـال« :أ ُّم
ـادةَ ْبـن الصـامت ،أَن النبـي )، )قَـ َ
ْبـن َع ْبـد اْل َعزيـز ،ثنـا س ْـفَيان ْبـن عَي ْيَنـ َةَ ،عــن ْابـن شـهَابَ ،ع ْـن َم ْحمـود ْبـن الربيـعَ ،ع ْـن عَبـ َ
َعلَـم سـنن الـدارقطني
اْلق ْرآن ع َو ٌ
بَ ،عـن ْابـن عَي ْيَنـ َة َواللـه أ ْ
ض م ْن َغ ْيرَها َولَ ْي َس َغ ْيرَها م ْنهَا بع َوض» .تَفَرَد به م َحمد ْبن َخالدَ ،ع ْن أَ ْشـهَ َ
( )106 /2اسناده صحيح.

ـال
ـالَ :ق َ
) )2قال ابن خزيمة :نا م َحمد ْبن َي ْحَيى ،نا َو ْهب ْبن َجرير ،نا ش ْـعَبةَ ،عـن اْل َع َـالء ْبـن َع ْبـد الـر ْح َمنَ ،ع ْـن أَبيـهَ ،ع ْـن أَبـي ه َرْي َـرةَ َق َ
ـك َيــا
ال :ا ْقـ َْأ
صـ َـالةٌ ََل َي ْق َأ
ـر بهَـا فــي َن ْفس َ
َخـ َذ بَيــديَ ،وَقـ َ
ـف ْاإل َمــامَ ،فأ َ
ـر فيهَــا ب َفات َحـة اْلكتَــاب» قْلـتَ :فــإ ْن ك ْنـت َخْل َ
َرسـول )ََ « : )ل ت ْجـزئ َ
َفارس ُّي " صحيح ابن خزيمة ( )248 /1اسناده صحيح.

) (3الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)537 /3

) (4ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)118 /7
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ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن :م َحمد ْبن َخالد َل يدرى من هـو ،ونقـل روايـة لـه
مـن حــديث عبـادة بــن الصــامت ،وتفــرد بهــا كمـا ،قــال الــدارقطني ،فيتعقــب الحــافظ ابــن حجــر علــى

اإلمام الذهبي ،أن هذا الراوي وثق من قبل جماعة ،ويتعجب من قول الذهبي عليه بأنه َل يدرى.
رابع ا :دراسة المسألة :سأترجم للراوي :م َحمد ْبن َخالد ،وأذكر أقوال النقاد فيه.

 مح َّمممد ْبممن خم َّمالد ْبممن ِهممال ل ِْ
سممك ْند ارِن ُّي (( ،)1ت 240- 231هممم) ( :)2وثقــه العجلــي (،)3
اإل ْ
وذكره ابن حبان في "الثقات"( ،)4وقال ابن أبي حاتم ":كتب عنه أبي وروى عنـه"( ،)5وقـال
ابن يونس ":روى مناكير"(.)6

قلت" :ثقة".

خامسا :خالصة المسألة :بعـد ترجمـة الـراوي :م َحمـد ْبـن َخـالد ْبـن ه َـالل ،وذكـر أقـوال النقـاد فيـه،
تبين أنه ثقة ،اَل ابن يونس ذكره من رواة المناكير ،فتعقب الحافظا بـن حجـر علـى اإلمـام الـذهبي
في مكانه ،واهلل أعلم.

المسألة رقم43 :

أو ال :القممول المتعقَّممب عليممه :قممال اإلمممام الممذهبي " :محمــد بــن خلــف المــروزي ،كذبــه يحيــى بــن
معــين ،قالــه ابــن الجــوزي فــي الموضــوعات ،قــال :حــدثنا موســى ابــن إبـراهيم بــن جعفــر بــن محمــد،

عن آبائه مرفوعاً :خلقت أنا وهارون ويحيى وعلى من طينة واحدة ( ،)7هذا موضوع"(.)8
ثانيم ا :قممول المتعقبممب :قممال الحمافظ ابممن حجممر " :ثـم ظهــر لـي أنــه هـوَ ،وابــن َمعـين مــا كذبـه وانمــا
كــذب شــيخه ،وذلــك أن ابــن الجــوزي قــال فــي الموضــوعات فــي مناقــب علــي :الحــديث األول فيمــا
)ْ (1اإل ْس َك ْن َد َران ُّي :هذه النسبة الى اإلسكندرية وهي بلدة علـى طـرف بحـر ال مغـرب مـن آخـر حـد ديـار مصـر ،بناهـا ذو القـرنين اإلسـكندر
واليه نسب البلدة ،خرج منها جماعة من العلمـاء وسـكنها جماعـة أيضـا ،والمشـهور بالنسـبة اليهـا بسـكناها ابـو يعقـوب بـن عبـد الـرحمن

بن محمد بن عبد اهلل بن عبد القاري اإلسكندراني .األنساب للسمعاني (.)236 /1
) )2الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)915 /5
) (3العجلي :الثقات ط الباز (ص.)403 :
) (4ابن حبان :الثقات (.)85 /9

) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)245 /7
) (6عبد الرحمن بن يونس الصدفي :تاريخ ابن يونس المصرى (.)444 /1
ـي ْبـن اْل َح َسـن ْبـن م َحمـد الـدقاق
َخبرنـي َعل ُّ
لي بن ثَابـت َق َ
) (7قال ابن الجوزي :أَنبأََنا أَبو َم ْنصور اْل َقزاز َق َ
ـال أ ْ
ال أَنبأََنا أَبو بكر أ ْ
َحمد بن َع ّ
ـال َحـدثََنا
ال َحـدثََنا م َحمـد ْبـن َخَلـف اْل َم ْـرَوز ُّ
ي َق َ
ـال َحـدثََنا إ ْب َـراهيم ْبـن اْلح َس ْـين ْبـن َداوَد اْل َعطـار َقـ َ
يل اْل َـوراق َق َ
ـدثنا م َحمـد بـن إ ْس َـماع َ
َق َ
ـال َح َ
ان َوَي ْحَيـى ْبـن
ـال" َق َ
وسى ْبن َج ْع َفر َع ْن أَبيـه َع ْـن َجـده َق َ
يم َق َ
ـال َرسـول اهلل ) " )خل ْقـت أََنـا َو َهـارون ْبـن ع ْم َـر َ
ال َحدثََنا م َ
م َ
وسى ْبن إ ْب َراه َ
َزَكريا َو َعل ُّي ْبن أَبي طَالب من ط َينة َواح َدة " الموضوعات َلبن الجوزي (.)339 /1

) (8الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)538 /3
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خلق منه فساق الحديث المذكور في هذه الترجمة مـن طريـق إبـراهيم بـن الحسـين بـن داود العطـار
قال :حدثنا محمد بن خلف المروزي َحدثَنا موسى بن إبراهيم المروزي َحدثَنا موسى بن جعفر.
فكــأن النســخة التــي وقــف عليهــا الــذهبي ســقط منهــا مــن موســى إلــى موســى وذلــك أن ابــن الجــوزي
قــال :هــذا حــديث موضــوع ،والمــتهم بــه المــروزي ،وأراد موســى بــن إبـراهيم ،فظــن الــذهبي لمــا ســقط

موســى بــن إب ـراهيم مــن نســخته أن م ـراد بــن الجــوزي بــالمروزي محمــد بــن خلــف ،وســتأتي ترجمــة

يعــة ،وأن يحيــى بــن َمعــين كذبــه ،وقــال
موســى بــن إبـراهيم فــي هــذا الكتــاب وأنــه يــروي عــن ابــن َله َ
الـدارقطنيَ ،وغيـره :متــروك .وقـد تــرجم الخطيــب لمحمــد بـن خلــف المــروزي فقـال :محمــد بــن خلــف
بن عبد السالم األعور يعرف بالمروزي ألنه كان يسكن محلة المراوزة حدث عـن عاصـم بـن علـي

وعلــي بــن الجعــد وموســى بــن إب ـراهيم المــروزيَ ،وغيــرهم ،روى عنــه أبــو عمــرو بــن الســماك وأبــو
العب ــاس ب ــن نج ــيح وعب ــد الص ــمد الطس ــتي وأب ــو بكـــر الشـــافعيَ ،وغيـــرهم وكـــان صـــدوقا ،وذكـ ـره
الدارقطني فقالَ :ل بأس به ،ونقل عن ابن قانع أنه مات في سنة إحدى وثمانين ومئتين"(.)1

ثالث ما :موضمموع المسممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي أن :م َحمــد بــن خلــف اْلمــروزي ،كذبــه ابــن معــين،
وذكر الذهبي له رواية عن ابن الجوزي في الموضوعات ،فيتعقب الحافظ ابن حجر :أنه لـيس هـو

المقصــود بالك ـ َذاب ،بــل شــيخه :موســى بــن إب ـراهيم المــروزي ،وذكــر الحــافظ ابــن حجــر أن ســبب

الخطأ الذي وقع فيه اإلمام الذهبي ،سقط في بعض النسخ.

يم اْل َم ْـرَوزيُّ،
رابعا :دراسة المسألة :سـأترجم للـراويين :م َحمـد ْبـن َخَلـف اْل َم ْـرَوزيُّ ،وم َ
وسـى ْبـن إ ْب َـراه َ
وأذكر أقوال النقاد فيهما ،وهل تعقب الحافظ ابن حجر في محله أم َل.
الس ِ
 مح َّمد ْبن خل ِ
ي (( ،)2ت 281ه) :عـن:
الم أبو ع ْب ِمد اللَّ ِمه األ ْعمور ا ْلم ْمرو ِز ُّ
ف ْب ِن ع ْب ِد َّ
ـيَ ،وَي ْحَيــى بــن هاشــم السمســار ،وعنــه :محمــد بــن العبــاس بــن نجــيح ،وأبــو
عاصــم بــن َعلـ ّ
ي ( ،)3قــال الــدارقطنيَ"َ :ل َب ـأْس بــه يحــدث َعــن ُّ
الضـ َـعفَاء"( ،)4قــال الخطيــب:
َب ْكــر الشــافع ّ
()5
ان ثقة"(.)6
"صدوق"  ،وقال الذهبيَ ":و َك َ

قلت ":صدوق".

) (1ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)121 /7
ي :هذه النسبة إلى «مـرو الشـاهجان»  ،وانمـا قيـل لـه «الشـاه جـان» يعنـى الشـاه جـانى موضـع الملـوك ومسـتقرهم ،خـرج منهـا
) (2اْل َم ْرَوز ُّ
جماعة كثيرة قديما وحـديثا مـن أهـل العلـم والحـديث ،وكـان فـتح مـرو سـنة ثالثـين مـن الهجـرة علـى يـد حـاتم بـن النعمـان البـاهلي ،بعـده
عبيـد اهلل بـن عـامر بــن كريـز مـن نيســابور إلـى مـرو حتــى فتحهـا ،وكـان هـو أميــر خ ارسـان وصـاحب الجيــوا بهـا زمـن عثمــان (،)
وكــان إلحــاق ال ـزاى فــي هــذه النســبة -فيمــا أظــن -للفــرق بــين النســبة إلــى «مــروى» وهــي الثيــاب المشــهورة بــالعراق منســوبة إلــى قريــة
بالكوفة ،والمراوزة فيهم كثرة فاستغنينا عن ذكرهم لشهرتهم .األنساب للسمعاني (.)207 /12
) )3الذهبي :تاريخ اإلسالم ت تدمري (.)258 /21
) (4الدارقطني :سؤاَلت الحاكم للدارقطني(ص.)150 :
) (5البغدادي :تاريخ بغداد ت بشار (.)124 /3
) (6الذهبي :تاريخ اإلسالم ت تدمري (.)258 /21
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ي ،واب ـراهيم بــن َسـ ْـعد،
 موسممى ْبممن إِ ْبم ا
مر ِهيم ا ْلمم ْمرو ِز ُّ
يعــة ،وأبــي جعفــر الـ ّـراز ّ
ي :عــن :ابــن َله َ
ـوي ( ،)1قــال العقيلــي ":منكــر الحــديث َل يتــابع علــى حديثــه"( ،)2قــال
وعنــه :أبــو القاســم َ
الب َغـ ّ
()4
()3
ني،
ط
ق
ار
ـد
ل
ا
ـال
ق
و
،
كذاب"
ة":
ر
م
وقال
متروك"،
":
السيوطي
وقال
،
ضعيف"
ْ
الشيبانيَ ":
َ
ّ

وغيره" :متروك" ،وقال ابن معين" :كذاب"(.)5

قلت ":كذاب".

يم
خامس ما :خالصممة المسممألة :بعــد ترجمــة ال ـراويين :م َحمــد ْبــن َخَلــف اْل َمـ ْـرَوزيُّ ،وم َ
وســى ْبــن إ ْبـ َـراه َ
يم ،ولـيس
اْل َم ْرَوزيُّ ،تبين أن الذي كذبه ابن معـين ،وتركـه الـدارقطني ،وغيـره هـو :م َ
وسـى ْبـن إ ْب َـراه َ
وســى بــن إ ْبـ َـراهيم ََل م َحمــد بــن
م َحمــد ْبــن َخلَــف ،قــال الع ارقــيَ ":واْلمــت َهم بــه اْلمــروزي َوهـ َـو َي ْعنــي م َ
ـال اْل َخطي ــب
وس ــى كذب ــه ْاب ــن مع ــينَ ،وأم ــا م َحم ــد ب ــن خل ــف فوثق ــه ال ــد َارق ْ
يَ ،وقَ ـ َ
خل ــف ،ألَن م َ
طن ّ

صـدوًقاَ .ف َك َ ُّ
ي مـن الموضـوعات ،سـقط م ْن َهـا مـن
الشـافعيَ ،ك َ
ـان َ
ـان الن ْس َـخة التـي وقـف َعَل ْي َهـا الـذ َهب ّ
وسى َواهلل أعلم"( ،)6فكان تعقب الحافظ ابن حجر في مكانه ،واهلل أعلم.
وسى إَلى م َ
م َ

المسألة رقم44 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي :محمـد بـن سـعيد ،لعلـه المصـلوب ،عـن أبـي كبشـة

األنماري ،قال الدارقطني :متروك"(.)7

ثانيا :قول المتعقبب :قال الحمافظ ابمن حجمر" :وهـو هـو ،فقـد ذكـر عبـد الغنـي أن أحـد مـا غيـر بـه
اس ــم المص ــلوب :محم ــد ب ــن س ــعيد األردن ــي ،والظ ــاهر أن ق ــول ال ــذهبي( :األزدي) تص ــحيف ،ث ــم

وجدت في كامل ابن َعدي أن المصلوب قيل فيـه :األسـدي ،فكأنهـا سـاكنة السـين ويقـال فـي ذلـك:
بالزاي ،واهلل أعلم"(.)8

) (1الذهبي :تاريخ اإلسالم ت تدمري (.)417 /16
) (2العقيلي :الضعفاء الكبير (.)166 /4

) (3الشيباني :معرفة التذكرة (ص.)157 :
) (4السيوطي :الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة (.)131 /2
) (5الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار ( ،) 707 /5وقد روى قول الدارقطني :محمـد بـن أبـي الفـوارس ،أمـا قـوول يحيـى بـن معـين فقـد رواه
عنه :عبد الخالق بن منصور ،وكالهما لم يصل إلينا كما ذكر ذلك الذهبي في تاريخ اإلسالم ،والخطيب البغدادي(.)28/15
) )6العراقي :تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة (.)351 /1
) (7الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)564 /3
) (8ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)153 /7
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ثالثممما :موضممموع المسمممألة :ي ــذكر اإلم ــام ال ــذهبي أن :محم ــد ب ــن س ــعيد المص ــلوب األزدي ،ترك ــه

ف عليه اسمه ،فهـو األردنـي،
الدارقطني ،فيتعقب الحافظ بن حجر ،فيقول :أن اإلمام الذهبي صح َ
وعند ابن عدي في الكامل انه األسدي.
رابعمم ا :دراسمممة المسمممألة :ســأترجم لل ـراوي :محمــد بــن ســعيد ،وأذكــر أق ـوال النقــاد فيــه ،وهــل تعقــب

الحافظ ابن حجر في محله أم َل.

 مح َّمممد ْبممن س ِممعيد ْب ِ
وب
سممان بممن قمميس ْاأل ْزِد َّ
ممن ح َّ
صممل ْ
ي ،ا ْلم ْ
ه)( :)2ذكـ ـ ـره اب ـ ــن الج ـ ــوزي ف ـ ــي" الض ـ ــعفاء والمت ـ ــروكين"( ،)3وق ـ ــال اب ـ ــن مع ـ ــين ":منك ـ ــر
()1

ت ق(،ت 150- 141

الحـــديث"( ،)4وقـــال البخـ ــاري( ،)5والنســـائي( ،)6وأبـ ــو زرعـــة ،وأبـ ــو ح ــاتم( ،)7والعقيلـ ــي(:":)8
َ

الحديث" ،وقال ابن حبان ":يضع اْل َحديث َعلَى الثقَـات ويـروي َعـن ْاألَثَْبـات َمـا ََل
"متْروك َ
َ
أصــل َلــه ََل يحــل ذك ـره فــي اْلكتــب إَل َعَلــى َســبيل اْلقــدح فيــه َوََل الرَو َايــة َعنــه ب َحــال مــن

َح َـوال"( ،)9وقـال الجوزجــاني ":مكشـوف األمـر هالــك"( ،)10قـال أحمـد بــن حنبـل :قتلـه أبــو
ْاأل ْ
جعفـ ــر فـ ــي الزندقـ ــة ،حديثـ ــه حـ ــديث موضـ ــوع ،وقـ ــال أبـ ــو داود :عـ ــن أحمـ ــد :كـ ــان يضـ ــع
عمداً( ،)11وقال الذهبي ":هالك"( ،)12وقال الحافظ ابن حجر ":كذبوه"(.)13

قلت ":متروك الحديث".

خامسا :خالصة المسألة :بعد ترجمة الراوي :م َحم َد ْب َـن َسـعيد ْبـن َحسـان بـن قـيس ْاأل َْزدي ،وذكـر
أقوال النقاد فيه تبين :أنه كذاب متروك الحديث ،فتعقب الحافظ ابـن حجـر بأنـه تصـحيف فهـو فـي
مكانـه ،ألنــه كــان يغيــر اســمه ،وقــال العقيلــي" :وهــم يغيــرون اســمه إذا حــدثوا عنــه ،فمــروان الفـزاري
يقول :محمد بن حسان ،ويقول أيضا :ومحمد بـن أبـي قـيس ،ويقـول :محمـد بـن أبـي زينـب ،ويقـول
) (1الذي قتله :أبو جعفر المنصور على الزندقة وصلبه ،فعرف بالمصلوب .علل الحديث َلبن أبي حاتم (.)372 /2
) (2المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)264 /25
) (3ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)63 /3
) (4ابن معين :تاريخ رواية الدوري (.)426 /4
) (5البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)94 /1
) (6النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)91 :
) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)263 /7
) (8العقيلي :الضعفاء الكبير (.)70 /4
) )9ابن حبان :المجروحين (.)248 /2
) (10الجوزجاني :أحوال الرجال (ص.)275 :
) (11ابن المبرد الحنبلي :بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم (ص.)137 :
) (12الذهبي :الكاشف (.)174 /2
) (13ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)480 :
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محمد بن أبي زكريا ،ويقول محمد بن أبي الحسـن ،وقـال ابـن عجـالن :وعبـد الـرحمن بـن سـليمان،
محمــد بــن ســعيد بــن حســان بــن قــيس ،وبعضــهم يقــول :عــن أبــي عبــد الــرحمن الشــامي وَل يســميه،

ويقولــون :محمــد بــن حســان الطبــري ،وربمــا قــالوا :عبــد اهلل وعبــد الــرحمن وعبــد الك ـريم وغيــر ذلــك
علــى معنــى التعبيــد ،وينســبونه إلــى جــده ،ويكنــون فيــه إلــى حــي ويتســع األمــر جــدا فــي هــذا ،وقــد
بلغنــي عــن بعــض أصــحاب الحــديث أنــه قــال :يقلــب اســمه علــى نحــو مــن مائــة اســم ،ومــا أبعــد أن

يكون كما قال ،وهذا كله محمد بن سعيد المصلوب"( ،)1واهلل تعالى أعلم.

المسألة رقم45 :

أولا :القمول المتعقَّمب عليمه :قمال اإلممام الممذهبي " :م َحمـد ْبـن َع ْنَب َسـ َة بـن حمـاد ،عـن أبيـه بحــديث
خلق الورد من عرقي ،وهذا كذب بين"(.)2
الجل ـيس قــال:
ثاني ما :قممول المتع بقممب :قممال الحممافظ ابممن حجممر " :وهــذا الحــديث أورده الم َع ـافى فــي َ
صـ َـعة ْبــن
صــر اْل َمـ ْـرَوز ُّ
ي َقـ َ
َحــدثََنا الل ْيــث ْبــن م َحمــد ْبــن الل ْيــث أَبــو َن ْ
ص ْع َ
ـالَ ،حــدثَني أَبــو اْلح َسـ ْـين َ

ـالَ ،حــدثََنا م َحمـد ْبــن َع ْنَب َسـةَ ْبـن َحمــاد َقـا َلَ ،حــدثََنا أَبـي َعـ ْـن َج ْع َفـر ْبــن
صــار ُّ
اْلح َس ْـين الرق ُّ
ي َق َ
ـي األ َْن َ
ـول اللــه ( " :)لمــا عــرَج بــي إلَــى
ـال َرسـ َ
ـال :قَـ َ
ان َعـ ْـن َمالــك ْبــن د َينــار َعـ ْـن أََنــس ْبــن َمالــك قَـ َ
سـلَ ْي َم َ

طـ ٌـر مـ ْـن َعَرقــي َعلَــى
َن َرَج ْعــت قَ ْ
السـ َـماء َب َكــت األ َْرض مـ ْـن َب ْعــدي فََنَبـ َ
صــف مـ ْـن َمائ َهــاَ ،فلَمــا أ ْ
ـت الل َ
َح َمـ َـر "(َ ،)3قــا َل اْل َقاضــي:
َن َي ْشــتَم َرائ َحتــي َفْلَي ْشــتَم اْلـ َـوْرَد األ ْ
ـت َوْرٌد أ ْ
األ َْرض َنَبـ َ
َح َمـ َـر ،أََل َمـ ْـن أََر َاد أ ْ
صف :اْلكبر ..أورده في المجلس الخامس والتسعين من مجالسـه وهـي مَئـة مجلـس ثـم قـالَ :وَق ْـد
الل َ
ضَرَنا منهـا هـذا فأوردنـاه ،قلـت :وحمـل الـذهبي فيـه علـى م َحمـد
رو َينا َم ْعَنى َه َذا اْل َخَبر م ْن طرق َح َ

أيضا فلعل اآلفة من أحدهم"(.)4
ْبن َع ْنَب َسةَ لم يبين وجهه فإن أباه والراوي عنه َل يعرف حالهما ً
ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن الراوي :م َحمـد ْبـن َع ْنَب َسـ َة ،روى حـديثا فيـه كـذب،

الجلــيس ،وســاق الحــديث بســنده ،ثــم
فيتعقــب الحــافظ ابــن حجــر ،فيــذكر الحــديث عنــد الم َعــافى فــي َ
يقول الحافظ ابن حجر أن اإلمام الذهبي َح َم َل على الراوي م َحمـد ْبـن َع ْنَب َسـ َة ،وأن أبـاه َع ْنَب َسـ َة ْبـن
ان َل يع ــرف حالهم ــا ،فلم ــاذا حم ــل ال ــذهبي عل ــى محم ــد ب ــن
َحمــاد والـ ـراوي عن ــه َج ْع َف ــر ْب ــن سـ ـلَ ْي َم َ
عنبسة ،فلعل اآلفة من أحدهم ،وهي آفة الكذب.

) (1العقيلي :الضعفاء الكبير (.)71 /4
) )2الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)676 /3
) (3انظر :أبو الفرج المعافي :الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي (ص ،)707 :ابن الجوزي :الموضوعات ()62 /3
) (4ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)424 /7
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رابع ما :دراسممة المسممألة :ســأترجم للــرواة الثالثــة :م َحمــد ْبــن َع ْنَب َس ـ َةَ ،ع ْنَب َس ـ َة ْبــن َحمــادَ ،ج ْع َفــر ْبــن
ان ،وأذكــر أقـوال النقــاد فــيهم ،وهــل تعقــب الحــافظ ابــن حجــر علــى اإلمــام الــذهبي فــي الحمــل
سـلَ ْي َم َ
على محمد بن عنبسة في محله أم َل.

 مح َّمممد ْبممن ع ْنبسممة ْبم ِمن ح َّممماد :لــم أجــد لــه ترجمــة فــي كتــب الرجــال إَل عنــد الــذهبي فــي
المغني فقالَ ":عن أبيه ب َخَبر َباطل"(.)1
قلت ":لم أقف له على جرح أو تعديل سوى ذلك".

 ع ْنبسة ْب ِن ح َّماد :لم أجد له ترجمة في كتب الرجال.
قلت ":لم أقف له على جرح أو تعديل سوى ذلك".
ِ ()2
 ج ْعفممر ْبممن سممل ْيمانِ :
ي ،بممخ م د ت س ق( ،ت:
اإلمممام أبممو سممل ْيمان ُّ
صم ِمر ُّ
الضممبع ُّي  ،ا ْلب ْ
ـب إَلـ ْـيه ْمَ ،رَوى َعـ ْـن :ثَابــت اْلبَنــاني،
ـان َي ْنــزل فــي َبنــي ضـ َـب ْي َع َة َفنسـ َ
 180- 171ه)َ :كـ َ
طائ َفــة َكبيـ َـرةَ ،و َع ْنــهَ :ســيار ْبــن
ان اْل َجـ ْـونيَ ،وَيزيـ َـد الر ْش ـكَ ،و َمالــك ْبــن د َينــارَ ،و َ
َوأَبــي ع ْمـ َـر َ

ص ــالحيه ْم( ،)3ق ــال اب ــن
ـيعة َو َ
َح ــاتمَ ،و َع ْب ــد ال ــرزاق ،وقتيب ــةَ ،و َغ ْي ــره ْمَ ،وه ـ َـو م ـ ْـن عب ــاد الش ـ َ
معــين ":ث َقــة يتشــيع َلـ ْـي َس بــه َب ـأْس"( ،)4وقــال مــرة" :بصــري لــيس بشــيء"( ،)5وقــال مــرة":

()6
ـان يحيـى بـن سـعيد ََل ي ْـروى َعنـه"( ،)7وذكـره
ث َقة"  ،وقال ابن المـديني" :ث َقـة عن َ
ـدنا َوقـد َك َ
العقيلــي فــي " الضــعفاء"( ،)8وذك ـره ابــن أبــي حــاتم ولــم يتعــرض لــه( ،)9وقــال الجوزجــاني":

روى أحاديــث منكـرة ،وهــو ثقــة متماســك كــان َل يكتــب"( ،)10وثقــه العجلــي( ،)11وذكـره ابــن

حبان في الثقات( ،)12وقال ابن حجر ":صدوق زاهد لكنه كان يتشيع"(.)13

قلت ":صدوق َل بأس به".
) )1الذهبي :المغني في الضعفاء (.)622 /2

ُّبع ُّي :هذه النسبة إلى بنى ضبيعة بـن قـيس بـن ثعلبـة ابـن عكابـة بـن صـعب بـن علـى بـن بكـر بـن وائـل بـن قاسـط بـن هنـب بـن
) (2الضَ

أفصى ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ،نزل أكثرهم البصرة وكانت بهـا محلـة تنسـب إلـيهم يقـال لهـا
بنى ضبيعة ،والمنتسب إلى القبيلة أبو حبرة شيحة بن عبد اهلل الضبيعي .األنساب للسمعاني (.)376 /8

) )3الذهبي :تاريخ اإلسالم ت بشار (.)593 /4

) (4بن معين :من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ،رواية طهمان (ص.)68 :
) (5بن معين :سؤاَلت ابن الجنيد (ص.)388 :
) (6بن معين :تاريخ رواية الدوري (.)130 /4

) (7ابن المديني :سؤاَلت ابن أبي شيبة (ص.)53 :
) (8العقيلي :الضعفاء الكبير (.)188 /1

) (9ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)481 /2
) (10الجوزجاني :أحوال الرجال (ص.)184 :
) (11العجلي :الثقات ط الباز (ص.)97 :
) (12ابن حبان :الثقات (.)140 /6

) (13ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)140 :
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خامسما :خالصممة المسممألة :بعـد ترجمــة الـرواة :مح َّمممد ْبممن ع ْنبسممة ْب ِمن ح َّممماد ،ع ْنبسممة ْبم ِمن ح َّممماد،
ِ ،
وج ْعفممر ْبممن سممل ْيمانِ :
ي ،تبــين أن ال ـراوي م َحمــد ْبــن َع ْنَب َس ـ َة
اإلمممام أبممو سممل ْيمان ُّ
صم ِمر ُّ
الضممبع ُّي ا ْلب ْ
وأبــاه ،لــم يعــرف حالهمــا ،والحــديث الــذي رواه عنــه المعــافي فــي مجالســه ،فيــه ضــعف لجهالتهمــا،

فتعقب الحافظ ابن حجر في محله َلن اآلفة منهما ،لجهالة حالهما.

المسألة رقم46 :

أولا :القول المتعقَّمب عليمه :قمال اإلممام المذهبي " :م ْـد ََل ٌج عـن الرمـاني ويقـال الزمـاري ،بـن عمـرو
"(.)1
السلميَ ،ل يدرى من هو
ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر" :وهذا صحابي ذكـره ابـن حبـانَ ،وغيـره فـي الصـحابة،
زاد ابــن حب ــان :حليــف بنــي عبــد شــمس ،م ــات ســنة خمس ــين ،وقــال ابــن ســعد :شــهد بــد ار وأحــدا
والمشاهد كلها ،وذكر وفاته كما تقدم ،والمصنف رحمه اهلل تبع ابن الجوزي في ذكره فـي الضـعفاء

لكن صنيع ابن الجوزي أخف فإنه قال :قال أبو حاتم :مجهول ،وكذا هو في كتـاب ابـن أبـي حـاتم
لكنه عـده مـن جملـة الصـحابة فـي األفـراد مـن حـرف المـيم ،وكـذا يصـنع أبـو حـاتم فـي جماعـة مـن

الصحابة يطلق عليهم اسم الجهالة َل يريد بها جهالة العدالة وانمـا يريـد أنـه مـن األعـراب الـذين لـم
يرو عنهم أئمة التابعين ،وأما الذهبي فتصرف في العبارة وأفهم أنه اجتهد فـي أمـر هـذا الرجـل فمـا
عرفه وما كفاه حتى حكم على الناس كلهم أنهم َل يدرون من هو؟! ولو ذهبت أسرد من ذكره فـي

الصحابة لطال الشرح َل سيما وهذا رجل من أهـل بـدر لـم يتخلـف عـن ذكـره أحـد ممـن صـنف فـي
الصحابة ،وقد ذكر ابـن عبـد البـر أن بعضـهم سـماه :مـدلج بـن عمـرو ،وأن بعضـهم نسـبه أسـلميا.
وأعجب مـن ذلـك أن الـذهبي سـرده فـي تجريـد أسـماء الصـحابة سـاكتا عليـه لـم يحمـر اسـمه فيكـون
تابعيا ولم يضبب عليه فيكون غلطا كما هو اصطالحه فاقتضى أنه عنده صحابي بال مريـة وهـذا

من عجيب التناقض ،وقد اشترط أَل يذكر أحدا من الصحابة ممـن ذكـر فـي كتـاب البخـاريَ ،وابـن

َعديَ ،وغيرهما بلين لجاللتهم وألن الضعف إنمـا جـاء مـن قبـل الـرواة إلـيهم ،فـإن قيـل :إنمـا حـذف
من ذكـر بلـين ،ولفـظ "َل يـدرى مـن هـو" ونحوهـا َل يقتضـي ذلـك ،قلنـا :لـو كـان كـذلك لـذكر جمعـا
كثي ار ممن ذكر أبو حاتم لكنه حذفهم فاقتضى أنهم عنده ممن اشترط إسقاط ذكرهم ثم إنـا َل نسـلم

أن الوصف بمجهول ونحوه َل يقتضي التليين بل يقتضيه وان تفاوتت المراتب ،واهلل الموفق"(.)2

) )1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)86 /4
) (2ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)23 /8
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ثالث ما :موضمموع المسممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي أن مــدَلج َل يــدرى مــن هــو ،فيتعقــب الحــافظ ابــن

حجر بقوله إنه من الصحابة ،وذكر قول ابن حبان ( ،)1وابـن سـعد( ،)2وابـن عبـد البـر( ،)3وغيـرهم،
وقال ابن حجر أن الذهبي تبع قول ابن الجوزي( ،)4وأبا حاتم بأنه مجهول( ،)5ولكـن ذكـره أبـا حـاتم
في األفراد ،وأنهم مـن األعـراب الـذين لـم يـروي أحـد عـنهم ،وأن الـذهبي اجتهـد فـي أمـر مـدَلج فلـم

يعرفه ،ويتعجب ابن حجر من الذهبي بأنه ذكره في كتاب تجريد الصحابة(.)6

رابعما :دراسمة المسمألة :سـأتترجم للـراوي :م ْـد ََلج ْبـن َع ْمـرو ،وهـل هـو مـن الصـحابة كمـا ذكـر ابـن
حجر أم َل؟
السممل ِم ُّي ،صممحا ِب (ي جِلي م مل (ت 50-41ه) ب د عَ :حليــف َبنــي َع ْبــد
ِ مم ْمدلج ْبممن ع ْمممرو ُّ
ـع
َش ْمس ،شهد ًا
بدر ه َو وأخواه :مالك ْبن َع ْمرو ،وثقف ْبن َع ْمروَ ،وأح ًـدا َواْل َم َشـاه َد كل َهـا َم َ
رسول اهلل ) ،)قـال ابـن أبـي حـاتم :سـمعت أبـي يقـول :هـو "مجهـول"( ،)7قـال ابـن حبـان:
()9
()8
ـف لَبنـي
"له صحبة"  ،قال الذهبيََ " :ل يعـرف" َ ،وَب ْعضـه ْم َيقـول :م ْـدَلج ْبـن َع ْمـروَ ،حلي ٌ
ان(.)10
َغ ْنم ْبن َذ ْوَد َ

قلت ":صحابي".

خامس ما :خالصممة المسممألة :بعــد ترجمــة ال ـراوي :مـ ْـد ََلج ْبــن َع ْمــرو ،اتضــح لــي أن هنــاك ف ـريقين:
فريـق يـرى صـحبته ،وهـم كمـا بينـا فـي ترجمتـه :كمـا ذكـر ابـن حبـان ،وابـن عبـد البـر ،وابـن حجــر،
والذهبي فـي كتـاب تجريـد الصـحابة ،وابـن سـعد ،وأمـا الفريـق الثـاني فقـد ذهـب أنـه :مجهـول ،وهـم:

أبي حاتم الرازي ،والذهبي في المغني ،والبخاري ،وقد تـرجح لـدي أن ":م ْـد ََلج" ،مـن الصـحابة(،)11

) )1ابن حبان :الثقات (.)405 /3
) (2ابن سعد :الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)98 /3
) (3ابن عبد البر :اَلستيعاب في معرفة األصحاب (.)1468 /4
) (4ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)112 /3
) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)428 /8
) (6الذهبي :تجريد أسماء الصحابة (.)66/2

) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)428 /8
) (8ابن حبان :الثقات (.)405 /3
) (9الذهبي :المغني في الضعفاء (.)650 /2
) (10انظر :اَلستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)1468 /4اإلصابة في تمييز الصـحابة ( ،)49 /6أسـد الغابـة ط العلميـة (،)127 /5
تجريــد أســماء الصــحابة ( ،)66/2الطبقــات الكبــرى ط دار صــادر ( ،)98 /3الثقــات َلبــن حبــان ( ،)405 /3معرفــة الصــحابة ألبــي
نعيم ( ،)2626 /5تاريخ اإلسالم للذهبي ت بشار (.)439 /2
) )11انظر بالتفصيل :الضعفاء الصغير للبخاري ت أبي العينين (ص.)13 :
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وأما قول أبو حاتم أنه مجهول ،فيقول الحافظ ابن حجر ":من الصـحابة يطلـق علـيهم اسـم الجهالـة

َل يريد بها جهالة العدالة وانما يريد أنه من األعراب الذين لم يرو عنهم أئمة التابعين"(.)1

المسألة رقم47 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام المذهبي" :موسـى بـن سـالم المـدني ،عـن عبيـد اهلل بـن عمـر
وغيره ،قال أبو حاتم :منكر الحديث"(.)2

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر" :وقد أنكـر البر ازلـي علـى الـذهبي هـذا النقـلَ ،عـن أبـي
حاتم وقال :إن الذي في كتاب ابن أبي حاتمَ ،عن أبيه :صالح الحديث ووثقه غير واحد"(.)3
ثالثممم ا :موضممموع المسمممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي أن :موســى ب ــن ســالم عــن أبــي حــاتم أنــه منك ــر

الحديث ،فيتعقب الحافظ ابن حجر :فينقل عن البر ازلـي

()4

بأنـه أنكـر علـى الـذهبي النقـل عـن أبـي

حــاتم ،فالــذي عنــد أبــي حــاتم صــالح الحــديث ،ووثقــه غيــر واحــد ،وهــو يــروي عــن أبيــه ،فلعلــه رجــل

آخر أسمه موسى بن سالم.

رابع ا :دراسة المسألة :سأترجم للراوي :موسى بن سالم ،وهل هو الراوي الـذي يـروي عـن أبيـه عنـد

أبي حاتم أم َل ،وهل تعقب الحافظ ابن حجر في مكانه أم َل.

 موسى ْب ِن س ِالم ،أبو ج ْهضم ،مولى آل الع َّباس ْبن ع ْبد المطَِّلمب :)5(4وثقـه أحمـد وقـال:
ـال نعـم "( ،)6وقـال ابـن
"َل ْي َس به َبأْس ،وقال عبـد اهلل بـن أحمـد بـن حنبـل :قلـت ألبـي ث َقـة َق َ
أبــي حــاتم ،ســألت أبــي عنــه فقــال" :صــالح الحــديث صــدوق"( ،)7وذك ـره ابــن حبــان فــي "

) (1ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)23 /8
) )2الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)205 /4

) (3ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)199 /8
ـقي ،أبــو محمــدَ ،علَــم الــدين (ت739 :ه ــ)
) (4هــو :القاســم بــن محمــد بــن يوســف بــن محمــد ابــن أبــي يـ ّـداس البر ازلــي اَلشــبيلي ثــم الدمشـ ّ
َخ َـالق كثيـر الموافـاة للنـاس محبوبـاً إلَ ْـيهمَ ،ولـه تصـانيف
ان حسـن ْاأل ْ
ونسبته إلى «برزالة» من بطون البربر في بالد المغرب العربيَ ،ك َ
حمـه اهلل تَ َعـاَلى .تـاريخ ابـن الـوردي (/2
اءة َ
في َ
الحديث والتاريخ والشروطَ ،و َك َ
ان حسن ْاأل ََداء كثير اْلبكاء في َحال ق َر َ
الحديث فصيحاً َر َ
.)316

) (5المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)64 /29
) (6أحمد :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)494 /2
) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)144 /8
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()3
( )2
()1
ي:
الثقات"  ،وقال ابن معين وأبا زرعة" :ث َقة"  ،وقـال الـذهبي ":صـدوق"  ،وَقـا َل ْاأل َْزد ّ
الحديث"( ،)4وقال ابن حجر ":صدوق"(.)5
"منكر َ

قلت ":صدوق".

ضــم ،والنظــر فــي كتــب
وســى ْبــن َســالم ،أَبــو َج ْه َ
خامس م ا :خالصممة المسممألة :بعــد ترجمــة الـراوي :م َ
ـق
ضـم ،وأنـه صـالح الحـديث ،صـدوقَ ،ووث َ
وسى ْبن َسالم ،أَبـو َج ْه َ
التراجم تبين أنه راو واحد هو :م َ
من أكثر من واحد ،وقال محقـق الميـزان الشـيخ علـي البجـاوي ":ولـيس فـي كتـاب أبـي حـاتم موسـى

بــن ســالم ســوى واحــد ،وهــو أبــو جهضــم مــولى آل العبــاس ،وقــد وثقــه أحمــد ،وأبــو زرعــة ،وقــال أبــو
حــاتم :صــالح الحــديث" ،وهــذا الكــالم بــين قوســين مــن محقــق كتــاب الميـزان ،وقــال أيضـاً ":مــا بــين
القوســين ســاقط فــي "ن" ،وهــو فــي "س" فــي الهــاما وعليــه عالمــة الصــحة ،دليــل علــى أنــه مــن

األصل ،ثم قال في هامشه :هو فـي آخـر ترجمـة موسـى بـن سـالم المـدني"( ،)6فكـان تعقـب الحـافظ

ابن حجر في مكانه واهلل أعلم.

المسألة رقم48 :

أو ال :القممول المتعقَّمممب عليمممه :قممال اإلممممام المممذهبي " :يعقــوب بــن إب ـراهيم الجرجــاني ،حــافظ ،قــال
الســلمي :ذكــر الــدارقطني فقــال :أقــام بمكــة مــدة ،وبالرملــة ،وبمصــر ،وكــان مــن الحفــاظ المصــنفين
والمخرجين الثقـات ،لكـن فيـه انحـراف عـن علـي ( ،)اجتمـع ببابـه أصـحاب الحـديث ،وذكـر ذبـح

الدجاجة"(.)7

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :هذا هو الجوزجـاني شـيخ النسـائي وهـذا مـن األوهـام
العجيب ــة وهـــو غل ــط نشـــأ ع ــن تص ــحيف وانق ــالب والصـ ـواب :إبـ ـراهيم بـــن يعق ــوب الجوزج ــاني َل

الجرجــاني ،وهــو شــيخ النســائي المشــهور وهــو الموصــوف بهــذه الصــفات ،وقصــة الدجاجــة مــذكورة
في ترجمته في التهذيب"(.)8

) )1ابن حبان :الثقات (.)452 /7
) (2ابن معين :تاريخ رواية الدارمي (ص.)207 :
) (3الذهبي :الكاشف (.)304 /2
) (4ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)145 /3
) (5ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)550 :
) (6الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)205 /4
) )7الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)448 /4
) (8ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)522 /8
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ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن الراوي :يعقوب بن إبـراهيم الجرجـاني ،مـن الحفـاظ

والثقــات ،فيتعقــب الحــافظ ابــن حجــر فيقــول :هــو الجوزجــاني شــيخ النســائي ،واســمه :إبــراهيم بــن
يعقوب ،ويذكر المزي قصة الدجاجة في ترجمة إبراهيم بن يعقوب.

وب بــ ــن إ ْبـ ـ ـ َـراهيم الجرجــ ــاني ،وا ْبـ ـ ـ َـراهيم ْبـ ـ ــن
رابعمممممم ا :دراسممممممة المسممممممألة :سـ ـ ــأترجم لل ـ ـ ـراويينَ :ي ْعق ـ ـ ـ َ
ـوب الجوزجــاني ،وأذكــر أق ـوال النقــاد فيهمــا ،وقصــة الدجاجــة ،وهــل تعقــب الحــافظ ابــن حجــر
َي ْعقـ َ
في مكانه أم َل.

 ي ْعقوب ْبن إِ ْب ار ِهيم الج ْرجا ِني :لم أجد له ترجمة في كتب الرجال.
قلت ":لم أقف له على جرح أو تعديل سوى ذلك ".
ِ
وزجماني ( ،)1شميخ النسمائي (ت 259ه
سمحاق الج
ُّ
سحاق ،أبمو إِ ْ
 إِ ْب ارهيم ْبن ي ْعقوب بن إِ ْ
د ت س ،)2))،قال الـدارقطني" :كـان مـن الحفـاظ المصـنفين ،والمخـرجين الثقـات"( ،)3وقـال
النسائيَ ":ل بأس به" ،وقال مرة" :ثقة"( ،)4وذكـره ابـن حبـان فـي" الثقـات"( ،)5وقـال الحـافظ
(.)6

ابن حجر" :ثقة حافظ"
قلت ":ثقة حافظ ".

قصة الدجاجة أوردها الحافظ ابن حجر في التهذيب في ترجمته عن الدارقطني :إ ْب َـراهيم
ـاني ،وهــذا نصــها ":اجتمــع علــى بابــه أصــحاب الحــديث،
الجوزجـ ُّ
ـوب أَبــو إ ْسـ َـحاق َ
ْبــن َي ْعقـ َ
ـذب َح ،فلـم تَج ْـد أح ًـدا يـذبحها ،فقـال :سـبحان اهلل!
فخـرج إلـيهم ،وأخرج ْ
ـت جاريـةٌ لـه فَ ُّروجـةً لت َ
(.)7

ألفا"
َل يوجد َمن َيذبحها ،وقد َذبح ُّ
ض ْحوة َني ًفا وعشرين ً
علي ابن أبي طالب في َ
يم الج ْرَجــاني،
خامسممما :خالصمممة المسمممألة :بعــد د ارســة المســألة وترجمــة الــرواةَ :ي ْعق ـ َ
وب ْبــن إ ْبـ َـراه َ

ـوب بـن
الجوز ُّ
جاني :تبين أن الراوي هو :إ ْب َـراهيم ْبـن َي ْعق َ
وب بن إ ْس َحاق َ،أَبو إ ْس َحاق َ
إ ْبَراهيم ْبن َي ْعق َ
ـاني ،شــيخ النســائي ،وهــو الــذي يقصــده اإلمــام الــذهبي ،ودليــل ذلــك
الجوزجـ ُّ
إ ْسـ َـحاق ،أَبــو إ ْسـ َـحاق َ
ـوب بــن إ ْسـ َـحاق َ،أَبــو إ ْسـ َـحاق
قصــة الدجاجــة التــي ذكرتهــا ،قــد وردت فــي ترجمــة إ ْبـ َـراهيم ْبــن َي ْعقـ َ
جاني ،فكان تعقب الحافظ ابن حجر في مكانه.
الجوز ُّ
َ
ـاني :هــذه النســبة إلــى مدينــة بخ ارســان ممــا يلــي بلــخ يقــال لهــا الجوزجانــان ،والنســبة إليهــا جوزجــانى ،خــرج منهــا جماعــة مــن
الجوزجـ ُّ
)َ (1
العلمـاء وفتحـت جوزجانـان علـى يـدي األقـرع بـن حـابس التميمـي يمــده عبـد اهلل ابـن عـامر بـن كريـز مـن نيسـابور ،وكـان أميـر خ ارســان

وصاحب فتوحها زمن عثمان ( .(األنساب للسمعاني (.)400 /3
) (2المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)244 /2
) (3الدارقطني :سؤاَلت السلمي (ص.)329 :
) (4النسائي :مشيخة

تسمية الشيوخ (ص.)60 :

) (5ابن حبان :الثقات (.)81 /8
) (6ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)95 :
) (7انظر :سؤاَلت السلمي للدارقطني (ص )330 :تهذيب التهذيب َلبن حجر العسقالني (.)182 /1
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الفصل الرابع:

املسائل املُتَعَقَبَة ،من خارج كتاب امليزان
تعقبات تعقب عليها احلافظ ابن حجـر علـى اإلمـام الـذهيب ،وليسـ موجـودة يف كتـاب ميـزان
االعتدال ،بل وجدت يف كتب أخرى ،وعددها " "7مسائل ،وهي:
 المسألة رقم :)7 ،6 ،5 ،1( :تعقبات تعقب عليها الحافظ ا بن حجر في كتاب:
ذيل ميزان االعتدال لإلمام العراقي.
 المسألة رقمم :)2( :تعقبمات تعقمب عليهما الحمافظ ا بمن حجمر فمي كتماب:
المعجم المختص بالمحدثين لإلمام الذهبي.
 المسألة رقم :)3( :تعقبات تعقب عليها الحافظ ا بن حجر في كتاب :مختصر
استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم البن الملقن.
 المسألة رقم :) 4( :تعقبات تعقب عليها الحافظ ا بن حجر في كتاب :ميزان
االعتدال ولكن في ترجمة راوٍ آخر.

المسألة رقم1:

أولا :القول المتعقَّب عليمه :قمال اإلممام العراقمي :أبمان بمن جعفمر َّ
مي" :روى عـن محمـد بـن
الن ِجيرِم ُّ
إسماعيل الصائغ ،كذاب كان بالبصرة ،قلت ليس هو أبان وانما هـو أبـا بـن جعفـر بغيـر نـون وهـو
مذكور في الميزان ،وانما ذكرت هذه الترجمة لذكر المصنف لها في ذيله علـى الضـعفاء ،وَل يقـال
لعــل الناســخ زاد نونــا فإنــه َل يــذكر فــي الــذيل إَل مــا لــم يــذكره فــي الضــعفاء وهــو قــد ذكــر أبــا بــن

جعفر في الضعفاء أيضا واهلل أعلم ،والذي أوقع الذهبي فـي ذلـك هـو أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد

بن مفرج األموي صاحب الحافل في تكملة اْل َكامـل فأنـه أيضـا أورد أبـان بـن جعفـر فـي بـاب أبـان،
ونقـل عـن أبـي حـاتم الب ْسـتي أنـه قـال :رأيتـه وضـع علـى أبـي حنيفـة أكثـر مـن ثلثمائـة حـديث مـا لـم
يحدث به أبو حنيفة قط"(.)1

ثانيا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابمن حجمر" :كـذا أورده تبعـا لْلَنَبـاتي فـي الحافـل ذيـل الكامـل فإنـه
أورده ونقل عن ابن حبان أنه قال :رأيته وضع على أبي حنيفة أكثر من ثالث مَئـة حـديث ممـا لـم
( .)2

يحدث به أبو حنيفة قط ،قلت :كذا سماه ابن حبان وصحفه وانما هو أباء بهمزة َل بنون "

رابع ا :موضموع المسمألة :قـال الـذهبي أبـان ،بينمـا قـال ابـن حجـر أبـاء ،فـذكره الـذهبي بـالنون بينمـا
ذكره ابن حجر بالهمزة.

رابعا :دراسة المسألة :يـذكر اإلمـام الـذهبي :أن ّأبـان بـن جعفـر النجيرمـي كـان كـذابًا بالبصـرة ،ثـم
تعقب عليه الحافظ ابن حجـر بقولـه أنـه :أبـاء بهمـزة فـي نهايـة اَلسـم َل بنـون ،وانمـا كـان تصـحيفًا
من اإلمام الذهبي.

ـي ،وأََبــاء ْبــن
وحتــى تتبــين المســألةَ :ل بــد مــن الترجمــة لكــل مــن ال ـراويين :أَّبــان ْبــن َج ْع َفــر النج َيرمـ ُّ
ي:
َج ْع َفر النج َيرم ُّ
 أبمممان ْبمممن ج ْعفمممر َّ
مممي :ه ــو أب ــا ب ــن جعف ــر ب ــن أب ــا ب ــن جعف ــر ب ــن أب ــا أب ــو جعف ــر
الن ِجيرِم ُّ
الن َج َيرم ــي( ،)3ق ــال اب ــن م ــاكوَل" :في ــه ض ــعف" ،وحك ــى اب ــن م ــاكوَل أيضـ ـًا ع ــن الخطي ــب
البغدادي :أنه ذكره في بـاب َأبـا بـالتخفيف ،ثـم تعقبـه بقولـه" :ووهـم فـي ذلـك ،وانمـا هـو أبـا

) )1العراقي :ذيل ميزان اَلعتدال (ص.)10 :
) (2ابن حجر :لسان الميزان ت أبي غدة (.)221 /1
ـي :هــذه النســبة إلــى نجيــرم ،ويقــال نجــارم ،وهــي محلــة بالبص ـرة ،منهــا أبــو يعقــوب يوســف بــن يعقــوب النجيرمــي الســعترى
) )3النج َيرمـ ُّ

البصري ،من أهـل البصـرة ،يـروي عـن أبـى يحيـى زكريـا بـن يحيـى السـاجي ،روى عنـه أبـو الفضـل محمـد بـن جعفـر الخ ازعـي المقـرئ،

قال أبو حاتم محمد بن حبان البستيّ :أبا بن جعفر النجيرمي .األنساب للسمعاني (.)42 /13
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بالتشــديد أجمــع علــى ذلــك البصـريون"( .)1وقــال ابــن حبــان" :رأيتــه وضــع علــى أبــي حنيفــة
أكثر من ثالثمائة حديث مما َل يتحدث به أبو حنيفة قط"(.)2

قلت ":ضعيف".

 أباء ْبن ج ْعفر ا َّلن ِجيرِم ُّي :أََباء ْبن َج ْعفَر ،أبو سعيد ،3شيخ كـان بالبصـرة ،وكـان يقعـد يـوم
الجمعة بح َذاء مجلس الساجي في الجامع ويحدث ،وقد اتُّهم بالكذب والوضـع علـى رسـول
()4
الحـديث َكـذاب
اهلل ) ، )وقـال ابـن ناصـر الـدين الدمشـقي" :أَبـو سـعيد النجـارمي يضـع َ
على َرسول اهلل ).)5(")

قلت ":وضاع".

رابع ا :خالصة المسألة :حكى ابن ماكوَل عن الخطيب البغدادي :أنه ذكره في بـاب َأبـا بـالتخفيف،
ثم تعقبه بقوله" :ووهم في ذلك ،وانما هو أبا بالتشديد أجمـع علـى ذلـك البصـريون"( ،)6وعليـه يتبـين

ـتالف فـي اسـمه ،ومـن
لنا أن أبا بالتشديد أو بالتخفيف ،أي بحرف الباء ،إنما هو رجل واحـد َل اخ َ
قـال بالتشــديد هـم البصـريون( ،)7وهـو متفــق علـى كذبــه ووضـعه للحــديث علـى رســول اهلل ) )كمــا
قال ابن حبـان" :فرأيتـه قـد وضـع علـى أبـي حنيفـة أكثـر مـن ثالثمائـة حـديث يحـدث بهـا أبـو حنيفـة

قطَ ،ل يحل أن يشتغل بروايته"( ،)8وحكى الذهبي عن السهمي قوله" :سمعت الحسن بن علـي بـن
عمر القطان يقول :أباء بن جعفـر النجـار أبـو سـعيد كـذاب علـى رسـول اهلل ،حـدث بنسـخة كتبناهـا

طـ َوعي ،عــن سـفيان بــن عيينــة ،فيهــا
عنـه ،حــدث عــن شـيخ لــه مجهــول أحمـد ابــن ســعيد الثقفـي الم ْ
متون َل تعرف"(.)9
َفأَّباء بن جعفر هو أََبان بـن جعفـر ،وممـا أشـكل علـى اإلمـام الـذهبي فـي ذلـك :أن أبـا العبـاس
أحمد بن محمـد بـن مفـرج األمـوي صـاحب الحافـل فـي تكملـة الكامـل فإنـه أورد أبـان بـن جعفـر فـي

باب أبان).(10

) (1ابن ماكوَل :اإلكمال في رفع اَلرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب (.)8 /1
) (2ابن حبان :المجروحين (.)185 /1
) (3الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)17 /1

) (4ابن حبان :المجروحين (.)184 /1
) (5ابن ناصر الدين الدمشقي :توضيح المشتبه (.)149 /1
) (6ابن ماكوَل :اإلكمال في رفع اَلرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب (.)8 /1
) (7سبط ابن العجمي :الكشف الحثيث (ص.)33 :
) (8ابن حبان :المجروحين (.)184 /1
) )9الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)17 /1
) (10الذهبي :ذيل ميزان اَلعتدال (ص.)10 :
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وقـد انتصـر الســيوطي لمـن قـال بــالنون َل بـالهمز ،فـأورد كــالم ابـن حجـر ثــم تعقبـه بقولــه:
"وعندي أن قول ابن حبـان هـو المعتمـد؛ فإنـه أدركـه وسـمع منـه ،فهـو أعـرف باسـمه لقولـه ":فرأيتـه
قـد وضــع علـى أبــي حنيفـة أكثــر مـن ثالثمائــة حــديث يحـدث بهــا أبـو حنيفــة قـط" ،والتصــحيف إنمــا

يكون في األسماء التي أخذت من الصحفَ ،ل في اسـم مـن أدركـه الحـافظ وسـمع منـه ،فالخطيـب

وابن ماكوَل بتصحيفه أولى").(1

قلممت :ال ـراجح مــا قالــه الــذهبي ،ومــن قبلــه ابــن حبــان ،وتابعهمــا علــى ذلــك الســيوطي بــأن

الراوي اسمه :أبان أبو جعفر الن َج َيرمي بالتشديد.

المسألة رقم2 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي" :إ ْب َـراهيم ْبـن َع ْبـد اْل َكـريم ْبـن َراشـد ْبـن َنمـر ،اْل َجليـل
ـين َوســت م َائــة
ي الــذ َهب ُّ
ـي الد َم ْشــق ُّ
اق اْلقَرشـ ُّ
اْلم َحــدث ب ْرَهــان الــدين أَبــو إ ْسـ َـح َ
ي اْل َقطــاع ،ولـ َـد َسـَـن َة ثَ َالثـ َ
ونــا
تَ ْقر ًيبــاَ ،و َ
ـب اْل َحــد َ
ـان َي ْح َفــظ مت ً
طَلـ َ
يث َف َســم َع ْابـ َـن َع ْبــد الــدائم َ ،والــزْي َن َخالـ ًـداَ ،و َمـ ْـن َب ْعـ َـده َما َو َكـ َ
ـات َس َـنةَ ثَ َمـان َع ْش َـرةَ َو َس ْـبع م َائـة
وعاتهَ ،و َغ ْيـره أَ ْف َهـم َوأ َْوثَـق م ْنـهَ ،م َ
َوي َذاكر ب َف َوائ َدَ ،ولَه أصـو ٌل ب َم ْسـم َ

اخت َالطٌ قَْب َل َم ْوته بَن ْحو م ْن َسَنتَْين فَ َما َرَوى فيه َما"(.)2
ص َل لَه ْ
َو َح َ
ثانيا :قول المتعقبب :قمال الحمافظ ابمن حجمر " :إ ْب َـراهيم ْبـن َع ْبـد اْل َكـريم ْبـن َراشـد ْبـن ن َم ْيـر اْلقَرشـي
الذهبي ،جد الحافظ أبـي سـعيد العالئـي ألمـه ،روى عـن :أبـي عبـد اهلل اليـونينيَ ،وابـن عبـد الـدائم،
َوغيرهما ،روى عنه :المزي والذهبي والعالئي وآخرون.

قــال الــذهبي :اخــتلط قبــل موتــه بنحــو الســنتين ،ومــات ســنة ثمــاني عشـرة وقــد قــارب الســبعين ،قــال

البر ازل ــي :ك ــان س ــليم الص ــدر ،س ــمع كثيـ ـ ار وح ــدث وأس ــمع أوَلده ،وبس ــببه أح ــب العالئ ــي الح ــديث

ث في اختالطه بشيء"(.)3
وطلبه ،وما َحد َ
ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن الراوي :إ ْبَراهيم ْبن َع ْبد اْل َكريم ْبـن َراشـد ْبـن نميـر،
اخــت َالطٌ َقْبـ َـل َم ْوتــه بَن ْحــو مـ ْـن َسـ َـنتَْين َف َمــا َرَوى فيه َمـا ،وذكــر ذلــك أيضــا الحــافظ ابــن
صـ َـل َلــه ْ
قــدَ َح َ
حجر.
رابع ا :دراسة المسألة :سأترجم للراوي :إ ْبَراهيم ْبن َع ْبد اْل َكريم ْبن َراشد ْبن َنمر ،وأذكـر أقـوال النقـاد
فيه.

) (1السيوطي :الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة (.)21 /2
) )2الذهبي :المعجم المختص بالمحدثين (ص.)58 :
) (3ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)314 /1
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مر ِهيم ْبممن ع ْب م ِد ا ْلكم ِمر ِيم ْبم ِمن ر ِ
ش م ِقي،
 إِ ْبم ا
اش م ِد ْبم ِمن نم ْيممر ا ْلقر ِشم ِ
مي ،الدبم ْ
سممحاق ا ْلقر ِشم ُّ
مي ،أبممو إِ ْ
()1
الح ــديث َفس ــمع م ــن ْاب ــن عب ــد ال ــدائم والـ ـزين َخال ــد َوم ــن
ا ْلقطَّممماع (ت 718ه) :طل ــب َ
ـان يحف ــظ متونـ ـاً وي ــذاكر بفوائ ــدَ ،ول ــه أصـــول بمس ــموعاتهَ ،و َغيـ ـره أفه ــم م ْنـــه
ـدهما َو َك ـ َ
بع ـ َ
وأوثــق( ،)2وقــال الفاســي ":طلــب الحــديث مــدة فــي كبـره وكــان دكــان فــي الــذهبيين"( ،)3قــال
الحــافظ ابــن حجــر ":قــال البر ازلــي :كــان ســليم الصــدر ،ســمع كثي ـ ار وحــدث وأســمع أوَلده،
()4
ط َقْبـ َل َم ْوتـه بَن ْحـو
اخـت َال ٌ
ص َل َلـه ْ
وبسببه أحب العالئي الحديث وطلبه"  ،قال الذهبيَ ":ح َ
مـ ْـن َس ـ َـنتَْين َف َم ــا َرَوى فيه َم ــا"( ،)5وق ــال أيض ـًا ال ــذهبي أن ال ــذي َحدثَــه باختالط ــه ":س ـ ْـبطه
()6

اْل َحافظ أَبو َسعيد
قلت" :صدوق".

"(.)7

خامس ا :خالصة المسألة :بعد ترجمة الـراوي :إ ْب َـراهيم ْبـن َع ْبـد اْل َكـريم ْبـن َراشـد ،وذكـر أقـوال النقـاد
تبــين :أنــه قــد حصــل لــه اخــتالط قبــل موتــه بســنتين ،ولــم ي َحــدث فــي اختالطــه كمــا ذكــر اإلمــام

اخـت َالط قبـل َموتـه بَن ْحـو مـن سـنتَْين
الذهبي ،وذكر ذلك أيضا الحـافظ ابـن حجـر فقـال ":حصـل لَـه ْ
فيهما" ،8فوافق الحافظ ابن حجر قول اإلمام الذهبي في هذه المسألة.
َف َما روى َ

المسألة رقم3 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلممام ابمن الملقمن" :حـديث سـهل بـن سـعد أن فتـى مـن األنصـار
دخلتـه خشــية مــن النــار ،فكــان يبكــي عنــد ذكرهــا حتــى حبســه ذلــك فــي البيــت  ...الحــديث( .)9فقــال

) (1القطاع :فرع من زريـق مـن بنـي خالـد بسـورية .عـدد بيوتـه  . 30م اركـزه الرئيسـية منطقـة حمـاة وسـلمية ،ومنـاطق تجولـه :حجـار عـين
البيضة بمنطقة تدمر ،القرب ،التنف ،والحماد .عمر كحالة الدمشقي :معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (.)137 /5
) (2ابن حجر العسقالني :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (.)43 /1
) (3الفاسي :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد (.)433 /1
) )4ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)315 /1
) (5الذهبي :المعجم المختص بالمحدثين (ص.)58 :

) (6هو :صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي (المتوفى761 :هـ).
) (7الذهبي :معجم الشيوخ الكبير (.)143 /1
) (8ابن حجر العسقالني :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (.)43 /1
) )9قال الحاكم" :أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الصفار ،ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ،حدثني محمد بـن إسـحاق بـن حمـزة البخـاري،
حدثنا أبي ،حدثنا عبـد اهلل بـن المبـارك ،أنبأنـا محمـد بـن مطـرف ،عـن أبـي حـازم -أظنـه-سـهل بـن سـعد :أن فتـى مـن األنصـار دخلتـه
خشــية مــن النــار .فكــان يبكــي عنــد ذكــر النــار حتــى حبســه ذلــك فــي البيــت فــذكر ذلــك للنبــي ( ،)فجــاءه فــي البيــت ،فلمــا دخــل عليــه
اعتنقه الفتى وخر ميتاً" .الحاكم النيسابوري :المستدرك على الصحيحين ( )494 /2اسناده صحيح.
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النبــي (":)جهــزوا صــاحبكم فــإن الخــوف فلــق كبــده" ،قــال :صــحيح .قلــت :فيــه محمــد بــن حم ـزة
(.)1

البخاري وأبوه إ ْس َحاق ْبن َح ْمَزةَ ،وَل ندري من هما ،والخبر شبه الموضوع
ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر :قال الذهبي في غير الميزان :الحـديث شـبه الموضـوع

واســحاق وابنــه َل يــدرى مــن همــا .قلــت :بــل إســحاق ذكـره ابــن حبــان فــي الثقــات فقــال :إ ْسـ َـحاق ْبــن
َح ْمَزةَ بن يوسف بن فروخ أبو محمد من أهل بخـارى ،روى َعـن :أبـي حمـزة السـكري وغنجـار روى
عنــه :أبــو بكــر بــن حريــث وأهــل بلــده ،وذك ـره الخليلــي فــي اإلرشــاد وقــال :كــان مــن المكث ـرين مــن

أصحاب غنجار روى عنه البخاري ،واسحاق بـن إبـراهيم بـن عمـار ،وعلـي بـن الحسـين البخاريـان،
وأعاده في موضع آخر فقال :إ ْس َـحاق ْبـن َح ْم َـزةَ الحـافظ البخـاري الـراوي عـن غ ْن َجـار رضـيه محمـد
بن إسماعيل البخاري وأثنى عليه لكنه لم يخرجه في تصانيفه (.)2

ثالثم ا :موضمموع المسممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي فــي كتــاب تلخــيص المســتدرك :أن الخبــر الــذي فيــه

ـدري مـن همـا ،فيتعقـب الحـافظ ابـن
الراوي :م َحمد بن إ ْس َحاق الب َخار ّ
ي وأبوه إسـحاق بـن حمـزةَ ،ل ي َ
حجــر بقولــه :أن إســحق بــن حم ـزة ،ذك ـره ابــن حبــان ،والخليلــي ،وابــن أبــي حــاتم ،ورضــيه البخــاري
وأثنى عليه.

ي وأبـوه إ ْس َـحاق ْبـن َح ْم َـزةَ ،وهـل
رابع ا :دراسة المسألة :سـأترجم للـراويين :م َحمـد بـن إ ْس َـحاق الب َخـار ّ
تعقب الحافظ ابن حجر في مكانه أم َل.
سحاق البخ ِ
اري :لم أجد له ترجمة في كتب الرجال.
 مح َّمد بن إِ ْ
قلت ":لم أقف له على جرح أو تعديل ".

سحاق ْبن حمزة بن يوسف بن ف ُّروخ ،كني ِتمه أبمو مح َّم ممدِ ،ممن أ ِ
همل بخمار  :يـروي عـن:
 إِ ْ
ْ
عيسى عن أبي حمزة السكري ،روى عنه :أبو بكر بن حريث وأهل بلده ،وأبو الهيـثم خالـد
بــن أحمــد البخــاري( ،)3ذك ـره ابــن حبــان فــي الثقــات( ،)4وذك ـره ابــن أبــي حــاتم ولــم يتعــرض

()5
ـارَ ،وَرَوى َع ْنــه
ين ،مـ ْـن أ ْ
لــه  ،ذكـره الخليلــي فــي اإلرشــاد وقــال ":مـ َـن اْلم ْكثــر َ
َصـ َـحاب غ ْن َجـ َ
(.)7
اْلب َخاريَُّ ،وه َو ث َقةٌ "( ،)6وذكره السخاوي في الثقات

قلت" :ثقة".

) (1ابن الملقن :مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم (.)957 /2
) (2ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)55 /2
) (3السخاوي :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)317 /2
) (4ابن حبان :الثقات (.)117 /8
) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)216 /2
) (6الخليلي :اإلرشاد في معرفة علماء الحديث (.)966 /3
) (7السخاوي :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)35 /1
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ي ،وا ْس َـحاق
خامسا :خالصة المسألة :بعد دراسة المسألة وترجمة الرواة :م َحمد بـن إ ْس َـحاق الب َخـار ّ
ْبن َح ْمَزةَ بن يوسف بن َف ُّروخ تبين :أن الراوي إ ْس َحاق ْبن َح ْمَزةَ بن يوسف بـن َف ُّـروخ ،لـيس مجهـوَل
كمــا ذكــر اإلمــام الــذهبي ،بــل ذكـره البخــاري ووثقــه ابــن حبــان والخليلــي ،ولكــن الجهالــة وقعــت عنــد

ي ،فلــم يعـ َـرف ،فكــان تعقــب الحــافظ ابــن حجــر علــى اإلمــام الــذهبي
ابنـه :م َحمــد بــن إ ْسـ َـحاق الب َخــار ّ
في هذه المسألة في محله ،واهلل تعالى أعلم.

المسألة رقم4 :

أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام الذهبي" :قال ابن عـدي :حـدثناه ابـن جريـر الطبـري ،حـدثنا
بشير بن دحية ،حدثنا قزعة بنحوه ،قلت :ومن بشر! قال ابـن عـدي :قـد حـدث بـه أيضـا مسـلم بـن

إبراهيم عن قزعة ،وقزعة ليس بشيء"( ،)1ولم أجده في الميزان ولكن أشـار إليـه الـذهبي فـي ترجمـة
عمار بن هارون المستملي.

ثاني ا :قول المتع بقب :قال الحافظ ابن حجر :ب ْشر ْبن َد ْحَي َة ،عن َق ْزَعـة ْبـن س َـوْيد ،وعنـه محمـد بـن
جريــر الطبــري ،ضــعفه المؤلــف فــي ترجمــة عمــار بــن هــارون المســتملي فــي أصــل الميـزان ،فــذكر

عن ابن َعدي أنه قالَ :حدثََنا محمد بن نوح َحدثََنا جعفر بن محمد الناقدَ ،حدثََنا عمار بن هـارون
المسـتملي ،أخبرنـا قَ ْزَعـة ْبـن س َـوْيد ،عـن ابـن أبـي مليكـة ،عـن ابـن عبـاس رفعـه :مـا نفعنـي مـال مــا
نفعني مال أبي بكر  ...الحديث .وفيه :وأبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى (.)2

وحــدثََناه ابــن جريــر الطبــريَ ،حــدثََنا ب ْشــر ْبــن َد ْحَي ـ َةَ ،حــدثََنا قزعــة بنحــوه ( ،)3قــال
قــال ابــن َعــديَ :
الذهبي :وهذا كذب ومن هو بشر؟ ،قال :ثم قال ابن َعدي :ورواه مسلم بن إبراهيم ،عن قزعة.
قال الذهبي :وقزعة ليس بشيء ،قلت :فبريء بشر من عهدته وسيأتي في ترجمة علي بـن الحسـن
()4

بن علي بن زكريا الشاعر

أيضا"(.)5
أن المؤلف اتهمه به وأنه بريء من عهدته ً

ثالثا :موضموع المسمألة :يـذكر اإلمـام الـذهبي أن :ب ْشـر ْبـن َد ْحَيـ َة ضـعيف ،وَق ْزَعـة ْبـن س َـوْيد لـيس
بشيء ،وقد ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء ،ووافق الحافظ ابن حجر قول الذهبي.

) (1الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)172 /3
) (2قال ابن عدي" :حدثنا م حمـد بـن نـوح بـن عبـد اهلل الجنديسـابوري ،حـدثنا جعفـر بـن محمـد بـن عيسـى الناقـد ،حـدثنا عمـار بـن هـارون
المستملي ،حدثنا قزعة بن سويد ،عن ابن أبي مليكة ،عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل ( )ما نفعني مال قط مـا نفعنـي مـال أبـي
بكر ،ولو كنت متخذا خليال َلتخذت أبا بكر خليال ولكن اهلل عز وجل اتخذ صاحبكم خليال ،وأبـو بكـر وعمـر منـي بمنزلـة هـارون مـن
موسى" .ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)143 /6
) )3ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)144 /6
) (4ابن حجر :لسان الميزان ت أبي غدة (.)522 /5
) (5ابن حجر :لسان الميزان ت أبي غدة (.)295 /2

141

رابعا :دراسة المسألة :سأترجم للراويين :ب ْشر ْبن َد ْحَي َة وَق ْزَعة ْبن س َوْيد ،وأذكر أقوال النقـاد فيهمـا،
وهل تعقب الحافظ ابن حجر في محله أم َل؟
()1
صــريُّ ،مــن الحاديــة عش ـرة ،شــيخ
ِ ب ْ
شممر ْبممن د ْحيممة :أَبــو م َعاوَي ـةَ ،القرشــي ،الزَيــادى  ،اْلَب ْ
الطبري( ،)2اتهمه الذهبي بالكذب فبرأه الحافظ ابن حجر من ذلك(.)3

قلت" :مقبول".

ِ ِ ()4
ِ
ي( ،ت  180- 171ه) ت .ق):)5
ص ِر (
 ق ْزعة ْبن سوْيد ْب ِن حج ْير ا ْلباهل ُّي  ،ش ْي مخ ب ْ
صـالح"( ،)6وقـال مـرة ":ث َقـة"( ،)7وقـال أحمـد ":فمـا
قال ابـن معـين ":لَ ْـي َس بـ َذا َ
ك اْلقـوي َوه َـو َ

أقــل مــن يــروي عنــه ،هــو شــبه المتــروك"( ،)8وقــال أبــو زرعــة ال ـرازي ":منكــر الحــديث"(،)9

وذكره العقيلـي فـي الضـعفاء( ،)10وضـعفه الشـيباني( ،)11والنسـائي( ،)12وأبـو داود( ،)13وقـال

البخـاريَ ":وَلـ ْـي َس هــو بــذاك القـوي"( ،)14وذكـره العجلــي فــي الثقـات وقــالََ ":ل َبـأْس بــه َوفيــه
ضعف"( ،)15وقال ابن أبي حاتم ":ليس بذاك القوى ،محله الصـدق ،ولـيس بـالمتين ،يكتـب

( )16
طـأ َفـاحا
ـان كثيـر اْل َخ َ
حديثه وَل يحتج به"  ،وذكره ابن حبان فـي المجـروحين فقـالَ ":ك َ
اْلـ َـوهمَ ،فلَمــا كثــر َذلــك فــي رَو َايتــه ســقط اَل ْحت َجــاج بأخبــاره"( ،)17وذك ـره ابــن عــدي فقــال":

) )1الزَيادى :هذه النسبة إلى اسم بعض أجداد المنتسب إليـه ،وهـو يحيـى بـن كثيـر الزيـادي ،يـروى عـن محمـد بـن مسـلم الطـائفي ،يـروى
عنه يعقوب بن إسحاق القلوسي ومحمد بن زياد الزيادي ،بصري .األنساب للسمعاني (.)359 /6
) (2أكرم األثري :المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري (.)70 /1
) (3ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)295 /2

) (4اْلَباهل ُّي :هذه النسبة الى باهلة وهـي باهلـة بـن اعصـر وكـان العـرب يسـتنكفون مـن اَلنتسـاب الـى باهلـة كأنهـا ليسـت فيمـا بيـنهم مـن

األشراف حتى قال قائلهم :وما ينفع األصل من هاشـم  ...إذا كانـت الـنفس مـن باهلـة .والمشـهور باَلنتسـاب اليهـا جماعـة مـن القـدماء
والمتأخرين ،منهم أمير خراسان أبو حفص قتيبة بن مسلم الباهلي .األنساب للسمعاني (.)70 /2

) (5الذهبي :تاريخ اإلسالم ت تدمري (.)298 /11
) (6ابن معين ،رواية طهمان :من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (ص.)41 :
) (7ابن معين :تاريخ ابن معين -رواية الدارمي (ص.)191 :
) (8أحمد بن حنبل :سؤاَلت اَلثرم ألحمد بن حنبل (ص.)50 :
) (9الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي -أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (.)651 /2
) (10العقيلي :الضعفاء الكبير (.)487 /3

) (11الشيباني :ذخيرة الحفاظ (.)1099 /2
) (12النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)88 :
) (13أبو داود :سؤاَلت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص.)257 :
) (14البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)192 /7
) (15العجلي :الثقات ط الدار (.)217 /2
) )16ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)139 /7
) (17ابن حبان :المجروحين (.)216 /2

142

وأرجــو أنــه َل ب ــأس بــه"( ،)1وق ــال الــدارقطني ":يغل ــب علي ــه الــوهم"( ،)2وق ــال ابــن حج ــر":
ضعيف"(.)3

قلت ":ضعيف".
خامس ا :خالصة المسألة :بعد ترجمة الراويين :ب ْشر ْبن َد ْحَيةَ ،وقَ ْزَعة ْبن س َوْيد ،تبـين أن :الـراوي:
ب ْشــر ْبــن َد ْحَيـ َة اتهمــه الــذهبي وقــال لــم أعرفـه وضــعفه ،فقعقــب عليــه الحــافظ ابــن حجــر وبـرأه مــن

الكذب والضعف ،فكان تعقب الحافظ ابن حجر في مكانه فـي هـذه المسـألة ،أمـا الـراويَ :ق ْزَعـة ْبـن
س َـوْيد ،فـذكر اإلمـام الــذهبي أنـه لـيس بشـيء ،فوافــق الحـافظ ابـن حجـر قــول اإلمـام الـذهبي بحكمــه
على الراوي.

المسألة رقم5 :

الن َخعـي ،شـامي روى عـن أبـي
أولا :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام العراقي " :أسامة بـن سـلمان َ
ذر وابن مسعود ،أورده الذهبي في ذيل الضعفاء فقال تفرد عنه عمر بن ن َع ْيم"(.)4

ثاني ا :قول المتعقبمب :قمال الحمافظ ابمن حجمر " :أسـامة بـن سـلمان النخعـي .شـامي .عـن أبـي ذر،

َوابن مسعود .ذكره الذهبي في الضعفاء فقال :تفرد عنه عمر بن نعيم .قلت :وَذ َكره ابـن حبـان فـي
"الثقات"(.)5

الن َخعــي ذكـ َـر فــي
ثالثممما :موضممموع المسمممألة :يــذكر اإلم ــام الــذهبي أن ال ـراوي :أســامة بــن ســلمان َ
الضعفاء ،فيتعقب الحافظ ابن حجر عليه فيقول :ذكره ابن حبان في الثقات.
رابع ا :دراسة المسألة :يذكر اإلمام الذهبي أن الراوي :أسامة بن سـلمان النخعـي ضـعيف ،فيتعقـب

الحــافظ ابــن حجــر عليــه ويقــول :ذكـره ابــن حبــان فــي الثقــات ،حتــى تتبــين المســألة ،ســأترجم للـراوي
وأذكر أقوال العلماء فيه ،وهل هو ضعيف أم من الثقات.

) (1ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)177 /7
) (2الدارقطني :الضعفاء والمتروكون (.)128 /3
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)455 :
) )4العراقي :ذيل ميزان اَلعتدال (ص.)48 :
) (5ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)25 /2
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أسامة ْبن سلمان َّ
النخ ِعي ( ،)1عداده فـي أهـل الشـام ( ،)2ذكـره ابـن أبـي حـاتم وسـكت عنـه (،)3
وكذا البخاري سكت عنه ( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات"(.)5
قلت " :لم أقف له على جرح وتعديل سوى ذلك".

خامس ا :خالصة المسألة :بعد دراسة الراوي :أسامة ْبمن سملمان َّ
النخ ِعمي ،لـم يـذكر لـه ضـعفاً ،بـل
ال ،وأن ابــن حبــان ذكـره فــي الثقــات ،فكـان تعقــب الحــافظ
سـكت عنــه ولــم يـذكروا لــه جرحـًا وَل تعـدي ً

ابن حجر في مكانه ،واهلل أعلم.

المسألة رقم6 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام العراقي" :خليد بن مسلم عـن حمـاد بـن زيـد مجهـول ،هكـذا
أورده المصــنف فــي الضــعفاء ،والظــاهر أنــه خليممل بممن مسمملم فإنــه يــروى عــن حمــاد بــن زيــد وهــو
مــذكور فــي المي ـزان"(" ،)6الخليممل بممن سمملم ،عــن حمــاد بــن زيــد ،مجهــول ،وقــال ابــن حبــان :ينفــرد

بأشياء َل يتابع عليها(")7

ثاني ا :قول المتعقبب :قال الحافظ ابن حجر " :خليد بن مسلم ،عـن حمـاد بـن زيـد ،مجهـول ،هكـذا

ذكره الذهبي فـي المغنـي وكأنـه صـحفه وصـحف أبـاه وانمـا هـو خليـل آخـره َلم ابـن سـلم أولـه سـين
مهملة مفتوحة ،وقد ذكره في الميزان على الصواب"(.)8

ثالث ما :موضمموع المسممألة :يــذكر اإلمــام الــذهبي ،أن اســم ال ـراوي "خليــد بــن مســلم" ذك ـره فــي كتابــه
المغني في الضعفاء ،وأشار إليه أيضا باسم الخليل بن سلم ،فقد ذكره في الموضـعين ،ثـم يسـتدرك

في الميزان ويذكر اسمه :الخليل بن سلم ،ثـم يتعقـب الحـافظ ابـن حجـر المسـألة ،ويـذكر أن اسـمه:

الخليل بن سلم ،فوقع تصحيف من اإلمام الذهبي باسمه واسم أبيه.

) (1النخع ّي :وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة ،ومنها انتشر ذكرهم ،وهو جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد ،سمى النخع ألنه
ذهب عن قومه قاله ابن ماكوَل ،قال :ومن هذه القبيلة علقمة واألسود وابراهيم ،ومنها أبو شبيل .األنساب للسمعاني (.)62 /13

) (2السخاوي :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)295 /2
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل ( ،)284 /2سكتوا عنمه  :وهـو يعنـي بـه التـرك ،أو الجـرح الشـديد ،ولعلـه أخـذ هـذا اللفـظ ،ولفـظ (فيمه
نظر) عن البخاري ،وهو يعني بهما ما يعني بهما البخاري.
م
) )4قول البخاري( :سكتوا عنه ) ،فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح وَل تعديل ،وعلمنـا مقصـده بهـا باَلسـتقراء :أنهـا بمعنـى تركـوه .وكـذا
عادتــه إذا قــال( :فيممه نظممر ) ،بمعنــى أنــه مــتهم ،أو :لــيس بثقــة ،فهــو عنــده أس ـوأ حــاَل مــن الضــعيف ،ارجــع :المنــذري :ج ـواب الحــافظ

المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (ص ،)38 :البخاري( :التاريخ الكبير للبخـاري بحواشـي المطبـوع ،)21 /2( ،الـذهبي :الموقظـة
في علم مصطلح الحديث (ص.)83 :
) )5ابن حبان :الثقات (.)45 /4
) )6العراقي :ذيل ميزان اَلعتدال (ص.)91 :
) (7الذهبي :ميزان اَلعتدال (.)667 /1
) (8ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)376 /3
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رابعا :دراسة المسألة :سأترجم للـراويين :خَل ْيـد بـن مسـلم ،واْل َخليـل ْبـن َسـْلم ،وهـل بهـم جهالـة ،وهـل
هما يرويان عن حماد بن زيد؟
 خل ْيد ِبن مسِلم" :عن حماد بن زيد ،مجهول"( ،)1وقال الرازيَ ":م ْجهول"(.)2
قلت ":لم أقف له على ترجمة ،أو على جرح ،أو تعديل ".
 ا ْلخِليممل ْبممن س م ْلم " :اْل َخليــل بــن ســلم أَبــو ســلم التميمــي اْلَبــزازَ ،عــنَ :حمــاد بــن زيــدَ ،وعبــد
َحمــدَ ،و َغيـره( ،)3قــال ابــن حبــان ":تفــرد بأَ ْشـ َـياء ََل يتَــابع َعَل ْي َهــا
اْلـ َـوارث َوعنــه :عبــد اهلل بــن أ ْ
()4
ـابع
أسـتحب مجانبـة َمـا ْان َفـرد بـه مـن ْاأل ْ
اء َل يتَ َ
َخَبـار"  ،وقـال ابـن القيسـرانيَ ":ي ْن َفـرد بأَ ْش َـي َ
َعلَ ْي َها"( ،)5وقال ابن أبي حاتم ":سمعت أبي يقول :هو مجهول"(.)6

قلت ":لم أقف له على ترجمة ،أو على جرح ،أو تعديل ".

خامسا :خالصة المسألة :بعـد النظـر فـي المسـألة ،وترجمـة الـراويين :خَل ْيـد بـن مسـلم ،واْل َخليـل ْبـن
َسْلم :تبين أنهما يرويان عن حماد بن سلمة ،وبهما جهالة ،فالتصحيف من اسمه أو اسم أبيـه كمـا
بين الحافظ ابن حجر ،ولكنهما في الجهالة سواء ،واهلل تعالى أعلم.

المسألة رقم7 :

أو ال :القول المتعقَّب عليه :قال اإلمام العراقي " :رستم بن قران اليماني :قال ابـن حـزم متفـق علـى
ضــعفه كــذا أورده الــذهبي فــي الضــعفاء حاكيــا كــالم ابــن حــزم ينظــر ،فلعلــه دهــثم بــن قـران اليمــاني

ولكن الذهبي ذكره في باب الراء فيحرر"(.)7

ثانيم ا :قمول المتعقبمب :قمال الحمافظ ابمن حجمر " :قـال الـذهبي فـي المغنـي( :)8قـال ابـن حـزم :متفــق
على ضعفه ،قلت :هو تصحيف وانما هو دهثم"(.)9

ثالثا :موضوع المسألة :يذكر اإلمام العراقي أن الـراوي :رستم بن قران مختلـف فـي اسـمه ،ومتفـق
على ضعفه ،ورد ابن حجر فقال هو دهثم وليس رستم.

) (1الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)122 :

) (2ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)256 /1
) (3ابن حجر العسقالني :تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة (.)502 /1
) )4ابن حبان :المجروحين (.)286 /1
) (5ابن القيسراني :تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين َلبن حبان (ص.)110 :
) (6ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)381 /3
) (7العراقي :ذيل ميزان اَلعتدال (ص.)102 :
ب للذهبي.
) (8لم أجده في المغني ،أو الديوان أو ذيله ،ما نس َ
) (9ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ت أبي غدة (.)471 /3
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ـي ،وأذكــر أق ـوال
ان اْلع ْكلـ ُّ
ان ،وَد ْه ـثَم ْبــن قــر َ
رابع ما :دراسممة المسممألة :ســأترجم لل ـراويين :ر ْســت َم ْبــن قـ َـر َ
النقاد فيهما.
ستم ْب ِن ِقران :لم أجد له ترجمة في كتب الرجال.
 رْ
قلت ":لم أقف له على ترجمة ،أو على جرح ،أو تعديل"
()2
ِ ()1
ان َشــيخا لَ ْـي َس بــه َبـأْس ،حــدث َعنـه أَبــو
 د ْهمثم ْبممن قم َّمران ا ْلع ْكلم ُّ
مي  ،ق  :قـال أحمــدَ " :كـ َ
بكـ ــر بـ ــن َعيـ ــاا ،ثـ ــم أخـ ــرج كتابـ ــا َعـ ــن يحيـ ــى بـ ــن أبـ ــي كثيـ ــرَ ،فتـ ــرك َحديثـ ــهَ ،متْـ ــروك
()3
ي " :قدم المدينة عن يحيى بن أبي كثير ،ونحـران َل يعـرف إَل
الحديث"  ،وقال الد َارق ْ
َ
طن ّ
()5
()4
بــه مجهــول" َ ،وَقــال ْبــن َمعــين" :ضــعيف لــيس بشــيء" َ ،وَقــال أبــو حــاتم" :محلــه محــل
()6
ضـعيف"(َ ،)7وَقـال الن َسـائي" :لـيس بثقـة"(،)8
اَلعراب"  ،وذكره العجلي في الثقـات وقـالَ " :

ي" :ه ــو إل ــى الض ــعف أق ــرب من ــه إلَ ــى الص ــدق"( ،)9وذكـ ـره اب ــن حب ــان ف ــي
َوقَــال ْب ــن َع ــد ّ
()10
ـان دهـ ــثم كـ ــوفي ََل ي ْكتـ ــب
"الثقـ ــات"  ،وكمـ ــا ذك ـ ـره فـ ــي "المجـ ــروحين" أيضـ ــا قـ ــالَ " :كـ ـ َ
()12
( ،)11
وزَجـ ـ ـانيَ" :ل يحم ـ ــد
َحديث ـ ــه"
الج َ
وق ـ ــال اإلم ـ ــام ال ـ ــدارقطني" :في ـ ــه جهال ـ ــة"  ،وق ـ ــال َ

حديثه"( ،)13وقال البخـاري ":مرسـل"( ،)14وقـال الـذهبي ":تركـوه ،وشـذ ابـن حبـان فقـواه"(،)15
وقال الحافظ ابن حجر" :متروك "(.)16

قلت ":متروك".

) (1اْلع ْكل ُّي :هذه النسبة إلى عكـل ،وهـو بطـن مـن تـيم ،وورد فـي الحـديث الصـحيح أن نفـ ار مـن عكـل وعرينـة قـدموا علـى النبـي وذكـر
حديث العرنيين ،والمشهور بهذه النسبة زيد بن الحباب العكلي التيمي الكوفي األنساب للسمعاني (.)348 /9
) (2المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)496 /8

) (3أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)491 /2
) )4الدارقطني :الضعفاء والمتروكون (.)152 /2
) (5ابن معين :تاريخ الدوري.)156 / 2 (:
) (6ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل) .)443 / 3
) )7العجلي :الثقات ط الدار (.)344 /1
) (8النسائي :الضعفاء والمتروكون(.)38/1
) (9ابن عدي :الكامل في الضعفاء .)337 / 1 (:
) (10ابن حبان :الثقات (.)124 / 1

) (11ابن حبان :المجروحين (.)295 / 1
صـموا
) (12قَ َ
ان ْبن َجارَيةََ ،وعقَْيل ْبن د َينارَ ،ع ْن َجارَيـةَ ْبـن ظفَ َـر ":أَن قَ ْو ًمـا ْ
ال أَبو اْل َح َسن َرح َمه الله"َ :وَد ْهثٌَم ه َو الذي َرَوى َع ْن ن ْم َر َ
اختَ َ
صـلى اللـه َعلَ ْيـه َو َسـل َم فَ َحس َـنه"
ضى به للذي َيليه ،فَ َعاقَ َد اْلق ْمطََ ،وأ ْخب َـر النب ُّ
إلَى النبي ) (في خص ،فََب َع َ
ث ح َذ ْي َفةَ لَي ْقض َي َب ْيَنه ْم ،فَ َق َ
ـي َ
ُّ
ون" تعليقات الدارقطني على المجروحين َلبن حبان (ص.)97 :
ون كله ْم ََل ي ْع َرف َ
َو َهؤَلء َق ْوٌم َم ْجهول َ
) (13الجوزجاني :أحوال الرجال (ص.)94 :
) (14البخاري :التاريخ الكبير بحواشي المطبوع (.)259 /3
) (15الذهبي :الكاشف (.)384 /1
) (16ابن حجر العسقالني :تقريب التهذيب (ص.)201 :
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ان
ان ،وَد ْهـثَم ْبـن قـر َ
خامسا :خالصة المسألة :بعد النظر في المسألة ،وترجمة الرواة :ر ْسـت َم ْبـن ق َـر َ
ي تبين أن رستم َل أصل له في كتب الرجال ،وانما هو دهثم بن قران ،فهـو رجـل متفـق علـى
اْلع ْكل ُّ
ضعفه ،فكان تعقب الحافظ ابن حجر في محله ،واهلل تعالى أعلم.
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الخاتمة:

وتشمل على أهم النتائج والتوصيات:

أولا :أهم النتائج:

 -1المكانــة العلميــة الفــذة والعاليــة ،التــي يتمتــع بهــا كــل مــن :اإلمــام الــذهبي وكتابــه ميـزان
اَلعتــدال ،والحـافظ ابــن حجــر العســقالني وكتابــه لســان الميـزان ،فهمــا يعــدان مــن أهــم
الم ارج ــع ف ــي كت ــب الرج ــال ،وفيهم ــا م ــن الفوائ ــد العلمي ــة الت ــي تس ــتحق أن ي ــنعم به ــا

الباحثون ويطيلون فيه النظر.

 -2اتس ــمت تعقب ــات الح ــافظ اب ــن حج ــر بالوض ــوحَ ،لقتـ ـران أغلبه ــا بال ــدليل ال ــذي يؤك ــد
صحتها.

 -3بروز شخصية الحافظ ابن حجر العسقالني ،ودقته لترجيحه بين أقوال العلماء.

 -4عنايـة اإلمـام الــذهبي بمؤلفاتـه ،وتبــين ذلـك مــن خـالل كتــاب الميـزان ،وهــو جـامع لنقــد
رواة اآلثار ،وأئمة األخبار.

 -5عناية الحافظ ابن حجر لكتاب ميزان اَلعتدال ،ويظهر ذلك من خالل تعقباته عليه.
 -6المصطلحات التي اسـتعملها الحـافظ ابـن حجـر فـي تعقبـه علـى اإلمـام الـذهبي ،كانـت
متنوعة األلفاظ والطرق ،ولكنها في مجملها صريحة وقوية وواضحة.

 -7بلغــت تعقبــات الحــافظ ابــن حجــر علــى اإلمــام الــذهبي( )55مســألة ،منهــا( )48مســألة
تعقــب بهــا الحــافظ ابــن حجــر فيهــا علــى كتــاب مي ـزان اَلعتــدال ،و( )7مســائل كانــت

خــارج كتــاب الميـزان ،فكــان عــدد المســائل التــي تعقــب عليهــا الحــافظ ابــن حجــر والتــي
وافــق فيهــا اإلمــام الــذهبي بلغــت( )8مســائل ،وأرقــام هــذه المســائل،16 ،15 ،14 (:
 ،)41 ،29 ،25 ،21 ،17والتــي لــم يوافــق فيهــا الحــافظ ابــن حجــر اإلم ــام الــذهبي

بلغـ ــت( )38مسـ ــألة ،وأرقـ ــام هـ ــذه المسـ ــائل،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 (:
،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،28 ،27 ،24 ،23 ،22 ،19 ،18 ،13 ،12 ،11
 ،)48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35ومسـ ـ ـ ـ ـ ــألتان
بينـت فيهـا صـحة قـول اإلمـام الـذهبي ،ولـم أوافـق فيهـا قـول الحـافظ ابـن حجـر ،وأرقــام

هاتــان المســألتان ،)26 ،20(:أمــا المســائل المتعقبــة خــارج كتــاب الميـزان ،والتــي وافــق
فيها اإلمام الـذهبي بلغـت( )2مسـألة ،وأرقـام هاتـان المسـألتان ،)2،4(:والتـي لـم يوافـق

فيهـ ــا الحـ ــافظ ابـ ــن حجـ ــر بلغـ ــت( )4مسـ ــائل ،وأرقـ ــام هـ ــذه المسـ ــائل،)7 ،6 ،5 ،3(:

ومسـألة واحـد بينــت فيهـا صـحة قــول اإلمـام الـذهبي ،ولــم أوافـق فيهـا قــول الحـافظ ابــن
حجر ،ورقم هذه المسألة.)1(:
148

ثانيا :أهم التوصيات:

ـاء كبيـ ًار وواضـحًا ،ممـا أثـرى المكتبـة
اعتنى الباحثون من أهـل الحـديث بكتـب الرجـال اعتن ً
اء كبيـ ـ اًر ،ومــن أبـ ـواب العنايــة ب ــه كــان هــذا البح ــث الــذي أب ــرز الشخصــية الحديثي ــة
اإلســالمية ث ـر ً

لإلمامين العظيمين :اإلمام الذهبي والحافظ ابن حجر العسقالني ،من خـالل كتـبهم ،فأوصـي أهـل
البحث والدراسة بما يلي:

 .1البحــث فــي موضــوع التعقبــات واكمالــه والكتابــة فيــه ،وخاصــة تعقبــات الحــافظ ابــن حجــر
العسقالني على بقية الكتب من أهل العلم كاإلمام الذهبي وغيره من العلماء.

 .2النظــر فــي مؤلفــات اإلمــام الــذهبي والحــافظ ابــن حجــر العســقالني ،واســتخالص القواعــد
والمعالم الحديثية للخروج بقواعد نظرية تطبق في مختلف علوم الحديث.

 .3أوصي إخـواني الطلبـة والبـاحثين أن يعتنـوا بموضـوع تعقبـات األئمـة بعضـهم علـى بعـض،
مما يستلزم دراسة عميقة متأنية في كتب األئمة ،للوصول لمثل هذه التعقبات.
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المصادر والمراجع
م

قائمة املصادر واملراجع

*

القرآن الكريم

-1

اَلستيعاب في معرفة األصح اب ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
(المتوفى 463 :هـ) المحقق :علي محمد البجاوي الناشر :دار الجيل ،بيروت ،الطبعة :األولى1412 ،
هـ  1992-م ،عدد األجزاء4 :

-2

اَلغتباط بمن رمي من الرواة باَلختالط ،إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن
العجمي (المتوفى 841 :هـ) ،المحقق :عالء الدين علي رضا ،وسمى تحقيقه (نهاية اَلغتباط بمن رمي

من الرواة باَلختالط) وهو دارسة وتحقيق وزيادات في التراجم على الكتاب ،الناشر :دار الحديث –

القاهرة ،الطبعة :األولى1988 ،م1408 -ه ،عدد األجزاء1 :
-3

اإلجابة لما استدركت عائشة على الصحابة ،محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى:
 794هـ) ،تحقيق وتخريج :د رفعت فوزي عبد المطلب ،أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة ،الناشر :مكتبة
الخانجي – القاهرة ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2001-م

-4

اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ،خليل بن عبد اهلل بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني (المتوفى:
 446هـ) ،المحقق :د .محمد سعيد عمر إدريس ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األولى،
 1409ه1989 -م ،عدد األجزاء3 :

-5

اإلصابة في تمييز الصحابة ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ)،
تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة:

األولى  1415هـ1994 ،م ،عدد األجزاء8 :
-6

اإلكمال في رفع اَلرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ،أبو نصر علي بن هبة

اهلل بن جعفر بن ماكوَل (المتوفى475 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ،الطبعة :الطبعة
األولى 1411هـ1990-م ،عدد األجزاء7 :

-7

اإللزامات والتتبع للدارقطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن
دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى385 :ه ـ) ،دراسة وتحقيق :الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي
الوداعي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثانية 1405 ،هـ  1985-م ،عدد
األجزاء1 :

-8

اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء -زوائد األمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة
والموطأ ومسند اإلمام أحمد ،نبيل سعد الدين َسليم َجرار ،الناشر :أضواء السلف ،الطبعة :األولى،
 1428هـ  2007-م

-9

األعالم ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (المتوفى1396 :هـ)
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الناشر :دار العلم للماليين ،الطبعة :الخامسة عشر – أيار  /مايو  2002م1423 ،ه.
-10

األنساب ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو سعد (المتوفى562 :هـ)،
المحقق :عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره ،الناشر :مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر
آباد ،الطبعة :األولى 1382 ،هـ  1962 -م ،عدد األجزاء1 :

-11

البداية والنهاية ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :هـ) ،الناشر:
دار الفكر ،عام النشر 1407 :هـ  986-م ،الطبعة :األولى عدد األجزاء15 :

-12

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني
(المتوفى1250 :هـ) ،الناشر :دار المعرفة – بيروت ،عدد األجزاء ،2 :الطبعة :بدون.

-13

التاريخ األوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،
أبو عبد اهلل (المتوفى256 :هـ) المحقق :محمود إبراهيم زايد الناشر :دار الوعي  ،مكتبة دار التراث -
حلب  ،القاهرة الطبعة :األولى ،ه 1977 – 1397عدد األجزاء1 × 2 :

-14

التاريخ الكبير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد اهلل (المتوفى256 :هـ)
الطبعة :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد – الدكن طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خان عدد

األجزاء ،8 :الطبعة :بدون.
-15

التحبير في المعجم الكبير ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو سعد

(المتوفى562 :هـ) المحقق :منيرة ناجي سالم الناشر :رئاسة ديوان األوقاف – بغداد الطبعة :األولى،
1395هـ1975 -م عدد األجزاء2 :

-16

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ،محمد بن عبد الرحمن بن ،محمد بن أبي بكر بن عثمان بن
محمد السخاوي (المتوفى902 :هـ) ،الناشر :الكتب العلميه ،بيروت –لبنان ،الطبعة :اَلولى
1414هـ1993/م ،عدد األجزاء2 :

-17

التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،محمد سيد طنطاوي ،الناشر :دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،
الفجالة – القاهرة ،الطبعة :األولى ،تاريخ النشر1997 :م – 1417ه.

-18

التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ،عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن
إبراهيم العراقي (المتوفى806 :هـ) ،المحقق :عبد الرحمن محمد عثمان ،الطبعة :بدون.

-19

التوقيف على مهمات التعاريف ،عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم
المناوي القاهري (المتوفى1031 :هـ) ،الناشر :عالم الكتب  38عبد الخالق ثروت-القاهرة ،الطبعة:
األولى1410 ،هـ1990-م ،عدد األجزاء1 :

-20

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ينشر ألول مرة على نسخة خطية فريدة بخط الحافظ شمس الدين
ُّود ْوني الجمالي الحنفي (المتوفى879 :هـ) ،دراسة
السخاوي المتوفى سنة  902هـ) ،قاسم بن ق ْ
طل ْوَب َغا الس ْ
وتحقيق :شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ،الناشر :مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية
وتحقيق التراث والترجمة صنعاء ،اليمن ،الطبعة :األولى 1432 ،هـ  2011 -م ،عدد األجزاء8( 9 :
ومجلد للفهارس)
151

-21

بد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البستي
الثقات ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
(المتوفى354 :هـ) ،طبع بإعانة :و ازرة المعارف للحكومة العالية الهندية ،الناشر :دائرة المعارف
العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ،الطبعة :األولى 1393 ،ه

-22

 ،1973عدد األجزاء9 :

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل rوسننه وأيامه

صحيح البخاري ،محمد بن

إسماعيل أبو عبدا هلل البخاري الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ،

2001م عدد األجزاء9 :
-23

الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي
(المتوفى 463 :هـ) ،المحقق :د .محمود الطحان ،الناشر :مكتبة المعارف – الرياض ،عدد األجزاء،2 :
الطبعة :بدون

-24

الجرح والتعديل ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم
(المتوفى327 :هـ) ،الناشر :طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  -بحيدر آباد الدكن – الهند ،دار
إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى 1271 ،هـ 1952 ،م

-25

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن
عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى902 :هـ) ،المحقق :إبراهيم باجس عبد المجيد ،الناشر :دار ابن

حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1999 -م ،عدد األجزاء:
( 3في ترقيم مسلسل واحد)
-26

الدارس في تاريخ المدارس ،عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (المتوفى927 :هـ) ،المحقق :إبراهيم
شمس الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى 1410هـ 1990 -م

-27

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة :أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى:
 852هـ) ،المحقق :مراقبة  /محمد عبد المعيد ضان ،الناشر :مجلس دائرة المعارف العثمانية  -صيدر
اباد /الهند ،الطبعة :الثانية1392 ،هـ1972 /م ،عدد األجزاء6 :

-28

الدليل المغني لشيوخ اإلمام أبي الحسن الدارقطني ،نايف بن صالح بن علي المنصوري تقديم :د /سعد
بن عبد اهلل الحميد ،د /حسن مقبولي األهدل الناشر :دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع ،المملكة
العربية السعودية ،تاريخ الطبعة :بدون

-29

اسم في الذب َع ْن سنة أبي القَاسم (( ،)وعليه حواا لجماعة من العلماء منهم األمير
الروض َ
الب ْ
الصنعاني) ،محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي ،أبو عبد اهلل،
ّ
(المتوفى840 :هـ) ،تقديم :فض يلة الشيخ العالمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد ،اعتنى به :علي بن محمد
العمران ،الناشر :دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ،عدد األجزاء ،2 :تاريخ الطبعة :بدون

-30

الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم  ،نايف بن صالح بن علي المنصوري قدم له :فضيلة الشيخ
ّ
األستاذ الدكتور سعد بن عبد اهلل الحميد ،فضلية الشيخ الدكتور حسن محمد مقبولي األهدل قدم له
وراجعه ولخص أحكامه :فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني الناشر :دار
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العاصمة للنشر والتوزيع ،الرياض  -المملكة العربية السعودية الطبعة :األولى 1432 ،هـ  2011 -م
عدد األجزاء( 2 :في ترقيم مسلسل واحد)
-31

الرد الوافر ،محمد بن عبد اهلل (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي،
شمس الدين ،الشهير بابن ناصر الدين (المتوفى842 :هـ) ،المحقق :زهير الشاويا ،الناشر :المكتب
اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :األولى1973 ،1393 ،م ،عدد األجزاء1 :

-32

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ،محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني
اإلدريسي الشهير بـ الكتاني (المتوفى1345 :هـ) ،المحقق :محمد المنتصر بن محمد الزمزمي ،الناشر:
دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة :السادسة 1421هـ2000-م ،عدد األجزاء1 :

-33

الرسالة ،الشافعي ،محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف
المطلبي القرشي المكي (المتوفى 204 :هـ) ،المحقق :أحمد شاكر ،الناشر :مكتبه الحلبي ،مصر،

الطبعة :األولى1358 ،هـ1940/م
-34

ي َعن ْابن
الزهد والرقائق َلبن المبارك (يليه « َما َرَواه ن َع ْيم ْبن َحماد في ن ْس َخته َزائ ًدا َعلَى َما َرَواه اْل َم ْرَوز ُّ
اْلم َب َارك في كتَاب ُّ
المروزي (المتوفى:
الزْهد» ) ،عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلي ،التركي ثم ْ

181هـ) ،المحقق :حبيب الرحمن األعظمي ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :بدون ،عدد

األجزاء.،1 :
-35

الشذا الفياح من علوم ابن الصالح رحمه اهلل تعالى ،إبراهيم بن موسى بن أيوب ،أبو إسحاق األبناسي،
ثم القاهري ،الشافعي (المتوفى 802 :هـ) ،المحقق :صالح فتحي هلل ،الناشر :مكتبة الرشد ،الطبعة:

الطبعة األولى 1418هـ 1998م ،عدد األجزاء2 :
-36

الضعفاء الكبير ،المؤلف :محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوفى322 :هـ)،

المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي ،الناشر :دار المكتبة العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى1404 ،هـ
1984 -م ،عدد األجزاء4 :

-37

الضعفاء والمتروكون المؤلف :أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ) المحقق:
محمود إبراهيم زايد ،الناشر :دار الوعي – حلب ،الطبعة :األولى1396 ،هـ 1976 ،م عدد األجزاء1 :

-38

الضعفاء والمتروكون ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي
الدارقطني (المتوفى 385 :هـ) ،المحقق :د .عبد الرحيم محمد القشقري ،أستاذ مساعد بكلية الحديث
بالجامعة اإلسالمية ،الناشر:مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،الطبعة 1403 :هـ1983 ،م

-39

الضعفاء والمتروكون ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى597 :هـ) ،المحقق :عبد اهلل
القاضي ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى1986 ،1406 ،م ،عدد األجزاء3 :

-40

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد
السخاوي (المتوفى902 :هـ) ،الناشر :منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت ،الطبعة :بدون ،عدد
األجزاء6 :

-41

الطبقات الكبرى ،محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوَلء ،البصري ،البغدادي المعروف بابن سعد
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(المتوفى 230 :هـ) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة:
األولى 1410 ،هـ  1990 -م ،عدد األجزاء8 :
-42

العبر في خبر من غبر ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ،المحقق :أبو
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :بدون ،عدد
األجزاء4 :

-43
-44

العصر المماليكي في مصر والشام ،سعيد عاشور ،الناشر :دار النهضة العربية ،الطبعة1976:م/
1396هـ .
العقد الثمين فى تاريخ البلد األمين ،محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكي (المتوفى 832 :هـ)،
المحقق :محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى 1998 ،م،
1418ه ،عدد األجزاء( 7 :األخير فهارس)

-45

العلل َلبن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي
حاتم (المتوفى 327 :هـ)  ،تحقيق :فريق من الباحثين بإشراف وعناية د /سعد بن عبد اهلل الحميد و د/
خالد بن عبد الرحمن الجريسي ،الناشر :مطابع الحميضي ،الطبعة :األولى 1427 ،هـ  2006 -م،

عدد األجزاء 6( 7 :أجزاء ومجلد فهارس)
-46

العلل ،علي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي بالوَلء المديني ،البصري ،أبو الحسن (المتوفى234 :هـ)،

المحقق :محمد مصطفى األعظمي ،الناشر :المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :الثانية،1980 ،
1400ه ،عدد األجزاء1 :

-47

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،المؤلف :محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي
(المتوفى 748 :هـ) ،المحقق :محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب ،الناشر :دار القبلة للثقافة
اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن ،جدة ،الطبعة :األولى 1413 ،هـ  1992 -م

-48

الكامل في ضعفاء الرجال ،المؤلف :أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى365 :هـ) ،تحقيق :عادل
أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض ،الناشر :الكتب العلمية  -بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى،
1418ه1997 ،م

-49

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ،إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن
العجمي (المتوفى 841 :هـ) ،المحقق :صبحي السامرائي ،الناشر :عالم الكتب ،مكتبة النهضة العربية–
بيروت ،الطبعة :األولى،1987 – 1407 ،عدد األجزاء1 :

-50

الكنى واألسماء ،محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدوَلبي الرازي (المتوفى:

 310هـ) ،المحقق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،الناشر :دار ابن حزم  -بيروت /لبنان ،الطبعة:
األولى 1421 ،هـ 2000 -م ،عدد األجزاء3 :

-51

الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي
(المتوفى911 :هـ) ،المحقق :أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة ،الناشر :دار الكتب العلمية
– بيروت ،الطبعة :األولى 1417 ،هـ 1996 -م ،عدد األجزاء2 :
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-52

بد،
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ

التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البستي (المتوفى354 :هـ) ،المحقق :محمود إبراهيم زايد ،الناشر :دار
الوعي – حلب ،الطبعة :األولى1396 ،هـ1976 ،م ،عدد األجزاء3 :
-53

المجمع المؤسس للمعجم المفهرس ،مشيخة :أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
الشهير بـ «ابن حجر العسقالني» ( 852 - 773هـ) ،تحقيق :الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي،
الناشر :دار المعرفة – بيروت ،الطبعة :األولى(جـ  1413 / )1هـ  1992 -م( ،جـ 1415 / )4 - 2

هـ  1994 -م ،عدد األجزاء( 4 :األخير فهارس)
-54

المختلطين ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي (المتوفى761 :هـ)
ا لمحقق :د .رفعت فوزي عبد المطلب ،علي عبد الباسط مزيد الناشر :مكتبة الخانجي – القاهرة الطبعة:
األولى1417 ،هـ 1996 -م عدد األجزاء1 :

-55

المراسيل ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السسج ْستاني

(المتوفى275 :هـ) ،المحقق :شعيب األرناؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :األولى،

1988 ،1408م عدد األجزاء1 :
-56

المستدرك على الصحيحين ،الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا،

الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى ،1990 – 1411 ،عدد األجزاء4 :
-57

المعجم األوسط ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى:

360هـ) ،المحقق :طارق بن عوض اهلل بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،الناشر :دار
الحرمين – القاهرة ،الطبعة :بدون ،عدد األجزاء10 :

-58

المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري ،أكرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري تقديم :علي حسن
عبد الحميد األثري الناشر :الدار األثرية ،األردن  -دار ابن عفان ،القاهرة ،الطبعة :بدون

-59

الم عجم الكبير ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى:
360هـ) المحقق :حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة الطبعة :الثانية
عدد األجزاء25:

-60

المعرفة والتاريخ ،يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي ،أبو يوسف (المتوفى277 :هـ) ،المحقق:
أكرم ضياء العمري ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة :الثانية 1401 ،هـ 1981 -م ،عدد
األجزاء3 :

-61

المغني في الضعفاء ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ،المحقق :الدكتور
نور الدين عتر ،الطبعة :بدون ،عدد األجزاء1 :

-62

المقتنى في سرد الكنى ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) المحقق :محمد
صالح عبد العزيز المراد الناشر :المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية
السعودية الطبعة :األولى1408 ،هـ 1988 ،معدد األجزاء2 :
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-63

المنتظم في تاريخ األمم والملوك ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى597 :هـ) المحقق:
محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت الطبعة :األولى،
 1412هـ  1992-م عدد األجزاء19 :

-64

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري الحنفي ،أبو
المحاسن ،جمال الدين (المتوفى 874 :هـ) ،الناشر :و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،دار الكتب ،مصر،

الطبعة :بدون ،عدد األجزاء16 :
-65

النكت على مقدمة ابن الصالح ،محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى794 :هـ)،

المحقق :د .زين العابدين بن محمد بال فريج ،الناشر :أضواء السلف – الرياض ،الطبعة :األولى،
1419هـ 1998-م ،عدد األجزاء3 :

-66

الوافي بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي (المتوفى764 :هـ) المحقق :أحمد
األرناؤوط وتركي مصطفى الناشر :دار إحياء التراث – بيروت عام النشر1420:هـ2000 -م عدد
األجزاء29 :

-67

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ،محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (المتوفى1403 :هـ) ،الناشر:
دار الفكر العربي ،الطبعة :بدون ،عدد األجزاء1 :

-68

إرشاد القاصي والداني إلى ت ارجم شيوخ الطبراني ،نايف بن صالح بن علي المنصوري قدم له :د سعد
بن عبد اهلل الحميد راجعه ولخص أحكامه وقدم له :أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني
المأربي ،الطبعة :بدون.

-69

إكمال اإلكمال (تكملة لكتاب اإلكمال َلبن ماكوَل) محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع ،ابن
نقطة الحنبلي البغدادي (المتوفى 629 :هـ) المحقق :د .عبد القيوم عبد ريب النبي الناشر :جامعة أم

القرى -مكة المكرمة الطبعة :األولى 1990 ،1410 ،عدد األجزاء5 :
-70

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري المصري الحكري

الحنفي ،أبو عبد اهلل ،عالء الدين (المتوفى762 :هـ) ،المحقق :أبو عبد الرحمن عادل بن محمد  -أبو
محمد أسامة بن إبراهيم ،الناشر :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،الطبعة :األولى 1422 ،هـ -
 2001م ،عدد األجزاء12 :

-71

إنباء الغمر بأبناء العمر ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ)،
المحقق :د حسن حبشي ،الناشر :المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  -لجنة إحياء التراث اإلسالمي،
مصر ،عام النشر1389:هـ1969 ،م ،عدد األجزاء4 :

-72

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية ،الضعفاء :ألبي زرعة الرازي ،الرسالة العلمية :لسعدي بن
مهدي الهاشمي ،الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة النبوية ،المملكة العربية

السعودية ،الطبعة1402 :هـ1982/م ،عدد األجزاء3 :
-73

أحوال الرجال ،إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني ،أبو إسحاق (المتوفى25 :هـ)،

البستوي ،دار النشر :حديث اكادمي  -فيصل آباد ،باكستان ،الطبعة:
المحقق :عبد العليم عبد العظيم َ
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بدون ،عدد األجزاء1 :
-74

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه الصحيح) ،عبد اهلل بن عدي
بن عبد اهلل بن محمد ابن مبارك بن القطان الجرجاني (المتوفى365 :هـ) المحقق :د .عامر حسن
صبري الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بيروت الطبعة :األولى1414 ،ه1993 ،معدد األجزاء1 :

-75

أسد الغابة في معرفة الصحابة ،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد
الشيباني الجزري ،عز الدين ابن األثير (المتوفى630 :هـ) المحقق :علي محمد معوض -عادل أحمد
عبد الموجود الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة :األولى سنة النشر1415 :هـ  1994-م عدد األجزاء:

 7( 8ومجلد فهارس)
-76

أعيان العصر وأعوان النصر ،صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى764 :هـ) ،المحقق:

الدكتور علي أبو زيد ،ا لدكتور نبيل أبو عشمة ،الدكتور محمد موعد ،الدكتور محمود سالم محمد ،قدم
له :مازن عبد القادر المبارك ،الناشر :دار الفكر المعاصر ،بيروت -لبنان ،دار الفكر ،دمشق –سوريا،
الطبعة :األولى 1418 ،هـ  1998-م ،عدد األجزاء5 :

-77

الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقّب
تاج العروس من جواهر القاموس،
حمد بن عبد ّ
محمد بن م ّ
ّ
بمرتضى ،الزبيدي (المتوفى 1205 :هـ) ،المحقق :مجموعة من المحققين ،الناشر :دار الهداية ،الطبعة:
بدون.

-78

تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري
بالوَلء ،البغدادي (المتوفى 233 :هـ) ،المحقق :د .أحمد محمد نور سيف ،الناشر :مركز البحث العلمي

واحياء التراث اإلسالمي -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى ،1979 – 1399 ،عدد األجزاء4 :
-79

تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن

المري بالوَلء ،البغدادي (المتوفى233 :هـ) ،المحقق :د .أحمد محمد نور سيف ،الناشر :دار المأمون
للتراث – دمشق ،الطبعة :بدون ،عدد األجزاء1 :

-80

تاريخ ابن يونس المصري ،عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي ،أبو سعيد (المتوفى347 :هـ)،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ2000 ،م ،عدد األجزاء2 :

-81

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم ،اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (المتوفى:
عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األولى،
748هـ) ،المحقق :الدكتور بشار ّ

-82

تاريخ الثقات ،أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلى الكوفى (المتوفى261 :هـ) ،الناشر :دار الباز،

1418ه 1997 ،م ،عدد األجزاء15 :

الطبعة :الطبعة األولى 1405هـ1984-م ،عدد األجزاء1 :
-83

تاريخ الخلفاء ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى911 :هـ) المحقق :حمدي
الدمرداا ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة :الطبعة األولى1425 :هـ2004-م ،عدد
األجزاء1 :

-84

تاريخ أسماء الثقات ،عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف
157

بـ ابن شاهين (المتوفى385 :هـ) ،المحقق :صبحي السامرائي ،الناشر :الدار السلفية – الكويت،
الطبعة :األولى ،1984 – 1404 ،عدد األجزاء1 :
-85

تاريخ بغداد ،أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى463 :هـ)،
المحقق :الدكتور بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :األولى،
1422هـ  2002 -م ،عدد األجزاء16 :

-86

تاريخ دمشق ،علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر (المتوفى571 :هـ) المحقق :عمرو بن
غرامة العمروي الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عام النشر 1415 :هـ  1995 -م عدد

األجزاء 74( 80 :و  6مجلدات فهارس)
-87
-88
-89

تحفة األشراف بمعرفة األط راف ،يوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفى742 :هـ) ،المحقق :عبد الصمد

القيمة ،الطبعة :الثانية1403 :هـ1983 ،م
شرف الدين ،طبعة :المكتب اإلسالمي ،والدار ّ
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي (المتوفى911 :هـ) ،حققه:
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،الناشر :دار طيبة ،الطبعة :بدون عدد األجزاء2 :

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ،زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري السنيكي (ت  926هـ)

تحقيق :عبد اللطيف هميم  -ماهر الفحل ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الطبعة األولى،
1422هـ 2002 /م ،عدد األجزاء2 :

-90

تذكرة الموضوعات ،محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتني (المتوفى986 :هـ) ،الناشر :إدارة

-91

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من

الطباعة المنيرية ،الطبعة :األولى 1343 ،هـ1925 ،م ،عدد األجزاء1 :

الفوائد) ،أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ) المحقق :الشريف حاتم بن
عارف العوني ،الناشر :دار عالم الفوائد  -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى 1423هـ 2002،م عدد
األجزاء1 :
-92

تصحيفات المحدثين ،الحسن بن عبد اهلل بن سعيد بن إسماعيل العسكري (المتوفى382 :هـ) ،المحقق:
محمود أحمد ميرة ،الناشر :المطبعة العربية الحديثة – القاهرة ،الطبعة :األولى1982 ،1402 ،م ،عدد

األجزاء2 :
-93

تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر

العسقالني (المتوفى852 :هـ) المحقق :د .عاصم بن عبد اهلل القريوتي الناشر :مكتبة المنار – عمان
الطبعة :األولى 1983 – 1403 ،عدد األجزاء1 :

-94

تقريب التهذيب ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ،المحقق:
محمد عوامة ،الناشر :دار الرشيد – سوريا ،الطبعة :األولى ،1986 – 1406 ،عدد األجزاء1 :

-95

تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة ،علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن
عراق الكناني (المتوفى963 :هـ) ،المحقق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،عبد اهلل محمد الصديق الغماري،
الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1399 ،هـ1979 ،م ،عدد األجزاء2 :
158

-96

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ،ينسب :لعبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنهما ( -المتوفى:
 68هـ) ،جمعه :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى817 :هـ) ،الناشر :دار
الكتب العلمية – لبنان ،الطبعة :بدون ،عدد األجزاء1 :

-97

تهذيب األسماء واللغات ،محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى676 :هـ) عنيت بنشره وتصحيحه
والتعليق عليه ومقابلة أصوله :شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية يطلب من :دار الكتب

العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :بدون ،عدد األجزاء4 :
-98

تهذيب ال تهذيب ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ،الناشر:

-99

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج ،جمال الدين ابن

مطبعة دائرة المعارف النظامية ،الهند ،الطبعة :الطبعة األولى1326 :هـ1908 ،م ،عدد األجزاء12 :

الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى742 :هـ) ،المحقق :د .بشار عواد معروف ،الناشر:
مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :األولى ،1980 – 1400 ،عدد األجزاء35 :

-100

توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ،محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني ،الكحالني ثم
الصنعاني ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،المعروف كأسالفه باألمير (المتوفى1182 :هـ) ،المحقق :أبو عبد
الرحمن صالح بن محمد بن عويضة ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،الطبعة :األولى
1417هـ1997/م ،عدد األجزاء2 :

 -101خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،محمد أمين بن فضل اهلل بن محب الدين بن محمد
المحبي الحموي األصل ،الدمشقي (المتوفى1111 :هـ) ،الناشر :دار صادر – بيروت ،الطبعة :بدون،

عدد األجزاء4 :
-102

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،عبد الرحمن بن

محمد بن محمد ،ابن خلدون أبو زيد ،ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي (المتوفى808 :هـ) ،المحقق :خليل
شحادة ،الناشر :دار الفكر ،بيروت ،الطبعة :الثانية 1408 ،هـ  1988 -م ،عدد األجزاء1 :

-103

ذخيرة الحفاظ (من الكامل َلبن عدي) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني ،المعروف
بابن القيسراني (المتوفى507 :هـ) المحقق :د .عبد الرحمن الفريوائي الناشر :دار السلف – الرياض،
الطبعة :األولى 1416 ،هـ 1996-م عدد األجزاء5 :

-104

ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،محمد بن أحمد بن علي ،أبو الطيب المكي الحسني الفاسي
(المتوفى832 :هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة:
األولى1410 ،هـ1990/م ،عدد األجزاء2 :

-105

ذيل تذكرة الحفاظ ،محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي (المتوفى765 :هـ)،
الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى 1419هـ 1998-م ،عدد األجزاء1 :

-106

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى911 :هـ)،
المحقق :الشيخ زكريا عميرات ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :بدون ،عدد األجزاء1 :

-107

ذيل ميزان اَلعتدال ،عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى:
159

 806هـ) ،المحقق :علي محمد معوض  /عادل أحمد عبدالموجود ،الناشر :دار الكتب العلمية –
بيروت ،الطبعة :األولى 1416 ،هـ 1995 -م ،عدد األجزاء1 :
ويه (المتوفى428 :هـ)،
 -108رجال صحيح مسلم ،أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم ،أبو بكر ابن َم ْنج َ
المحقق :عبد اهلل الليثي ،الناشر :دار المعرفة – بيروت ،الطبعة :األولى1407 ،ه1987 ،م ،عدد
األجزاء2 :
-109

سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ،عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي
(المتوفى1111 :هـ) ،المحقق :عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض ،الناشر :دار الكتب

العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1998 -م ،عدد األجزاء4 :

 -110سنن ابن ماجه ،محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى273 :هـ) بتحقيق :محمد فؤاد
عبد الباقي الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي ،الطبعة :بدون ،عدد

األجزاء2 :
 -111سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي (المتوفى279 :هـ) ،تحقيق
وتعليق :أحمد محمد شاكر (جـ  ،)2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  ،)3وابراهيم عطوة عوض المدرس
في األزهر الشريف (جـ  ،)5 ،4الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة:
الثانية 1395 ،هـ  1975 -م ،عدد األجزاء 5 :أجزاء.
 -112سؤاَلت ابن الجنيد ،يحيى بن معين ،أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد
الرحمن المري بالوَلء ،البغدادي (المتوفى233 :هـ) ،المحقق :أحمد محمد نور سيف ،دار النشر :مكتبة

الدار-المدينة المنورة ،الطبعة :األولى 1408هـ1988 ،م ،عدد األجزاء1 :
-113

سؤاَلت الحاكم النيسابوري للدارقطني ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن

دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى385 :هـ) ،المحقق :د موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،الناشر:
مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة :األولى  ،1984 – 1404عدد األجزاء1 :

-114

سؤاَلت السلمي للدارقطني ،محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري ،أبو
عبد الرحمن السلمي (المتوفى412 :هـ) تحقيق :فريق من الباحثين بإشراف وعناية د /سعد بن عبد اهلل
الحميد و د /خالد بن عبد الرحمن الجريسي الطبعة :األولى 1427 ،هـ 2006 /م ،عدد األجزاء1 :

-115

سؤاَلت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل
بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هـ) المحقق :د .زياد محمد منصور الناشر :مكتبة العلوم
والحكم  -المدينة المنورة ،الطبعة :بدون

 -116سؤاَلت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل ،أبو داود سليمان بن األشعث بن
إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السسج ْستاني (المتوفى275 :هـ) ،المحقق :محمد علي قاسم
العمري ،الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية،
الطبعة :األولى1403 ،هـ1983/م ،عدد األجزاء1 :
-117

سؤاَلت حمزة بن يوسف السهمي ،حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني (المتوفى:
160

427هـ) المحقق :موفق بن عبد اهلل بن عبدالقادر الناشر :مكتبة المعارف – الرياض الطبعة :األولى،
 1984 – 1404عدد األجزاء1 :
-118

سؤاَلت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ،علي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي بالوَلء
المديني ،البصري ،أبو الحسن (المتوفى234 :هـ) ،المحقق :موفق عبد اهلل عبد القادر ،الناشر :مكتبة
المعارف – الرياض ،الطبعة :األولى1984 ،1404 ،م عدد األجزاء1 :

 -119سؤاَلت مسعود بن علي السجزي (مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل
محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري) ،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم

الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :هـ) ،المحقق :موفق بن عبد اهلل بن
عبد القادر ،دار النشر :دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :األولى1408 ،هـ1988 ،م ،جزء 1
 -120سير أعالم النبالء ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (المتوفى 748 :هـ) ،المحقق :
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،الناشر  :مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :الثالثة ،
 1405هـ  1985 /م ،عدد األجزاء  23( 25 :ومجلدان فهارس)
العكري الحنبلي ،أبو
 -121شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد َ
الفالح (المتوفى 1089 :هـ) ،حققه :محمود األرناؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،الناشر :دار
ابن كثير ،دمشق – بيروت ،الطبعة :األولى 1406 ،هـ  1986 -م ،عدد األجزاء11 :
 -122شعب اإليمان ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ ْس َرْوجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي
(المتوفى 458 :هـ) ،حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدأشرف
على تحقيقه وتخريج أحاديثه :مختار أحمد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي – الهند ،الناشر:

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند ،الطبعة :األولى1423 ،
هـ  2003 -م ،عدد األجزاء ،13( 14 :ومجلد للفهارس)
-123

طبقات الشافعية الكبرى ،عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى771 :هـ) ،المحقق :د .محمود
محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحلو ،الناشر :هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية،
1413هـ 1993 ،م ،عدد األجزاء10 :

-124

غاية النهاية في طبقات القراء ،ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى833 :هـ)،الناشر:
مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :عني بنشره ألول مرة عام1351 :هـ 1932 ،م ،عدد األجزاء3 :

 -125فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (المتوفى1250 :هـ) ،الناشر :دار
ابن كثير ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت ،الطبعة :األولى  1414 -هـ1993 /م.
-126

فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن
محمد السخاوي (المتوفى902 :هـ) ،المحقق :علي حسين علي ،الناشر :مكتبة السنة – مصر ،الطبعة:

األولى1424 ،هـ 2003 /م ،عدد األجزاء4:

الح ّي بن عبد الكبير ابن
 -127فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت ،محمد َع ْبد َ
محمد الحسني اإلدريسي ،المعروف بعبد الحي الكتاني (المتوفى1382 :هـ) ،المحقق :إحسان عباس،
161

الناشر :دار الغرب اإلسالمي -بيروت ص .ب ،5787/113 :الطبعة :الثانية1402 ،1982 ،ه،
عدد األجزاء2 :
 -128قفو األثر في صفوة علوم األثر ،محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري التاذفي ،الحنفي رضي
الدين المعروف بـ ابن الحنبلي (المتوفى971 :هـ) ،المحقق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتبة
المطبوعات اإلسالمية – حلب ،الطبعة :الثانية1408 ،هـ 1988 ،م ،عدد األجزاء1 :
 -129قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر ،الطيب بن عبد اهلل بن أحمد بن علي بالمخرمة ،الهجراني
الحضرمي الشافعي ( 947 - 870هـ) ،عني به :بو جمعة مكري  /خالد زواري ،الناشر :دار المنهاج
– جدة ،الطبعة :األولى 1428 ،هـ  2008 -م ،عدد األجزاء6 :

-130

كتاب التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى816 :هـ) ،المحقق :ضبطه

وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ،الطبعة :األولى
1403هـ 1983-م ،عدد األجزاء1 :

-131

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم
حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى1067 :هـ) ،الناشر :مكتبة المثنى  -بغداد (وصورتها عدة دور
لبنانية ،بنفس ترقيم صفحاتها ،مثل :دار إحياء التراث العربي ،ودار العلوم الحديثة ،ودار الكتب
العلمية) ،تاريخ النشر1941 :م ،عدد األجزاء2 ،1( 6 :كشف الظنون ،و 4 ،3إيضاح المكنون ،و ،5

 6هداية العارفين) ،تاريخ الطبعة :بدون.

 -132لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ ،محمد بن محمد بن محمد ،أبو الفضل تقي الدين ابن فهد الهاشمي

المكي الشافعي (المتوفى871 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى
العلوي األصفوني ثم
ّ
ّ
1419هـ 1998-م ،عدد األجزاء1 :

 -133لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوفى:
711هـ) ،الناشر :دار صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1414-هـ1993 ،م ،عدد األجزاء15 :
 -134لسان الميزان ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ،المحقق :عبد
الفتاح أبو غدة ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة :األولى 2002 ،م1439 ،م ،عدد األجزاء:
 ،10العاشر فهارس
-135

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى807 :هـ) ،المحقق :حسام
الدين القدسي ،الناشر :مكتبة القدسي ،القاهرة ،عام النشر 1414 :هـ 1994 ،م ،الطبعة :بدون ،عدد
األجزاء10 :

-136

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هـ)،
المحقق :أحمد محمد شاكر ،الناشر :دار الحديث – القاهرة ،الطبعة :األولى 1416 ،هـ  1995 -م،

عدد األجزاء( 8 :القسم الذي حققه أحمد شاكر)

بد،
 -137مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ

التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البستي (المتوفى354 :هـ) حققه ووثقه وعلق عليه :مرزوق على إبراهيم
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الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع – المنصورة الطبعة :األولى  1411هـ  1991 -م عدد
األجزاء1 :
 -138معجم الشيوخ الكبير ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ،المحقق :الدكتور
محمد الحبيب الهيلة ،الناشر :مكتبة الصديق ،الطائف  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى،
 1408هـ  1988 -م ،عدد األجزاء2 :
الم ْرزبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي (المتوفى:
 -139معجم الصحابة ،عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز بن َ
 317هـ) المحقق :محمد األمين بن محمد الجكني الناشر :مكتبة دار البيان – الكويت الطبعة :األولى،
 1421هـ  2000 -م طبع على نفقة :سعد بن عبد العزيز بن عبد المحسن الراشد أبو باسل عدد

األجزاء5 :
-140

معجم اللغة العربية المعاصرة ،د .أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى1424 :هـ ،الناشر :عالم
الكتب ،الطبعة :األولى 1429 ،هـ  2008 -م ،عدد األجزاء 3( 4 :ومجلد للفهارس) في ترقيم مسلسل
واحد

 -141معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ،محمد محمد سالم محيسن (المتوفى1422 :هـ) الناشر :دار الجيل –
بيروت الطبعة :األولى 1412 ،هـ  1992 -م عدد األجزاء2 :
-142

معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة ،أكرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري،
تقديم :الشيخ باسم بن فيصل الجوابرة ،الشيخ سليم بن عيد الهاللي ،الشيخ علي بن حسن الحلبي،
الشيخ محمد بن عبد الرزاق الرعود ،الشيخ مشهور بن حسن سلمان ،الناشر :الدار األثرية ،األردن -

دار ابن عفان ،القاهرة ،الطبعة :األولى 1426 ،هـ  2005 -م ،عدد األجزاء1 :

 -143معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،أبو الحسين (المتوفى395 :هـ)،

المحقق :عبد السالم محمد هارون ،الناشر :دار الفكر ،عام النشر1399 :هـ 1979 -م ،.عدد

األجزاء1 :
-144

معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد اهلل
بن نمير وغيرهم /رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز ،أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد
بن بسطام المري بالوَلء ،البغدادي (المتوفى233 :هـ) المحقق :الجزء األول :محمد كامل القصار
الناشر :مجمع اللغة العربية – دمشق الطبعة :األولى1405 ،هـ1985 ،م عدد األجزاء2 :

 -145معرفة الصحابة ،أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني (المتوفى:
 430هـ) ،تحقيق :عادل بن يوسف العزازي ،الناشر :دار الوطن للنشر ،الرياض ،الطبعة :األولى
 1419هـ  1998 -م ،عدد األجزاء :عدد األجزاء 6( 7 :أجزاء ومجلد فهارس)،

 -146معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (المتوفى:
748هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى  1417هـ1997 -م ،عدد األجزاء1 :
-147

منادمة األطالل ومسامرة الخيال ،عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران

(المتوفى1346 :هـ) المحقق :زهير الشاويا ،الناشر :المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :ط،2
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1985م 1405 /ه ،عدد األجزاء1 :
 -148ميزان اَلعتدال في نقد الرجال ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي
(المتوفى748 :هـ) ،المحقق :علي محمد البجاوي ،الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت –
لبنان ،الطبعة :األولى 1382 ،هـ  1963 -م،عدد األجزاء4 :
الحاكم ،سراج الدين أبو حفص عمر بن
 -149مختصر
ستدرك أبي عبد اهلل َ
استدراك الحافظ ال ّذهبي على م َ
َ
علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى804 :هـ) ،تحقيق َودراسة :جـ َ :2 ،1عبد اهلل بن حمد
العاص َمة ،الرياض –
اللح َ
َ
العزيز آل حميد ،الناشرَ :دار َ
يدان ،جـ َ :7 – 3سعد بن َعبد اهلل بن َعبد َ
المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1411 ،هـ ،عدد األجزاء 7( 8 :ومجلد للفهارس)

 -150المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك د .سعيد عبد الفتاح عاشور ،دار النهضة العربية
1992م

 -151شرح (التبصرة والتذكرة

ألفية العراقي) ،عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم

العراقي (المتوفى806 :هـ) ،تحقيق :عبد اللطيف الهميم  -ماهر ياسين فحل ،الناشر :دار الكتب

العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1423 ،هـ  2002 -م ،عدد األجزاء2 :
 -152شرح الموقظة للذهبي ،الجزء األول (الحديث الصحيح) ،محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف
المنياوي ،الناشر :المكتبة الشاملة ،مصر ،الطبعة :األولى 1432 ،هـ  2011 -م
عدد األجزاء1 :
 -153بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه وَل كمله ،محمد بن أبي بكر بن
خلف بن فرج بن صاف المراكشي المالكي المعروف بابن المواق (المتوفى 642 :هـ)
دراسة وتحقيق وتعليق :الدكتور محمد خرشافي ،الناشر :مكتبة أضواء السلف ،الرياض -المملكة العربية

السعودية ،الطبعة :األولى 1425 ،هـ  2004-م ،عدد األجزاء2 :
-154

موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليه السالم (تاريخ ما قبل اإلسالم) إلى عصرنا الحاضر 1417

هـ 97 - 96/م ،أحمد معمور العسيري ،الناشر :غير معروف (فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية -
الرياض) ،الطبعة :األولى 1417 ،هـ  1996 -م ،عدد األجزاء1 :

 -155الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،محمد بن يوسف بن علي بن سعيد ،شمس الدين الكرماني
(المتوفى786 :هـ) ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت-لبنان ،طبعة ثانية1401 :هـ 1981 -م،
عدد األجزاء25 :
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فهرس اآليات القرآنية
م

اسم السورة

اآلية

.1

َ وأَقيموا الص َالةَ َوآتوا الزَكاةَ
ون
إنا لله َوانا إَل ْيه َراجع َ

.4

بات م ْن َب ْين َي َد ْيه َوم ْن َخْلفه
َله م َعق ٌ
ب لح ْكمه َوه َو َسريع اْلح َساب
َ والله َي ْحكم ََل م َعق َ
َح ٌد
ق ْل ه َو الله أ َ

.2
.3

.5
.6

َ شه َد الله أَنه ََل إَل َه إَل ه َو َواْل َم َالئ َكة َوأولو اْلعْلم َقائ ًما باْلق ْسط
ََل إَل َه إَل ه َو اْل َعزيز اْل َحكيم

165

رقم الصفحة

سورة البقرة 43

1

سورة البقرة 156

105

سورة آل عمران 18

1

سورة الرعد 11

34

سورة الرعد 41

34

سورة اإلخالص 1

60

فهرس األحاديث الشريفة:
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.1
.2
.3

الراوي األعلى

طرف الحديث
احتبس علينا رسول اللَّه ( (ذات غداة...

معاذ بن جبل

إِذا حكم ا ْلح ِ
اجتهد ث َّم أصاب فله أ ْجر ِ
ان...
اكم ف ْ
إذا ودع رجال أخذ بيده...

رقم المسألة
4

أبو هريرة

ص 41

ابن عمر

2

بشر بن عصمة

13

عبادة بن الصامت

42
3

.4

األ زد مني وأنا منهم ،أغضب لهم إذا غضبوا...
أ ُّم ا ْلق ْر ِ
آن ِعو م ِم ْن غ ْي ِرها ...
إن أبواب جهنم هكذا...

علي بن أبي طالب

.7

إن الشيطان يهم بالواحد وبالثنين...

عن أبو هريرة مرفوعا

29

.8

إن عامل جبالن وعاشر عدن يأتيان يوم القيامة...

.9

إن فاطمة حصنت فرجها فحرمها اهلل ...

أبو هريرة
ِ ِ
سعود
ع ْبد اهلل ْب ِن م ْ
سهل بن سعد

31

.5
.6

 .10أن
 .11أ َّن
 .12إن
 .13إِ َّن

فتى من األنصار دخلته خشية من النار...
اختصموا إِلى َّ
ص...
الن ِب بي (ِ )في خ ٍّ
ق ْو اما ْ
للصائم عند فطره لدعوة ما ترد...
ِللَّ ِه عَّز وج َّل حرمات ثال ثة م ْن ح ِفظه َّن ...

الن ِب َّي ( )يبا ِيع َّ
 .14أ َّنه أر َّ
الناس ي ْوم ا ْلفتْ ِح...
 .15بعث رسول ِ
اهلل( )س ِرَّي اة ،فقال... :

 .16ثالثة في ظل العرش :القرآن ،والرحم ،واألمانة...
 .17خلِ ْقت أنا وهارون ْبن ِع ْمران وي ْحيى ْبن زك ِريَّا ...
 .18خمسة ل جمعة عليهم...
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

الر ِ
صلَّ ْيت خ ْلف َّ
وم...
الن ِب بي ( ،)وق أر سورةُّ :
ث...
ع ِن ا ْل ِوتْ ِر ،فقال :ثال م
ا ْل ِفتن ب ْعد رس ِ
الساعة ...
ول اللَّه (ِ (إلى أ ْن تقوم َّ
ل ت ْج ِزئ صالةم ل ي ْق أر ِفيها ِبف ِاتح ِة ا ْل ِكت ِ
اب...
شكر َّ
شكر َّ
الناس...
الله م ْن ل ي ْ
ليْ
ص مح ِ
ب لِلَّ ِه ورسولِ ِه فاقْتلوه ...
اللب ُّ
ار م
السم ِ
اء بك ِت األ ْر ِم ْن ب ْع ِدي...
لما ع ِرج ِبي إِلى َّ
لن تخلو األر من ثالثين...
ما ِم ْن مسلِم يصاب ِبم ِ
صيبة...
ْ
ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر...

 .29مر بقبرين يعذبان...
 .30م ْن أ ْعطاه اهلل ِح ْفظ ِكتا ِب ِه...

3

جِ
ارية ْب ِن ظفر
عمرو بن العاص

8

أبي سعيد الخدري

1

سود ْبن خلف
األ ْ
ك ْع ِب ْب ِن ع ْجرة

9

7

21

عبد الرحمن بن عوف

37

على بن الحسين

43

أبو هريرة

1

األغر الغفاري

10

ابن عباس

28

حذيفة بن اليمان

28

أبي هريرة

42

أبو هريرة

صد

عائشة

36

أنس بن مالك

45

أبي هريرة

26

أبا سلمة

30

ابن عباس

4

أبو هريرة

28

ي
اء ا ْلغن ِو َّ
رج ا
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طرف الحديث
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 .31نهى َّ
الن ِبي )(عن حرق النواة...

عائشة

7

 .32نهى رسول اهلل((عن حرق التوراة...
ِ
 .33الولد للفر ِ
وللعاه ِر الحجر...
اش،
 .34يقول ِفي ا ْلي ْوِم الَّ ِذي يدعون الرؤوس الَّ ِذي ...

عائشة

7

أنس بن مالك

17

سراء بنت نبهان

7
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اسم الراوي
أ ََباء ْبن َج ْع َفر النج َيرم ُّي
ي
أَّبان ْبن َج ْع َفر النج َيرم ُّ

يم ْبن أَبي َب ْكر بن المن َكدر الت ْيم ُّي اْل َم َدن ُّي
إ ْب َراه َ
الزاهد
َح َم َد ْبن إ ْس َماعي َل أَبو إ ْس َحاق اْل َخواص ّ
يم ْبن أ ْ
إ ْب َراه َ
ي
ون اْل َغ َنو ُّ
إ ْب َراهيم ْبن اْل َع َالء أَبو َهار َ

ي ْابن الم ْنذر
َسد ُّ
إ ْب َراه ْيم بن الم ْنذر بن َع ْبد اهلل األ َ
إ ْب َراهيم ْبن َحماد ُّ
ي اْل َم َدن ُّي
الزْهر ّ
َشعري
حمن األ َ
إ ْب َراهيم بن َعبد الر َ
حمن بن َيزيد بن أ َمية
إ ْب َراهيم بن َعبد الر َ

إ ْب َراهيم ْبن
إ ْب َراهيم ْبن

إ ْب َراهيم بن
وزجاني
الج
ُّ
وب بن إ ْس َحاق َ،أَبو إ ْس َحاق َ
إ ْب َراهيم ْبن َي ْعق َ
يم اْلفَارس ُّي :أبو َب ْكر المشاط
أَبو َب ْكر م َحمد ْبن إ ْب َراه َ

أَبو َسعيد اْلخ ْدري رضي اهلل عنه
الغ َنوي
َح َمد ْبن اْل َحارث ،اْل َغس َان ُّي َ
أْ

.17

.20

إ ْس َحاق ْبن
اق ْبن
إ ْس َح َ

.22

المخزومي
إ ْس َح َ
اق ْبن َع ْبيد الله ْبن أَبي الم َهاجر َ
الحراني
أس َود ْبن َخلَف َ
ْ

.19

.21

.23

ْب َن
ْبن

ان ْبن َمالك ،أَبو َب ْكر اْل َقطيعي
َج ْع َفر ْبن ح ْم َد َ
الح ّجاج ْبن ر ْشدين
م َح َمد ْبن َ

ي
امة بن َ
أ َس َ
سلمان النخع ّ

.24

.27

وب ْبن
أَُّي َ
وب ْبن
أَُّي َ

.25
.26
.28

ضعيف

1

ضعيف

5

ثقة

4

ثقة

3

صدوق

5

ضعيف

1

متروك

2

لم أقف له على جرح أو

2

صدوق

2

صدوق

7

متروك

4

ثقة حافظ

48

ثقة

7

صحابي

1

متروك

7

ثقة

6

َل بأس به

1

لم أقف له على جرح أو

5

ثقة

3

لم أقف له على جرح أو

8

ثقة

8

لم يعرف

9

صحابي

9

صحابي

10

صحابية

7

صدوق

11

َل بأس به

12

تعديل

َح ْم َزةَ بن يوسف بن َفُّروخ
َع ْبد الله ْبن أَبي الم َهاجر

أس َود ْبن َخلَف الخ َزاعي رضي اهلل عنه
ْ
ي رضي اهلل عنه
األ َ
َغر اْلغفَار ّ

وضاع

1

تعديل

َع ْبد اْل َكريم ْبن َراشد
القصار
اق ْبن َج ْع َفر ،اْلم َعدل
َع ْبد الله ْبن إ ْس َح َ
ّ
ي اْل َخواص الزاهد
م َحمد ْاآلمد ّ

َح َم َد
أْ
َحمد
أ َ

.18
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تعديل

أ ُّم األزهر رضي اهلل عنها

امةَ ْبن َس ْهل ْبن َحنيف
أَبي أ َم َ
َح َسن ْبن َعلي ْبن أَبي َرافع
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.29

ب ْشر ْبن

.31

حمن
َب ْكر ْبن َخَلف َ
الب ْ
صر ّ
الر َ
ي أَبو ب ْشر َختن أَبي َعبد َ
ان ُّ
ي
الض َبع ُّ
ان :اإل َمام أَبو سَل ْي َم َ
َج ْع َفر ْبن سَل ْي َم َ

.30
.32

ب ْشر ْبن

َد ْح َيةَ
ص َم َة الليثي رضي اهلل عنه
ع ْ

.33

.36

ام َة التميم ُّي
َ
الحارث بن م َحمد بن أَبي أ َس َ
صالح ْابن اْل َخياط
اْلح َس ْين ْبن اْلفَ َرج أَبو َعل ّيَ ،وقي َل :أَبو َ
ي
صر ُّ
حطان ْبن َع ْبد الله الرقَاش ُّي اْل َب ْ
ي
صر ُّ
خالد بن َيزيد بن َحبيب التميم ّي َ
الب ْ

.37

خلَ ْيد بن مسلم

.34
.35

رقم المسألة

مقبول

4

صحابي

13

صدوق

10

صدوق َل بأس به

45

ثقة

14

كذاب

15

ثقة

3

لم أقف له على جرح أو

16

تعديل
لم أقف له على جرح أو

6

تعديل

.38

اْل َخليل ْبن َسْلم

لم أقف له على جرح أو

6

.39

ان اْلع ْكل ُّي
َد ْهثَم ْبن قر َ
ي رضي اهلل عنه
اء اْل َغ َنو ُّ
َر َج ٌ

متروك

7

صحابي

7

منكر الحديث

17

لم أقف له على جرح أو

7

.40
.41

َس َوَد
رْزق الله ْبن ْاأل ْ
ان
ر ْست َم ْبن ق َر َ

.42

تعديل

تعديل

.43

زَه ْير ْبن منقذ

لم أقف له على جرح أو

25

.44

اع َة ،أَبو الخير
َزْيد ْبن رَف َ
َساكنَة ب ْنت ح َم ْيد اْل َغ َنوية

وضاع

18

لم أقف لها على جرح أو

7

.46

س ْد َرة َم ْوََلة ابن َعامر رضي اهلل عنها
ان بن ه ْند بن َس ْهل بن َس ْعد
َس ْعد بن ع ْم َر َ

.45

.47
.48

َسعيد ْبن
َسعيد ْبن

.49

تعديل

تعديل

اْلم َسيب الق َرشي اْل َم ْخزوم ُّي
َح ْو َشب

صحابية

7

ضعيف

19

إمام ثقة ثبت

1

لم أقف له على جرح أو

20

تعديل

.50

َسعيد ْبن خ َداا

لم أقف له على جرح أو

20

.51

َسَلم بن قتَ َيبة أَبو قتَ َيبة الشع ْيري
سَل ْي َمان ْبن َسالم أَبو أيوب مولى َع ْبد الر ْح َمن ْبن حميد
سَل ْي َمان ْبن َسالم ،أَبو َداوَد اْلق َرش ُّي َم ْوَلهم

صدوق

2

ضعيف

21

ضعيف

21

.52
.53

تعديل
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َشبيب بن أَبي َرْوح ،ويقال َش َب ْيب ْبن ن َع ْيم
العتَكى
الوْرد َ
ش ْعبة بن الحجاج بن َ

.56

صالح ْبن
َ
صالح ْبن
َ

.58

صالح اْل َم َدن ّي
صالح ْبن ح َس ْين ْبن َ
َ
اق ْبن طَْل َحةَ ْبن ع َب ْيد الله ،الطَلحي
سح َ
وسى إ َ
صالح ْبن م َ
َ
ي
العطَارد ّ
َعاص ٌم أَبو َمالك َ

.61

َعائ َشة بنت أَبي َب ْكر الصديق رضي اهلل عنها
ي
وق أَبو َع ْوف البزور ُّ
َع ْبد الر ْح َمن بن َم ْرز َ

.57

.59
.60

.62
.63
.64

َع ْبد

َع ْب َد

طْل َح َة ْبن ع َب ْيد الله
يم ْبن م َحمد ْبن َ
إ ْب َراه َ
صالح السواق
َحبيب ْبن َ

ثقة

10

ثقة ثبت حجة

3

ضعيف

22

لم أقف له على جرح أو

23

ضعيف

23

ضعيف

22

لم أقف له على جرح أو

24

صحابية

7

ثقة

26

وضاع

26

لم أقف له على جرح أو

27

تعديل

الر ْح َمن بن َم ْرزوق الط َرس ْوس ُّي
السام ّي
وسى ،أَبو م َحمدّ ،
الرحيم ْب َن م َ
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تعديل

تعديل

.65

وسى ،أَبو م َحمد ،الشام ّي
َع ْب َد الرحيم ْب َن م َ

لم أقف له على جرح أو

27

.66

صالح
َع ْبد اْل َعزيز ْبن َ
َصم
العزيز بن َع ْبد اهلل األ َ
َع ْبد َ

ضعيف

28

لم أقف له على ترجمة ،أو

29

.67

تعديل

جرح أو تعديل

.68

العزيز بن محمد
َع ْبد َ

لم أقف له على ترجمة ،أو

29

.69

ان
يع َة ْبن ع ْق َب َة ْبن َق ْرَع َ
َع ْبد الله ْبن َله َ
َع ْبد الله ْبن َم ْيمون

ضعيف

28

لم أقف له على جرح أو

25

.71

َع ْبد

الله ْبن َم ْيمون الرق ّي
الله ْبن َم ْيمون اْلقَداح ،اْل َمك ُّي
ى
اْل َملك ْبن ح َذ ْيفَةَ الج َمح ّ

.70

جرح أو تعديل

تعديل

.72
.73

َع ْبد

َع ْبد

.74

.77

ك
َع ْبد اْل َملك ْبن خس ْ
َع ْبد اْل َملك ْبن ع َم ْير ْبن س َوْيد ْبن َجارَيةَ الل ْخم ُّي
الملك بن قدامة ْبن إ ْب َراهيم ْبن م َحمد الج َمح ّى
َعبد َ
علي بن أي طالب رضي اهلل عنه

.78

ي
َعل ُّي بن َسع ْيد بن َبش ْير بن م ْه َر َ
ان أَبو اْل َح َسن الراز ّ

.75
.76

مقبول

25

متروك الحديث

25

لم أقف له على جرح أو

30

تعديل
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31

ثقة

10

ضعيف

30

صحابي

3

ثقة

10
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ي
ون اْل َع ْبد ُّ
ع َما َرة ْبن ج َوْين ،أَبو َهار َ
ع َمر ْبن َحماد ْبن َسعيد ْاأل ََب ْح
ع َم َر ْبن
ع َم َر ْبن

طاء ْبن أَبي اْلخ َوار اْل َمك ّي
َع َ
طاء ْبن أَبي َحجار
َع َ
ي
يسى ْاأل ْ
ع َ
َسَلم ّ

.83

.87

ع َمر ْبن
ض َرمي
الح ْ
َع ْمر ْبن غ َياث َ
اغديُّ :أَبو َح ْفص الم ْقرئ
صر اْل َك َ
ع َمر ْبن م َحمد ْبن َن ْ
ع ْم َران ْبن م َحمد ْبن َسعيد ْبن اْلم َسيب

َع َم َرو ْبن َعتاب

.84
.85
.86
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متروك

3

منكر الحديث

32

ثقة

33

ضعيف

33

ضعيف

35

ضعيف

34

ثقة

7

مقبول

1

لم أقف له على ترجمة أو

34

جرح أو تعديل

.88

يسى
َع ْمرو ْبن ع َ

لم أقف له على جرح أو

35

.89

َع ْمرو ْبن غ َياث
َع ْن َب َس َة ْبن َحماد

ضعيف

34

لم أقف له على جرح أو

45

.91

فرات بن زَه ْير

.90

.92
.93
.94

تعديل

َق ْزَعة ْبن س َوْيد
ي
َكثير ْبن َحبيب الل ْيث ُّي اْل َي ْشكر ُّ
ي
َكثير ْبن َع ْبد الله اْل َي ْشكر ُّ

.95

الباقي أَبو َب ْكر الدقاق
م َحمد بن أ ْ
َح َم َد بن َع ْبد َ
ي
م َحمد بن إ ْس َحاق الب َخار ّ

.96

تعديل

ضعيف

36

ضعيف

4

َل بأس به

37

َل بأس به

37

ثقة

38

لم أقف له على جرح أو

3

تعديل

.97

ي
م َحمد ْبن إ ْس َماعي َل أَبو َع ْبد الله اْلب َخار ُّ

إمام الدنيا ثقة مثله َل يسأل

7

.98

صرى
ي َموََلهم اَْل َم ْ
وسى اْلك ْند ّ
م َحمد بن اْلحسن بن م َ
م َحمد بن اْلح َس ْين الشاشي

ليس به بأس

40

لم أقف له على جرح أو

41

.99

عنه

 .100م َحمد بن المثَنى بن ع َب ْيد ْابن قَ ْيس بن د ْي َنار
وب اْل َي َمامي
 .101م َحمد ْبن أَيُّ َ

تعديل
ثقة ثبت

3

لم أقف له على جرح أو

39

ثقة

3

ثقة

42

تعديل

 .102م َحمد بن َج ْع َفر اْلهذل ّي َم ْوََلهم ،المعروف بغ ْن َدٌر
 .103م َحمد ْبن َخالد ْبن ه َالل ْاإل ْس َك ْن َد َران ُّي
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ي
ْبن َخلَف ْبن َع ْبد السالم اْل َم ْرَوز ُّ
ْبن َسعيد ْبن اْلم َسيب
ْب َن َسعيد ْبن َحسان بن قيس ْاأل َْزدي المصلوب

 .106م َحم َد
يسابوري
ان ْبن َفارسَ ،
 .107م َحمد ْبن سَل ْي َم َ
الن َ

صدوق

43

مقبول

1

متروك الحديث

44

لم أقف له على جرح أو

7

لم أقف له على جرح أو

3

تعديل

 .108محمد بن عبد اهلل بن عتبة
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تعديل
 .109م َحمد ْبن َع ْن َب َس َة ْبن َحماد

لم أقف له على جرح أو

45

 .110م َحمد ْبن مطَرف بن َداود بن مطرف

ثقة

2

صحابي

46

كذاب

43

لم أقف له على جرح أو

40

تعديل

السلَم ُّي رضي اهلل عنه
 .111م ْد ََلج ْبن َع ْمرو ُّ
ي
يم اْل َم ْرَوز ُّ
 .112م َ
وسى ْبن إ ْب َراه َ
وسى
وسى ْبن اْل َح َسن ْبن م َ
 .113م َ

تعديل سوى قول مسلمة بن

القاسم
العباس
وسى ْبن َسالم ،أَبو َج ْه َ
ضم ،مولى آل َ
 .114م َ
ي
وي اْل َب ْ
صر ّ
الع َد ّ
 .115م َؤمل ْبن إ ْس َماعي َل أَبو َع ْبد الر ْح َمن َ
ي
َ .116نج ْيح بن َع ْبد الر ْح َمن الس ْند ُّ
ان
َ .117يزيد ْبن َع ْمرو اْل َغ َنو ُّ
ي أَبو س ْف َي َ
يم الج ْرجاني
 .118يعقوب ْبن إ ْب َراه َ

صدوق

47

صدوق

10

ضعيف

11

صدوق

7

لم أقف له على جرح أو

48

تعديل
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